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  ١١حقيقت طبقاتیحقيقت طبقاتی
  

 هم8ان اس8ت ک8ه در    ١٩٢١من قبًال هم گفته ام که مشخصات اص8لی اقتص8ادی م8ا در               

، عم88دتًا ب88ه دلي88ل ب88دی محص88ول و از دس88ت رف88تن احش88ام،      ١٩٢١به88ار .  ب88ود١٩١٨

وخامت وضعيت دهقان8ان را ب8ه هم8راه داش8ت، وض8عيتی ک8ه ب8ه ان8دازه ک8افی ب8ه خ8اطر                      

ام8ر تزل8زل سياس8ی ب8ود، ک8ه بط8ور کل8ی، بي8انگر         نتيج8ه اي8ن   . جنگ و محاصره ب8د ب8ود     

هم88ه گوي88اترين بي88ان خ88ود را در ش88ورش    و اي88ن. توليدکنن88دگان خ88رد اس88ت " ماهي88ت"

  .کرونشتات يافت

مس8ائل ناروش8ن،   . تزلزل عناصر خرده بورژوا ويژگی اص8لی واقع8ه کرونش8تات ب8ود         

ی آزاد"، "آزادی"م888ا ش888عارهای مبهم888ی از قبي888ل    . نامش888خص و ب888ی ش888کل بودن888د   

، ي8ا انتخاب8ات مج8دد ش8وراها، ي8ا      "ش8وراها ب8دون بلش8ويک ه8ا       "،  "ره8ايی "،  "تجارت

منشويک ها و سوسيال رولوس8يونرها  . و غيره شنيديم " ديکتاتوری حزب "رهايی از   

 ب888ه ٢ويکت888ور چرن888وف. اع888الم کردن888د ک888ه جن888بش کرونش888تات، متعل888ق ب888ه آنه888ا اس888ت

هاد ب8ه وال8ک منش8ويک يک8ی از      کرونشتات فرستاده ای فرستاد با نامه ای حاوی پيشن        

                                                 
 ب88رای توض88يح سياس88ت اقتص88ادی جدي88د  ١٩٢١بخش88ی از ج88زوه ای ک88ه توس88ط لن88ين در م88ه   - ١

  .٣٨٥ -٦٠، ص ٣٢مجموعه آثار، جلد : نوشته شد) نپ(
 وزير ام8ور خارج8ه ب8ود    ١٩١٧در حکومت موقت مارس .  از رهبران کادت ها-پل ميليوکف - ٢

  .ها ويکو دشمن سرسخت بلش
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ب8ه س8رعت ب8رق گارده8ای س8فيد      . رهبران کرونشتات که به مجلس مؤسس8ان رای ده8د   

متخص88ين نظ88امی آن88ان در   . بس88يج کردن88د " ب88رای کرونش88تات "ش88ان را ی تم88ام ني88رو 

  کرونش88تات، ن88ه تنه88ا کازاالفس88کی بلک88ه تع88داد زي88ادی متخص88ص، نقش88ه پي88اده ک88ردن        

     ند، نقش8888ه ای ک8888ه ت8888وده ه8888ای متزل8888زل منش8888ويک و  ديام را کش8888ب8888قش8888ون در اورانين

ب888يش از پنج888اه . سوس888يال رولوس888يونر و عناص888ر غيرحزب888ی را ب888ه وحش888ت ان888داخت 

ب8ه  "روزنامه متعلق به گاردهای سفيد که در خارج منتشر می شد کارزار هولن8اکی را          

  .براه انداختند" دفاع از کرونشتات

مالی، کمک برای کرونشتات جمع آوری بانک های بزرگ، تمام قدرت های سرمايه   

رهب88ر مک88ار بورژواه88ا و زم88ين داران، ميليوک88ف ک88ادت، در کم88ال آرام88ش   . م88ی کردن88د

دان وروژک88وف منش88ويک را ک88ه بخ88اطر   (ويکت88ور چرن88وف س88اده ل88وح را مس88تقيمًا و   

نصيحت می ک8رد  ) رابطه شان با وقايع کرونشتات در زندان بسر می برند، غيرمستقيم        

    ه تعجي88ل در م88ورد مجل88س مؤسس88ان نيس88ت و ق88درت ش88وراها م88ی توان88د و ک88ه ني88ازی ب88

  .ها اما بدون بلشويک... می بايستی پشتيبانی شود

البت88ه ب88ه س88ادگی م88ی ت88وان از چرن88وف مغ88رور و س88اده ل88وح، اي88ن خ88رده ب88ورژوای     

عبارت پ8رداز، ب8اهوش ت8ر ب8ود ي8ا مانن8د م8ارتوف، اي8ن ش8واليه رفرمي8زم ب8ی فرهن8گ،                

البته، اگر بخواهيم دقيق صحبت کنيم، مسأله اي8ن نيس8ت ک8ه       . سيست جا زد  خودرا مارک 

اي8ن  . ميليوکف از نظر شخصی باهوش تر است، بلکه نکته در موقعيت طبق8اتی اوس8ت    

رهبر حزب بورژوازی بزرگ ماهي8ت طبق8اتی و نت8ايج سياس8ی مس8ائل را واض8ح ت8ر از         

. درک م888ی کن888د رهب888ران خ888رده ب888ورژوازی ج888ون چرن888وف و م888ارتوف م888ی بين888د و      

    ب888ورژوازی، در واق888ع، نيروي888ی طبق888اتی اس888ت ک888ه تح888ت نظ888ام س888رمايه داری بط888ور    

اجتن8اب ناپ8ذيری حکوم8ت م8ی کن8د، چ8ه در رژي8م س8لطنتی و چ8ه در دموکراتي8ک ت8رين            

و همچن888ين ب888ديهی اس888ت ک888ه از پش888تيبانی دني888ای س888رمايه داری ني888ز   . جمه888وری ه888ا

        ی تم888امی قهرمان888ان ب888ين المل888ل دوم و  ام888ا خ888رده ب888ورژوازی، يعن888 . برخ888وردار باش888د

بين الملل دو و نيم، به داليل اقتصادی نمی تواند چيز ديگری بجز بيان ناتوانی طبقاتی 
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         ، هن8888وز ١٧٨٩در . نتيج8888ه، تزل8888زل، عب8888ارت پ8888ردازی و عج8888ز خواه8888د ب8888ود . باش8888د

  ا مض88حک و، آنه١٨٤٨88در . خ88رده بورژواه88ا م88ی توانس88تند انقالبي88ون بزرگ88ی باش88ند  

، نق8ش م8أمورين منف8ور و ن8وکران     ١٩١٧-٢١نقش واقعی آن8ان در      . رقت انگيز بودند  

راستين ارتجاع بود، با نام هايی چون چرن8وف، م8ارتوف، کائوتس8کی، م8ک دونال8د ي8ا            

  .نام های ديگری که شما می شناسيد

تی در اعالميه اش از برلين اعالم کرد که کرونش8تات ن8ه تنه8ا ش8عارهای     مارتوف وق 

منش8ويک ه88ا را برداش88ت، بلک88ه ثاب88ت ک88رد ک88ه جنبش88ی ضدبلش88ويکی م88ی توان88د وج88ود  

داشته باشد بدون آنک8ه در خ8دمت من8افع گارده8ای س8فيد، س8رمايه داران و زمين8داران                     

     در واق88ع او . نيس88تباش88د، نش88ان داد ک88ه او چي88زی بج88ز ي88ک خودپرس88ت ب88ی فرهن88گ     

ي8د چش8مانمان را ب8ر روی اي8ن واقعي8ت ببن8ديم ک8ه تم8ام گارده8ای س8فيد                      ئبيا: "می گويد 

واقعی به شورشيان کرونشتات درود م8ی فرس8تند و از بان8ک ه8ا برايش8ان کم8ک م8الی              

در مقايسه با چرن8وف ه8ا و م8اتوف ه8ا، ميليوک8ف مح8ق اس8ت،            !" جمع آوری می کنند   

  ، نيروه88ای س88رمايه داران وواقع88ی گارده88ای س88فيد حقيق88یه88ای زي88را ک88ه او تاکتي88ک  

   اي88ن ک88ه م8ا از چ88ه کس88ی حماي88ت  : "او اع88الم م88ی کن8د . زم8ين داران را ب88رمال م88ی س8ازد  

  ب8ه ش8رط آنک88ه  ه8ا ي88ا هرگون8ه دول8ت ش88ورايی،     م8ی کن8يم اهميت8ی ن88دارد، از آنارشيس8ت    

رط آنک88ه از ب88ه ش88. ب88ه ش88رط آنک88ه ق88درت ع88وض ش88ود ه88ا س88رنگون ش88وند،  بلش88ويک

در م88ورد . ه8ا نباش8د، راس8ت ي8ا چ8پ، منش8ويک ي8ا آنارشيس8ت اهميت8ی ن8دارد           بلش8ويک 

 بقيه – برای ميليوکف يعنی ما سرمايه داران و زمينداران   ما ،ساير مسائل ما خودمان   

مارتوف ها را  مسائل را حل خواهيم کرد و بعد آنارشيست های مضحک، چرنوف ها و

در م8ورد چرن8وف و مايس8کی در س8يبريه، چرن8وف ه8ا و           کنار می زن8يم، هم8انطور ک8ه         

مارتوف های مجاری در مجارستان، کائوتسکی در آلملن و فردريک آدلر و شرکاء در 

          ب888ورژوازی واقع888ی و سرس888خت، ص888دها ش888واليه خودپرس888ت      ". وي888ن چن888ين ک888رديم  

 سوس8يال رولوس8يونر و چ8ه       چه منش8ويک، چ8ه     -بی فرهنگ را به مسخره گرفته است      

.  و آنها را در همه انق8الب ه8ا و در هم8ه کش8ورها باره8ا ب8ه کن8ار زده اس8ت                 -غيرحزبی
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عبارت پ8ردازان  : تاريخ اين مسأله را ثابت کرده و واقعيات نيز چنين شهادت می دهند         

  .ميليوکف ها و گاردهای سفيد عمل خواهند کرد: خودپرست حرف خواهند زد

قدرت از بلشويک ها ص8ورت گي8رد ديگ8ر    فقط اگر انتقال   : "ميليوکف وقتی می گويد   

". کمی به راست يا کمی ب8ه چ8پ اهمي8ت ن8دارد، بقي8ه خ8ود ب8ه خ8ود درس8ت خواه8د ش8د             

اين است حقيقت طبقاتی که بوسيله تمام انقالب8ات در تم8ام کش8ورها از              . کامًال حق دارد  

  . وسطی تا به امروز به اثبات رسيده استنقرو

  

  لنين
  ١٩٢١ آوريل ٢١
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