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  بحران در اخالقيات دمكراتيكبحران در اخالقيات دمكراتيك
ب??رای تض??مين پي??روزی منافعش??ان در مس??ائل ب??زرگ، طبق??ات حك??م خ??ود را مجب??ور          

م???ی بينن???د آ???ه در مس???ائل ث???انوی ق???دری عق???ب نش???ينی آنن???د، البت???ه ت???ا ح???دی آ???ه اي???ن           

در دوره ی ش??كوفائی س??رمايه داری،  . عق??ب نش??ينی در حس??اب و آت??اب جب??ران ش??ود    

های آخر قبل از جنگ جهانی، اين نوع عقب نشينی ها دست آم در       مخصوصًا در دهه    

ص?نايع در آن زم?ان تقريب?ًا     . باره قشرهای باالئی پرولتاريا ماهيتی آامًال واقعی داشتند       

رفاه ملل متم?دن، و ت?ا ح?دی زحمتكش?ان ه?م، رو ب?ه فزون?ی                . بدون وقفه بسط پيدا آرد    

  .ی آارگری رشد يافتندمان هاساز. دمكراسی خلل ناپذير بنظر می رسيد. گذاشت

روابط بين طبقات الاق?ل در ظ?اهر       . ی رفرميستی ريشه دواندند   گرايش ها همراه آنها   

به اين ترتيب در روابط اجتم?اعی، پ?اره ای از احك?ام ابت?دائی اخالق?ی              . می شد ماليم تر   

چن?ين گم?انی ايج?اد    . همراه با قواعد دمكراسی و عادت به همكاری طبقاتی نضج گرفت  

در چش?م  . آن?يم ی  آه در جامعه ای بيش از پيش آزاد، عادالن?ه، و انس?انی زن?دگی م?     شد

  .منحنی صعودی پيشرفت بينهايت بنظر می رسيد" عقل سليم"

، بح?ران ه?ا  ولی در عوض جنگ در گرفت و ب?دنبال آن سلس?له ای از دگرگ?ونی ه?ا،           

 ب?ن بس?ت    زن?دگی اقتص?ادی بش?ريت در      . ها، و وحشيگری ها پ?يش آم?د       ی  فجايع، بيمار 

دريچ?ه ه?ای اطمين?ان دمكراس?ی يك?ی      . تخاصم های طبقاتی حاد عريان ش?د . قرار گرفت 

احكام ابت?دائی اخ?الق ه?م حت?ی شكس?تنی ت?ر از            . پس از ديگری شروع به انفجار آردند      

دروغ، تهم???ت، رش???وه، . نهاده???ای دمكراتي???ك و توهم???ات رفرميس???تی از آب در آمدن???د 

    س??اده لوح??ان  .    بيس??ابقه ای گس??ترش ياف??ت خودفروش??ی، زورگ??وئی، و قت??ل ب??ه ابع??اد  

در واق?ع اينه?ا تجلي?ات اف?ول     . يكه خورده همه اينها را نتيجه موقتی جنگ گم?ان آردن?د    
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انحطاط سرمايه داری نشان دهنده انحطاط جامعه معاصر ب?ا    . امپرياليزم بوده و هستند   

  .قوانين و اخالقياتش است

ه نتيج?ه مس?تقيم ورشكس?تگی دمكراس?ی         فساد امپرياليستی، فاشيزم است آ    " سنتز"

ته مانده هائی از دمكراسی هنوز . بورژوائی در مقابل مسائل دوران امپرياليستی است 

ب??ازای ه??ر : آنن??دی فق??ط در غن??ی ت??رين اش??رافيت ه??ای س??رمايه داری، ادام??ه زيس??ت م?? 

انگليسی، فرانسوی، هلندی، بلژيكی تعداد معينی از برده های مستعمراتی         " دمكرات"

        . دمكراس????ی را زي????ر س????لطه دارن????د )١٣("شص????ت خ????انواده"ود دارد؛ در آمريك????ا وج????

از اين گذشته، جوانه های فاشيزم در تمام دمكراسی ها به س?رعت در        . هذه وقس علی 

استالينيزم به نوبه ی خود محصول فشار امپرياليزم بر يك دولت آ?ارگری  . حال رشدند 

  .تقارنی بر فاشيزم است خود مكمل منوععقب مانده منفرد و در 

 البت?ه مق?ام   آنارشيس?ت ه?ا   آه در مي?ان آنه?ا        -مادامی آه بی فرهنگ های ايده آليست      

آنند، ی  مارآسيستی پرده برداری م   " اخالقياتضد" در مطبوعاتشان از     -اول را دارند  

 ٨٠٠٠٠٠٠٠ساالنه ب?يش از     ) O.I.C ()١٤(تراست های آمريكائی، بقول جان لوئيس     

آنند، يعنی خرج جاسوس?ی،  ی انقالبی م" اخالق زدائی" عملی عليه  دالر خرج مبارزه  

حك?م مطل?ق گ?اه    . رشوه دادن به آارگران، پرونده سازی، و آدم آشی در پس آوچه ه?ا        

  !می گيردمستقيم در پيش غيرهای  برای پيروزی راه

باي?د منص?فانه ت?ذآر داد آ?ه ص?ميمی ت??رين و در ع?ين ح?ال تن?گ نظرت?رين اخالقي??ون          

برن?د و  ی ژوائی هنوز امروزه هم در رويای ايده آل?ی ش?ده ی دي?روز بس?ر م?               خرده بور 

آنها نمی فهمند آه اخالق تابع مبارزه ی طبقاتی است؛ آ?ه    . اميد بازگشت به آنرا دارند    

اخالق دمكراتيك مربوط به دوران ليبرال و مترق?ی س?رمايه داری اس?ت؛ آ?ه ح?اد ش?دن              

ن مرحل??ه اش بط??ور قطع??ی و بازگش??ت    مب??ارزه طبق??اتی ب??ه هنگ??ام عب??ور از اخيرت??ري    

ناپذيری اين اخالق را نابود آرده است؛ يعنی بجای آن از يك طرف اخالقيات فاشيزم و 

  .از طرف ديگر اخالقيات انقالب پرولتری را جايگزين آرده است

 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 ١٦ 

 

  ""عقل سليمعقل سليم""
س?ومين  . تنه?ا قرباني?ان امپري?اليزم نيس?تند     " مورد قبول ع?ام   "دمكراسی و اخالقيات    

اي?ن ابت?دائی ت?رين ش?كل ش?عور ن?ه تنه?ا در          . اس?ت " همگانی" اين راه عقل سليم      شهيد

پش??توانه ی . تم??ام ش??رايط الزم اس??ت، بلك??ه در تح??ت بعض??ی از ش??رايط آ??افی ه??م هس??ت 

به آتش دست : اساسی عقل سليم عبارتست از استنتاجات ابتدائی از تجربه ی همگانی  

مس?تقيم بروي?د، سربس?ر س?گ ش?رور       نزنيد، بهتر است تا آنج?ا آ?ه ممك?ن اس?ت از راه               

در يك محيط پ?ا ب?ر ج?ای اجتم?اعی عق?ل س?ليم ب?رای دادوس?تد،          . نگذاريد و غيره و ذلك    

شفابخشی، مقاله نويس?ی، رهب?ری ي?ك س?نديكا، رأی دادن در مجل?س، ازدوج، و تولي?د          

ول?ی هنگ?امی آ?ه هم?ان عق?ل س?ليم بخواه?د از ح?دود اعتب?ارش خ?ارج             . مثل آافی است  

رو تعميم های پيچيده تری قدم گ?ذارد، بعن?وان مش?تی تعص?ب، متعل?ق ب?ه                شود و به قلم   

يك بحران ساده ی س?رمايه داری  . يك طبقه معين و يك دوره ی معين، افشا خواهد شد         

آافيست آه عقل سليم را در يك بن بست قرار ده?د، و در براب?ر فج?ايعی مانن?د انق?الب،          

ب?رای ش?ناخت   . از آب در م?ی آي?د    انقالب و جنگ، عق?ل س?ليم ي?ك احم?ق تم?ام عي?ار                ضد

ام?ور، آيفي??ت فك??ری واالت??ری الزم  " ع??ادی"ب?رهم خ??وردن ه??ای فاجع?ه آس??ای جري??ان   

  .است، آه بيان فلسفی آنها تا بحال فقط با ماترياليزم ديالكتيك امكان پذير بوده است

فريبنده ترين سبك ادبی را " عقل سليم "ماآس ايستمن، آه با موفقيت می آوشد به         

ايستمن ج?دًا  . از مبارزه با ديالكتيك نوعی حرفه برای خود دست و پا آرده است       بدهد،  

عل?م  "مبتذليات محافظه آارانه ی عقل سليم آه ب?ه ي?ك س?بك خ?وب بي?ان ش?ده باش?د را                 

، م??اآس ايس??تمن ب??ا   عق??ل س??ليم در پش??تيبانی از خودس??تايان  . ، م??ی پن??دارد "االنق??الب

آ?ه اگ?ر تروتس?كی ب?ه ج?ای اله?ام گ?رفتن از        اطمينان تقليد ناپذير به بشريت م?ی آم?وزد      

آن . دادی ق?درت را از دس?ت نم?   ... نظريه ی مارآسيستی از عقل سليم اله?ام م?ی گرف?ت       

ه?ا ظ?اهر ش?ده     ديالكتيك درونی آه تاآنون بصورت تواتر مراحل معينی در تمام انقالب         

ظ?ر او  قرار گرفتن ارتجاع بج?ای انق?الب، در ن  . است برای ايستمن وجود خارجی ندارد 
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ايستمن نمی فهمد آه اين اس?تالين ب?ود آ?ه،       . بعلت عدم احترام آافی به عقل سليم است       

 عق?ل س?ليم گش?ت، يعن?ی طعم?ه ی نابس?ندگی آن، زي?را آ?ه         طعم?ه ی به مفهوم ت?اريخی،   

از طرف . هائی متضاد با بلشويزم قرار دارد قدرتی آه در دست اوست در خدمت هدف  

 )١٥( س??اخت آ??ه بموق??ع از بوروآراس??ی ترمي??دوری ديگ??ر اص??ول مارآس??يزم م??ا را ق??ادر 

  .بريده و بخدمت سوسياليزم بين المللی ادامه دهيم

. ان با تجربه سنجيدمی تورا، " علم انقالب "صحت هر علمی را، و از جمله صحت         

ان ق?درت انقالب??ی را تح??ت  م??ی ت??ودادن?د آ??ه چگون?ه   ی از آنج?ائی آ??ه ايس?تمن بخ??وبی م??  

 آ??ه ق??درت را - امي??دواريم-آ??رد، قاع??دتًا باي??د ه??م بدان??د انقالب جه??انی حف??ظ ض??دش??رايط 

پسنديده خواهد بود اگر ايش?ان عاقب?ت االم?ر اسرارش?ان      . ان بدست آورد  می تو چگونه  

پ?يش ن?ويس برنام?ه ای ب?رای ي?ك      و چه بهتر آه اينكار را به ش?كل ارائ?ه       . را فاش آنند  

"  نگاهداش??تان ق??درت را بدس??ت آورد وم??ی ت??وچگون??ه " تح??ت عن??وان ح??زب انقالب??ی

ولی می ترسيم درست همان عقل سليم مانع شود آه ايستمن ب?ه چن?ين آ?ار            . انجام دهد 

  .و ايندفعه حق با عقل سليم خواهد بود. پرمخاطره ای دست بزند

نگره ی مارآسيستی، آه صد افسوس ايستمن آنرا هرگ?ز نفهمي?د، بم?ا امك?ان داد ت?ا                   

اجتن??اب ناپ??ذير ب??ودن وق??وع ترمي??دور ش??وروی و تم??ام پ??يچ و خ??م جناي??ات آن??را، تح??ت    

هم??ان نگ??ره، خيل??ی پ??يش، ف??روريختن حتم??ی  . ش??رايط مع??ين ت??اريخی، پ??يش بين??ی آن??يم 

عقل "در همان حال، پيروان مكتب . ددمكراسی بورژوائی و اخالقيات آنرا خبر داده بو

عق?ل س?ليم، در دني?ائی آ?ه        . ناگهان توس?ط فاش?يزم و اس?تالينيزم غ?افلگير ش?دند           " سليم

ح?ال  . م?ی زن?د  تنها عامل تغيير ناپذير آن تحول است، ب?ا مق?ادير تغيي?ر ناپ?ذير س?روآله       

  و آنك??ه ديالكتي??ك، ب??رعكس، تم??ام پدي??ده ه??ا، نهاده??ا، و قواع??د را در ظه??ور، تكام??ل         

بررسی ديالكتيكی اخالق، آه اخالق را محص?ول ت?ابع و   . می گيردانحطاط شان در نظر  

. م?ی آي?د  " اخالق?ی غير"گذرای مبارزه ی طبق?اتی بحس?اب م?ی آورد، بنظ?ر عق?ل س?ليم               

معذلك هيچ چيز پوسيده تر، آوته نظرانه تر، از خود راضی تر و وقيح تر از اخالقيات 

  .عقل سليم نيست
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  ))١٦١٦((اواو--پپ--اخالقيون و گاخالقيون و گ
. بلش?ويكی " فق?دان اخ?الق   "محاآمات مسكو فرص?تی بدس?ت داد ب?رای جه?ادی علي?ه              

شان، مستقيمًا يا ِمن  حقيقت اين است آه اخالقيون اآثريت. ولی، جهاد فورًا آغاز نشد  

 آوش?يدند ت?ا   م?دت ه?ا  ب?دين س?بب     . ندم?ی ش?د   غيرمستقيم، از دوستان آرملين محس?وب       

مترقب?ه ای رخ ن?داده   غيرنين وانمود آنند آه اتف?اق  حيرت خود را مخفی آنند و حتی چ       

  .است

ی سال ه?ا در مسكو، از همان . ليكن محاآمات مسكو به هيچوجه يك امر اتفاقی نبود        

، اطاعت نوآرمنشانه، دوروئی، آيش رسمی دروغ پردازی، رشوه گيری  ١٩٢٤ -٢٥

ئی آين?ده  پرون?ده س?ازيهای قض?ا   . و اشكال ديگر فس?اد س?خت در ح?الی ش?كوفائی بودن?د          

ول??ی، . هش??دار داده ش??ده بودن??د  . علن??ًا در پ??يش چش??م جهاني??ان در ح??ال ت??دارك بودن??د    

اآثريت اين آقايان، آ?ه زم?انی     : تعجب ندارد . ستند چيزی را ببينند   نمی خوا " دوستان"

دش??مِن آش??تی ناپ??ذير انق??الب اآتب??ر بودن??د، ص??رفًا ب??ه مي??زان انحط??اط ترمي??دوری اتح??اد   

ه???ای خ???رده ب???ورژوای غ???رب در    دمك???رات. آن ش???دندش???وروی، تب???ديل ب???ه دوس???تان   

  .بورآراسی خرده بورژوای شرق برادر خود را باز شناختند

بقي??ه حت??ی . آي??ا اي??ن اف??راد اتهام??ات مس??كو را واقع??ًا ب??اور آردن??د؟ فق??ط آودنترينش??ان  

آيا عاقالنه بنظ?ر ميرس?د   . نخواستند زحمت وارسی اين اتهامات را هم بخودشان بدهند     

وس??انه، ب??ی دغدغ??ه، و اغل??ب پ??ر منفع??ت خ??ود ب??ا س??فارت خان??ه ه??ای    آ??ه دوس??تی چاپل

      -! و اي???ن مطل???ب را ه???م فرام???وش نكردن???د  -ش???وروی را دچ???ار اخ???تالل آنن???د؟ بع???الوه  

حقيقت گوئی بی احتياطانه ممكن بود به حيثي?ت اتح?اد جم?اهير ش?وروی سوسياليس?تی             

ان?ه س?رپوش گذاش?تند،    اين افراد بر جنايت بخاطر مالحظات سودمندی گراي    . لطمه بزند 

  .عمل آردند" آندی هدف وسيله را توجيه م"يعنی، علنًا بنابر اصل 

، آه به موهبت موقع شناس?ی اش توانس?ت نگ?اهی ب?ه زي?ر        )١٧(مشاور پادشاه، پريت  

 استالينيستی بيندازند، و آشف آرد آه همه چيز در آنجا ب?ر وف?ق م?راد           )١٨(قبای تميس 
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، آ?ه دفت?رداران   )١٩(روم?ن روالن . را در دس?ت گرف?ت  است، اين ابتك?ار عم?ل بيش?رمانه     

    بنگ??اه انتش??ارات ش??وروی ارج زي??ادی ب??ر اعتب??ار اخالق??ی اش م??ی نهن??د، يك??ی از آن        

بيانيه هايش را آه معجونی است از لحن شاعرانه سوزناك هم?راه ب?ا ب?دبينی ناش?ی از              

ب??ه  ١٩١٧جامع??ه فرانس??وی حق??وق بش??ر، آ??ه در س??ال . س??رعت منتش??ر آ??رده پي??ری ب??

، وقت?ی آ?ه آنه?ا اتح?اد نظ?امی ب?ا فرانس?ه را           "فقدان اصول اخالق?ی لن?ين و تروتس?كی        "

معاه??ده ی فرانس??ه و ) حف??ظ( بخ??اطر١٩٣٦ملغ??ی آردن??د، ش??ديدًا حمل??ه آ??رد، در س??ال   

همانطور آه ميدانيم،هدف ميهن پرستانه     .شوروی بر جنايات استالين سرپوش گذاشت     

                جمهوری جدي?د  و) The Nation(ملتات نشري. آندی هر نوع وسيله ای را توجيه م

)The New Republic(  

شان با اتحاد جماهير شوروی، آه ضامن حفظ اعتبار آنها بود، " دوستی"بمناسبت 

ل?يكن اي?ن آقاي?ان، ت?ا هم?ين يكس?ال       .  چش?م خ?ود را بس?ته ان?د        )٢٠(بر ش?اهكارهای ي?اگودا    

آنه?ا علن?ًا،   .  اس?تالينيزم يك?ی هس?تند      آردن?د آ?ه تروتس?كيزم و      ی  پيش، هيچوقت ادعا نم?    

آنها ت?ا آنج?ائی آ?ه    . بخاطر واقع بينی اش، عدالتش و ياگودايش طرفدار استالين بودند     

  .می توانستند دو دستی به اين موضع چسبيدند

، و ديگ??ران، ب??ورژوازی ب??زرگ آش??ورهای  )٢١(ت??ا زم??ان اع??دام توخاچفس??كی، ي??اآير 

ازك طبعی پنهان شده بود، اعدام انقالبيون را در دمكراتيك، با شعفی آه در زير ردای ن

، جدي?د  مل?ت و جمه?وری  ب?دين معن?ی نش?ريات       . آردندی  اتحاد جماهير شوروی تماشا م    

و ديگ??ر فاحش??گان قل??م  ) ٢٢(البت??ه اگ??ر نخواس??ته باش??يم از دورانت??ی و ل??وئيس فيش??ر   

 خويش???اوند ايش???ان س???خنی ب???ه مي???ان آورده باش???يم، آ???امًال س???نگ من???افع امپري???اليزم      

ه?ا هش?داری ب?ود ب?رای ب?ورژوازی، و          اعدام ژنرال . زدندی  را به سينه م   " دمكراتيك"

وادارش??ان آ??رد بفهمن??د آ??ه تالش??ی بس??ط يافت??ه ی دس??تگاه استالينيس??تی، آ??ار هيتل??ر،       

 محتاطان??ه ول??ی در ع??ين ح??ال  نيوي??ورك ت??ايمز. آن??دی موس??ولينی و ميك??ادو را آس??ان م??

  پ??اريس Temps Leنش??ريه . آن??دمص??رانه س??عی آ??رد دورانت??ی خ??ودش را تص??حيح     

. هايش را برای اندآی روشن آردن وضع واقعی اتح?اد جم?اهير ش?وروی گش?ود        ستون
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اخالقيون و چاپلوسان خرده بورژوا هم آه هيچوقت چيزی جز پژواك برده وار صدای     

ه بع?الوه، بع?د از آنك?ه آميس?يون ب?ين الملل?ی رس?يدگی، ب?            . طبقه س?رمايه دار نب?وده ان?د       

آس آ?ه آ?وچكترين به?ره ای از     ، رای اش را اعالم آرد، هر آن)٢٣(ديوئیرياست جان   

او يعن?ی خط?ر م?رگ سياس?ی و     -پ-عقل برده بود، فهميد آه ادامه ی دفاع علن?ی از گ         

تص?ميم  ) اتح?اد ش?وروی   " دوس?تان " ("دوس?تان "فق?ط در اي?ن لحظ?ه ب?ود آ?ه            . اخالقی

       يعن??ی ب??ه خ??ط دوم س??نگر  گرفتن??د حق??ايق اب??دی اخالق??ی را ب??ه دني??ای خ??دا وارد آنن??د،     

  .عقب بنشينند

ی وحشت زده چندان در صفوف آخر اخالقيون استالينيست ها و شبه استالينيست ها

 چندين سال با دارودس?ته ترمي?دوری رابط?ه حس?نه داش?ت،      )٢٤(يوجين الينز . هم نيستند 

ای ما  چرايش بر-وقتی با آرملين بهم زد. می دانست بلشويك -خودش را هم تقريبًا يك

 Oakليس??تن اوك.  البت??ه ف??ورًا ب??ه مي??ان ابره??ای اي??ده آلي??زم ص??عود آ??رد     -مه??م نيس??ت 

Liston                تا اين اواخر چنان مورد اعتماد آمينترن بود آ?ه ماموري?ت تبليغ?ات ب?ه زب?ان 

اي?ن ام?ر طبيعت?ًا م?انع     . انگليسی را برای جمهوری خواهان اسپانيا به او واگذار آردن?د   

والت?ر  . عفا از مقامش، الفبای مارآسيزم را نيز ب?دور نين?دازد        از آن نشد آه، بعد از است      

 او ف??ورًا خ??ود ب??ه دمكراس??ی   - پ- تبعي??دی، پ??س از قط??ع رابط??ه ب??ا گ   )٢٥(آريويتس??كی

 بس?يار س?المند ه?م از    )٢٦(از قرار معلوم استحاله ی ش?ارل راپوپ?ور     . بورژوائی پيوست 

 وقتی اس?تالينيزم را دور  -د آه خيلی هم فراوانن   -افرادی از اين قماش   . همين نوع است  

انداختند، چاره ای جز اين ندارند آه برای جبران تجربه ی س?رخوردگی و پس?ت ش?دن                

چ?را از ص?فوف   : "از آنه?ا بپرس?يد    . ايده آل هايشان به اصول اخالقی مجرد پن?اه ببرن?د          

: ج??واب را حاض??ر دارن??د " او ب??ه جبه??ه ی ب??ورژوازی پيوس??تند؟  - پ-آمينت??رن ي??ا  گ

  ." هيچ بهتر از استالينيزم نيستتروتسكيزم"

 


