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  پيشگفتارپيشگفتار
  

 کمونيسDتی؛ داشDتن اخDالق کمونيسDتی      معيارهای سنجش برنامه و تشکيالت  يکی از 

 و سDرکوبگر   دروغگDو ونيست ها را به عنوان افراد رذل،بورژوازی همواره کم . است

ترس بDورژوازی از حاکميDت کDارگری متکDی بDر      .  روشن است علت آن . معرفی می کند  

برای مقابله بDا گسDترش   ، که ناچار شده  می کند  ننامه کمونيستی آنان را چنان نگرا     بر

  . کمونيزم ميان کارگران؛ آنرا به لجن بکشند

در واقDع  .  بورژوازی تنها عامل بازدارنده نفوذ کمونيزم به درون جامعDه نيسDت       اما،

 گرايش های انحرافی در درون جنبش کارگری و کمونيستی لطمه جبDران ناپDذيری بDر   

در اصل اين گرايش های انحرافی با عدم رعايDت  . رده اندنبش کارگری وارد آو   کر ج پي

 جنDبش کDارگری در پهنDای بDين المللDی          ول دمکراسDی کDارگری، بDه بDی اعتبDارکردن          اص

سDDنتًا  غيDDر دمکراتيDDک، در گDDرايش هDDای    ی از ايDDن انحرافDDات يکDD. کمDDک رسDDانده انDDد  

و م زنDی  گرايانه، سانسDور؛ اتهDا   توسل به روش های ارعاب. نيستی نهفته استياستال

  .  استغيره از عوارض بارز اين گرايشات

ن نيDز سDايه افکنDده       رگری ايDرا  نبش کا جاين بيماری همانند سرطانی امروز بر پيکر        

از يکسوعقب افتادگی ناشی از اختناق سرمايه داری؛ و از سDوی ديگDر نهادينDه      . است

و سDDازمان هDDای  درون بخDDش عمDDده ای از کDDارگران نيسDDتی درشDDدن سDDنت هDDای استالي
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سDDنتی، برخوردهDDای دمکراتيDDک و معقDDول سياسDDی را بDDا روش هDDای عقDDب افتDDاده و         

  .جايگزين کرده استو سانسور اعتقادات مخالفان و قيم مآبی؛ ارعابگرايانه 

مبDارزه بDرای   . مبارزه کارگران پيشروی جوان در اين عرصه نيز حائز اهميت اسDت   

راتيDک بDرای مخالفDان سياسDی؛ و دفDاع      احياء اخDالق کمونيسDتی و رعايDت حقDوق دمک     

پيگيDDر از حDDق گDDرايش در درون تشDDکالت کDDارگری؛ در محDDور فعاليDDت هDDای پيشDDروی     

 طبقDه کDDارگر قDادر بDDه سDDازماندهی   ؛بDدون رعايDDت ايDن اصDDول  . کDارگری قDDرار مDی گيDDرد  

  .انقالب و جذب اکثر زحمتکشان جامعه به طرف برنامه و تشکيالت خود نخواهد بود

؛ نوشته لئون تروتسکی؛ مDی تDوان       »اخالق آنها و اخالق ما    « جزوه   ددبا انتشار مج  

به برخی از تجارب تDاريخی انحرافDات استالينيسDتی پDی بDرد؛ و از درس هDای آن سDود             

  .جست

  

  .   مطالعه اين جزوه به  کارگران پيشرو توصيه می شود

  

     رازی. م 
  ١٣٨٣ شهريور ١٦
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  های اخالقیهای اخالقی  تراوشتراوش
  

در دوره ی ارتجاع پيروزمند، حض;رات دمك;رات، سوس;يال دمك;رات، آنارشيس;ت، و       

تراوش های اخالقی خود را به دو برابر مقدار معمول " چپ"ديگر نمايندگان اردوگاه 

 روی  .آنن;د ی ئی آه در حالت ترس دو برابر عرق م; انسان ها، شبيه می دهندافزايش 

   را تك;;رار " ده فرم;;ان"و " موعظ;;ه س;;رآوه" ب;;ه س;;بك خ;;ود خط;;اب اي;;ن اخالقي;;ون آ;;ه

آنن;;د، ب;يش از آنك;;ه ب;ه ارتج;;اع پيروزمن;د باش;;د، ب;ه ط;;رف انقالبي;ون تح;;ت تعقي;;ب      ی م; 

" تحري;;ك"ش;;ان باع;;ث  "اخالق;;یغير"و اص;;ول " زي;;اده روی"ارتج;;اع اس;;ت، آ;;ه ب;;ا   

 اي;ن، آنه;ا   گذش;ته از . ارتجاع شده، به ارتج;اع بهان;ه ای ب;رای توجي;ه اخالق;ی داده ان;د        

الزم است ص;رفًا  : آنندی وسيله ای ساده ولی مطمئن برای اجتناب از ارتجاع تجويز م        

نمون;;ه ه;;ای مج;;انی آم;;ال  . آوش;;ش بعم;;ل آورد و خ;;ود را از لح;;اظ اخالق;;ی احي;;اء آ;;رد  

  .می گيرداخالقی توسط آليه ی سردبيران ذينفع در اختيار افراد عالقمند قرار 

. لط و پرطمطراق، خرده ب;ورژوازی روش;نفكر اس;ت         مبنای طبقاتی اين موعظه ی غ     

: مبنای روانی. عجز و گيجی آنها در مقابل ارتجاع در حال فرا رسيدن        : مبنای سياسی 

ت;;الش آنه;;ا ب;;رای ف;;ائق آم;;دن براحس;;اس حق;;ارت خودش;;ان ب;;ا تظ;;اهر ب;;ه هي;;أت مب;;دل      

  .پيغمبری در آمدن

عم;;ل انق;;الب و  ش;;يوه ی مطل;;وب واع;;ظ ب;;ی فرهن;;گ، همانن;;د جل;;وه دادِن نح;;وه ی      

. آن;د ی های صوری آسب موفقيت م  در اين نقشه او با توسل به شباهت       . ارتجاع است 

بهمين ترتيب، شباهت آام;ل ب;ين فاش;يزم و       . برای او تزاريزم و بلشويزم دوقلو هستند      

 ي;;ا بط;;رز   -فهرس;;تی از مشخص;;ات مش;;ترك مس;;لك آاتولي;;ك   . آن;;دی آم;;ونيزم آش;;ف م;;  

از آنط;;;رف هيتل;;;ر و . م;;;ی ش;;;ود جم;;;ع آوری  و بلش;;;ويزم-)١(مش;;;خص ت;;;ر، يس;;;وعيت

آنن;د آ;ه ليبرالي;زم، دمكراس;ی، و     ی موسولينی با استفاده از دقيقًا هم;ين ش;يوه ثاب;ت م;      

اين فكر آه استالينيزم و تروتسكيزم   . بلشويزم فقط تظاهرات گوناگون يك نكبت واحدند      
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 آاتولي;ك ه;ای     ه;ا،  اساسًا يك چيز واحدند امروزه از تأييد مشترك ليبرال ها، دمكرات          "

متعصب، ايده آليست ها و پراگماتيس;ت ه;ا، آنارشيس;ت ه;ا، و فاشيس;ت ه;ا برخ;وردار           

بپيوندن;د،  " جبه;ه خل;ق  "ها فعًال برايشان مقدور نيس;ت ب;ه اي;ن      اگر استالينيست . است

  .باين دليل است آه دست بر قضا سخت مشغول از بين بردن تروتسكيست ها هستند

       ه;;ا در ندي;;ده گ;;رفتن     ه;;ا و همانن;;د جل;;وه دادن  خص;;لت اساس;;ی اي;;ن تش;;ابه س;;ازی    

ه;ای مختل;ف، يعن;ی ندي;ده گ;رفتن آام;ل ماهي;ت طبق;;اتی و         پاي;ه ه;ای م;ادی اي;ن جري;ان     

های مختلف را برحسب  در عوض آنها گرايش   . بنابراين نقش عينی تاريخی آنها است     

ن اص;ل  ش;ان ب;ا اي;ن ي;ا آ     برخی تظاهرات خارجی و فرعی، و اغلب بر حس;ب مناس;بات        

تجريدی آه ب;رای ش;خص طبق;ه بن;دی آنن;ده ارزش حرف;ه ای خاص;ی دارد، ارزي;ابی و            

بن;;ابراين از نظ;;ر پ;;اپ رم، فراماس;;ون ه;;ا و داروينيس;;ت ه;;ا و     . آنن;;دی طبق;;ه بن;;دی م;; 

 همگی توامان هستند، چونكه همگی باردار شدن مريم   آنارشيست ها ها و    مارآسيست

ر، ليبراليزم و مارآسيزم دو قلو هستند چون آنها از نظر هيتل. باآره را انكار   می آنند

از نظ;ر ي;ك دمك;رات، فاش;يزم و بلش;ويزم دو      . را در نظر نم;ی گيرن;د   " خون و افتخار  "

آورند، و غي;ره و  ی قلو هستند، زيرا هيچكدام در مقابل آراء عمومی سر تعظيم فرو نم   

  .غيره

رخی خصوصيات مشترك بی گمان گرايش هائی آه در باال گروه بندی شدند، دارای ب

ول;ی آن;ه مطل;ب در آنس;ت آ;ه س;ير تكام;ل بش;ر ن;ه ب;ا آراء عم;ومی، ن;ه ب;ا                        . می باش;ند  

س;ير  . و نه با اعتقاد به باردار ش;دن م;ريم ب;اآره ب;ه آخ;ر نم;ی رس;د               " خون و افتخار  "

تاريخ قبل از هر چيز به معنی جن;گ طبق;ات اس;ت، و ع;الوه ب;ر اي;ن پ;يش م;ی آي;د آ;ه                        

ه;;ای گون;;اگون در م;;وارد مشخص;;ی از وس;;ائل مش;;ابهی     ه;;دفطبق;;ات مختل;;ف در راه  

 ارتش های متخاصم هميشه آ;م و . ند باشدنمی توااز اين هم غيراساسا . استفاده آنند

بيش متقارن اند، اگر بين شيوه های مبارزه ی آنها هيچ وجه مش;ترآی وج;ود نداش;ته            

  .باشد، نمی توانند ضربه ای بر هم وارد آورند
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دآاندار جاهل، آه ن;ه از منش;اء و ن;ه از مفه;وم مب;ارزه ای آ;ه ب;ين          اگر يك دهاتی يا     

پرولتاريا و بورژوازی در جريان است چيزی نمی فهم;د، خ;ود را ب;ين آت;ش دو ط;رف                   

ام;;ا اي;;ن . پي;;دا آن;;د، نس;;بت ب;;ه ه;;ر دو اردوگ;;اه متخاص;;م تنف;;ر يكس;;ان نش;;ان خواه;;د داد  

 های اقشار ميانه ای هستند اخالقيون دمكرات از چه صيغه ای هستند؟ اينها ايدئولوگ

مشخص;ات عم;ده ی اي;ن    . سند آه گير آنندمی ترآه بين آتش طرفين گير آرده اند و يا     

ی بزرگ تاريخ، ط;رز تفك;ری محافظ;ه آاران;ه و        جنبش ها چنين پيغمبرانی بيگانگی از     

اي;;ن . منجم;;د، آوت;;ه نظ;;ری خودپس;;ندانه و ابت;;دائی ت;;رين ن;;وع بزدل;;ی سياس;;ی اس;;ت         

ه;ای آوچكش;ان،        آنن;د آ;ه ت;اريخ آنه;ا را ب;ا آت;اب      ی ز هر چي;ز آرزو م;     اخالقيون بيش ا  

مجله های آوچكشان، آبونه های شان، عقل سليم و آتب مقدس اخالقی شان در ص;لح         

گاهی از چپ و گ;اهی از  . ولی تاريخ آنها را راحت نمی گذارد  . و آرامش راحت بگذارد   

ارتج;;اع، تزاري;;زم و بلش;;ويزم،    انق;;الب و -البت;;ه. م;;ی زن;;د راس;;ت ب;;ه پهلويش;;ان لگ;;د   

ه;;ر آ;;ه در اي;;ن .  همگ;;ی دو قل;;و هس;;تند-آم;;ونيزم و فاش;;يزم، اس;;تالينيزم و تروتس;;كيزم

اند ورم آردگی های متقارن طرفين چپ و راست جمجمه ی اين      می تو مطلب شك دارد    

  .اخالقيون را لمس آند

  

  فقدان اخالق مارآسيستی و حقايق جاودانیفقدان اخالق مارآسيستی و حقايق جاودانی
بلش;;ويزم وارد ش;;ده، " فق;;دان اخ;;الق"تهمت;;ی آ;;ه ب;;ه  راي;;ج ت;;رين و برجس;;ته ت;;رين  

     ه;دف وس;;يله را توجي;;ه  : "برمبن;ای اي;;ن قاع;ده باص;;طالح يس;;وعی بلش;ويزم اس;;ت آ;;ه    

  ه;;ا مث;;ل هم;;ه    آ;;ه چ;;ون تروتسكيس;;ت م;;ی ش;;ود از اي;;ن ب;;ه س;;ادگی نتيج;;ه   ". آن;;دی م;;

ن ب;ي " اص;ولی "اصول اخالق را قبول ندارند پ;س ف;رق    ) ها يا مارآسيست (ها   بلشويك

  .قضيه به اثبات رسيده است: استالينيزم و تروتسكيزم وجود ندارد

ي;;ك ماهنام;;ه بس;;يار مبت;;ذل و ايرادگي;;ر آمريك;;ائی، پرس;;ش نام;;ه ای در ب;;اره فلس;;فه       

اين پرسش نامه، ب;ه اقتض;ای س;نت، ه;م ب;ه اه;داف        . اخالقی بلشويزم ترتيب داده است    

ولز، انسان تقليد ناپذيری آ;ه    -ج-ه. اخالقی می بايد خدمت آند و هم به تبليغات تجاری         
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اند از خيالبافی بلند پروازاش پيشی بگيرد، با ش;تاب تم;ام   می توفقط تكبر هومروارش    

اين امر طبيعی .  اعالم آرده استعقل سليمهمبستگی خود را با خود پسندان ارتجاعی 

آردن;د، در  ی ولی حت;ی ج;واب آنه;ائی ه;م آ;ه ل;زوم دف;اع از بلش;ويزم را تأيي;د م;                 . است

البته اصول مارآسيزم ): )٢(ايستمن(اغلب موارد، خالی از اما و اگرهای بزدالنه نيست 

. ش;وند ی  ب;ا ارزش;ی پي;دا م;    آدم هایها هم  بد است، ولی با وجود اين در ميان بلشويك   

  .از دشمنان خطرناآترند" دوستانی"واقعًا آه چنين 

 اول از آنه;;ا اگ;;ر ارزش ج;;دی گ;;رفتن را ب;;ه حض;;رات تهم;;ت زن ب;;دهيم، م;;ی بايس;;ت   

اصول اخالقی خودتان آدام اس;ت؟ اي;ن س;ؤالی اس;ت آ;ه بن;درت ب;ه آن ج;واب                    : بپرسيم

های شخصی و اجتماعی هيچك;دام وس;يله را       فعًال فرض آنيم آه هدف    . داده خواهد شد  

در اي;;ن ص;;ورت واض;;ح اس;;ت آ;;ه بايس;;تی در جس;;تجوی معياره;;ای    . آنن;;دی توجي;;ه نم;;

     ه;;ائی آ;;ه در س;;ير تكام;;ل اي;;ن جوام;;ع پي;;دا    ديگ;;ری خ;;ارج از جوام;;ع ت;;اريخی و ه;;دف   

  هاس;ت  آش;يش ه;ا م;دت   . ولی آجا؟ اگر در زمين نشد، پ;س در آس;مان        .  برآمد می شود 

           . آ;;;;رده ان;;;;د آ;;;ه در وح;;;;ی ه;;;;ای اله;;;;ی معياره;;;;ای اخالق;;;ی خل;;;;ل ناپ;;;;ذيری را آش;;;;ف  

ع آنن;د، ب;ی آنك;ه منب;    ی خرده آشيش های دنيوی از حقايق ج;اودانی اخالق;ی ص;حبت م;            

   ول;;ی م;;ا ح;;ق داري;;م نتيج;;ه بگي;;ريم آ;;ه چ;;ون اي;;ن حق;;ايق        . اص;;لی ش;;ان را ن;;ام ببرن;;د   

 انس;ان در روی زم;ين   - ميم;ون، نيم;ه  -جاودانی اند، پس نه تنها مق;دم ب;ر ظه;ور نيم;ه         

پس اين حقايق از آجا پيدا . بلكه حتی مقدم بر پيدايش منظومه شمسی وجود داشته اند

  .ند زنده بماندنمی تواون وجود خدا به هيچ وجهی شده اند؟ تئوری اخالق جاودانی بد

اخالقي;;;ون ن;;;وع انگلوساآس;;;ون، ت;;;ا آنجائيك;;;ه خ;;;ود را ب;;;ه مح;;;دوده مكت;;;ب اص;;;الت   

آنند جزء ی ، يعنی علم االخالق حسابداری بورژوايی، محدود نم       )٣(سودمندی معقوالنه 

ئ;ل ق;رن    در اوا- محس;وب ميش;وند، آ;ه     )٤(پيروان آگاه يا ناخودآگاه وايكن;ت شافتس;بری       

مخص;وص، آ;ه بف;رض او    " ع;رف اخالق;ی  "های اخالق;ی را از ي;ك       قضاوت -!هيجدهم

اخالقيت;ی آ;ه م;افوق طبق;ات     . برای هميشه به بشريت داده شده است، نتيجه می گرف;ت    

ع;رف   " قرار داده شود، بنحوی اجتناب ناپذير مجب;ور ب;ه قب;ول ي;ك ج;وهر خ;اص، ي;ك                
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هد شد آه در واقع چيزی نيست جز نام ، و يك نوعی از مطلق خوا"وجدان"، "اخالقی

 يعنی مستقل از -ها"هدف"اخالقيت مستقل از  .  بزد النه ای برای خدا     -مستعار فلسفی 

، "طبيع;ت بش;ری  "جامعه، چ;ه ناش;ی از حق;ايق ج;اودانی ف;رض ش;ود و چ;ه ناش;ی از                    

آس;;مان تنه;;ا . اس;;ت" الهي;;ات طبيع;;ی" آ;;ه فق;;ط جنب;;ه ای از م;;ی ش;;وددس;;ت آخ;;ر ثاب;;ت 

می اس;;ت آ;;ه ب;;رای عملي;;ات نظ;;امی علي;;ه ماتري;;اليزم ديالكتي;;ك ب;;اقی               موض;;ع مس;;تحك 

  .می ماند

استرووه، برديايف، بولگ;اآف    " (مارآسيستی"در پايان قرن گذشته يك مكتب آامل        

آ;رد تعليم;ات م;ارآس را ب;ا اف;زايش      ی ، در روسيه بوجود آمد آه سعی م   )٥()و ديگران 

اين ع;ده البت;ه ب;ا آان;ت و حك;م        .  تكميل آند  يك اصل اخالقی مافوق طبقاتی و خودبسنده      

ول;ی چ;;ه ب;;ر سرش;ان آم;;د؟ اس;;ترووه ام;روز وزي;;ر بازنشس;;ته    .  ش;;روع آردن;;د)٦(مطل;ق 

بولگ;اآف آش;;يش ارت;;دآس  .  و فرزن;;د شايس;;ته آليس;ا اس;;ت )٧(ب;ارون رانگ;;ل آريم;ه ای  

توض;يح اي;ن   . آن;د ی ه;ای مختل;ف تفس;ير م;       را ب;ه زب;ان     )٨(است و بردي;ايف آپوآ;اليپس     

روح "آنن;;د، ن;;ه در  ی منتظ;;ره جل;;وه م;;  غيرله ه;;ا، آ;;ه در نظ;;ر اول اي;;ن چن;;ين    اس;;تحا

 بلك;ه در گس;ترش بني;ان آ;ن مب;ارزه اجتم;اعی در         - استرووه روح رژمن دارد    -"اسالو

  .روند اصلی اين استحاله ها اساسا بين المللی است. روسيه نهفته است

بی آردن اخالق، يعنی مذهغيرايده آليزم فلسفی آالسيك تا حدی آه در زمان خود در 

). هگ;ل (در آزاد آردن اخالق از قيود مذهبی آوشيد، عالمت گ;ام عظيم;ی ب;ه پ;يش ب;ود            

ولی فلسفه اخالقی وقتی از آسمان آنده شد، الجرم می بايستی ريشه های زمين;ی پي;دا              

بعد از شافتس;بری داروي;ن   . آشف اين ريشه ها يكی از تكاليف ماترياليزم بود       . آردی  م

، "حق;ايق ج;اودانی اخالق;ی   "در دوران حاض;ر، توس;ل ب;ه    . از هگ;ل م;ارآس  آمد و بعد    

ايده آليزه فلس;فی ص;رفًا ي;ك    . های تاريخ است آوشش در راه به عقب برگرداندن چرخ   

  .عكس از ماترياليزم به مذهبراز مذهب به ماترياليزم و يا ب: مرحله است
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  ""هدف وسيله را توجيه می آندهدف وسيله را توجيه می آند " "
ون آ;ه در نيم;ه اول ق;رن ش;انزدهم ب;رای مب;ارزه ب;ا مس;لك         ناگفته نماند فرقه يسوعي  

 وسيله ای، حتی اگر از دي;دگاه  هرپروتستان پايه گذاری شد، هرگز چنين نياموخت آه        

، يعن;ی پي;روزی   "ه;دف "اخالق آاتوليك جنايتكارانه باشد، به ش;رط آنك;ه ب;ه ب;رآوردن       

 و از لح;;اظ روان;;ی اي;;ن آئ;;ين چن;;ين متن;;اقض. مس;;لك آاتولي;;ك بينجام;;د قاب;;ل قب;;ول اس;;ت

نامعقولی، شرورانه از طرف مخالفين پروتستان و گاهی آاتوليك به يس;وعيون نس;بت     

در خودش;ان  ه;ای   هائی آه برای رسيدن به هدف      داده شده است، يعنی از طرف همان      

علمای الهی يسوعيون آ;ه مانن;د علم;ای اله;ی تم;ام         . انتخاب وسيله هيچ ابائی نداشتند    

 مس;ئوليت ف;رد درگي;ر بودن;د، در واق;ع م;ی آموختن;د آ;ه وس;يله            مكاتب ديگ;ر ب;ا مس;أله      

اند بی تفاوت باشد، ولی حقانيت يا محكوميت اخالقی اين وسيله از    می تو بخودی خود   

تيراندازی ب;ه  . مثًال تيراندازی بخودی خود نه خوب است و نه بد   . می شود هدف منتج   

سگ هاری آه آودآی را مورد حمله ق;رار داده، فض;يلتی اس;ت؛ تيران;دازی ب;ه منظ;ور            

علم;ای اله;ی اي;ن مس;لك، از اي;ن آل;ی گ;وئی ه;ای ع;امی فرات;ر              . قتل ي;ا تج;اوز، جناي;ت      

  .نمی رفتند

اس;;ت، يس;;وعيون بهيچوج;;ه از ديگ;;ر  ت;;ا آنج;;ائی آ;;ه اخ;;الق عمل;;ی ش;;ان م;;ورد نظ;;ر   

بهرحال، . بلكه برعكس، بر آنها برتری داشتند راهبين و آشيشان آاتوليك بدتر نبودند،    

يسوعيون سازمانی فعال، س;خت متمرآ;ز،   . پيگيرتر، بی باك تر، و با فراست تر بودند        

ه تهاجمی، و خطرناك، نه تنها برای دشمنان بلكه حتی برای متحدانش;ان، بوج;ود آورد          

از لحاظ روانی و شيوه عم;ل، هم;ان فرق;ی را ب;ا             " قهرمانی"يسوعيون دوران   . بودند

دليلی . يك آشيش متوسط داشتند آه بين جنگجويان آليسا و دآانداران آن وجود داشت

ب;;ی انص;;افی اس;;ت آ;;ه   ول;;ی آم;;ال. ن;;دارد آ;;ه م;;ا از هيچك;;دام از اينه;;ا اي;;ده آل;;ی بس;;ازيم 

  . آودن و آاهل بنگريمجنگجوی متعصب را از ديده دآاندار

ان می تواگر بخواهيم باز هم از تشبيهات صرفًا صوری و روانی استفاده آنيم، مثًال          

ه;ا از ه;ر قم;اش، مانن;د      ه;ا و سوس;يال دمك;رات    ها در مقابل دمك;رات    گفت آه بلشويك  
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در مقايس;;ه ب;;ا   . يس;;وعيون در مقاب;;ل سلس;;له مرات;;ب راح;;ت طل;;ب آليس;;ا م;;ی نماين;;د         

 )٩())ميان;ه گراه;ا  (( ه;ا و سانتريس;ت ه;ا        ب;ی، سوس;يال دمك;رات     ه;ای انقال   مارآسيست

: واقعًا عقب مانده و به مانند ساحران و شكسته بندان می مانند در مقايسه با پزش;كان        

آنند، به قدرت سحر و جادو معتقدن;د  ی آنها بر روی هيچ مسأله ای تا به آخر تعمق نم       

فرص;ت طلب;ان   .  دوری م;ی جوين;د  و مذبوحانه، به امي;د وق;وع معج;زه ای، از مش;كالت        

ه;ا مب;ارزان ديرين;ه     همچون دآانداران راح;ت طل;ب سوس;ياليزمند، در حاليك;ه بلش;ويك        

ها و تمام افترا بستن هايشان از همين امر ناشی   تمام تنفر آنها نسبت به بلشويك     . آنند

ها تحمي;ل آ;رده ب;ود     اين جماعت همه نقائصی را آه جبر تاريخی بر بلشويك. می شود 

  .ه مقداری فراوان دارند، در حاليكه فاقد حتی يكی از فضائل آنها نيستندب

ها هنوز آامًال سطحی و آامًال يك جانبه است و  معذالك مقايسه يسوعيون با بلشويك

يس;وعيون و  (بنابر ماهيت و منافع طبقاتی آ;ه اينه;ا       . بيشتر جنبه ادبی دارد تا تاريخی     

ن;;;د، يس;;;وعيون نماين;;;ده ارتج;;;اع بودن;;;د و      ب;;;ر آن متك;;;ی بود ) پروتس;;;تان ه;;;ا مت;;;رجم  

بنوب;ه خ;ود مس;تقيمًا    " پيشرفت"ولی محدود بودن اين    . پروتستان ها نماينده پيشرفت   

مثًال آموزش مسيح، آه توسط اينها . در اصول اخالقی پروتستان ها بيان خود را يافت        

ل;وتر،  ) م;ارتين (يافته بود، بهيچوجه مانع از آن نشد آه بورژوازی ش;هر،    " خلوص"

آش;كار اس;ت آ;ه دآت;ر م;ارتين      . تبلي;غ نكن;د  " های هار  سگ"آشتار دهقانان را بعنوان     

، حتی پ;يش از آنك;ه اي;ن اص;ل را ب;ه      "آندی هدف وسيله را توجيه م"عقيده داشت آه  

از سوی ديگر، در مقام رقابت با مسلك پروتس;تان، يس;وعيون         . يسوعيون نسبت دهند  

جامعه ب;ورژوا تطبي;ق دادن;د و از س;ه س;وگند فق;ر،       حتی بيش از اين خود را با روحيه       

از دي;دگاه  . زهد و اطاعت فقط سومی را، آن هم بنحوی آامًال تخفيف يافته، حفظ آردند 

اي;ده آل مس;يحی ه;ر چ;ه آ;ه يس;;وعيون از يس;وعيت دور ش;دند، اص;ول اخالقش;ان ني;;ز          

دند، و ه;ای آن مب;دل ش;    جنگجوي;ان آليس;ا ب;ه ب;ورآرات    . بيشتر رو به انحط;اط گذاش;ت   

  .ها، متقلبين نه چندان ماهری از آب در آمدند مثل همه بورآرات

  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 ١٠ 

  يّسوعيت و مكتب اصالت سودمندیيّسوعيت و مكتب اصالت سودمندی
شايد همين بحث آوتاه آافی است تا نشان دهد چقدر نادانی و تنگ نظری الزم است         

و اص;ل اخالق;ی ب;ه    " آن;د ی ه;دف وس;يله را توجي;ه م;        " "يس;وعی "تا انسان جدًا اصل     

، درس;ت مث;ل اجن;اس ب;ا قيم;ت ثاب;ت در        "وس;يله "ه بن;ابر آن ه;ر       اصطالح برتری را آ   

خودش است، در مقابل هم قرار ه ها، دارای يك برچسب اخالقی مخصوص ب  فروشگاه

اي;;ن نكت;;ه قاب;;ل توج;;ه اس;;ت آ;;ه چگون;;ه عق;;ل س;;ليم انگلوساآس;;ون ب;;ی فرهن;;گ      . ده;;د

مكت;ب  ، خ;ود از  م;ی ش;ود  بر آش;فته  " يسوعی"توانسته است در عين حال آه از اصل       

. اص;;الت س;;ودمندی، آ;;ه از وج;;وه مشخص;;ه ی فلس;;فه بريتاني;;ائی اس;;ت، اله;;ام گي;;رد        

بزرگترين خوشبختی ممك;ن ب;رای بيش;ترين    "، يعنی )١٠(بعالوه، معيار بنثام و جان ميل    

رس;اند آ;ه آن وس;ائلی دارای ارزش اخالق;ی ان;د آ;ه در       ی ، اين معنی را م    "افراد ممكن 

س;ودمندی گرائ;ی    بدين ترتيب،.  هدف، قرار دارندخدمت رفاه عامه، بمثابه عالی ترين 

هدف وس;يله  " "يسوعی"بندی های فلسفی عامش بر اصل      انگلوساآسون در فرمول  

) مكت;ب اص;الت تجرب;ه   (می بينيم آه امپريس;يزم   . آامًال منطبق است  " آندی  را توجيه م  

  .ندآی فقط به اين درد ميخورد آه آدم را از لزوم منطقی بودن استداللش خالص م

را مث;;ل ي;;ك " تكام;;ل" آ;;ه در امپريس;;يزم وی داروي;;ن عقي;;ده ی  )١١(هرب;;رت اسپنس;;ر

داد آ;;ه در جرگ;;ه اخ;;الق تكام;;ل از   ی واآس;;ن مخصوص;;ی ترزي;;ق آ;;رد، چن;;ين تعل;;يم م;;   

احساس ها، معيار لذت آنی را بدست    . رسدی  م" عقايد"آغاز شده، به    " احساس ها "

ه;دايت      ل;ذت آت;ی، پاي;دار و واالت;ر      ، در ص;ورتيكه عقاي;د ف;رد را توس;ط معي;ار      می دهن;د  

ولی . است" خوشبختی"و " لذت"در نتيجه، اينجا هم معيار اخالقی معيار . می نمايند 

ب;دين ترتي;ب   . گس;ترش و عم;ق م;ی ياب;د     " تكامل"محتوی اين معيار بسته به درجه ی        

خود نش;ان داد آ;ه اص;ل     " تكاملی"هربرت اسپنسر نيز با شيوه های سودمندی گرائی         

  .اخالقی را در بر نمی گيردضدهيچ جنبه ی  " آندی هدف وسيله را توجيه م"

ان;د پاس;خی   می تو تجريدی  " اصل"اما ساده لوحی است آه انتظار داشته باشيم اين          

ان آرد و چه نبايد آرد؟ بعالوه اصل هدف وس;يله  می تو چه  : به اين مسأله عملی بدهد    
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آش;د آ;ه خ;ود ه;دف را چ;ه چي;;ز      ی ش م; آن;د طبيعت;ًا اي;ن س;ؤال را ه;م پ;;ي     ی را توجي;ه م;  

  می آند؟ در زن;دگی عمل;ی مث;ل جن;بش ت;اريخ، ه;دف و وس;يله دائم;ًا ج;ا ع;وض                    توجيه

تولي;د اس;ت، ت;ا وقت;ی وارد       " ه;دف "ماشينی آ;ه در ح;ال س;اخته ش;دن اس;ت             . آنندی  م

مبارزه " هدف"در برخی از ادوار، دمكراسی . شود" وسيله"آارخانه شد بتواند خود 

اي;;ن اص;;ل  . اي;;ن مب;;ارزه ش;;ود " وس;;يله ی"، ت;;ا بع;;دها بتوان;;د تب;;ديل ب;;ه   طبق;;اتی اس;;ت 

   ب;;ر ندارن;;د، ول;;ی    اخالقی درض;;د، در ع;;ين ح;;ال آ;;ه ه;;يچ چي;;ز    "يس;;وعی"باص;;طالح 

  .ند حل آندنمی توامسأله ی اخالق را هم 

آن;د،  ی اسپنسر هم ما را بدون جواب در نيمه راه رها م          " تكاملی"سودمندی گرائی   

خواه;;;د اخ;;;الق ملم;;;وس ت;;;اريخی را در نيازه;;;ای   ی ز داروي;;;ن، م;;; زي;;;را ب;;;ه پي;;;روی ا 

آه خاص زندگی گله وار حيوانات اس;ت ح;ل آن;د، در        " غرائز اجتماعی "بيولوژيكی يا   

حاليكه خود درك اخالق فقط در محيطی متخاصم يعنی جامع;ه ای آ;ه ب;ه طبق;ات تقس;يم            

  .می شودشده، پيدا 

، م;ی ش;ود  ی جامعه ی تاريخی متوقف    مكتب تكاملی بورژوائی، عاجزانه در آستانه       

 را، مب;ارزه طبق;اتی  خواهد نيروی محرك را در تكامل اشكال اجتماعی، يعنی ی چون نم 

طبق;ه ی حاآم;ه،   . اخالق يكی از نق;ش ه;ای اي;دئولوژيكی در اي;ن مب;ارزه اس;ت               . بپذيرد

 ت;;ا تم;;ام آن م;ی ده;;د آن;د و جامع;;ه را ع;;ادت  ی ه;;ای خ;;ود را ب;ر جامع;;ه تحمي;;ل م;;  ه;دف 

رس;الت اص;لی اخ;الق    . اخالقی تلق;ی آن;د  ض;د ه;ا هس;تند    ی را آه ناقص اين ه;دف      وسائل

را ن;;ه ب;;رای  " ح;;داآثر ممك;;ن خوش;;بختی  "اي;;ن اخ;;الق؛ اي;;ده ی   . رس;;می هم;;ين اس;;ت  

چن;ين رژيم;ی   . آن;د ی  دنب;ال م;  می شوداآثريت، بلكه برای اقليتی آه روزبروز آوچكتر      

ب;ه س;يمان اخ;الق ني;از     . م;ی مان;د  صرفًا با تكيه بزور حتی برای يك هفته هم پا ب;ر ج;ا ن       

اينها با آنكه . توليد اين سيمان شغل تئوريسين ها و اخالقيون خرده بورژوا است. دارد

آنند، ليكن در تحليل نهائی جز واعظين  ی  های قوس و قزح را منعكس م       همه ی رنگ  

  .بردگی و انقياد چيز ديگری نيستند
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  احكام اخالقِی فرض برهمگاناحكام اخالقِی فرض برهمگان
هد به موسی، مسيح يا محمد باز گ;ردد، و ب;ه معج;ون ه;ای التق;اطی           انسانی آه نخوا  

راض;ی نباش;د، باي;;د بپ;ذيرد آ;;ه اخ;الق محص;ول تكام;;ل اجتم;اعی اس;;ت و از ه;يچ لح;;اظ        

تغيير ناپذير نيست؛ بايد بپذيرد آه اخالق در خدمت منافع اجتماعی است؛ و اين من;افع         

 از اي;دئولوژی دارای ماهي;ت    متضادند؛ بايد بپ;ذيرد آ;ه اخ;الق ب;يش از ه;ر ش;كل ديگ;ر                

  .طبقاتی است

ولی يا احكام اخالقی ابتدائی وجود ندارند آه محصول تكامل تمام بشريت والزم;ه ی               

وجود هر پيكره ی دسته جمعی باشد؟ بدون شك چنين قواعدی وجود دارند؛ ولی دامنه 

ر بخ;ود  هر چ;ه مب;ارزه طبق;اتی خص;لتی ح;ادت         . تأثير آنها بسيار محدود و ناپايدار است      

عالی ترين شكل مب;ارزه طبق;اتی،    . می شود آم اثرتر   " فرض بر همگان  "گيرد، قواعد   

جنگ داخلی است آه تمام قيود اخالقی ما بين طبقات متخاصم را از هم دري;ده، ب;ر ب;اد           

  .می دهد

را " ت;;و هرگ;;ز آدم نخ;;واهی آش;;ت   "فرم;;ان " آدم معم;;ولی"، "ع;;ادی"در ش;;رايط 

 شرايطی استثنائی برای دفاع از خود آدم آش;ت، قاض;ی   ولی اگر او در   . آندی  رعايت م 

اگر او قربانی حمله قاتلی شود، قاتل به رأی دادگ;اه آش;ته خواه;د            . آندی  او را تبرئه م   

ت;ا  . شوندی لزوم دادگاه ها، و همچنين لزوم دفاع از خود، از منفع متضاد ناشی م   . شد

تن ق;انونی ش;ده ی اف;راد    آنجا آه بدولت مربوط اس;ت، در دروان ص;لح خ;ود را ب;ه آش;               

ت;و هرگ;ز آدم نخ;واهی    " "اجب;اری "آن;د ت;ا بتوان;د ب;ه هنگ;ام جن;گ فرم;ان             ی  محدود م 

ه;ا، آ;ه در دروان ص;لح از     ت;رين حكوم;ت  "انس;انی . "آن تب;ديل آن;د  ض;د را ب;ه    !" آشت

آنن;د آ;ه ب;االترين وظيف;ه ی ارتشش;ان          ی  ن;د، در زم;ان جن;گ اع;الم م;          "منزج;ر "جنگ  

  . ممكن از بشريت استنابود آردن بيشترين تعداد

، ج;;واهرًا "عموم;;ًا ب;;ه رس;;ميت ش;;ناخته ش;;ده ان;;د  "احك;;ام اخالق;;ی ای آ;;ه باص;;طالح  

اينه;;ا ص;;رفًا تجل;;ی اي;;ن واقعي;;ت ان;;د آ;;ه . دارای م;;اهيتی جب;;ری يعن;;ی نامش;;خص هس;;تند

انس;;ان، در س;;لوك انف;;راديش، ت;;ابع برخ;;ی قواع;;د عام;;ه ايس;;ت آ;;ه از عض;;ويت او در     
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ول;ی  . آان;ت اس;ت  " حك;م مطل;ق  "رين تعم;يم اي;ن قواع;د      ع;الی ت;   . اجتماع ناشی ميشوند  

 فلسفه، اين حكم شامل هيچ چيز مطلق نيس;ت،  )١٢(عليرغم مرتبه ی رفيع اش در المپ    

  .آالبدی است بی محتوا. چون مبين هيچ چيز ملموسی نيست

 آه در تم;ام م;وارد   می شوداين پوآی قواعد اخالقی فرض بر همگان از اينجا ناشی         

ق طبق;اتی ش;ان را بان;دازه ی قاب;ل مالحظ;ه ای عمي;ق ت;ر و مس;تقيم ت;ر            قاطع مردم تعل;   

در واق;ع  " اجباری"قواعد اخالق ". اجتماع"شان را در   آنند تا عضويت  ی  احساس م 

قاعده ی اخالقی هر چه آمتر . با محتوای طبقاتی يعنی محتوائی متخاصم پر شده است        

 آ;ارگران، بخص;وص   همبس;تگی . م;ی ش;ود  " مطل;ق "باشد، بيشتر  " فرض برهمگان "

ت;;ر "مطل;;ق"اعتص;اب آنن;;دگان، و ي;ا جنگن;;دگان پش;ت س;;نگرهای خياب;انی، ب;;ه مرات;ب      

  . بطور آلیانسان هااست تا همبستگی 

بورژوازی آه آگاهی طبقاتی اش از حيث آامل بودن و آتش;ی ناپ;ذيری بس;يار ب;االتر          

خ;;ود ب;;ر       از آگ;;اهی طبق;;اتی پرولتاري;;ا اس;;ت، نفع;;ی حي;;اتی در تحمي;;ل فلس;;فه اخالق;;ی        

دقيقًا به همين مقصود است آه قواعد ملم;وس ش;رعيات   . توده های استثمار شده دارد    

عق;ل  "بورژوائی پشت تجري;دات اخالق;ی تح;ت حماي;ت دي;ن، فلس;فه و آن معج;ونی آ;ه                    

توس;ل ب;ه قواع;د تجري;دی ي;ك اش;تباه ب;ی غرض;انه             . نام دارد، مخفی ش;ده اس;ت      " سليم

افش;;ای اي;;ن . ر مك;;انيزم فري;;ب طبق;;اتی اس;;ت فلس;;فی نيس;;ت، بلك;;ه عنص;;ری ض;;روری د 

  .نيرنگی آه سنت چند هزار ساله دارد، اولين وظيفه انقالبيون پرولتری است
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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
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  ""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"
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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
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 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
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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
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  لنينلنين" " فقدان اصول اخالقیفقدان اصول اخالقی""
اساس?ًا خمي?ره   : های روس هميشه اخالقی ترين افراد بودن?د   "سوسيال رولوسيونر "

ولی اي?ن ام?ر م?انع از آن نش?د آ?ه ب?ه هنگ?ام انق?الب         . آنها از اخالق محض سرشته بود 

در ارگان پاريسی آرنسكی، آن سوسياليس?ت خيل?ی اخالق?ی    . دهقانان روسيه را بفريبند   

ه??ا ب??ر اس??تالين تق??دم داش??ت، يك??ی ديگ??ر از   اتهام??ات قالب??ی علي??ه بلش??ويك آ??ه در جع??ل 

    لن??ين، چنانك??ه: "نويس??دی ه??ای ق??ديمی بن??ام زنزين??ف چن??ين م??"سوس??يال رولوس??يونر"

     ه??ا ب??رای رس??يدن ب??ه اه??داف م??ورد نظرش??ان    دان??يم، چن??ين آموخ??ت آ??ه آمونيس??ت ی م??

" ه??ای گون??اگون متوس??ل ش??وند، انن??د، و گ??اه باي??د، ب??ه ت??دابير، مانوره??ا و حيل??ه  م??ی تو

نتيجه گيری  از اين مطلب آنها مالوار چنين). ٣، ص١٩٣٨ فوريه، ١٧،روسيه جديد(

  .آنند آه استالينيزم فرزند طبيعی لنينيزم استی م

لن?ين  . بدبختانه اين آيفرخواه اخالقی حتی قادر نيس?ت آ?ه ش?رافتمندانه نق?ل ق?ول آن?د       

به تدابير، مانورها، و شيوه های غيرقانونی، . ...الزم است بتوانيم"چنين نوشته است 

تا در اتحاديه های آارگری نف?وذ آن?يم،   طفره رفتن و حيله های گوناگون متوسل شويم       

". های آمونيستی مان را در آنها ادامه ب?دهيم       در آنها باقی بمانيم و بهر قيمتی فعاليت       

ن امر است آه بورآراسی لزوم طفره رفتن و مانور دادن بنابر توضيح لنين ناشی از اي

آند، آنان ی دارد، به انقالبيون حمله م ی  رفرميست، آه آارگران را به سرمايه تسليم م       

. م?ی ش?ود  ، و حتی عليه آنها به پل?يس ب?ورژوائی متوس?ل    می دهدرا مورد تعقيب قرار  

در اين حالت صرفًا شيوه های به ج?ای دف?اع از خ?ود، علي?ه         " حيله ها "و  " مانورها"

  .می شودی خيانتكار رفرميست محسوب بورآراس

  ه??ا، ب??ه ح??زب هم??ين زنزين??ف ب??ود آ??ه زم??انی علي??ه تزاري??زم، و بع??دًا علي??ه بلش??ويك   

در هر دو مورد هم به نيرنگ، خدعه، گذرنامه ی . های غيرقانونی مشغول بود فعاليت
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ب?ه  " اخالق?ی " ن?ه تنه?ا    وس?ائل تم?ام اي?ن     . می شد متوسل  " حيله"جعلی و ساير اشكال     

 سياس?ی  اه?داف ، زيرا آه منطبق ب?ا  می شد می آمدند، بلكه حتی قهرمانانه تلقی        حساب

شوند عليه دمكراسی ی ولی وقتی آه انقالبيون پرولتری ناچار م. خرده بورژوازی بود

        خ??رده ب??ورژوائی ب??ه اق??دامات توطئ??ه گران??ه متوس??ل ش??وند، ناگه??ان اوض??اع ع??وض         

  !قيات اين آقايان دارای ماهيتی طبقاتی استاخال) معمای(می بينيم آه آليد . می شود

آش?كاره، در مطبوع?ات، بك?ار ب?ردن حيل?ه ه?ای نظ?امی را علي?ه                 " فاق?د اخ?الق   "لنين  

ولی زنزينف اخالقی، بدخواهانه سروته اين نقل ق?ول را  . آندی رهبران خائن توصيه م 

لب?ی ب?يش    آيفرخواه اخالق?ی، برحس?ب معم?ول، خ?رده متق       - تا خواننده را بفريبد    می زند 

حري?ف ب?ا وج?دان چ?ه     : بيخود نبود آه لنين از تكرار اين جمله خوشش م?ی آم?د   . نيست

  !می شودمشكل پيدا 

را از سرمايه دار پنهان " حقيقت"آارگری آه در مورد نقشه های اعتصاب آنندگان 

را ب?ه  " حقيق?ت "سربازی آه . نكند، خائنی بيش نيست و مستحق تحقير و تحريم است        

ه?ا را    آرنس?كی آوش?يد ت?ا بلش?ويك       . می ش?ود   به عنوان جاسوس تنبيه      دشمن فاش آند  

رس??د آ??ه حت??ی  ی بنظ??ر م?? .  آن??د)٤٣(ب??رای س??تاد لودن??درف " حق??ايق"م??تهم ب??ه افش??ای  

ض??وابط آمران??ه ت??ری آ??ه، هم??انطور آ??ه . ه??م ف??ی نفس??ه ه??دف نيس??ت" حقيق??ت مق??دس"

  .آنندی ، ماهيتی طبقاتی دارند، بر آن حكمرانی ممی دهدتحليل نشان 

مبارزه مرگ و زندگی، بدون حيله ه?ای نظ?امی، ي?ا ب?ه عب?ارت ديگ?ر ب?دون دروغ و              

پس آيا پرولتاريای آلمان نبايد پليس هيتلر را فريب دهد؟ ي?ا           . فريب، قابل تصور نيست   

 ط?رز برخ?وردی   م?ی دهن?د    او را فري?ب      - پ -های شوروی، هنگاميك?ه گ     شايد بلشويك 

ارت پليس??ی را آ??ه از راه حيل??ه ي??ك   دارن??د؟ ه??ر ب??ورژوای ش??ريف، مه??  " اخالق??یغير"

پ?س آي?ا   فري?ب ه?ای نظ?امی ب?رای       . آن?د ی گانگستر خطرن?اك را ب?دام ان?دازد تحس?ين م?         

  مجازند؟غيرسرنگونی گانگسترهای امپرياليزم واقعًا 

   فقدان اصول اخالقی عجيب آمونيس?تی آ?ه ه?يچ چي?ز ج?ز ح?زب      "نورمان توماس از   

، ١٩٣٨ م?ارس،    ١٢،  Call cialistSo( م?ی زن?د   ح?رف   " و قدرتش را در نظر ندارد     
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عالوه توماس، آمينترن فعلی، يعنی توطئه ی بورآراسی آرملين عليه طبقه ه ب). ٥ص

آارگر را با حزب بلشويك آه نماينده ی توطئه آارگران پيش?رو علي?ه ب?ورژوازی ب?ود،               

م???ا در ب???اال بق???در آ???افی اي???ن در مقاب???ل ه???م ق???رار دادن آ???امًال   . گ???ذاردی در ي???ك رده م???

اس??تالينيزم خ??ود را ص??رفًا در پش??ت ابه??ت ح??زب  . غيرش??رافتمندانه را افش??اء آ??رده اي??م 

معذلك اين درست است . آندی آند؛ ولی در واقع حزب را نابود و لجن مال م  ی  مخفی م 

توم?اس، سوسياليس?ت س?النی، ب?دليل اينك?ه          . آه برای يك بلشويك حزب همه چيز اس?ت        

باشد از وجود چنين رابطه ای بين ی ليستی مسوسيا" ايده آل"خود فقط يك بورژوا با 

در نظر توماس و هم قماشان او حزب . يك انقالبی و انقالب متعجب شده، آنرا رد ميكند

فقط يك وسيله فرعی برای بند و بست های انتخاب?اتی و مص?ارفی نظي?ر آن اس?ت و ن?ه          

از ح?زب  برای او زندگی شخص?ی، من?افع، قي?ود و معياره?ای اخالق?ی در خ?ارج                . بيشتر

اس?لحه ای      توماس با بهت خصمانه ای به بلشويكی آه ح?زب در نظ?رش      . قرار دارند 

 اس?ت  بدي?ده ی    - س?اخت اخالقي?ات آن     - و منجمله ب?از    - ساخت انقالبی جامعه   -برای باز 

ب?رای ي?ك مارآسيس?ت انقالب?ی، تض?ادی ب?ين اخ?الق شخص?ی و من?افع               . نگردی  تحقير م 

 چون در آگاهی او ح?زب در برگيرن?ده ع?الی ت?رين           ند وجود داشته باشد،   نمی توا حزبی  

س?اده لوحان??ه اس??ت اگ?ر تص??ور آن?يم آ??ه توم??اس درك    . تك?اليف و اه??داف بش?ريت اس??ت  

  .او صرفًا مفهومی مبتذل از حزب دارد. واالتری از اخالقيات دارد تا يك مارآسيست

." وردخ? ی هر چه بوجود می آيد بدرد از بين رفتن م?     : "گويدی  گوته ديالكتيك دان م   

 بهرح?ال از اهمي?ت   - يك حادثه در سلسله ی ارتجاع جهانی-از بين رفتن حزب بلشويك  

حزب بلشويك در دوران صعود انقالبيش، يعنی در .  شمول آن نمی آاهد-تاريخی جهان

دوره ای آ??ه واقع??ًا نماين??ده ی پيش??گامان پرولت??ری ب??ود، ش??ريف ت??رين ح??زب ت??اريخ         

       انس??ت دش??منان طبق??اتی اش را فري??ب  توم??یالبت??ه ح??زب ه??ر وق??ت  . م??ی ش??د محس??وب 

         گف??ت، تم??ام حقيق??ت را  ی داد؛ ول??ی از ط??رف ديگ??ر ب??ه زحمتكش??ان حقيق??ت را م??      ی م??

تنه?ا ب?دينطريق ب?ود آ?ه ح?زب توانس?ت         . گفت، و هيچ چيز جز حقيقت را نم?ی گف?ت          ی  م



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 ٣٩ 

، جلب اعتماد زحمتكشان را تا اندازه ای آه هيچ حزبی در جهان موفق به آن نشده بود

  .آند

در . خوانندی م" فاقد اخالق"گماشتگان طبقات حاآمه، سازماندهندگان اين حزب را 

معن??ايش اي??ن اس??ت آ??ه لن??ين از ب??ه  . نظ??ر آ??ارگران آگ??اه اي??ن اته??ام ن??وعی تمجي??د اس??ت  

رس??ميت ش??ناختن قواع??د اخالق??ی آ??ه ب??رده داران ب??رای بردگ??ان وض??ع آ??رده بودن??د و       

خوان?د آ?ه   ی او پرولتاريا را ب?ر اي?ن م?   . سرباز زدآردند ی خودشان هيچوقت رعايت نم   

ه?ر آنك?س آ?ه در مقاب?ل احك?امی آ?ه         . مبارزه طبقاتی را به قلمرو اخ?الق ه?م بس?ط ده?د            

  !دشمن برپا آرده آرنش آند، هرگز قادر بدرهم شكستن دشمن نخواهد شد

 لنين، يعنی رد آردن اخالق مافوق طبقاتی از جانب او، مانع" فقدان اصول اخالقی"

از اين نشد آه او در تمام عمر به يك اي?ده آل وف?ادار نمان?د؛ م?انع از اي?ن نش?د آ?ه تم?ام          

اي?ده ه?ا    وجود خود را وقف آرمان ستمديدگان نكند؛ مانع از اي?ن نش?د آ?ه در زمين?ه ی               

بسيار سختگير و در قلمرو عمل بسيار بی باك نباش?د؛ م?انع از اي?ن نش?د آ?ه در مقاب?ل                    

ب??ی دف??اع و ي??ا ي??ك آ??ودك رفت??اری آ??امًال ع??اری از هرگون??ه  ي??ا ي??ك زن " ع??ادی"آ??ارگر 

" فق?دان اخ?الق  "آي?ا بنظ?ر نم?ی رس?د آ?ه در اي?ن حال?ت،              . احساس برتری نداشته باش?د    

  صرفًا مترادف با اخالقيات انسانی واالتری است؟

  

  يك حادثه آموزندهيك حادثه آموزنده
ب?ه  در اينجا بجا خواهد بود حادث?ه ای را ي?ادآوری آن?يم آ?ه علي?رغم ابع?اد مح?دودش             

،  ط??ی    ١٩٣٥در س??ال . آن?د ی  را روش??ن م??م?ا  و اخ??الق آنه??اخ?وبی تف??اوت ب??ين اخ?الق   

نامه ای برای دوستان بلژيكی ام اي?ن مفه?وم را م?ورد بح?ث ق?رار دادم آ?ه آوش?ش ي?ك                    

، حك???م "خ???ودش"ح??زب انقالب???ی ج???وان ب???رای س???ازمان دادن اتحادي??ه ه???ای آ???ارگری   

ول?ی آي?ا   . جا آه هستند جس?تجو آ?رد  ضروری است آارگران را در آن     . خودآشی را دارد  

اين يعنی پرداختن حق عض?ويت ب?رای پابرج?ا نگ?اه داش?تن ي?ك دس?تگاه فرص?ت طل?ب؟                 

ه?ا ض?روری اس?ت موقت?ًا      ب?رای تيش?ه زدن ب?ه ريش?ه ی رفرميس?ت           . البت?ه "جواب دادم   
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ها اجازه نخواهن?د داد تيش?ه ب?ه ريش?ه ش?ان              ولی رفرميست ". مقداری به آنها پرداخت   

ه?ا محت?اج ب?ه       تيش?ه زدن ب?ه ريش?ه رفرميس?ت        . درس?ت اس?ت   : "واب دادم بزنيم؟ باز ج?   

ه??ا پل??يس سياس??ی ب??ورژوازی در داخ??ل طبق??ه   رفرميس??ت. اق??دامات توطئ??ه گران??ه اس??ت

بدنبال يك ." .. ممانعتشان دست به اقدام بزنيمما بايد بدون اجازه آنها و عليه    . آارگرند

 قض??يه ی - اگ??ر اش??تباه نك??نم-ب??ا در رابط??ه -حمل??ه ی اتف??اقی پل??يس ب??ه خان??ه ی رفي??ق د 

در عرض چن?د روز  . ارسال اسلحه برای آارگران اسپانيا، پليس نامه ی مرا ضبط آرد      

 صاعقه ی خش?م خ?ود را   )٤٤(مطبوعات واندرولد، دومان و اسپاك    . اين نامه منتشر شد   

ببين??يم اي??ن م??تهم آنن??دگان . م??ن ف??رود آوردن??د" يس??وعيت"و ي??ا " ماآي??اوليزم"ب??ر س??ر 

 واندرولد آه چندين سال است صدر بين المل?ل دوم اس?ت، اآن?ون م?دت مدي?دی               آيستند؟

دومان آ?ه در ي?ك سلس?له آت?ب     . است آه غالم حلقه به گوش سرمايه بلژيكی شده است    

آسل آننده، همراه با السيدن ب?ا م?ذهب، سوس?ياليزم را ب?ا اخ?الق اي?ده آليس?تی مش?رف                  

. ورزيد و يك وزير عادی بورژواشدآرده، در اولين فرصت مناسب به آارگران خيانت  

يكسال و نيم پيش اي?ن آق?ا آ?ه ج?زو اپوزيس?يون          . جريان اسپاك خيلی خوشمزه تر است     

      در فرانس??ه ب??ه ن??زد م??ن آم??د و در ب??اره ی   م??ی ش??د ی چ??پ محس??وب  سوسياليس??ت ه??ا 

م?ن هم?ان عقاي?دی را    . خواس?ت ی شيوه های مبارزه عليه بورآراسی واندرول?د نظ?ر م?    

ول?ی يكس?ال پ?س از آن مالق?ات     . آردم آه بع?دًا محتوي?ات نام?ه ی ف?وق ش?د         باو پيشنهاد   

با خيانت ب?ه رفق?ای اپوزيس?يون،    . اسپاك، برای بدست آوردن گل، خارها را بدور افكند  

اين آقايان، در اتحادي?ه ه?ای آ?ارگری      . او يكی از وقيح ترين وزرای سرمايه بلژيك شد        

آنن??د، پيش??روترين آ??ارگران را  ی ه م??و در اح??زاب خودش??ان، ه??ر ن??وع انتق??ادی را خف??  

آنن?د و متم?ردين را ب?ه هم?ان     ی بنحوی سيستماتيك و با پرداخت رشوه، مرتب فاس?د م?       

 او اينس?ت آ?ه هن?وز دس?ت ب?ه      - پ-آنند و تنها وج?ه تم?ايز اين?ان از گ         ی  نحو اخراج م  

 به عنوان ميهن پرستان غيور آنه?ا خ?ون آ?ارگران را ب?رای جن?گ       -نزده اند  خونريزی

روش?ن اس?ت آ?ه انس?ان باي?د جهنم?ی ت?رين آراه?ت،         . آنندی ياليستی آينده ذخيره م  امپر
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، يك بلشويك باشد تا ب?ه آ?ارگران انقالب?ی احك?ام توطئ?ه را               "آفير"انحراف اخالق، يك    

  !برای مبارزه عليه اين حضرات توصيه آند

. تالبته از نقطه نظر قوانين بلژيك نام?ه ی م?ن ه?يچ چي?ز جن?ائی را در ب?ر نم?ی گرف?                 

. اين بود آه نامه را با عرض معذرت به ص?احبش برگردان?د          " دمكراتيك"وظيفه پليس   

وظيفه حزب سوسياليست اين بود آه عليه اين تفتيش آ?ه بخ?اطر من?افع ژن?رال فرانك?و        

انجام شده بود اعتراض آند، معذلك اين حض?رات سوسياليس?ت ب?دون ه?يچ خج?التی از                   

 ب?دون اس?تفاده از اي?ن    -ه ب?ود اس?تفاده آردن?د      خدمت وقيحانه ای آه پل?يس ب?ه آنه?ا آ?رد           

    فرص??ت گرانبه??ا ق??ادر نم??ی بودن??د ي??ك ديگ??ر برت??ری اخالقش??ان را ب??ر فق??دان اخ??الق           

  .ها نشان دهند بلشويك

ه?ای بلژيك?ی درس?ت وقت?ی         سوسيال دمكرات . در اين حادثه همه چيز سمبوليك است      

 مس?لكان نروژيش?ان م?ن و زن?م را زن?دانی       -ان آردن?د آ?ه ه?م      مرا غرق در اظهار تنفرش    

حكوم?ت  .  او از خ?ود دف?اع آن?يم   - پ-داشته بودند ت?ا نت?وانيم در براب?ر اتهام?ات گ       نگه

 روزنام?ه ی نيم?ه رس??می   - آ?ه اتهام??ات مس?كو س?اختگی اس?ت    م?ی دانس?ت  ن?روژ خ?وب   

    مس??كوول??ی. سوس??يال دمك??رات اي??ن مطل??ب را هم??ان روزه??ای اول علن??ًا تص??ديق آ??رد    

حض??رات سوس??يال  . آش??تی داران ن??روژی و تج??ار م??اهی را تح??ت فش??ار م??الی گذاش??ت    

 ن?ه تنه?ا در حيط?ه ی     )٤٥(رهب?ر ح?زب، م?ارتين ترانم?ل       . دمكرات فورًا ب?ه س?جده افتادن?د       

او نمی نوشد، سيگار نمی آشد،  : اخالق صاحب نظر است بلكه علنًا آدم پارسائی است        

اما همه اينها مانع از . آندی  در آب يخ آب تنی مها زياده گوشت نمی خورد و زمستان

 او توقي?ف آ?رد، ي?ك دع?وت     - پ-اين نشد آه او پس از آنك?ه م?ا را ب?ر طب?ق دس?تور گ              

 ي??ك ب??ورژوای ع??اری از  - او ژاآ??وب فري??ز ن??امی - پ-اختصاص??ی از عام??ل ن??روژی گ 

  ...ولی بس آنيم.  برای بهتان زدن بما را بعمل نياورد-شرف و وجدان

های قراردادی آه برای مخف?ی  ی ين آقايان عبارتست از احكام و سخن پرداز    اخالق ا 

 -اآثرشان به هر نوع پستی. رودی شان و واهمه شان بكار ميشان، اشتها  آردن منافع 

در . زنندی م  به اسم بلند پروازی يا آزمندی دست-انكار معتقدات، خيانت، پيمان شكنی
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ول?ی  . آن?د ی  نوع وسيله ای را توجيه م?      قلمرو مقدس منافع شخصی برايشان هدف هر      

دقيقًا به همين خاطر آنها احتياج به موازين اخالقی مخصوصی دارن?د آ?ه ب?ا دوام و در     

حرف?ه ای ش?ان را    آنه?ا از ه?ر آ?ه اس?رار    . عين حال مثل بند شلوار انعط?اف پ?ذير باش?د       

 چ?ه   -تنف?ر آنه?ا ص?ورت افت?را       " ص?لح "در دوران   . برای توده ها فاش آند نفرت دارن?د       

تصادم های ح?اد اجتم?اعی،       در مواقع . می گيرد  بخود   -"فلسفی"دشنام های رآيك چه     

. می رسانند  او انقالبيون را به قتل- پ-مثل اسپانيا، اين اخالقيون دست در دست با گ

 ".تروتسكيزم و استالينيزم واحد و يكسانند"آنند ی برای تبرئه خودشان تكرار م

  

   هدف و وسيله هدف و وسيلهوابستگی ديالكتيكی متقابلوابستگی ديالكتيكی متقابل
ام?ا ه?دف ني?ز بنوب?ه ی خ?ود احتي?اج ب?ه            . ان?د توجي?ه آن?د     م?ی تو  وسيله را فق?ط ه?دف       

از نقطه نظر مارآسيزم، آه بيانگر منافع تاريخی پرولتارياست، هدف اگر  . توجيه دارد 

به افزايش قدرت انسان بر طبيعت و به الغای قدرت انسان ب?ر انس?ان منج?ر ش?ود قاب?ل       

  .توجيه است

 اينگونه استنباط آنيم آه برای رسيدن ب?ه اي?ن ه?دف ه?ر وس?يله ای مج?از          پس بايد "

آن??د آ?ه ه??يچ  ی ؟ آدم ب?ی فرهن??گ ب?ه طعن??ه م?ی پرس?د و ب??ا اي?ن س??وال روش?ن م?       "اس?ت 

از .  ب?ه آزادی بش?ر بينجام?د مج?از اس?ت          واقع?اً دهيم ه?ر آنچ?ه      ی  جواب م . نفهميده است 

س??ت، اخ??الق آزادآنن??ده ی  آنج??ا آ??ه رس??يدن ب??ه اي??ن ه??دف فق??ط از راه انق??الب ميس??ر ا     

اين اخالق نه تنها در برابر دگم های مذهبی بلكه . پرولتاريا الزامًا خصلتی انقالبی دارد

های ايده آليستی، آه در واقع نقش ژاندارم فلسفی طبقه حاآمه را دارد،  با هر نوع بت

ام??ل اي?ن اخ??الق قواع??د س?لوك را از ق??وانين تك  . آن??دی ب?ه نح??وی آش?تی ناپ??ذير مقابل??ه م?   

آند، يعنی قبل از هر چي?ز از مب?ارزه طبق?اتی آ?ه ق?انون الق?وانين           ی  اجتماعی استنتاج م  

  .است

آي?ا اي?ن ب?دان معن?ی نيس?ت آ?ه در مب?ارزه طبق?اتی         : "آدم اخالقی با اصرار م?ی پرس?د      

عليه سرمايه داران، هر وسيله ای از قبيل دروغ گوئی، پرونده سازی،خيانت، و غيره 
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ه?يم وس?ايل مج?از و واج?ب آنه?ا، و فق?ط آنه?ائی، هس?تند آ?ه                  دی  جواب م " مجاز است؟ 

آن?د، قل?ب او را از خص?م آش?تی ناپ?ذير نس?بت ب?ه س?تم           ی  پرولتاريای انقالبی را متحد م?     

 آه به اخالقيات رسمی و دنباله روه?ای دمك?رات آن ب?ا    می دهدآند، به او ياد  ی  مملو م 

آن?د و ج?رأت و   ی ی اش آگاه مديده تحقير بنگرد، او را نسبت به انجام مأموريت تاريخ    

        دقيق???ًا از اينج???ا نتيج???ه . م???ی ده???دروح از خ???ود گذش???تگی اش را در مب???ارزه اف???زايش  

گ?وئيم ه?دف وس?يله را توجي?ه     ی هنگاميكه م? .  هر وسيله ای مجاز است    نه آه   می شود 

ه?ای   آن?يم آ?ه ه?دف ب?زرگ انقالب?ی آن وس?ائل و راه        ی  آند، اي?ن نتيج?ه گي?ری را م?         ی  م

   آن?د آ?ه باع?ث ب?رانگيختن بخش?ی از طبق?ه آ?ارگر علي?ه بخ?ش ديگ?ر                 ی   طرد م?   پستی را 

آند خوشبختی توده ها را ب?دون ش?رآت خودش?ان ت?أمين آن?د، ي?ا          ی  ، يا سعی م   می شود 

" رهبران"آند و در عوض پرستش ی ايمان توده به خودشان و سازمان شان را آم م    

و بنح???وی آش???تی ناپ???ذير   اخ???الق انقالب???ی در درج???ه اول   . ازدی س???را جانش???ين آن م??? 

 نوآرمنش??ی در مقاب???ل ب??ورژوازی و تكب???ر در مقاب???ل زحمتكش??ان را، يعن???ی آن ص???فات   

 رد  مشخص?ه ای را آ??ه فض??ل فروش?ان خ??رده ب??ورژوا و اخالقي?ون در آن غوط??ه ورن??د،   

  .آندی م

البت??ه اي??ن معياره??ا در ه??ر م??ورد جداگان??ه ي??ك ج??واب آم??اده ب??ه اي??ن س??وال آ??ه چ??ه              

ي?ك چن?ين ج?واب حاض?ر و     . م?ی دهن?د   مجاز است ن  غيرچه وسيله ای    ای مجاز و     وسيله

مس?ائل اخ?الق انقالب?ی ب?ا مس?ائل اس?تراتژی و       . ند وج?ود داش?ته باش?د      نمی توا آماده ای   

تجرب??ه ی زن?ده ی جن?بش در پرت??و روش?نگری تئ??وری    . تاآتي?ك انقالب?ی ادغ??ام ش?ده ان?د    

  .جواب صحيح به اين مسائل را فراهم می آورد

هدف طبيعتًا  . الكتيك هيچگونه دوگانگی بين هدف و وسيله نمی شناسد        ماترياليزم دي 

     ه??دف فعل??ی . گردن??دی وس??ائل ذات??ًا ت??ابع ه??دف م??   . م??ی ش??ود از جن??بش ت??اريخی ناش??ی  

 فردينان??د الس??ال در نمايش??نامه خ??ود ب??ه ن??ام  .  ب??رای اه??داف بع??دی م??ی ش??ودوس??يله ای 

Franz von Sickingen    رمان?ان داس?تانش بي?ان    آلم?ات زي?ر را از زب?ان يك?ی از قه  

  :آندی م
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آ?ه چن?ان دره?م آميخت?ه ان?د اي?ن دو، راه و       . هدف را نش?ان ن?ده راه را ه?م بنم?ا          ".... 

 ه??دف ف??ورًا ه??ا راهه??دف، به??م آ??ه يك??ی ب??ا ديگ??ری م??دام در ح??ال تغيي??ر اس??ت، و ديگ??ر  

  ".ديگری را بوجود می آورد

 در سياس?ت عمل?ی از    ب?دتر آنك?ه خ?ود الس?ال       . ابيات السال ب?ه هيچوج?ه آام?ل نيس?تند         

 آافی است بياد آوريم آه او تا عقد قراردادهای محرمانه با -احكام فوق الذآر دور افتاد

ولی وابستگی ديالكتيكی متقابل بين وسيله و هدف در جمالت باال ! بيسمارك پيش رفت

  .بايد يك دانه گندم آاشت تا بعد يك خوشه گندم درويد. بدرستی بيان شده است

مج?از؟ ب?رای م??ا   غيرمج?از اس?ت ي?ا    " اخ?الق ن?اب  " ت?رور ف?ردی از نظ?ر گ?ه     م?ثًال آي?ا  

ب?ورژوازی محافظ?ه آ?ار س?وئيس       . م?ی ش?ود   مسأله، به اين شكل تجريدی اب?دًا مط?رح ن         

هم?دردی م?ا آ?امًال    . آن?د ی حتی اآنون ه?م ب?رای ويلي?ام ت?ل تروريس?ت مديح?ه س?رائی م?         

انی در مبارزه شان علي?ه  های ايرلندی، روسی، لهستانی، يا هندوست  بطرف تروريست 

مقت???ول، آن حكم???ران قل???در، ) Kirov(آي???روف. س???تم مل???ی و سياس???ی معط???وف اس???ت 

مانيم فقط به اين علت ی نسبت به قاتل او بيطرف م  . هيچگونه همدردی بر نمی انگيزد    

اگر معل?وم ش?ود آ?ه نيكالي?ف در آم?ال      . نمی دانيم چه انگيزه ای هدايتش آرده است  آه

تن انتقام آارگرانی آه آيروف حقوقشان را پايمال آرده، دست به         آگاهی و به قصد گرف    

مع??ذلك، عام??ل        . آن??يمی اي??ن عم??ل زده اس??ت، ب??ا اي??ن قات??ل آ??امًال احس??اس هم??دردی م??      

آي?ا  . تعيين آننده برای ما نه مسأله ی انگيزه ه?ای ذهن?ی، بلك?ه اقتض?ای عين?ی ميباش?د                 

 هس?تند؟ در م?ورد ت?رور ف?ردی، چ?ه      وسائل مورد نظر واقعًا قادر برساندن ما ب?ه ه?دف    

امك?ان  : گ?وئيم ی م?ا ب?ه تروريس?ت م?    . می ده?د تجربه و چه تئوری، عكس اين را نشان       

انی ب??رای م??ی ت??و ن??دارد ج??ای ت??وده ه??ا را گرف??ت؛ فق??ط در جن??بش ت??وده ايس??ت آ??ه ت??و      

ل??يكن در ش??رايط جن??گ داخل??ی اق??دام ب??ه قت??ل اف??راد   . قهرماني??ت تجل??ی مفي??دی پي??دا آن??ی 

اگر فرض آنيم آه يك انقالبی ژنرال فرانكو و تمام . ك ترور فردی نيستستمگر ديگر ي

ستادش را در هوا منفجر آند، اين عمل حتی ن?زد خواجگ?ان دمك?رات ه?م مش?كل باع?ث           

در شرايط جنگ داخلی چنين اقدامی، از نظ?ر سياس?ی، آ?امًال ص?الح       . تنفر اخالقی شود  
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          قواع??د مطل??ق اخالق??ی  -نف??س  قت??ل -بن??ابراين حت??ی در م??ورد ح??ادترين مس??ائل    . اس??ت

ارزيابی های اخالقی، همراه با ارزيابی های سياسی، از احتياجات درونی . فايده اندی ب

  .شوندی مبارزه ناشی م

بن?ابراين جن?ايتی   . ان?د از طري?ق خ?ود آ?ارگران تحق?ق ياب?د      می تو رهائی آارگران فقط    

الب آردن، دوست را دش?من  بزرگتر از فريب دادن توده ها، شكست را بجای پيروزی ق   

جلوه دادن، به رهبران آارگران رشوه دادن، افسانه پردازی آردن، محاآم?ات دروغ?ی      

اي?ن وس?ائل   . آنند، وجود نداردی راه انداختن، و در يك جمله آنچه آه استالينيست ها م   

ط?والنی ت?ر آ?ردن س?لطه ی مش?تی ب?ورآرات       : انند فقط در خدمت يك هدف باشندمی تو 

نن?د در خ?دمت    نم?ی توا  ول?ی اي?ن وس?ائل       . ست محكومشان آ?رده اس?ت     مدت ها آه تاريخ   

به همين دليل است آه بين الملل چهارم جنگ مرگ و زن?دگی را  . رهائی توده ها باشند   

  .عليه استالينيزم اعالم آرده است

تصوير ايده آل از توده ها ساختن . البته توده ها به هيچوجه بی عيب و آامل نيستند    

ما توده ها را تحت شرايط مختلف، در مراحل مختلف و بع?الوه    . ما بدور است  آامًال از   

ش???اهد نق???اط ق???وت و        . در ش???رايط بزرگت???رين تك???ان ه???ای سياس???ی مش???اهده آ???رده اي???م   

 همواره - قاطعيت، از خودگذشتگی، قهرمانی  -خصائل مثبت شان  . ضعف شان بوده ايم   

ه?ا در رأس   در اي?ن دوران بلش?ويك   . دروشن ترين بيان خود را در طغيان انقالبی يافتن        

بعد فصل تاريخی متفاوتی نمودار شد، و نقاط ض?عف س?تمديدگان   . توده ها قرار داشتند 

توده ها، خسته . يعنی نامتجانسی، آمبود فرهنگ، و تنگی افق های جهانی: آشكار شد

 از آشمكش، سرخورده ش?دند، ايم?ان بخ?ود را از دس?ت دادن?د و راه را ب?رای اش?رافيت           

   خ??ود را من??زوی از") تروتسكيس??ت ه??ا("ه??ا  در اي??ن دوره بلش??ويك. جدي??د ب??از آردن??د 

       : گذش??ته اي??م ه??ای ب??زرگ ت??اريخی  م??ا عم??ًال دو ب??ار از چن??ين چ??رخش . ت??وده ه??ا يافتن??د 

ی جزر سال ها ١٩١٣ تا ١٩٠٧ی َمد جنبش، سال ها، ١٩٠٥ تا  ١٨٩٧ی  سال ها از  

غي??ان ب??ی س??ابقه ای در ت??اريخ؛ و عاقب??ت   ، دوره ای از ط١٩٢٣ ت??ا ١٩١٧جن??بش؛ از 

در ميان اين وق?ايع  . دوره جديدی از ارتجاع آه حتی تا به امروز هم خاتمه نيافته است 
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آهن??گ ت??اريخ را آ??ه همان??ا ديالكتي??ك مب??ارزه طبق??اتی اس??ت،  " تروتسكيس??ت ه??ا"عظ??يم 

ه?ا و  بنظر ميرسد آه آموختند، و تا حدودی هم با موفقيت، آه چگونه نقش?ه               . آموختند

آموختند آه چگونه، وقتی قوانين . برنامه های ذهنی خود را تابع اين آهنگ عينی آنند

تاريخ را بسته به سليقه شخصی خود و تابع ضوابط اخالقی شان نيافتند، بدام نوميدی    

. آموختن??د آ??ه س??ليقه ه??ای شخص??ی خ??ود را ت??ابع ق??وانين ت??اريخ آنن??د     . گرفت??ار نش??وند 

ين دشمنان، اگر قدرت آنها ب?ا نيازه?ای تكام?ل ت?اريخی در     آموختند آه هرگز از قوی تر    

دانند آه چگونه با اعتقادی راسخ به اين آه س?يل جدي?د        ی  آنها م . تضاد باشد، نهراسند  

هم?ه ب?ه   . رعكس جهت جريان آب شنا آنندبتاريخی به ساحل ديگرشان خواهد رساند،     

ين جن?بش، ب?ا چش?می    اما شرآت در ا. ساحل نخواهند رسيد، بسياری غرق خواهند شد    

ان?د واالت?رين ارض?اء اخالق?ی را نث?ار ي?ك       می تو فقط اين است آه -باز و اراده ای محكم 

  .موجود متفكر آند

  .١٩٣٨ فوريه، ١٦، Coyoaconآويوآآان 

  

 زمانی آه من اين خطوط را می نوشتم اطالع نداشتم آه پسرم ب?ا م?رگ    -بعد التحرير 

انس??ت م??ورد م??ی توآوت??اه را آ??ه، امي??دوارم، م??ن اي??ن اث??ر . آن??دی دس??ت و پنج??ه ن??رم م??

يك انقالبی ) Sedov Leon(  لئون سدف-آنمی تأييدش باشد، به خاطره ی او تقديم م

  .راستين بود و از پارسانمايان نفرت داشت
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  يادداشت هايادداشت ها
  
 ب:ه رهب:ری    ١٥٣٤ فرقه ای از م:ذهب آاتولي:ك آ:ه بس:ال             -Jesuitism يسوعيت -١

     در عك:::س العم:::ل ب:::ه و علي:::ه پروتس:::تان ه:::اLoyola Ignatiusايگن:::اتيوس لوي:::وال

  .بنيان گذاری شد

 از طرف::داران اولي::ه ی  -)١٨٨٣ -١٩٦٩ (Max Eastman م::اآس ايس::تمن  -٢

در . تروتس:كی را ب::ه زب::ان انگليس::ی ترجم::ه آ::رد اپوزيس:يون چ::پ ب::ود و چن::دين آت::اب  

 دس::ت رد ب::ه ماتري::اليزم ديالكتي::ك زد و س::پس ب:::ا رد      ١٩٢٠ی ده::ه  س::ال ه::ا  اواخ::ر  

  . آنتی آمونيست شد١٩٣٠سوسياليزم در دهه 

 يعن:ی آ:ه اخالق:ی ب:ودن     - Utilitarian ethics مكتب اخالق اصالت س:ودمندی  -٣

 بر مبنای فايده ی اعمال از نظر افزودن ،می شوداعمال بر مبنای سودمندی آن تعيين   

  .خوشبختی و يا آاستن رنج

 فيلس:::وف -)١٦٧١ -١٧١٣(viscount Shaftesbury وايكن:::ت شافتس:::بری-٤

را " ع::رف اخالق::ی"وی وج::ود . اخ::الق گ::رای انگليس::ی و از پي::روان مكت::ب ج::ان الك  

 فرض آرده، بر مبن:ای آن م:ی خواس:ت آ:ه خوش:بختی ف:ردی ب:ا خوش:بختی بط:ور آل:ی              

  .تطبيق داده شود

 اقتص:اددان ليب:رال روس:ی، در    -)١٨٧٠-١٩٤٤(Peter B. Struve اس:ترووه  -٥

ب:ود آ::ه آرم:ان عم:ده ش::ان    " مارآسيس:ت ه::ای ق:انونی  "اواي:ل ق:رن بيس::تم از رهب:ران    

 وی ب:ه جن:اح   ١٩٠٥پ:س از  . پيدايش انكشاف آاپيتاليستی ن:وع غ:رب در روس:يه ب:ود        

  .به نيروهای گارد سفيد ملحق شد ١٩١٧راست حزب آادت پيوست و بعد از 

       Bulgakov.Sو بولگ:::::::::::::اآف    ) ١٨٧٤ -١٩٤٨(N.Berdyaevبردي:::::::::::::ايف 

در اواي::ل ق::رن بيس::تم   " ه::ای ق::انونی  مارآسيس::ت"ني::ز از جرگ::ه  ) ١٨٧١ -١٩٤٤(

  .روسيه بودند
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..... حك:م مطل:ق  : " بق:ول خ:ود آان:ت   -Categorical Imperative حك:م مطل:ق  -٦

ی نفس::ه و ب::دون ارج::اع ب::ه هيچگون::ه قص::دی، يعن::ی ب::دون  عمل::ی را از نظ::ر عين::ی، ف::

بن:ابراين، فق:ط   "و در ج:ائی ديگ:ر    ......" داردی  هيچگونه هدف ديگری، الزم اع:الم م:       

فقط بر مبنای آن اصلی عم:ل آ:ن آ:ه از طري:ق     : يك حكم مطلق وجود دارد و آن اينست    

  ." ول گرددآه می بايد قانونی جهانشم) قصد آنی(آن در عين حال بتوانی بخواهی

 ژنرالی آه رهبر يكی - Crimean baron Wrangel بارون رانگل آريمه ای-٧

ه:ا م:ی جنگيدن:د و     انقالبی ای بود آه در جنگ داخلی علي:ه بلش:ويك      ضداز ارتش های    

  .بدست ارتش سرخ شكست خوردند

  . فصل آخر انجيل، آتاب مكاشفات يوحنا- Apocalypse آپوآاليپس-٨

 واژه ای اس:ت آ:ه تروتس::كی ب:ه گ:رايش ه:ائی در جن::بش      - Centrist ميان:ه گ:را  -٩

و ) موض:ع بورآراس:ی و اش:رافيت آ:ارگری       (آ:رد آ:ه م:ا ب:ين رفرمي:زم           ی  چپ اطالق م:   

  .آنندی قرار دارند و يا نوسان م) معرف منافع تاريخی طبقه آارگر(مارآسيزم

حقوقدان و فيلسوف انگليس:ی  ) ١٧٤٨ -١٨٣٢ (Jeremy Bentham بنثام -١٠

رج::وع ش::ود ب::ه ي::اد داش::ت    (روان و مبلغ::ان مكت::ب اخ::الق ب::ر مبن::ای س::ودمندی   از پي::

  ).٣شماره 

از جمل:ه  . اقتص:اددان و فيلس:وف انگليس:ی   ) ١٨٠٦ -١٨٧٣(John Millج:ان مي:ل  

  . استاصول اقتصاد سياسیهای وی  آتاب

فيلس:وف انگليس:ی   ) ١٨٢٠ -١٩٠٣ (Herbert Spencer هربرت اسپنسر  -١١

  .ين را برای آاربست در فلسفه تعميم ميدادآه تئوری تكامل دارو

در افس:انه ه:ای يون:ان باس:تان         .  آوه بلندی در شمال يونان     -Olympus المپ   -١٢

  .جايگاه خدايان بشمار می آمد

واژه ايس:::::ت از آت:::::اب مع:::::روف فردينان:::::د لون:::::دبرگ  ". شص:::::ت خ:::::انواده "-١٣

Ferdinand Lundberg    شص:ت    تح:ت عن:وان  ١٩٣٧ آه برای اول:ين ب:ار در س:ال

مؤل::ف در اي::ن آت::اب نش::ان داد آ::ه چگون::ه در رأس      . منتش::ر ش::د خ::انواده ی آمريك::ا  
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چ:اپ  . اليگارشی اقتصادی در امريكا شصت خانواده ی فوق العاده ثروتمند قرار دارند            

ثروتمن:د و   تح:ت عن:وان   ١٩٦٨جديدی از اين آتاب مبنی بر اطالعات ت:ازه ت:ر، بس:ال              

  . منتشر شدThe Rich and The Super-Rich فوق العاده ثروتمند

 ت:ا زم:ان   ١٩٢٠از س:ال  ) ١٨٨٠ -١٩٦٩( .LewiJohn L ل:وئيس - ج:ان ل -١٤

رهبر اقليتی ب:ود در ش:ورای اجرائ:ی         . مرگش رئيس اتحاديه آارگران معدن آمريكا بود      

 آ:ه طرف:دار س:اختن    of Labour Federation Americanفدراس:يون آ:ار آمريك:ا   

وی . می واحدهای توليدی در يك رشته ص:نعتی ب:ود    اتحاديه های آارگری بر مبنای تما     

 Congress بود آنگره سازمان های صنعتی ١٩٣٥ در سال O.I.Cبنيان گذار اصلی

of Industrial Organisations.O.I.C::::ص::::ورت آميت::::ه ای در داخ::::ل ه   ب

فدراسيون آار آمريكا آه فدراسيون محاقظه آار از اتحاديه های صنفی بود آغ:از بك:ار           

 توسط رهبران فدراسيون آار آمريكا از آن اخ:راج ش:د و ش:روع ب:ه      ١٩٣٨ال  بس. آرد

 اين دو س:ازمان ب:ا ه:م يك:ی     ١٩٥٥در سال . ی سرتاسری خود آرد  سازمان ها ساختن  

  .شدند

بحس:اب تق:ويم   ( نام م:اهی ب:ود   Thermidor ترميدور - بورآراسی ترميدوری -١٥

تروتس:كی  . ين ه:ا را شكس:ت داد  آه در آن جناح ارتج:اعی، ژاآ:وب       ) انقالب آبير فرانسه  

اين واژه را برای تشابه ت:اريخی ب:ا پي:روزی بورآراس:ی محافظ:ه آ:ار استالينيس:تی در                

  .بردی شوروی بكار م

   پليس سياسی شورویu.P.G او- پ- گ-١٦

حق::وق دان انگليس::ی و از مديح::ه س::رايان    ) ١٨٦٥ -١٩٣٩(Pritt.D پري::ت -١٧

  .لمان انگليس بود عضو پار١٩٥٠ تا ١٩٣٥از سال . استالين

  .سياستمدار و ژنرال آتنی) ؟ قبل از ميالد٥٢٧ -؟٤٦٠(hemisT تميس-١٨

از اديبان فرانسوی و از ) ١٩٦٦ -١٩٤٤( Rolland Romain رومن روالن-١٩

از موضع پاسيفيستی ب:ا جن:گ جه:انی اول مخالف:ت            ". چپ"رهبران سرشناس محافل    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 ٥٠ 

ادبی استالينيستی شهرت خود را در اين راه بعدها با تأييد آنگره ها و بيانيه های . آرد

  .بكار انداخت

در . رئيس پليس مخف:ی ش:وروی     ) ١٨٩١ -١٩٣٨(aYagod Henry ياگودا   -٢٠

 ب::ود ١٩٣٦، ي::اگودا آ::ه خ::ود سرپرس::ت س::ازماندهی محاآم::ات مس::كو       ١٩٣٨س::ال 

  .محاآمه و اعدام شد

و ) ١٨٩٣ -١٩٣٧ ( Mikhail Tukhachevsky توخاچفس:::::::كی-٢١

های ارت:ش س:رخ بودن:د     هر دو از جمله ژنرال ) ١٨٩٦ -١٩٣٧( Yakir Ionaياگير

  . به اتهام خيانت محكوم و اعدام شدند١٩٣٧آه در ماه مه 

چندين سال خبرنگار نيويورك ) ١٨٨٤ -١٩٥٧(Walter Duranty دورانتی-٢٢

  . عليه اپوزيسيون چپ طرفداری ميكرداستالينيست هاتايمز در مسكو بود و از 

 Nation Theخبرنگ:ار نش:ريه   ) ١٨٩٦ -١٩٧٠ (Louis Fischerلوئيس فيشر

تروتسكی وی را . در اروپا و نويسنده ی چندين آتاب در باره ی اوضاع سياسی اروپا          

  .می دانست استالينيست هاپوزش طلب 

فيلس:وف و آموزش:گر مع:روف    ) ١٨٥٩ -١٩٥٢(John Dewey جان ديوئی -٢٣

اتهامات وارده بر تروتس:كی در محاآم:ات        آميسيون رسيدگی به    "آمريكائی آه رياست    

 ١٩٣٧ آوريل ١٧ تا ١٠اين آميسيون تحقيقات خود را از . عهده گرفته را ب" مسكو

خالصه نتايج رسيدگی اين آميسيون به زبان انگليسی در آت:ابی    . در مكزيك بعمل آورد   

  . به چاپ رسيده استبی گناهتحت عنوان 

ويسنده راديكال آمريكائی آه پ:س از  ن) ١٨٩٨(Eugene Lyons يوجين الينز-٢٤

  .سرخوردگی از استالينيزم، از مارآسيزم هم بريد

 ١٩٣٧   در سال) ١٨٨٩ -١٩٤١ (Walter Krivitsky   والتر آريويتسكی-٢٥

هنگامی آه در پاريس بود از خدمات جاسوسی نظامی شوروی به غرب پناهنده شد و            

 آتابی تحت عن:وان  ١٩٣٩بسال  . بسياری از اسرار جاسوسی شوروی را فاش ساخت       
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منتشر ) INSTALINS           SECRETSERVICE(در خدمت مخفی استالين   

  .وی شش ماه پس از آشته شدن تروتسكی در شرايط مرموزی مرد. ساخت

از انقالبي:::ون ) ١٨٦٥ -١٩٣٩ (Charles Rappoport ش:::ارل راپوپ:::ور  -٢٦

 ١٩٣٠در ده:ه  . رانس:ه ش:د  روسی آه به فرانسه رفت و از رهبران ح:زب آمونيس:ت ف        

  .پس از ترك حزب آمونيست از مارآسيزم هم بريد

 گرايش:ی در جن:بش   Independent Labour Party ح:زب آ:ارگر مس:تقل    -٢٧

 Mac و م::ك دونال::د Hardie توس::ط ه::اردی ١٨٩٣آ::ارگری انگل::يس آ::ه در س::ال   

Donald           منتس:ب ب:ه   .  بنيان گذاری شد و در ايجاد ح:زب آ:ارگر نق:ش مهم:ی ايف:ا آ:رد

در آغ::از جن::گ . آ::ردی ح::زب آ::ارگر ب::ود و اغل::ب مواض::ع چ::پ در اي::ن ح::زب اتخ::اذ م::  

جنگ اتخ::اذ آ::رد ول::ی بع::دًا از نق::ش بريتاني::ا در جن::گ      ض::دجه::انی اول ابت::دا موض::ع   

 الملل دوم را ترك آرد وقتی آمينترن تشكيل شد حزب آارگر مستقل بين. طرفداری آرد

بعدها دوباره ب:ه ب:ين المل:ل دوم پيوس:ت و جن:اح چ:پ آن ب:ه        . ولی به آمينترن نپيوست  

 ح:::زب آ:::ارگر را ت:::رك آ:::رد و م:::دتی ب:::ه   ١٩٣١ب:::ه س:::ال . ح:::زب آمونيس:::ت پيوس:::ت 

 ١٩٣٩ی ميانه گرا جلب ش:د، ول:ی دوب:اره در س:ال      گرايش ها  و برخی    استالينيست ها 

  .به حزب آارگر بازگشت

رهب::::ر ح::::زب ) ١٨٨٤ -١٩٦٨(Norman Thomasنورم::::ان توم::::اس   -٢٨

  .سوسياليست آمريكا بود و شش بار آانديد اين حزب در انتخابات رئيس جمهوری بود

رهبر ح:زب سوسياليس:ت فرانس:ه    ) ١٨٧٢ -١٩٥٠(Leon Blum لئون بلوم -٢٩

  . بود١٩٣٦ و نخست وزير اولين حكومت جبهه خلقی در سال ١٩٣٠در دهه 

از رهب:ران ح:زب سوس:يال دمك:رات     ) ١٨٨١ -١٩٣٨(Otto Bauerبائر  اتو -٣٠

      مهمت:::رين تئوريس:::ين مارآس:::يزم اط:::ريش و از  . اط:::ريش پ:::س از جن:::گ جه:::انی اول  

  .بود) ٥/٢(بنيان گذاران بين الملل آوتاه العمر دو ونيم 

 ب::ه سوس::يال  ١٩٠٢بس::ال ) ١٨٨٣ -١٩٥٤(Andrei Vyshinskyويشينس::كی 

شهرت بين الملل:ی اش را در  .  با منشويك ها بود١٩٢٠ا سال دمكراسی پيوست ولی ت 
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 وزي:ر ام:ور   ١٩٥٣ ت:ا    ١٩٤٩سمت دادستان آ:ل در محاآم:ات مس:كو آس:ب آ:رد و از                

  .خارجه شوروی بود

از رهب:ران ح:زب مس:تقل    ) ١٨٩٠-(        Fenner Brockway فنر براآوی-٣١

  .بودو از مخالفين بين الملل چهارم " دفتر لندن"آارگر، دبير 

 دفت::::::::ر ب::::::::ين الملل::::::::ی اح::::::::زاب سوسياليس::::::::ت انقالب::::::::ی                     -"دفت::::::::ر لن::::::::دن "

TheInternational Bureau of Revolutionary Socialist Parties در 

 بنيان گذاری شد و اساسًا گردآورنده ی چندين گ:رايش ميان:ه گ:را ب:ود آ:ه             ١٩٣٥سال  

ن::د ول::ی ب::ا تش::كيل ب::ين المل::ل چه::ارم ني::ز  ه::ای دوم و س::وم نبود منتس::ب ب::ه ب::ين المل::ل

حزب آ:ارگر سوسياليس:ت در آلم:ان، ح:زب      ) SAP(از جمله اعضای آن   . مخالف بودند 

ح::زب آ::ارگری ب::رای وح::دت مارآسيس::تی     ) POUM(آ::ارگر مس::تقل در انگلس::تان،   

  .اسپانيا بودند

از بنيانگ:::ذاران ح:::زب  ) ١٨٨١ -١٩٦٧ (Heinrich Brandler بران:::دلر -٣٢

پ:س از ازدس:ت رف:تن     . ١٩٢٣ان و رهب:ر اص:لی آن در دوره ی انقالب:ی             آمونيست آلم:  

 از ١٩٢٤ آرملين او رامقصر اص:لی جل:وه داد و در س:ال             ١٩٢٣های انقالبی    فرصت

را تش:كيل داد آ:ه   ) اپوزيسيون راست آمونيستی (KPOوی. رهبری حزب برآنار آرد   

س::ازمان  ت:ا جن::گ جه::انی دوم بص::ورت  K.P.O. از ح::زب اخ::راج ش::د١٩٢٩ب:ه س::ال  

  .مستقلی ادامه يافت

 از رهب:ران ح:زب آمونيس:ت آمريك:ا     ١٩٢٠در ده:ه ی  Jay Lovestoneالوس:تون  

وی و طرف::دارانش ت::ا جن::گ جه::انی دوم  .  از ح::زب اخ::راج ش::د١٩٢٩ب::ود و ب::ه س::ال 

بعدها الوستون از مش:اوران جن:گ س:رد ج:رج مين:ی، رئ:يس              . سازمان مستقلی داشتند  

AFLCIOشد ،.  

 او، پ:س  - پ- جانشين ياگودا در سمت رئ:يس گ Nicholas Yezhov يژوف -٣٣

  .از سومين محاآمه مسكو ناپديد شد
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 ٥٣ 

از بنيانگ:::ذاران ح:::زب  ) ١٨٨٧ - (        Jacob Walcher ژاآ:::ب والچ:::ر -٣٤

 بعن:وان يك:ی از طرف:داران گ:رايش بران:دلر اخ:راج              ١٩٢٩آمونيست آلمان آه در س:ال       

پ:س از جن:گ جه:انی    .  پيوس:ت SAP  را ترك آ:رد و ب:ه       O.P.K ١٩٣٢در سال   . شد

های مختلف:ی در حكوم:ت آلم:ان ش:رقی      دوم دوباره به حزب آمونيست پيوست و سمت   

  .بعهده داشته است

 ژاآ::وبين ه::ا راديك::ال ت::رين جن::اح در انق::الب آبي::ر  Jacobinism ژاآ::وبينيزم  -٣٥

 ت::ا م::اه ترمي::دور  ١٧٩١  در س::ال Girondeاز س::رنگونی گيرون::ده  . فرانس::ه بودن::د 

در اي:ن م:اه توس:ط جن:اح ارتج:اعی برانداخت:ه       .  در رهبری جنبش انقالبی بودند ١٧٩٤

  .شدند

  .AFLرئيس محافظه آار ) ١٨٧٣ -١٩٢٥ (William Green ويليام گرين -٣٦

 از ١٩٢٠در اواس::ط ده::ه ) ١٩٠٠ -١٩٦٤(Maurice Thorezم::وريس ت::ورز 

 در فرانسه الينيست هااستجانبداران عقايد اپوزيسيون چپ بود، ولی بعدًا از مهمترين    

آ:رد و ب:االخره پ:س از جن:گ     ی شد، از تمام چپ و راس:ت روی ه:ای آمينت:رن دف:اع م:         

  .جهانی دوم در آابينه دوگل وزير شد

از رهب::ران دس::ت راس::تی  ) ١٩٠١ - (   Jose Garcia Oliverگارس::يا الي::ور 

 Loyalists در خ:رد آ:ردن جن:اح انقالب:ی           استالينيس:ت ه:ا   آنارشيست اسپانيائی آه با     

  . وزير دادگستری بودCaballeroهمكاری آرد و در آابينه آابالرو 

  . مجلس نمايندگان اسپانياCortes آرتس-٣٧

 ص::ف آ::ارگران اعتص::اب آنن::ده ي::ا س::اير معترض::ين آ::ه ب::رای      Picket پيك::ت -٣٨

جل:وگيری از شكس:ته ش:دن اعتص:اب و ي:ا اعت:راض در مقاب:ل آارخان:ه و ي:ا مؤسس:ات           

  .آنندی اهر مدولتی تجمع يا تظ

روزنامه نگ:ار و بي:وگرافی   ) ١٨٨١ -١٩٤٨(Emil Ludwig اميل لودويگ -٣٩

  .نويس آلمانی
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 ٥٤ 

ژن::رال و سياس::تمدار ارتج::اعی  ) ١٨٠٨ -١٨٩٣(Mac Mahon م::ك م::اهن -٤٠

 فرمان::ده قش::ونی ب::ود آ::ه آم::ون پ::اريس را ب::ا وحش::يگری       ١٨٧١در س::ال . فرانس::وی

  . رئيس جمهور فرانسه بود١٨٧٩ تا ١٨٧٣از سال . بی سابقه ای خرد آرد

، ملوان::ان آرنش::تات، قلع::ه   ١٩٢١ روز اول م::ارس - Kronstsdt آرنش::تات -٤١

    . نظ:::امی حوم:::ه پتروگ:::راد، علي:::ه حكوم:::ت ش:::وروی ب:::ه قي:::ام مس:::لحانه دس:::ت زدن:::د    

.  حزبی حزب آمونيست ب:ود -های اصلی آنها انتخابات جديد شوراها و لغو تك    خواست

.  حل مس:المت آمي:ز اختالف:ات از راه م:ذاآره ب:ه نتيج:ه نرس:يد           آليه اقدامات دولت برای   

حكومت شوروی از ملوانان آرنشتات خواست آه اسلحه خ:ود را ب:ه زم:ين بگذارن:د و                  

حكومت شوروی از . از انضباط حكومت فدرال پيروی آنند، ولی قيام آنندگان نپذيرفتند

زم ديد آه آرنشتات را تحت نظر اهميت استراتژيك آرنشتات برای دفاع از پتروگراد، ال

  .چند روز بعد، اين قيام بدست سربازان پتروگراد خوابانده شد. انضباط در آورد

های دهقانی بود آ:ه علي:ه    رهبر گروه) ١٨٨٤ -١٩٣٤(Nestor Makhnoماخنو

          اش:::غال ارت:::ش آلم:::ان و ارتج:::اعيون اوآرائين:::ی در اواي:::ل جن:::گ داخل:::ی در روس:::يه      

 به بعد علم مخالفت با شوراها برداشت و ب:االخره در  ١٩١٩دود  جنگيد، ولی از ح   ی  م

  . سرآوب شد١٩٢١سال 

  . قبيله ای در آفريقای جنوبی-Kaffirs آفيرها-٤٢

های  از مهمترين ژنرال) ١٨٦٥ -١٩٣٧(Erich Lundendorff لودندرف -٤٣

  .آلمان در جنگ جهانی اول

های  ی از رفرميستيك) ١٨٦٦ -١٩٤١(Vandervelde  Emile واندرولد  -٤٤

  . صدر بين الملل دوم بود١٩٣٦ تا ١٩٢٩سوسيال دمكرات بلژيكی آه از سال 

رهب::ر جن:اح راس::ت ح::زب آ::ارگر  ) ١٨٨٥ -١٩٥٣(Hendrik De Manدوم:ان  

ب:رای پاي:ان دادن ب:ه آس:اد اقتص:ادی و       (١٩٣٣س:ال  " برنامه آ:ارگر "بلژيك و مؤلف  

  .افزايش توليد از طريق اصالح آاپيتاليزم
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 ٥٥ 

مدتی در جناح چپ حزب آارگر بلژيك و ) ١٨٩٩ -(   Paul Henri Spaakاكاسپ

بع::دها در .  ب::ود١٩٣٤ در س::ال Action Socialist  آآس::يون سوسياليس::تس:ردبير  

  . دبير آل ناتو١٩٥٠ از وزرای آابينه بلژيك شد و در دهه ١٩٣٥سال 

از رهب:::ران ) ١٨٧٩ -١٩٦٧(Martin Trammel م:::ارتين ترانم:::ل -٤٥

  .گر نروژحزب آار

 


