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  وضعيت شطرنج بازان سياسیوضعيت شطرنج بازان سياسی
". استالينيزم سياست عملی است) حال آنكه(تروتسكيزم رمانتيسيزم انقالبی است، "

 بMی فرهنMگ معمMولی بMا آن دوسMتی      آدم هMای از اين مقابله پيش پا افتاده، آه تا ديMروز         

            Mه مMالب توجيMه انقMر عليMدور بMا ترميMای       ی خود را بMم بجMری هMی اثMروزه حتMد، امMآردن

، مMی دهنMد  ن امروزه تروتسكيزم و اسMتالينيزم را ديگMر در مقابMل هMم قMرار              . استنمانده  

لMيكن اينMدو صMرفًا در صMورت، و نMه در جMوهر، بMا هMم         . آننMد ی بلكه آنها را يكی تلقی م    

    بعد از عقMب نشMينی بMه پMش حكMم مطلMق دمكراتهMا عمMًال بMه شMكلی           . شوندی يكی تلقی م  

هMر آنكMه بMه قربMانی افتMرا      . می دهند او ادامه - پ-گپوشيده تر و مكارانه تر بدفاع از      

در ايMن حالMت هMم، مثMل سMاير حMاالت، اخالقيMات در خMدمت               .  به جالد آمك ميكند    می زند 

  .می گيردسياست قرار 

دمكرات بی فرهنگ و استالينيست بورآرات، اگر دو قلMو نباشMند، دسMت آMم بMرادران             

سيستم . يك جبهه سياسی تعلق دارنددر هر حال هر دو به . شوندی روحانی محسوب م

بMر    اسMپانيای جمهMوری،  -حكومتی فعلی فرانسه و اگر آنارشيست ها را هم اضافه آنيم         

اگMر حMزب   .  قMرار دارد ليبMرال هMا  هMا و     ، سوسيال دمكMرات   استالينيست ها مبنای ائتالف   

رسMد بMMه ايMMن دليMMل اسMMت آMMه بMMرای  ی  انگلMMيس زوار در رفتMMه بنظMMر مMM)٢٧(آMارگر مسMMتقل 

 MMت      سMMيده اسMMرون نكشMMMرن بيMMوش آمينتMMودش را از آغMMMوز خMMادی هنMMزب . اليان متمMMMح

 آماده استالينيست هاسوسياليست فرانسه، درست در زمانی آه خود را برای الحاق به 

اگر اين الحاق تحقMق نيافMت بMه    . ها را از صفوف خود اخراج آرد  آرد تروتسكيست ی  م

 بلكMه صMرفًا بMه ايMن     - مانMده اسMت؟   مگر اصMولی هMم بMاقی       -علت اختالف در اصول نبود    

نورمMMان . خMMاطر بMMود آMMه مقMMام پرسMMتان سوسMMيال دمكMMرات نگMMران مشاغلشMMان بودنMMد        

" از نظMر عينMی  "هMا    بعد از مراجعت از اسپانيا اظهار آرد آه تروتسكيسMت  )٢٨(توماس



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٢ 

 MMك مMMو آمMMه فرانكMMی، او  ی بMMوئی ذهنMMاوه گMMن يMMا ايMMد، و بMMدمت  آننMMی"خMMالدان" عينMMبج       

هMای آمريكMائی را   " تروتسكيسMت "اين مرد پارسا دقيقًا به همMان نحMو   . او آرد - پ -گ

 او هMMم مسلكانشMMان را در اتحMMاد جمMMاهير شMMوروی و - پ-از حMMزبش اخMMراج آMMرد آMMه گ

"  عليMرغم  استالينيسMت هMا  در بسياری از آشMورهای دمكراتيMك،       . اسپانيا تيرباران آرد  

 در. ه هMای حكMومتی نفMوذ آMرده انMد      شMان بMا موفقيMت در دسMتگا        " فقدان اصMول اخالقMی    

درسMت  . هMای از قمMاش ديگMر بخMوبی آنMار مMی آينMد        اتحاديه های آارگری بMا بMورآرات     

سرانه ای با قوانين جنائی دارنMد و بMه ايMن     سبك  برخورد آامًالاستالينيست هااست آه   

شMMان مMMی شMMوند؛ ولMMی در " دمكMMرات"ترتيMMب در زمMMان صMMلح موجMMب وحشMMت دوسMMتان  

، آنهMا بMه نحMوی مطمMئن تMر        مMی دهMد   نائی، همانطور آه مثال اسMپانيا نشMان         مواقع استث 

  .می گيرندنقش رهبری خرده بورژوازی عليه پرولتاريا را بعهده 

هMا را بعهMده ی خMود    ی  بين الملل های دوم و آمستردام طبيعتًا مسئوليت پرونده ساز         

در مجMMامع . آردنMMدآنهMMا سMMكوت اختيMMار   . نگرفتنMMد؛ ايMMن را بMMه آمينتMMرن واگMMذار آردنMMد    

عليMه اسMتالين هسMتند، ولMی از نظMر      " اخالقMی "خصوصی توضيح می دادند آه از نظMر   

تنها بعد از آنكه جبهه خلق مرمت ناپذيرانه شكاف برداشMت           . سياسی طرفدارش هستند  

 )٢٩( را وادار به انديشيدن در باره فردا آرد، آنوقت بود آه لئون بلومسوسياليست هاو 

  .مول های الزم را برای غيظ اخالقی پيدا آرددر ته دواتش فر

 را محكوم آرد، تنها بMه ايMن خMاطر بMود         )٣٠(اگر اتوبائر به ماليمت عدالت ويشينسكی     

سرنوشMت سوسMMياليزم، بMر طبMMق   . تMMر حمايMت آنMMد " بيطرفانMه "آMه از سياسMت اسMMتالين   

      و چنMMين ادامMMه  . اظهMMارات اخيMMر بMMائر بMMا سرنوشMMت اتحMMاد شMMوروی گMMره خMMورده اسMMت     

تكامMل درونMی شMوروی خMود بMر مرحلMه استالينيسMتی فMائق                } !{و تا وقتی آه    "می دهد 

تمMام وجMود   ". مده است، سرنوشت اتحاد شوروی همان سرنوشت اسMتالينيزم اسMت         آني

 دمكراسMی در  -بائر، آليت مارآسيزم اطريشی و تمام دروغ گوئی و پوسيدگی سوسMيال   

بورآراسMی استالينيسMتی بانMدازه آMافی     "  آMه تMا وقتMی  ! "اين جملMه ی بليMغ نهفتMه اسMت      

را بقتMMل برسMMاند، بMMائر همMMراه " تكامMMل درونMMی" قدرتمنMMد اسMMت آMMه نماينMMدگان پيشMMروی 
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ولMMی هنگاميكMMه نيروهMMای انقالبMMی، عليMMرغم بMMائر، اسMMتالين را       . اسMMتالين خواهMMد بMMود  

را برسMMMميت خواهMMMد " تكامMMMل درونMMMی"سMMMرنگون آردنMMMد، آنوقMMMت بMMMائر سMMMخاوتمندانه  

  .  با حداآثر ده سال تأخير-تشناخ

، در حاليكMه بMا   )ميانMه گراهMا  (ها  در قفای بين الملل های آهن، دفتر لندن سانتريست     

     شMMور و شMMعف خصوصMMيات يMMك آودآسMMتان و يMMك مدرسMMه نوجوانMMان عقMMب مانMMده و يMMك  

دبيMر ايMن دفتMر،    . می دهMد بيت المعلولين را در خود ترآيب آرده است، بكار خود ادامه            

 با اين اظهارات شروع آرد آه رسيدگی به محاآمات مسكو ممكن است         )٣١(براآویفنر  

از ... جای آن پيشنهاد نمود آه تحقيقMاتی ه و ب"اتحاد جماهير شوروی لطمعه بزند "به  

طرف يك آميسيون بيطرف متشMكل از پMنج تMن از دشMمنان آشMتی ناپMذير تروتسMكی، در             

 علنMMًا از يMMاگودا )٣٢(برانMMدلر و الوسMMتون. مMMورد فعاليMMت سياسMMی تروتسMMكی انجMMام گيMMرد  

بMه    )٣٤(ژاآMوب واچMر  .  عقب نشMينی آردنMد  )٣٣(پشتيبانی آردند آنها فقط در مقابل يژوف  

        بهانMMMه ای دروغ، از دادن شMMMهادتی، آMMMه بضMMMرر اسMMMتالين بMMMود، در مقابMMMل آميسMMMيون     

اص صMرفًا  اخMالق مMتعفن ايMن اشMخ    . بين المللی به رياست جان ديMوئی شMانه خMالی آMرد      

  .محصولی است از سياست متعفن شان

اگMر، آنطMور آMه ايشMان در       . ولی شايد اسفناك ترين نقش را آنارشيست ها ايفا آردند         

MMد مMMه ای تأآيMMر جملMMرا  ی هMMس چMMتند، پMMی هسMMر دو يكMMكيزم هMMتالينيزم و تروتسMMد، اسMMآنن

هMMا و   را در انتقMMام گيMMری از تروتسكيسMMت استالينيسMMت هMMاآنارشيسMMت هMMای اسMMپانيائی  

   آنارشيسMت هMMا ؟ رك گMوترين تئوريسMMين هMای   مMی دهنMد  ی انقالبMی يMMاری  آنارشيسMت هMا  

به عبارت ديگرهدف وسMيله  ). می دهدآه شوروی (اين بهای اسلحه ايست     : گويندی  م

هدفشMان صMرفًا   .  اينان چيست؟ آنارشيزم؟ سوسياليزم؟ نMه هدفولی . آندی  را توجيه م  

اهMداف پسMت را   .  بسوی موفقيMت فاشMيزم گشMود   نجات همين دمكراسی ايست آه راه را  

  .وسيله های پست شايسته است

  !های صحنه ی سياسی جهان اين چنين است وضعيت شخصيت
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   محصول جامعه ی آهن محصول جامعه ی آهن--استالينيزماستالينيزم
روسيه بزرگتMرين جهMش را در تMاريخ انجMام داد، جهشMی آMه مترقMی تMرين نيروهMای            

تجMMاع آنMMونی، آMMه دامنMMه ای متنMMاظر بMMا  حMMال، در ار. آشMMور، بيMMان خMMود را در آن يافتنMMد

استالينيزم تبلور اين ارتجاع    . می گيرد وسعت انقالب دارد، عقب ماندگی انتقام خود را         

پايه هMای اجتمMاعی جديMد، تنفرانگيزتMر از      توحش تاريخ جامعه آهن روسيه، بر. است

نهMان  سابق است، زيرا مجبور است خود را در پشت دوروئی در تاريخ بی سMابقه ای پ         

  .آند

های غرب، آMه انقMالب اآتبMر آنMان را نسMبت بMه افكMار               و سيوسيال دمكرات   ليبرال ها 

. آنند آه جMان تMازه ای گرفتMه انMد       ی  پوسيده شان دچار ترديد آرده بود، حاال احساس م        

. ريMMای اخالقMMی بوروآراسMMی شMMوروی در نظMMر آنMMان تجديMMد حيثيMMت ليبراليMMزم اسMMت اغانق

هر ديكتاتوری ای نطفه انحطاطش را در خود : "شوندی از مدفاتر آليشه های قديمی ب

قرار دادن دمكراسی در . ، و غيره"فقط دمكراسی ضامن رشد شخصيت است"، "دارد

مقابMMMل ديكتMMMاتوری، و از جملMMMه در اينجMMMا محكMMMوم آMMMردن سوسMMMياليزم بMMMه نفMMMع رژيMMMم       

    مبهMوت بورژوائی، از لحاظ تئوری آنقMدر آغشMته بMه جهMل و بMی اصMولی اسMت آMه آدم                      

 آه يك -عفونت استالينيستی، آه يك واقعيت تاريخی است، در مقابل دمكراسی. ماندی م

معMذالك دمكراسMی هMم دارای تMاريخی     . مMی شMود   گذاشMته  -تجريMد مMاوراء تMاريخی اسMت    

برای مشخص آردن بورآراسMی  . می شوداست آه در آن هيچ آمبود عفونت احساس ن       

را از تاريخ بورژوا دمكراسی به عاريت " ارتيزمبناپ"و " ترميدور"شوروی ما لغات    

 -عقب مانده ليبرال قMرار گيMرد    باشد آه اين مورد توجه نگره پردازان-گرفته ايم، زيرا  

     تنهMMا يMMك فكMMر عMMامی . دنيا نيامMMددمكراتيMMك بMMهMMای  دمكراسMMی بMMه هيچوجMMه از طريMMق راه

" رزنMMMد طبيعMMMی ف"انMMMد خMMMود را بMMMاين اسMMMتدالل دلخMMMوش آنMMMد آMMMه بناپMMMارتيزم       مMMMی تو

يعنMMی مجMMازات تMMاريخی ای اسMMت بMMرای تخطMMی از دمكراسMMی، و       اسMMت،)٣٥(ژاآMMوبينيزم

بMMدون آيفMری آMMه ژاآMوبين هMMا در مMورد فئMMوداليزم بMه اجMMرا گذاشMتند، دمكراسMMی      . غيMره 
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قMMMرار دادن مراحMMMل مشMMMخص تMMMاريخی   . قابMMMل تصMMMور مMMMی بMMMود  غيربMMMورژوائی مطلقMMMًا  

" دمكراسMMی" مقابMMل انتMMزاع ايMMده آلMMی شMMده ی     ژاآMMوبينيزم، ترميMMدور، بناپMMارتيزم، در  

  .همانقدر شريرانه است آه قرار دادن درد زايمان در مقابل نوزاد زنده

تيك ارکنيست، بلكه واآنش بور" ديكتاتوری"استالينيزم هم، بنوبه خود، انتزاعی از 

انقMالب  . عظيمی است برعليه ديكتاتوری پرولتاريMا در يMك آشMور عقMب مانMده و منفMرد                 

هMای اجتمMاعی اعMالن جنMگ داد، خMود حاآميMت       ی تبر مزايا را ملغی آرد، بMه نMابرابر      اآ

زحمتكشان را جانشين بورآراسی آرد، ديپلماسی سّری را از ميان بMرد و آوشMيد تمMام           

اسMMتالينيزم نفMMرت انگيزتMMرين اشMMكال مزايMMا را . روابMMط اجتمMMاعی را آMMامًال آشMMكار بنمايMMد

ها سرشتی تحريك آننده داد، فعاليMت مسMتقل تMوده هMا     ی دوباره برقرار آرد، به نابرابر   

انحصMار اليگارشMی آMرملين در آورد،    ه را با استبداد پليسی خفه نمود، اداره امور را ب       

و قدرت پرستی را بنحوی زنده آرد آه حتی سلطنت مطلقه هم جرأت خواب ديMدنش را       

  .نداشت

های حقيقی اش نقاب  هدفارتجاع اجتماعی، به هر شكلی آه باشد، مجبور است به   

بزنMMد، هMMر چMMه گMMذار از انقMMالب بMMه ارتجMMاع سMMخت تMMر باشMMد، بMMه همMMان درجMMه وابسMMتگی  

 -های انقالب بيشتر است، يعنی هر چه ترسش از توده ها بيشتر باشد       ارتجاع به سنت  

بيشتر مجبور است برای مبارزه بMا نماينMدگان انقMالب بMه دروغ بMافی و پرونMده سMازی                   

" فقMMدان اصMMول اخالقMMی "ونMMده سMMازی هMMای استالينيسMMتی ميMMوه هMMای   پر. متوسMMل شMMود

بلشMMويكی نيسMMت؛ بلكMMه ماننMMد تمMMام حMMوادث مهMMم تMMاريخی، محصMMول مبMMارزات مشMMخص    

مبMارزه اشMرافيتی   : و آنهم از خائنانه ترين و شديدترين نMوع آن، يعنMی       . اجتماعی است 

  .قدرتش رساندنده نوخاسته عليه توده هائی آه ب

ی و اخالقی بی حد و حصری الزم است آه اخالقيMات پليسMی ارتجMاعی        همانا فقر فكر  

 مMدت هMا  حزب لنMين ديگMر      . استالينيزم با اخالقيات انقالبی بلشويك ها يكی دانسته شود        

به .  حزب در بين مشكالت داخلی و امپرياليزم جهانی متالشی شد-است آه وجود ندارد

بورآراسMMی . امپريMMاليزم، ظهMMور آMMردجMMای آن بورآرسMMی استالينيسMMتی، مكMMانيزم انتقMMال 
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همكMMاری طبقMMاتی را در سMMطح جهMMانی جMMايگزين مبMMارزه ی طبقMMاتی آMMرد و سوسMMيال         

برای اينكه حزب حاآم را برای خMدمت     . پاتريوتيزم را به جای انترناسيوناليزم قرار داد      

 به ارتجاع آمMاده آنMد، بورآراسMی از طريMق اعMدام انقالبيMون و بMه عضMويت در آوردن                       

  ".نوآرد"ها ترآيب حزب را  مقام پرست

هر ارتجاع، آن عناصری از گذشته ی تاريخی را آه انقالب آوبيده ولی موفق بMه از        

        Mت مMه و تقويMاء تغذيMت، احيMد ی بين بردنشان نشده اسMام       روش. آنMتالينيزم تمMای اسMه

                 Mات طبقMام اجتماعMرل در تمMاتی از شيوه های تقلب، بيرحمی و پليدی را آه مكانيزم آنت

جمله دمكراسی هستند، به شديدترين درجات، به باالترين حد آمال و در عين حال تا به 

هMMای ی اسMMتالينيزم لختMMه ی واحMMدی اسMMت از تمMMام زشMMت. مMMرز بMMی معنMMائی رسMMانده اسMMت

      دولMMMت آنطMMMور آMMMه تMMMاريخ بMMMه وجMMMودش آورده اسMMMت، و شMMMريرانه تMMMرين آاريكMMMاتور و  

وقتی نمايندگان جامعه آهن، پارسا منشانه، يك       . استنفرت انگيزترين شكل اين دولت      

، آامًال حق داريم می دهندتجريد دمكراتيك عقيم را در مقابل غانقاريای استالينيزم قرار 

به آنها، همچنانكه به تمام جامعه آهن، سفارش آنMيم آMه نگMاهی دقيMق بMه تصويرشMان          

 او از - پ-سMت اسMت آMه گ   در. در آئينه ی تاب برداشته ی تدميدور شMوروی بيندازنMد       

ولMی ايMن   . حيث علنی بودن جناياتش دست تمام رژيم های ديگر را از پشت بسته است         

در اثر دامنه ی عظيم حوادثی است آه روسيه را تحت نفوذ يأس آورنده ی امپريMاليزم       

  .می دهدجهانی تكان 

ماترياليسMتی  در ميان ليبرال ها و راديكال ها آم نيستند افرادی آه شيوه های تفسير          

ولMی ايMن امMر ممانعMت از      . آنندی  حوادث را آموخته اند و خود را مارآسيست حساب م         

آند آه اين اشخاص همMان روزنامMه نگMاران، پروفسMورها و يMا سياسMتمداران          ی  اين نم 

جرگه ی  البته يك بلشويك بدون شيوه ی ماترياليستی، از جمله در. بورژوا باقی بمانند

   ولMMی بMرای او ايMMن شMيوه بMMدرد صMرفًا تفسMMير وقMMايع   . تصMMور اسMت قابMل  غيراخMالق هMMم،  

انجام اين تكليMف  . رد، بلكه در خدمت بوجود آوردن حزب انقالبی پرولتارياست نمی خو 

لMيكن امMروزه، افكMار    . ممكن اسMت غيMر بدون استقالل آامل از بMورژوازی و اخالقيMاتش        
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   MMارگری رسMMبش آMMر جنMMل بMMور آامMMع بطMMورژوايی در واقMMومی بMMت، از  عمMMلط اسMMمی مس

ويليام گرين در امريكا گرفته تا لئون بلوم و موريس تورز در فرانسMه و گارسMيا اليMور      

در ايMن واقعيMت اسMت آMه خصMلت ارتجMاعی عصMر حاضMر روشMن تMرين                  . )٣٦(در اسپانيا 

  .بيان خود را می يابد

 ند به مأموريMت تMاريخی خMود نزديMك شMود مگMر آنكMه          نمی توا يك مارآسيست انقالبی    

ايMMن . اخالقMMًا از افكMMار عمMMومی بMMورژوائی و عمMMال آن در ميMMان پرولتاريMMا بريMMده باشMMد     

بريMMدن، شMMهامت اخالقMMی ای الزم دارد سMMوای شMMهامتی آMMه در جلسMMات بMMرای دهMMان بMMاز 

دقيقMًا ايMن   . آنMد ی آفايMت مM   "! مرگ بر فرانكMو   "،  "مرگ بر هيتلر  "آردن و فرياد زدن     

غيير ناپذير بلشويك ها از فلسMفه اخالقMی محافظMه آMار     بريدن قاطعانه، آامًال آگاهانه و ت   

بMMورژوازی بMMزرگ و خMMرده بMMورژوازی اسMMت آMMه جملMMه پMMردازان دمكراتيMMك، پيغمبMMران    

شكايتشان . ساندمی تررا به نحوی مرگ آسا    ) پارلمان(سالنی و قهرمانان آريدورهای   

  .می شودها از همين جا ناشی  بلشويك" فقدان اصول اخالقی"از 

آنند، شايد ی يكی قلمداد م" بطور آلی" آه آنها اخالق بورژوائی را با اخالق      اين را 

بتMMوان بMMه بهتMMرين وجهMMی در چMMپ تMMرين جنMMاح خMMرده بMMورژوازی، و دقيقMMًا در احMMزاب        

از آنجائيكMMه ايMMن سMMازمان برنامMMه ی  . ميانMMه گMMرای باصMMطالح دفتMMر لنMMدن مشMMاهده آMMرد   

يد در اولMين نگMاه اختالفMات مMا بMا آن        ، شMا  "برسMميت مMی شناسMد     "انقالب پرولتMری را     

شان به پشيزی نمی ارزد، چMون      " برسميت شناختن "ولی در واقع    . فرعی بنظر برسد  

به همان گونه " قبول ندارند"آنها انقالب پرولتايا را . آندی آنان را به چيزی متعهد نم     

، لMيكن      آه هم مسلكان آانت حكم مطلق را قبول داشتند، يعنی به عنوان يك اصل مقMدس   

در جرگMه ی سياسMت عملMی آنهMا بMا بMدترين دشMمنان            . قابل اجرا در زندگی روزمره    غير

افكMار  . شMوند ی برای مبارزه عليMه مMا متحMد مM     ) استالينيست ها ها و    رفرميست(انقالب  

اگMر ايMن ميانMه گرايMان، بMر طبMق يMك قاعMده آلMی،            . آنها آغشته به دوروئی و آذب است      

، فقط به اين علت است آه آنهMا، بMرای هميشMه،      می گيرند ست ن عنان جنايات را خود بد    

      اينهMMا بMMMه عبMMارتی آفتابMMMه دزدان  : در سMMوراخ و سMMنبه هMMMای سياسMMت بMMMاقی مانMMده انMMMد    
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به همين دليل خودشان را موظف به احياء جنبش آارگری با اخالقياتی جديد . تاريخ اند

  .آنندی حساب م

گروهMی آوچMك و از نظMر سياسMی       "  گMرا  چMپ "در چپ ترين جناح اين انجمن اخMوت         

را ) Weg Neuer(راه نMو  آامًال بی اهميت از مهاجران آلمانی قرار دارد آه مجلMه ی       

 MMر مMMدی منتشMMوش . آننMMد گMMن         بيائيMMخنان ايMMه سMMك بMMيم و از نزديMMز آنMMود را تيMMای خMMه    

ا  بM راه نMو . فقدان اصول اخالقی بلشويك ها گMوش فMرا دهMيم       " انقالبی"محكوم آنندگان   

  MMوئی مMMز دو پهلMMدح آميMMن مMMويك ی لحMMه بلشMMد آMMت     نويسMMن مزيMMزاب ايMMر احMMر ديگMMا بMMه

 اينها آشكارا آنچMه آMه ديگMران بMه سMكوت در عمMل       -مشخصه را دارند آه دورو نيستند   

 بر  ولی. آنندی ، را اعالم م"آندی هدف وسيله را توجيه م"بكار می بندد، يعنی اصل  

" جنMMبش سوسياليسMMتی سMMالم"بMMا يMMك " بMMورژوائی" چنMMين حكMMم راه نMMوطبMMق معتقMMدات 

      بMMMرخالف آنچMMMه آMMMه لنMMMين هنMMMوز عقيMMMده داشMMMت، دروغ و بMMMدتر از    . "ناسMMMازگار اسMMMت

در اينجا از قرار معلوم يعنMی     " هنوز"آلمه  ". دروغ وسايل مجاز برای مبارزه نيستند     

   سMMت بMMر اوهMMام خMMود  در گذشMMت، نتوانراه نMMواينكMMه لنMMين، فقMMط چMMون قبMMل از ايMMن آشMMف 

  .فائق آيد

، از قرار معلوم، به معنی قهMر، قتMل و   "بدتر"، "دروغ و بدتر از دروغ"در فرمول   

. چون، در شرايط معادل، قهر بدتر از دروغ است و قتل حدنهائی قهر است. غيره است

" جنبش سالم سوسياليستی"يم آه دروغ و قهر و قتل با يك    می گير بدين ترتيب نتيجه    

. هاست پس تكليف ما با انقالب چيست؟ جنگ داخلی بيرحمانه ترين جنگ        . ازگارندناس

     MMال مMMامًال اعمMMخاص آMMر اشMMه بMMری آMMرفنظر از قهMMگ، صMMن جنMMه   ی ايMMه بMMا توجMMد، بMMآن    

هMMای معاصMMر، بMMدون آشMMته شMMدن پيرمMMردان و پيرزنMMان و آودآMMان قابMMل تصMMور      تكنيMMك

ی آنMMMيم؟ تنهMMMا جMMMواب ممكنMMMه ی   آيMMMا الزم اسMMMت نمونMMMه ی اسMMMپانيا را يMMMادآور  . نيسMMMت

جنMMMگ داخلMMMی بهتMMMر از بردگMMMی  : اسMMMپانيای جمهMMMوری خMMMواه چنMMMين اسMMMت " دوسMMMتان"

دمكراسی يا  (هدفاما اين جواب آامًال صحيح، معنايش فقط اينست آه . فاشيستی است

دروغ آMه  . آنMد ی  مثل قهMر و آشMتار را توجيMه مM           وسائلیدر برخی شرايط    ) سوسياليزم



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٩ 

بدون دروغ جنMگ همانقMدر غيرقابMل تصMور اسMت آMه ماشMين بMدون             ! ديگر قابلی ندارد  

را از ) ١٩٣٨اول فوريMه    ()٣٧(حكومت بارسلونا، برای اينكه حتی جلسه آرتس      . روغن

آيا . بمباران فاشيست ها محافظت آند بارها روزنامه نگاران و اهالی را عمدًا فريب داد

خواهMد، بايMد   ی را مM ) نكMو پيMروزی بMر فرا  (انست آار ديگری بكند؟ هر آس هMدف می تو 

  .ها و جناياتش را هم قبول آند وسايل آن را، يعنی جنگ داخلی با تمام دهشت

محكوم آرد؟ البتMه، حتMی همMانطور آMه     " فی النفسه"معذلك، آيا بايد دروغ و قهر را  

جامعMMه ای فMMارغ از . مMMی شMMودجامعMMه ی طبقMMاتی ای آMMه زاينMMده ی آنهMMا اسMMت، محكMMوم   

لMMيكن بMMرای . بيعتMMًا جامعMMه ای خواهMMد بMMود خMMالی از دروغ و قهMMر تضMMادهای اجتمMMاعی ط

ساختن پلی بطرف آن جامعه هيچ وسيله ای بجز وسايل انقالبی، يعنی قهرآميز، وجود   

انقالب، خود يكی از محصMوالت جامعMه ی طبقMاتی اسMت و الزامMًا از ايMن جامعMه               . ندارد

" اخالقیضMد "ت آMه انقMالب   طبيعMی اسM  " اخMالق جMاودانی  "از نقطMه نظMر   . نشانها دارد 

انقالبی است، ضدولی اين مطلب فقط به اين معنی است آه اخالقيات ايده آليستی . است

  .يعنی در خدمت استثمارگران قرار دارد

لMيكن جنMگ داخلMی يMك اسMتثنای          "ممكنست فيلسوفی آMه غMافلگير شMده اسMت بگويMد             

 بايMد بتوانMد بMدون    امMا در زمMان صMلح يMك جنMبش سMالم سوسياليسMتی        . تأسف آور اسMت   

ايMن چنMين جMوابی نشMان دهنMده ی چيMزی جMز يMك         . "دروغ و قهر آار خود را پيش برد      

و انقMMالب هMMيچ مMMرز  " مسMMالمت آميMMز"بMMين مبMMارزه ی طبقMMاتی . گريMMز مذبوحانMMه نيسMMت

هر اعتصاب شكل منقبض تمام عناصر جنگ داخلی را در . قابل نفوذی وجود نداردغير

 مMی آوشMد آMه طMرف مقابMل را بMا تصMويری اغMراق آميMز از             هر طرف . خود نهفته دارد  

سMMرمايه داران بكمMMك . ش در مبMMارزه و منMMابع مMMاديش تحMMت تMMأثير قMMرار دهMMد   اقاطعيMMت

      شMMMMان، در ارعMMMMاب و تضMMMMعيف روحيMMMMه ی      شMMMMان، عمMMMMال و جاسوسMMMMان    مطبوعMMMMات

ه  آMارگران، در جاهMائی آM       )٣٨(از طMرف مقابMل پيكMت هMای        . آوشندی  اعتصاب آنندگان م  

دروغ و بMدتر از  "بنMابراين  . شMوند ی  بی فايده است، مجبور بMه توسMل بMه زور مM             اقناع
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. جزئی جدائی ناپذير از مبارزه ی طبقاتی حتی در ابتدائی تMرين شMكل آن اسMت                " دروغ

  . زائيده تضادهای اجتماعی استدروغ و حقيقتصرفًا بايد اضافه آرد آه خود مفهوم 

 

  انقالب و رسم گروگان ها انقالب و رسم گروگان ها 
ش در لMMوای اتهامMMات دروغ، فرزنMMدان آنMMان را نيMMز   الين بعMMد از اعMMدام مخMMالفيناسMMتا

MMاران مMMرده، تيربMMتگير آMMدی دسMMراد  . آنMMرفتن افMMان گMMم گروگMMتفاده از رسMMا اسMMتالين بMMاس

هMMای شMMوروی را آMMه بخMMود اجMMازه دادنMMد در خطMMا ناپMMذيری يMMاگودا و   خMMانواده، ديپلمMMات

 راه نواخالقيون . آند به آشور بازگردندی يژوف آوچكترين شكی ابراز دارند مجبور م 

 ١٩١٩در سMMال " هMMم"گوشMMزد ايMMن موضMMوع را بMMه موقMMع بجMMا دانسMMتند آMMه تروتسMMكی   

: ليكن اينجا الزم است عينًا نقل قMول آنMيم      . قانونی در مورد گروگان گيری پيشنهاد آرد      

ولMMی . توقيMMف خويشMMاوندان بيگنMMاه از طMMرف اسMMتالين وحشMMيگری تنفرانگيMMزی اسMMت  "

دسMتور داده شMد، بMاز هMم يMك عمMل وحشMيانه        ) ١٩١٩سMال   (قتی توسط تروتسMكی هMم     و

اينجMMا همMان آدم اخالقMMی ايMده آليسMMتی بMا تمMMام زيبMائيش در جلMMوی رويمMان قMMرار      . "بMود 

 برابMر ضوابط وی همانقدر آاذب هستند آه قواعد بورژوا دمكراسی هر دو حالت    . دارد

  .ن تشابهی بين اين دو وجود نداردشده اند حال آنكه در واقعيت آوچكتري فرض

       Mه         ی  در اينجا روی اين واقعيت تكيه نمMويب نامMه تصMيم آMورد   ١٩١٩آنMًا در مMتقريب 

هيچ يك از اقوام فرماندهانی آه خيانت شان نه تنهMا تلفMات جMانی هنگفتMی ببMار آورده،              

ًا ربطMی  مسأله نهايت. آرد، منجر به اعدام نشد    ی  بلكه خود انقالب را تهديد به نابودی م       

اگر انقالب از همان ابتدا آمتMر از ايMن سMخاوتمندی هMای بMی مMورد نشMان              . با اين ندارد  

بهرحMال مMن مسMئوليت آامMل تصMويب      . رفMت ی داده بود، جان صدها هزار تن از آف نم  

فقط در . اين اقدامی بود الزم برای مبارزه با ستمگران. ممی گير را بعهده ١٩١٩نامه 

 است آه توجيه تصويب نامه و بطMورآلی توجيMه تمMامی جنMگ      محتوای تاريخی مبارزه  

وحشMMيگری  "ان آنMMرا نيMMز، و نMMه بMMی دليMMل،      مMMی تMMو  داخلMMی نهفتMMه اسMMت، جنگMMی آMMه     

  .ناميد" تنفرانگيز
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عهMMده ی اميMMل  ه هMMای سMMفيد آوچولMMو را بMM    آشMMيدن تصMMوير آبراهMMام ليMMنكلن بMMا بMMال     

در آن بود آه از بكار بردن    اهميت لينكلن   . آنيمی   و هم قطارانش واگذار م     )٣٩(لودويگ

شديدترين وسايلی، اگر انجام هدف بزرگ تاريخی ناشی از تكامل ملت جوان آمريكا آن 

مسأله حتی اين نيسMت آMه ببينMيم آMداميك از طMرفين        . ساخت خودداری نكرد  ی  را الزم م  

    تMMاريخ گزهMMای مختلفMMی بMMرای   . متخاصMMم تلفMMات بيشMMتری را تحمMMل آMMرد يMMا وارد آورد     

. دارد) داخلMی آمريكMا  ( گيری بيرحمی جنوبی هMا و بيرحمMی شMمالی هMا در جنMگ          اندازه

تمنی داريم خواجگان توسری خورده ديگر نيايند ادعا آنند آه برده داری آه با حيله و 

آشد، در پيش دادگاه اخالقيت هم تراز برده ای اسMت آMه        ی  برده ای را به زنجير م      قهر

  .آندی با حيله و قهر زنجيرش را پاره م

 وقتی آمون پاريس در خون غرقه شده بود و اراذل مرتجع سراسMر دنيMا درفMش آن           

های بی فرهنگی آMه همزمMان بMا     را به آثافت بهتان و افترا آشيدند، آم نبودند دمكرات        

      Mدنام مMا     ی  ارتجاع آموناردها را بMرا آنهMد، زيMقف    ٦٤آردنMا اسMان و در رأس آنهMگروگ 

آس در دفاع از اين عمل خMونين آمMون لحظMه ای ترديMد     مار. پاريس را تيرباران آردند   

در بخشMMMنامه ی شMMMورای آMMMل بMMMين الملMMMل اول آMMMه چMMMون آتشفشMMMان خروشMMMانی              . نكMMMرد

 آMMه بMMورژوازی در مبMMارزه عليMMه مMMردم     مMMی شMMود مMMی جوشMMد، مMMارآس ابتMMدا متMMذآر     

بMه  سMپس او  . آنMد ی مستعمرات و توده های زحمتكش خود از گروگان گيری استفاده م        

    اعMMدام سيسMMماتيك دسMMتگير شMMدگان آمMMون بدسMMت مMMرتجعين ديوانMMه اشMMاره آMMرده، ادامMMه

مجبور شMد بMه رسMم       ) جان دستگيرشدگان (آمون، برای نجات جان شان      .. : ".می دهد 

   هMMا، از آنجMMا آMMه   تMMاوان زنMMدگی ايMMن گروگMMان   . پروسMMی گMMرفتن گروگMMان متوسMMل شMMود    

. دادنMMد چنMMدين برابMر داده شMMده بMMود ی مMMه مM ورسMائی هMMا بMه تيربMMاران زنMMدانيان شMان ادا   

 بMرای جشMن گMرفتن    )٤٠(چگونه ممكن بود پس از دريای خونی آه نظاميMان مMك مMاهون    

هMا دسMت نMزد؟ آيMا حتMی ايMن           ورودشان به پMاريس راه انداختنMد، هنMوز هMم بMه گروگMان              

 هم - گروگان گرفتن  -آخرين وزنه در مقابل درندگی بی حد و حساب حكومت بورژوائی          

هMا دفMاع آMرد،     ی بايست تبديل به سرابی شود؟ بدين ترتيب مارآس از اعدام گروگMان     م
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اگMMر چMMه در شMMورای آMMل در پشMMت سMMر او امثMMال فMMدربراآوی هMMا، نMMورمن تومMMاس هMMا و   

لMMيكن خشMMم پرولتاريMMای جهMMان در برابMMر درنMMده و خMMوئی هMMای       . اتوبائرهMMا آMMم نبودنMMد  

و چرندباف ترجيح دادنMد تMا فرارسMيدن    ورسائی ها به حدی بود آه اخالقيون ارتجاعی         

. فرصت مناسب تری سMكوت اختيMار آننMد و افسMوس آMه ايMن فرصMت بMزودی دسMت داد          

   تنهMMMا پMMMس از پيMMMروزی قطعMMMی ارتجMMMاع بMMMود آMMMه اخالقيMMMون خMMMرده بMMMورژوا، همMMMراه بMMMا 

های اتحاديه های آMارگری و عبMارت پMردازان آنارشيسMت، بMين الملMل اول را             بورآرات

  .نابود آردند

 ٨٠٠٠وقتMMی انقMMالب اآتبMMر، در مقابMMل نيروهMMای متحMMد امپريMMاليزم در يMMك جبهMMه ی      

آرد، آارگران تمام دنيا با چنان همMدردی پرشMوری جريMان       ی  آيلومتری از خود دفاع م    

رسMم گروگMان گيMری      " توحش تنفر انگيز  "آردند آه محكوم آردن     ی  مبارزه را دنبال م   

 انحطMMاط آامMMل دولMMت شMMوراها و پيMMروزی   .در جلسMMات آنهMMا بسMMيار مخMMاطره آميMMز بMMود   

ارتجاع در چندين آشور الزم بود تا اين اخالقيون بتوانند سMر از سMوراخ هايشMان بMدر                

اگMMر راسMMت اسMMت آMMه اختنMMاقی آMMه از امتيMMازات    . و بMMه يMMاری اسMMتالين شMMتابند  ... آورنMMد

بی در آند، همان ارزش اخالقی را داراست آه اقدامات انقالی اشرافيت جديد محافظت م

اگMر انقMالب پرولتMری آMًال     ... مبارزه آزادی بخش، پس استالين آامًال حقانيت دارد، اگMر       

  .محكوم نشده باشد

حضMMرات اخالقيMMون، در حاليكMMه بMMدنبال نمونMMه هMMای خMMالف اخMMالق در حMMوادث جنMMگ    

  Mان را           ی داخلی روسيه مMمان شMه چشMد آMی يابنMور مMود را مجبMال خMين حMد، در عMگردن

همMراه آورد،  ه  ببندند آه انقالب اسپانيا هم رسم گروگMان گيMری را بM           بروی اين واقعيت  

         اگMMMر ايMMMن  . دسMMMت آMMMم در طMMMول آن دوره ای آMMMه يMMMك انقMMMالب راسMMMتين تMMMوده هMMMا بMMMود       

   وحشMMMMيگری "محكMMMMوم آننMMMMدگان جMMMMرأت حملMMMMه بMMMMه آMMMMارگران اسMMMMپانيائی را بخMMMMاطر     

زيMره پيرنMی هنMوز بMرای      شان ندارند، فقط بخاطر آن است آMه خMاك شMبه ج            " تنفرانگيز

.  برگردند١٩١٩بطور قابل مالحظه ای راحت تر است آه به سال . آنها خيلی داغ است

اين ديگر جزو تاريخ شده است، سالخوردگان فرامMوش آMرده انMد و جوانMان هMم هنMوز                
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به همين دليل است آه زاهد نمايان از هر قماشی با چنين اصراری . آنرا فرا نگرفته اند

برای تراوشات اخالقMی در اينجMا راه گريMزی          . آنندی   رجعت م  )٤١(ات و ماخنو  به آرنشت 

  !وجود دارد

  

))٤٢٤٢((""اخالقيات آفيرهااخالقيات آفيرها""
  

آنMMد بMMا ی  بMMر سMMر اينكMMه تMMاريخ راه باريكMMه هMMای ظالمانMMه ای را انتخMMاب مMM   مMMی شMMودن

ان  می توولی از اين امر چه نوع نتيجه ای برای فعاليت عملی. اخالقيون موافقت نكرد

آرد آه از تعهدات اجتماعی چشم بپوشيم و در بكمال ی ؟  لئو تولستوی توصيه مگرفت

افسMMوس آMMه .  آMMه شMMير بMMز بنوشMMيممMMی دهMMدمهاتمMMا گانMMدی پنMMد . رسMMاندن خMMود بكوشMMيم

آنها .  پا را از اين دستورالعمل ها چندان فراتر نگذاشته اندراه نو" انقالبی"اخالقيون 

 را از دسMت اخالقيMات آفيرهMا، آMه برايشMان فقMط       بايMد خMود  : "آنندی اينگونه موعظه م 

 MMمن مMMه دشMMيم ی آنچMMت، آزاد آنMMط اسMMد غلMMدعالی ای..." آنMMه پنMMود را آزاد ! "چMMد خMMباي

. آرد آه عالوه بر ايMن خMود را از گناهMان نفMس برهMانيم         ی  تولستوی توصيه م  ..." آنيم

ی ما در ترفيع آدمك های ميانه گرا. ليكن، آمار موفقيت سفارشات او را نشان نمی دهد

. خودشان به اخالقيات ماوراء طبقاتی در يك جامعه ی طبقاتی توفيMق حاصMل آMرده انMد          

گونMه  "، "دشمنانتان را دوسMت بداريMد   : " سال از وقتی آه اعالم شد      ٢٠٠٠اما تقريبًا   

بMMا وجMMود ايMMن حتMMی پMMدر . گذشMMته اسMMت" بگردانيMMد) بMMرای سMMيلی خMMوردن(ديگMMر را هMMم 

حقMا آMه   . نكMرده اسMت  " خود را رها "تی آه از دشمنانش دارد      مقدس هم تاآنون از نفر    

  !شيطان، دشمن نوع بشر، نيرومند است

بMMه عقيMMده ايMMن آدمMMك هMMای رقMMت انگيMMز، اعمMMال اسMMتثمارگران و استثماشMMدگان را بMMا     

. اسMت " اخMالق آفيرهMا  "معيارهای مختلف سنجيدن، مساوی با قMرار گMرفتن در سMطح             

" سوسياليسMMت هMMا" آميMMزی بMMه آفيرهMMا در شMMأن قلMMم  اوًال، ايMMن چنMMين اشMMارات حقMMارت 

آيا واقعًا اخالقيات آفيرها اينقدر بد است؟ دايره المعارف بريتانيMا در ايMن مMورد       . نيست

  :گويدی چنين م
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       آنهMMا، در روابMMط اجتمMMاعی و سياسMMی شMMان، فهMMم و شMMعور زيMMادی از خMMود نشMMان       "

تMا وقتMی آMه در اثMر تمMاس بMا             . د؛ بی نهايMت شMجاع، جنگجMو و ميهمMان نوازنM            می دهند 

سMMفيد پوسMMتان آنMMان شMMكاك، انتقMMامجو و دزد نشMMده بودنMMد و عMMالوه بMMر ايMMن بسMMياری از  

جMز ايMن    . "عيوب اروپائيان را فرا نگرفته بودنMد، آنهMا شMرافتمند و حقيقMت جMو بودنMد                 

ن نتيجه گرفت آه مبلغين سفيدپوست، موعظه آنندگان اخالقيMات جMاودانی، در          نمی توا 

  .به فساد آشاندن آفيرها سهيم بودند

اگر به يك آفير زحمتكش بگويند آه آارگران در نقطه ای از آره ی ما بپا خاسMتند و       

از طMرف ديگMر متMأثر    . استثمارگران خود را غافلگير آردند، خيلی خوشحال خواهد شد 

ری آه آفي.  اگر بفهمد آه ستمگران در فريب دادن ستم ديدگان توفيق يافته اندمی شود

مبلغين تا مغز استخوان فاسدش نكرده باشند، هرگز حاضر نخواهد شد يك نMوع قاعMده            

بMMا ايMMن وصMMف اگMMر  . اخالقMMی تجريMMدی را در مMMورد سMMتمگران و سMMتم ديMMدگان بكMMار بMMرد  

برايش توضيح دهند، به آسانی خواهد فهميد آه نقش اين قواعد تجريدی جلMوگيری از       

  .ن استعصيان ستمديدگان عليه ستمگران شا

 برای تهمت زدن به بلشويك ها مجبور شدند راه نومبلغين ! چه تصادف آموزنده ای  

  در عMMين حMMال بMMه آفيرهMMا افتMMرا بزننMMد؛ بعMMالوه، در هMMر دو حالMMت، ايMMن تهمMMت در مسMMير  

عليMMه انقالبيMMون و عليMMه نژادهMMای : آنMMدی هMMای رسMMمی بMMورژوائی جريMMان پيMMدا مMM  دروغ

  !دهيمی م را به تمام مبلغين روحانی و دنيوی ترجيحنخير، ما آفيرها . سفيدپوستغير

 و سMاير ايMن    راه نMو هMای اخالقMی اخالقيMون     بهرحال لزومی ندارد آه به خMرده گيMری   

  ولMی عليMرغم نيMات، آنهMا    . نيMات ايMن مMردم آنقMدرها بMد نيسMت          .  دهيم ءها پربها  بست بن

ن آMMه احMMزاب        در زمMMانی چMMون اآنMMو   . هMMائی هسMMتند در خMMدمت مكMMانيزم ارتجMMاع     اهMMرم

جبهه "سياست (خرده بورژوا آه خود را به بورژوازی ليبرال يا سايه آن می چسبانند 

اسMMMپانيا، (گشMMMايند ی آننMMMد و راه را بMMMرای فاشMMMيزم مMMMی ، پرولتاريMMMا را فلMMMج مMMM")خلMMMق

هMMای انقالبMMی در افكMMار عمMMومی بMMورژوا   هMMا، يعنMMی مارآسيسMMت  ، بلشMMويك...)فرانسMMه،

فشار سياسی اصلی در دوران مااز راست بMه چMپ تغييMر            . وندسخت نفرت انگيز می ش    
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در تحليل نهائی، تمام وزن ارتجاع به روی شانه های يMك اقليMت آوچMك           . می دهد مكان  

 دشمن lennemiViola.اين اقليت انترناسيونال چهارم است. آندی  انقالبی سنگينی م  

  .همين است

هMای   تمMام گMروه   .  بسياری اسMت   استالينيزم در مكانيزم ارتجاع صاحب مناصب باالی      

، از آمMك آن در مبMارزه عليMه انقMالب پرولتMری       آنارشيسMت هMا   جامعه بورژوا، از جمله     

آننMد تMا دسMت آMم     ی های خرده بورژوا سعی مM    در عين حال، دمكرات   . آنندی  استفاده م 

پنجMاه درصMMد از زننMدگی جنايMMات متحMد مسMMكونی شMان را بگMMردن اقليMت سMMازش ناپMMذير      

، آMه  "تروتسMكيزم و اسMتالينيزم هMر دو يكMی هسMتند        "معنMی اصMطالح     . يندازنMد انقالبی ب 

بMا ايMن ترتيMب دشMمنان     . مMی گيMرد  اآنون مد روز شده است، نيز از همين جا سرچشمه          

  .می دهندها و آفيرها در افترا زدن به حزب انقالب به ارتجاع ياری  بلشويك

 


