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  مقدمه 
قرار گرفته نه رويزيونيسم جنبش کارگری و کمونيستی جهان از دوره بين الملل سوم تاکنون، دوبار مورد حمله خائنا

 -انب دارودسته رويزيونيستهای خروشچفی بود در حاليکه دومين موج حمله بر عليه مارکسيسمجنخستين حمله از : است
لنينيسم را رويزيونيستهای چين عهده دارند، يکی بر ساختمان سوسياليسم و سوسياليسم پيروزمند در زمان حرکت 

لنينيستی متوجه  -ديگری ضربات خود را بر عليه رشد و قوام مجدد جنبش مارکسيستی استوارانه آن بجلو، ضربه زد و
کرده است، هر دو جريان رويزيونيستی، بدنبال تجديد نظر در احکام اصولی سوسياليسم علمی و حقايق علمی و آزموده 

و در پيشگاه بورژوازی آوردند  شده مبارزات طبقاتی پرولتاريا و زحمتکشان، به همکاری با امپرياليسم و ارتجاع روی
  . به تضرع و تملق گوئی پرداختند یامپرياليست

لنين کبير، آموزگار پرولتاريای بين المللی، در آثار فراوانی تمام رويزيونيستها و اپورتونيستها را در درون جنبش 
. رد انتقاد قرار ميدهدمارکسيسم موکارگری، بعنوان عاملين بورژوازی در جنبش کارگری افشاء کرده و با محک 
بدون مبارزه بر عليه اپورتونيسم، "پيروزی درخشان انقالب کبير اکتبر نيز بر اين حکم مارکسيستی صحه گذاشت که 

  ". مبارزه بر عليه بورژوازی ممکن نيست
ها در جزوات لنينيسم از دستبرد رويزيونيستها و اپورتونيستها، بار -حزب ما بمنظور حفظ پاکيزگی و حراست مارکسيسم

  . است و مقاالت متعدد ارگانهای خود، به افشاء و انتقاد از اين خائنين پرداخته
ما انتشار مييابد، کوششی است در جهت اين  بکه باهتمام حز" ميسم امپرياليستیکاريکاتوری از مارکسيسم و اکونو"اثر 

افشاء رويزيونيستهای چينی، روسی و  مبارزه کتاب حاضر، بويژه در شرايط و اوضاع کنونی، حربه ای است در
توان  لنينيسم، نيرو و -آنها که با دوری جستن از احکام و اصول مارکسيسم" کمونيسم اروپائی"و " سه دنيائی"وابستگان 

  . سوسيال امپرياليستی و سوسيال شوونيستی بکار گرفته اند تباقيمانده خود را در خدمت سياس
طبقاتی پرولتاريا و حزب او را بر عليه اپورتونيستهای گوناگون بسيار ساده و علمی اثر حاضر، شيوه لنينی مبارزه 

بی جهت نيست که همه رويزيونيستها و اپورتونيستها متفقا ميکوشند اين اثر داهيانه لنين کبير را از توده های . ميآموزد
  .کارگری و انقالبی دور نگهدارند

کميته مرکزی خائن  ،خائنانه ستون پنجم سوسيال امپرياليسم روس در ايران چاپ اين اثر ارزنده، يکبار ديگر عملکرد
لق چينی را که در مقابل قيام پرشکوه توده های ستمديده خ" سه جهان"حزب توده و طرفداران ايرانی رويزيونيستهای 

  . زدتماعی پوسيده ی ايران را موعظه ميکنند، فاش و بر مال ميساجما، بعناوين مختلف حفظ نظام ا
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نشان ميدهند که تنها با دگرگونی انقالبی نظام پوسيده "  برنامه جنگی پرولتاريائی"و  "کاريکاتوری از مارکسيسم"
. اجتماعی و سرنگونی قهر آميز طبقات ارتجاعی و وابسته به امپرياليسم، ميتوان به استقالل و آزادی واقعی دست يافت

ر شکلی، خيال خامی است که در تحليل آخر به سازش با ارتجاع پوسيده و هر ايده ی ديگری، به هر بهانه و در تحت ه
  . خونخوار ميانجامد

بگذار تا پرچم ظفرنمون لنين کبير، طبقه کارگر قهرمان و خلقهای ستمديده ی شجاع ايران را در اين نبرد عظيم تاريخی 
   .١٣٥٧مهر ماه . آموزش داده و بسوی پيروزی رهنمون شود

  حزب کمونيست کارگران و دهقانان ايران                                                                                     
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  پيشگفتار چاپ دوم
  
  

  کاريکاتوری از مارکسيسم
  و در بارۀ

  "اکونوميسم امپرياليستی "
  ائیبرنامه جنگی انقالب پرولتاري -

  لنين. ا. و
  

  )"توفان(حزب کار ايران "انتشار از جانب 
  

  .شودشمسی منتشر می ١٤٠٠ميالدی برابر  ٢٠٢١پيشگفتار چاپ دوم در سال 
رويزيونيسم دشمن کمونيسم و . کند که تا چه حد نظريات داهيانه لنين درست بوده استتجربه نيم قرن اخير ثابت می

به سوسيال داری انحصاری بدل شد و سپس به سرمايهت رويزيونيسم روسی در اين مد.همدست امپرياليسم است
داری سوسيال امپرياليسم در اثر تضادهای درونی مضمحل شد و به اقتصاد بازار دنيای سرمايه. تحول يافت امپرياليسم

شود که تنها ب میامروز روسيه تنها يک کشور امپرياليستی محسو. روی آورد و سوسيال امپرياليسم شوروی فروپاشيد
  .بسازند" انقالبی"نوکران روسيه و مزدبگيران آنها تالش دارند از اين کشور يک چهره 

به دنبال سازش طبقاتی و تبانی با " سه دنيا"ايم که رويزيونيستهای چينی که با تئوری ين مدت ما شاهد بودهمدر ه
شده و سوسيال امپرياليسم نوع چينی را آفريدند و امروز  داری سرنگونامپرياليسم رفته بودند چگونه به دنيای سرمايه

کند که بروز رويزيونيسم در تجربه تحوالت چين نيز ثابت می. بعد از امپرياليسم آمريکا قدرتمندترين کشور جهان هستند
موثر باشد  داری سوق داده و چناچه ابرقدرتیحزب کمونيست و نفی ديکتاتوری پرولتاريا اين کشور را به سوی سرمايه

پس رويزيونيسم ايدئولوژی بورژوائی بوده و همدست . ه شوروی رفتاچين به ر. کندبه سوسيال امپرياليست بدل می
  .امپرياليسم است

بعد از پلنوم يازده حزب توده به اين راه خيانت رفت  و به حزب خائن توده ايران که ايدئولوژی خروشچف را پذيرفت 
اين حزب بعد از فروپاشی سوسيال امپرياليسم . سوسيال امپرياليسم شوروی در ايران بدل شدمظهر انقياد ملی به نفع 

شوروی  به پرستش سوسيال امپرياليسم چين پرداخت و اکنون با اين گذشته ننگين و خدمت به انحراف فکری طبقه 
پرداخته، حتی اعتقادات ظاهری  کارگر برای ممانعت از پيوستن آنها به جنبش کمونيستی به خيانت آشکار به کمونيسم

تمام اين تجارب جنبش . خويش به کمونيسم را بدور انداخته و به سوسيال دموکراسی اروپائی روی آورده است
ها بايد به امر مبارزه دهند که پديده رويزيونيسم تا به چه خطرناک است و چرا کمونيستلنينيستی نشان می –مارکسيستی 

  .ه ايدئولوژيک اهميت دهندطبقاتی به ويژه در عرص
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  )١( )پياتاکوف -ی(کيوسکی  -پاسخ به پ
جنگ، مانند هر بحرانی در زندگی انسان يا در تاريخ خلقها، بعضی از انسانها را درهم ميشکند، و بعضی ديگر را آبديده 

  . و آگاه ميسازد
ميتوان . ديط ناشی از آن، نيز بخوبی نمايان ميگرددموکرات در مورد جنگ و شرا -اين حقيقت در زمينه تفکر سوسيال

گ امپرياليستی در چهارچوب سرمايه داری فوق العاده تکامل يافته، در باره اهداف تاکتيک ندر مورد مفهوم و علل ج
يا ميتوان بجنگ اجازه داد تا تفکر . دموکراسی و غيره انديشيد -سوسيال دموکرات در مورد جنگ، بعلل بحران سوسيال

  . اثرات، نتايج و خصوصيات خوفناک جنگ از انديشيدن و تحليل کردن سرباز زد تحت نفوذو  خفه کردهرا 
است در " اکونوميسم امپرياليستی"نگ، موضع منفور جتفکر انسانی بوسيله  درهم شکستنو  تحميقيکی از صورتهای 

ن وحشت، اين امتناع از تحليل در مورد کيوسکی متوجه نميشود که اين درهم شکستن، اي. پ .دمکراسیبرخورد به 
تجزيه و تحليل در مورد دفاع از ميهن هنگاميکه ما شاهد اينچنين . جنگ، از ورای کليه استدالالت او بچشم ميخورد

به چه کار ميآيد حرف زدن در باره حقوق ملتها وقتی که حقوق اين  !قصابی وحشی گرانه ای هستيم به چه کار ميآيد
ملتها ميشود کرد " استقالل"صحبت از چه آزادی در تعيين سرنوشت و از چه ! زير پا نهاده شده اندخلقها بسادگی 

، "حقوق"بطور کلی، صحبت و رويای ! آمد" مستقل"شاهد آن چيزی هستيم که بر سر يونان  -خودتان ببينيد -زمانيکه
صحبت و رويای ! ميشود، به چه کار ميآيدامی همه جا زير پا گذاشته بنام منافع دارودسته نظ" حقوق"وقتيکه اين 

جمهوری زمانی که بين دموکرات ترين جمهوريها و ارتجاعی ترين پادشاهيها، مطلقا کوچکترين تفاوتی نيست که از بدو 
  ! شروع اين جنگ، کوچکترين اثری از اين تفاوت در هيچ کجا ديده نشده، به چه کار ميآيد

يکه باو خاطر نشان ميسازيم که خود را بدست ترس سپرده و تا بدانجا پيش رفته بخود ميپيچد زمان کيوسکی از خشم. پ
من به هيچ وجه بر ضد دموکراسی نيستم، : "خشمگين شده و اعتراض ميکند او -وکراسی را بطور کلی نفی کرده،که دم

يهوده خشمگين ميشود و کيوسکی ب. اما پ". است، هستم "بد"خواست دمکراتيک، که اعتقاد دارم  تنها اما فقط عليه 
او، يا  استدالالت . دموکراسی نيست "عليه"که به هيچ وجه ) و شايد خودش را(کند  " قانع"بيهوده سعی ميکند ما را 

  . ميکند ثابت مداوم او در استدالل، عکس اين را  اشتباهات درست تر بگوئيم 
. وکراتيک دو انقالبی به هيچ وجه دروغ نيستدفاع از ميهن در جنگ امپرياليستی يک دروغ است، لکن در جنگ دم

جنگی قهر مستقيم و فوری را جايگزين حق  هردر زمان جنگ، مسخره بنظر ميآيد، زيرا " حقوق"سخنرانی در مورد 
بوقوع پيوسته اند ) دموکراتيک و انقالبی(که در گذشته، در تاريخ جنگهائی ...اما با اين وجود نبايد فراموش کرد. ميسازد

اين جنگها با محتوی  و دموکراسی شده ولی"...حق"که در آن قهر جايگزين ) طور قطع در آينده نيز چنين خواهد بودو ب(
بنظر ميرسد نمونه يونان هرگونه  .خدمت کرده اند ايج خود به آرمان دموکراسی و در نتيجه به سوسياليسم نتاجتماعی و 

اگر کمترين زحمت انديشيدن، تحليل کردن، و سنجيدن بخود ندهيم و  آزادی در تعيين سرنوشت ملل را تکذيب ميکند، اما
اين نمونه بهيچ وجه جدی تر و  -نگذاريم هياهوی کلمات و سنگينی اثرات کابوس باشی از جنگ، گوشمان را کر کند

 - "اتيکدموکر"اقناع کننده تر از تمسخرات در باره جمهوری بر اساس واقعيت اينکه دموکراتيک ترين جمهوری های 
در عرض اين جنگ درست همان حکومت خودکام  -نه تنها فرانسه، بلکه همچنين اياالت متحده، پرتقال و سوئيس

  . دارودسته نظامی را به راه انداخته اند و راه ميندازند مانند روسيه، نيست
اما اگر از اين مسئله نتيجه بين جمهوری و پادشاهی را از بين ميبرد، اين يک واقعيت است که جنگ امپرياليستی تفاوت 

گيری شود که جمهوری را بايد نفی کرد يا الاقل آنرا ناديده گرفت، اين امر چيزی جز قرار گرفتن تحت تاثير ترس از 
روالن " (خلع سالح"عده ای از طرفداران شعار . نميباشد ،بين بردنجنگ، و تفکر خود را بوسيله خوف جنگ از 

آنها ميگويند، صحبت از ..:نيز چنين استدالل ميکنند) و ديگران) ٢(اسکانديناوی " هایچپ"جوانان سوئيس، " هولسته
فقط مالحظه کنيد، آيا در اين جنگ تفاوتی  – در جائيکه - استفاده انقالبی ارتش يا ارتش توده ای  به چه درد ميخورد
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اميگری همه جا خرابيهای هولناک ببار در جائيکه نظ -مابين ارتش توده ای جمهوريها و ارتشهای دائمی پادشاهی هست؟
  . ميآورد

کيوسکی متوجه نميشود و در هر . اشتباه تئوريک و عملی سياسی است، که پ همان. روش هميشگی تفکر هماناين 
خود، فقط بر عليه آزادی در تعيين سرنوشت استدالل ميآورد،   او بخيال. سطر مقاله اش کلمه به کلمه مرتکب آن ميگردد

برخالف اراده و وجدان خود، چيزی که بسيار مايه تعجب  – و بدانجا ميرسدبر ضد آن دليل بيآورد،  ميخواهد او فقط 
  ! استداللی، که با همان شدت بر ضد دموکراسی بطور عام نباشد، ارائه نميدهد هيچگونه که  – !است

  ٨پياتاکوف . کيوسکی ای. لنين پاسخ به پ
نه فقط در آنچه مربوط به تعيين سرنوشت، بلکه همچنين  -منطقی او، کليه اين ابهامات اشتباهات نحيفمنشاء حقيقی کليه 

در اين امر که انديشه او بوسيله جنگ  -بطور کلی است" حقوق"در مساله دفاع از ميهن، در مساله طالق و در مساله 
رکسيسم و دموکراسی بطور کلی نهفته است، که در نتيجه اين تحت فشار قرار گرفتن رابطه بين ما درهم شکسته شد
  .تحريف ميگردد

 ،استامپرياليسم، سرمايه داری فوق العاده تکامل يافته است، امپرياليسم مترقی است، امپرياليسم نفی دموکراسی 
جنگ امپرياليستی بطور يکسان در پادشاهی های عقب " قابل تحقق نميباشد"، دموکراسی در سرمايه داری "بنابراين"

سخن راندن در " بنابراين"مهوريهای پيشرفته، تجاوز سر بفلک کشيده به هر گونه دموکراسی است، پس  افتاده و ج
سوسياليسم را ميتوان " فقط"در مقابل جنگ امپرياليستی . بيهوده است!) يعنی در مورد دموکراسی" (حقوق"مورد 

ختن و غيره شعار انقالب سوسياليستی، هرگاه در بجنگ اندا" بنابراين..."تنها در سوسياليسم است،" راه حل:،"قرار داد"
برنامه حداقل يعنی اکنون سرمايه داری، شعارهای دموکراتيک آورده شوند، فريبکاری است يا پندار واهی و يا آلودن 

   .است
اينست اساس اشتباه  .کيوسکی مجهول ولی واقعی سراسر سرنوشت نا ميمون او. اينست سرچشمه حقيقی، برای پ

الستيک پوسيده  مانندالالتش قرار ميگيرد و قدم بقدم هاو، که بهمين سبب که مولف آنرا نشناخته يا به کليه استدمنطقی 
، گاهی در مساله دفاع از ميهن،گاهی در مساله طالق و يا "ظاهر ميگردد"، و پيوسته پی در پی "ميترکد"دوچرخه ای 

، و در وسعت، نفهميدن "حقوق"عال در وسعت بی اعتنائی به ا(، آن ياوه اعال "حقوق"نيز در ياوه گوئی در مورد 
نی عاظهار چنين ياوه ای، ي! مادی استبلکه از انهدام برده داری قرون مت ،نخواهد بودصحبت در مورد حقوق ): مساله

ايه سرم. نشان دادن اينکه رابطه بين سرمايه داری و دموکراسی، رابطه بين سوسياليسم و دموکراسی درک نشده است
و در عين سرمايه داری  -داری بطور عام و امپرياليسم بطور خاص از دموکراسی يک تصور واهی ايجاد ميکنند

تمابالت دموکراتيک در توده ها بوجود ميآورد، تاسيسات دموکراتيک بنا مينهد، آشتی ناپذيری بين امپرياليسم نافی 
سرمايه داری و امپرياليسم را نميتوان به هيچ طريقی، . مايددموکراسی و توده های متمايل به دموکراسی را تشديد مين

تحوالت دموکراتيک از بين برد، بلکه تنها از طريق انقالب اقتصادی ميتوانند نابود گردند، " ايده آلترين"حتی از طريق 
صادی جامه عمل اما پرولتاريا ئيکه در مبارزه بخاطر دموکراسی آموزش نبينند قادر نخواهد بو د که به انقالب اقت

  . بپوشاند
وسائل توليد نميتوان بر سرمايه داری پيروز گرديد، الکن اين   مالکيت خصوصیبدون لغو  ،تصاحب بانکهابدون 

اقدامات انقالبی را نميتوان، بدون سازماندهی دموکراتيک مديريت وسائل توليد  ظبط شده بورژوازی توسط تمام  خلق، 
ای زحمتکشان، هم پرولتاريا و هم نيمه پرولتاريا و هم دهقانان کوچک جهت سازماندهی بدون بکار گرفتن کليه توده ه

ميتوان گفت جنگ امپرياليستی به سه صورت . دموکراتيک صفوف نيروهايشان و شرکت آنان در دولت بعمل در آورد
ور کلی نافی دموکراسی امپرياليسم بط -٢.ميسازد" حقوق"هر جنگی قهر را جايگزين  - ١. (دموکراسی را نفی ميکند

اما رشد و گسترش قيام  ،) جنگ امپرياليستی جمهوريها و پادشاهيها را کامال در يک صف قرار ميدهد -٣. است
سوسياليسم، هر . سوسياليستی برعليه امپرياليسم بطور جدا ناپذيری با گسترش مقاومت و جوشش دموکراتيک پيوند دارد

را بطرف زوال ميکشاند، ولی سوسياليسم بصورت ديگری بتحقق در نميآيد، مگر دولت و در نتيجه هر نوع دموکراسی 
ديکتاتوری پرولتاريا، که قهرعليه بورژوازی، يعنی بر ضد اقليت مردم را، با توسعه کامل دموکراسی پيوند  از ورای

در کليه مسائل بغرنج مربوط  ودولتی  توده مردم در تمام امور کليهميدهد، يعنی با شرکت واقعا برابر و واقعا همگانی 
  . بنابودی سرمايه داری پيوند ميدهد

کيوسکی را دچار آشفتگی کرده اند، چون او آموزش مارکسيسم را در باره دموکراسی . که پ" تضادهائی"اينها هستند 
شعار تهيجی  آشکارا گفته ميشود، جنگ افکار او را آنچنان درهم کوفته است که هر فکری را با...فراموش نموده است
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آن تحليلی جايگزين " ازمستعمرات خارج شويد"جابجا مينمايد، درست همانطوريکه با شعار " دور شويد از امپرياليسم"
  . معنی ميدهد" از مستعمرات"خلقهای متمدن " خروج" -از نظر اقتصادی -ميگردد که خود در واقع

و خواسته های دموکراتيک بر عليه بورژوازی، بوسيله کليه تاسيسات   بکاربردحل مارکسيستی مساله دموکراسی در 
  . پرولتاريا که مبارزه طبقاتی را برای تدارک پيروزی بر بورژوازی و برانداختن آن به پيش ميبرد، نهفته است

تولستوئيها و ديگران، همان امتياز دهی ناروا به تفکر  ،"اکونوميستها"اين بکار برد امر آسانی نيست، و اغلب بنظر 
را " در عصر سرمايه مالی:کيوسکی دفاع از تعيين سرنوشت ملتها. و اپورتونيسم ميباشد، همانگونه که پ" بورژوازی"

  . امتياز دهی ناروائی به بورژوازی ارزيابی مينمايد
بنحويکه از بکار بردن تاسيسات دموکراتيک جامعه سرمايه داری " مبارزه بر عليه اپورتونيسم: "مارکسيسم ميآموزد

به اپورتونيسم  تسليم کاملکه بورژوازی بوجود آورنده آن بوده و آنرا تغيير ماهيت داده است، خودداری گردد،  ،فعلی
  !است

مبارزه ما بر عليه آن، و مبارزه عليه  پيوندشعاريکه در عين حال سريعترين طريق خروج از جنگ امپرياليستی و 
است که هم بدرستی ويژگيهای زمان تنها اين شعار. طر سوسياليسم استبه خا جنگ داخلیاپورتونيسم را ميرساند، شعار 

و نيز کليه خصوصيات فعاليتهای ما ! کامل جنگی در ميآيد" بمرحله"جنگ ادامه مييابد و تهديد به تبديل گشتن  – جنگ
است، را " خودی"ازی را بمثابه نيروی مخالفی بر عليه اپورتونيسم با پاسيفيسم اش، علنی گرائی اش، همسانی با بورژو

اما، بعالوه جنگ داخلی بر ضد بورژوازی، جنگی است که بصورت دموکراتيک بوسيله توده های . در نظر ميگيرد
جنگ داخلی هم يک جنگ است، نتيجتا جنگ داخلی هم . تهيدست بر ضد اقليت دارا سازماندهی و به پيش برده ميشود

ولی قهری که برای منافع و حقوق اکثريت مردم اعمال ميشود با . حق نمايدبطور اجتناب ناپذيری بايد قهر را جايگزين 
استثمارگران، بورژوازی را پايمال ميکند، و نميتوان بدون " حقوق: "خصوصيات ديگری برجسته ميشود اين قهر

ان بانکها، جنگ داخلی با قهر فوری و در درجه اول از مالک. تحقق يابد" پشت جبهه"سازماندهی دموکراتيک ارتش و 
جامه عمل پوشاندن کليه  برایولی دقيقا . کارخانه ها، راه آهن، زمينهای بزرگ کشاورزی و غيره سلب مالکيت ميکند

اين سلب مالکيتهاست که بايستی انتخاب کليه کارمندان و افسران بوسيله خلق صورت گيرد، بايستی همچنين ارتشی که با 
بايستی دموکراسی کامل در مديريت ذخائر مواد غذائی، توليد و  ،درهم آميزد کامالبورژوازی ميجنگد با توده مردم 

هدف جنگ داخلی بتصرف در آوردن بانکها، کارخانه ها، فابريکها، و غيره از بين بردن . پخش آن و غيره برقرار گردد
  .اوستهرگونه امکان مقاومت بورژوازی و نابودی لشگريان 

امی، نه در سطح اقتصادی و نه هم در سطح سياسی، بدون اجرای همزمان لکن اين هدف نه صرفا در سطح نظ
 ما" پشت جبهه"و در  مادموکراسی بوجود آمده در عرض يک چنين جنگی و توسعه دموکراسی در بين لشگريان 

وقتيکه ) تو توده ها با قوه دراکه خود احساس ميکنند که حق با ماس(ما امروز به توده ها ميگوئيم  .نميتوان دست يافت
شما را با کشانيدن بجنگ بخاطر اميال سرمايه داری امپرياليستی فريب ميدهند و آنرا با شعارهای : "ما به آنها ميگوئيم

شما بايد جنگ کنيد، جنگ واقعا دموکراتيک بر ضد بورژوازی خواهيد کرد، با اين " عظيم دموکراسی پنهان ميدارند
  . عا تحقق بخشدهدف که دموکراسی و سوسياليسم را واق

ما در جنگ داخليمان  ."متحد نموده و درهم ميآميزد"جنگ فعلی خلقها را از طريق قهر و وابستگی مالی بشمل ائتالفات 
توافق از طريق فشار، بلکه با  نهاز طريق قهريه چماق و  نه از طريق قوه قهريه روبل  نهبر ضد بورژوازی خلقها را 

اعالن برابری حقوق کليه ملتها . بر ضد استثمارگران متحد مينمائيم و درهم ميآميزيمو همبستگی زحمتکشان  آزادانه 
در آمده است، برای ما حقيقت خواهد بود، حقيقتی که جلب کليه بصورت وسيله ای برای اغفال در دست بورژوازی 

و در نتيجه نيز  –ها در عمل روابط بين ملت دموکراتيکبدون سازماندهی . ملتها را به جبهه ما تسهيل و تسريع ميکند
  .غير ممکن استجنگ داخلی کارگران و زحمتکشان کليه ملل بر ضد بورژوازی  -بدون داشتن آزادی جدائی دولتی

دموکراتيک پرولتاريا بر ضد  -در مورد استفاده از دموکراتيسم بورژوازی جهت سازمان سوسياليستی و پيگيرا
مارکسيسم راه حل ديگری . ديگری راه حل نيست" راه حل. "گری وجود نداردراه دي -بورژوازی و بر ضد اپورتونيسم

ما بايد جدائی آزاد و اتحاد ملتها را در مجرای واحد  .را نميشناسد همانگونه که زندگانی واقعی نيز آنرا نميشناسد
  سازد " آلوده"را اقتصادی " صرفا"بياندازيم، ما نبايستی از آنها عدول نمائيم، نبايستی بهراسيم که وظائف 
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  :از روی دستنويس
  ١٩١٦سپتامبر  -نوشته شده در اوت

  ، در شماره١٩٢٩برای اولين بار در سال 
  "پرولتارسکاياروولوتسيا"نشريه ) ٩٠( ٧
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  کاريکاتوری از مارکسيسم
  "م امپرياليستیاکونوميس"و در بارۀ 

  
  ". کسی نميتواند سوسيال دموکراسی را بی اعتبار سازد، مگر خود خويشتن را"

يک مارکسيسم پيروز شود و يا حداقل در دستور روز قرار گيرد، زمانيکه مورد تاين يا آن تز مهم تئوريک يا تاک هرگاه
ار گيرد که آنرا بطور جبران ناپذيری بخطر بلکه نيز دوستانی قر ،هجوم نه تنها دشمنان آشکار و پيگير مارکسيسم

. بايد همواره اين نقل قول را بخاطر آورد و آنرا در نظر داشت. انداخته، بی اعتبار ساخته و از آن کاريکاتور ميسازند
پيروزی مارکسيسم در جنبش انقالبی آغاز سالهای . در تاريخ سوسيال دموکراسی روسيه اين مکرراً اتفاق افتاده است

آن زمان همراه بود که " اعتصابگری"و يا " اکونوميسم"با پديدار شدن کاريکاتوری از مارکسيسم به شکل  ٩٠
را بر آن داشت سالهای متمادی برای حفظ مبانی تئوری و سياست پرولتری بر عليه جريان خرده ) ٣" (ايسکرائيها"

شويسم نيز چنين بوده است که بهنگام بهترين مبارزات در مورد بل. بورژوائی خلقيون و ليبراليسم بورژوازی مبارزه کنند
در جنبش " تحريم دومای تزاری"عالوه بر علل ديگر بخاطر اجرای صحيح شعار  ١٩٠٥انقالب روسيه در پائيز 

زمانيکه الکسينسکی و ديگران هياهوئی  ١٩١٠تا  ١٩٠٨و در فاصله بين سالهای . پيروز شد ١٩٠٥و توده ای  گریکار
سوم براه انداخته بودند با مرحله ای از کاريکاتور بلشويسم روبرو گشت که در مبارزه )  ٤(کت در دومای بر عليه شر

  . بر آن فائق آمد
با ارزيابی خصلت امپرياليستی جنگ کنونی و با اشاره بر رابطه عميقی که آنرا با دوران . امروز نيز چنين است

عين حال با دشمنانی سرسخت و نيز دوستان دروغينی روبرو ميشويم  امپرياليستی سرمايه داری مربوط ميسازد ما در
باور نکردنی ترين تشتت و ابهام  .در آمده و آنرا از حفظ آموخته اند" مد"که لغت امپرياليسم برايشان بصورت يک 

ره زنده سابق را دوبا" اکونوميسم"تئوريک را در ميان کارگران تبليغ کرده و يکسری کامل از اشتباهات گذشته 
  . ميسازند

چنين استدالل ميکردند که سرمايه داری پيروز شده است و بنابراين  ١٨٩٤ - ١٩٠١قديمی سالهای " اکونوميستهای "
امروزی " اکونوميستهای امپرياليستی. "انديشيدن در باره مسائل سياسی لزومی ندارد و تا حد نفی مبارزه پيش ميرفتند

بعنوان نمونه اين گرايشات و اين ست بنابراين نبايد بمسائل دموکراسی سياسی انديشيد ميگويند امپرياليسم پيروز شده ا
قابل توجه است که طی آن برای اولين بار کوشش ) ٥(کيوسکی . کاريکاتور مارکسيسم رساله منتشره حاضر از پ

 ١٩١٥حزب ما از اوائل  ميشود تصويری کم و بيش فشرده اين تزلزل ايدئولوژيک را که در برخی از شعبه های خارجه
  . به چشم ميخورد، برای مطبوعات عرضه شود

در ميان مارکسيستهائی که در طی بحرانعظيم فعلی سوسياليسم، قاطعانه بر عليه " اکونوميسم امپرياليستی"شيوع 
زيرا  ،-ب ماو حز -سوسيال شوونيسم و بدفاع از انترناسيوناليسم انقالبی برخاسته اند، ضربه گرانی است بر جناح ما

حزب ما را از داخل و از درون صفوف خود بی اعتبار ساخته و از آن سخنگوی مارکسيسم کاريکاتور شده ای خواهد 
هراندازه . کيوسکی در جزئيات آن برخور نمود. از اين روست که بايد اقالً به مهمترين اشتباهات بيشمار مقاله پ. ساخت

و به تکرار بسياری از حقايق ابتدائی و پيش پا افتاده بيانجامد، حقايقی که مدتهاست بوده " غير قابل توجه"هم که اين امر 
  . آشنا و مفهوم ميباشد ١٩١٥و  ١٩١٤برای خوانندگان دقيق و فکور ادبيات ما در سالهای 

ً قی شروع ميکنيم تا خواننده را مستکيوسک. ترين نکته استدالالت پ" مرکزی"ما از   ،"نوين جريان" ، "بماهيت"يما
  .وارد سازيم" اکونوميسم امپرياليستی"
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  "دفاع از ميهن"موضع مارکسيستی در مورد جنگها و  -١
  
با حق مليتها در  ،برنامه حزب ما ٩شده و ميخواهد خوانندگان را نيز قانع کند که او تنها با بند  کيوسکی خود قانع. پ

سيار ميکوشد در مساله مربوط به دموکراسی اين اتهام را کيوسکی با بيصبری ب" توافق ندارد"تعيين سرنوشت خويش 
رد کند که او در آنچه که کالً مربوط به دموکراسی ميگردد از مارکسيسم اساسا منحرف ميشود و در يکی از مسائل 

ه همينک :لکن حقيقتاً چنين است که). کيوسکی اند. گيومه های زهر اگين از پ(ميورزد " خيانت"اساسی به مارکسيسم 
مولف ما ميپردازد باينکه او را در مسائل جزئی و جداگانه نفهميده اند، بمحض اينکه او با استدالالت اشارات و غيره 

  . ظاهر ميشود، بازهم مشاهده ميگردد که او در سراسر خط مشی از مارکسيسم انحراف ميجويد
  . کيوسکی. از مقاله پ) ٢بخش (ب  ،بپردازيم به بند

ً )  "يعنی حق مليتها در تعيين سرنوشت خويش" (اين خواسته"ميدارد که  نويسنده ما اعالم به سوسيال " (!!) مستقيما
قطعيت (!) دفاع از ميهن نتيجه ای است که با کاملترين " خائنانه"ميانجامد، و توضيح ميدهد که شعار  ١پاتريونيسم

تائيد خيانت سوسيال "او حق تعيين سرنوشت  ربنظ....سرنوشت خويش ناشی ميشوداز حق مليتها در تعيين (!) نطقی م
آنها با ) " دولتی فرانسه و بلژيک -استقالل ملی" (ميهن پرستان فرانسوی و بلژيکی است که از اين استقالل دفاع ميکنند

دفاع از ميهن، "..." فقط از آن حرف ميزنند " حق تعيين سرنوشت "مدافع مسلحانه همان کاری را ميکنند که طرفداران 
ما به هيچ وجه  نميتوانيم درک کنيم که چگونه ميتوان در عين حال عليه "..." متعلق به زرادخانه بدترين دشمنان ماست 

  ."دفاع از ميهن و موافق حق تعيين سرنوشت، عليه ميهن و موافق آن بود
جنگ کنونی درک نکرده  بطور يقين او قطعنامه های ما را برعليه شعار دفاع از ميهن در. کيوسکی چنين مينويسد. پ

جوع کنيم و يکبار ديگر جوهر ريد در اين قطعنامه ها نوشته شده مجبوريم يکبار ديگر به آنچه سياه روی سف. است
  . عبارات واضح روسی را توضيح دهيم

د، تصويب نمو* درباره شعار دفاع از ميهن "  :با عنوان ١٩١٥قطعنامه ايرا که حزب ما در کنفرانس برن، در مارس 
  . اين و آن شروع ميشود" خصلت حقيقی جنگ کنونی عبارتست از "با کلمات 

نشان " خصلت حقيقی"بيان . از اين روشنتر نميتوان به روسی آنرا بيان کرد. پس صحبت بر سر جنگ کنونی است
عبارت . داد پديده های خارجی را از ماهيت و عبارت پردازی را از عمل تميز ،ميدهد که بايد ظاهر را از واقعيت

جنگ بخاطر  تقسيم مستعمرات، بخاطر  – ١٩١٤ -١٩١٦پردازيهای دفاع از ميهن در اين جنگ، جنگ امپرياليستی 
برای آنکه کوچکترين امکان تحريف از . را با يک جنگ ملی تعويض مينمايد -غارت سرزمينهای بيگانه و غيره

" بطور اخص"اضافه ميکند که " ملی ٢واقعاً جنگهای "اره بنظريات خود باقی نگذاريم، قطعنامه بند مخصوصی را در 
  ".بوقوع پيوستند ١٧٨٩ -١٨٧١در سال ) " بطور اخص بمعنای منحصراً نيست :دقت شود(
ً ملی بر"که اين جنگها قطعنامه توضيح ميدهد  روند طوالنی جنبشهای ملی توده ای و مبارزه برعليه " پايه "  واقعا

  "...* بين بردن ستم ملی بوقوع پيوسته اند استبداد و فئوداليسم و از
يعنی اتفاقی،  ،شرايط دوران امپرياليستی است موعهنگ امپرياليستی کنونی که زاده مجآيا اين کامال روشن است؟ در ج

جنگ ملی استثنا يا تخطی از عام و خاص نيست، عبارت پردازی در مورد ميهن، فريب خلق است چون اين جنگ، 
ن به هيچ وجه عوام فريبی نيست و ما به هيچ عنوان مخالف چني" دفاع از ميهن"واقعا ملی عبارت،  در يک جنگ نيست

بوقوع پيوستند و قطعنامه که به  ١٨٧١ -١٧٨٩در سالهای " بخصوص) "واقعاً ملی( ائیاين چنين جنگه. جنگی نميباشيم
جنگی واقعاً ملی را  یستح ميدهد که چگونه بايهيچ وجه امکان بوقوع پيوستن آنها را در حال حاضر نفی نميکند، توضي

در واقع برای تشخيص اين هدف بايد ديد آيا اين جنگ . از جنگی امپرياليستی با شعارهای ملی دروغين تشخيص داد
در قطعنامه  .صورت ميگيرد" روند نابودی ستم ملی" "توده ایيک روند طوالنی از جنبش های ملی "  "  برپايه "

ً گفته مي" سيويسمپا"مربوط به  نی جنگهای غير عت جنگهای  انقالبی، يبسوسيال دموکراتها اهميت مث: "شودمستقيما
 برای ١٨٧١تا  ١٧٨٩در فاصله بين ")" بطور مثال: خوب دقت شود"( امپرياليستی از نوع جنگها ئيرا که بطور مثال 

، اگر چنين جنگهائی را امروزه امکان پذير آيا قطعنامه حزب ما. ار نمينمايدکنابودی ستم ملی صورت گرفتند، ان
بوقوع پيوستند،  ١٨٧١و  ١٧٨٩از جنگهای ملی که نمونه هائی از آن بين سالهای  ١٩١٥نميدانست، ميتوانست در سال 
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صحبت کرده و خاطر نشان ميسازد که ما اهميت مثبت آنرا حاشا نميکنيم، طبيعی است نميتوانست چنين کاری بکند، 
زينويف در مورد سوسياليسم و جنگ تفسيری است از قطعنامه های حزب ما، يعنی توضيح عامه فهم جزوه لنين و 

سوسياليستها حق دفاع از خصلت مترقی "اين جزوه، سياه برروی سفيد آورده شده است که  ٥در صفحه . قطعنامه ميباشد
برسميت شناخته و بازهم " کومت بيگانهسرنگونی ح"را تنها به مفهوم " و عادالنه دفاع از ميهن و يا جنگ تدافعی

اين ها جنگهای عادالنه، : "ايران برعليه روسيه و غيره زده ميشود، و سپس گفته ميشود: مثال". برسميت ميشناسد
جنگهای تدافعی هستند صرفنظر از اينکه چه کسی ابتدا بر ديگر ی حمله ور گشته است و هر سوسياليستی آرزومند 

  .* ميباشد" بزرگ"ستم وابسته، حق خورده ستمگران، برده داران، چپاولگران بر قدرتهای پيروزی دولتهای تحت 
کيوسکی و نه هيچکس . نه پ. کيوسکی کامال با آن آشناست. پ. نتشر شدمبه آلمانی و فرانسه  ١٩١٥اوت اين جزوه در

يا عليه تشريح اين قطعنامه ها در جزوه  ديگر هيچگاه عليه قطعنامه در باره دفاع از ميهن يا قطعنامه در مورد پاسيفيسم
  . اعتراضی نکرده است، نه حتی يکبار

اکنون در  ،تاکنون هيچ اعتراضی عليه نظريات حزب ما در باره جنگ نکرده است١٩١٥آيا اين نويسنده که از مارس 
 ،له اختصاص داده شدهدر مقاله ای در باره حق تعيين سرنوشت، يعنی در مقاله ايک گويا به بخشی از مسئ ١٩١٦اوت 

ً مارکسيسم را نفهميده . عدم درک تعجب آوری از مسائل عام از خود نشان ميدهد، آيا با گفتن اينکه پ کيوسکی مطلقا
  است واقعا باو تهمت زده ايم؟ 

ای ما ميتوانيم با آرامش خاطر باو اطمينان دهيم هر شعاری بر. خائنانه مينامد"کيوسکی شعار دفاع از ميهن را . پ
تکرار مينمايند، برای کسانيکه کلمات را بدون  ،بدون تعمق در آن ،کسانيکه آنرا بطور مکانيکی، بدون درک معنی آن

  . بوده و هميشه خواهد بود" خائنانه" ،تحليل از مفهوم آن به مغز ميسپارند
اين رايجترين،  ،لهم ميباشد؟ نهبه بيان کلی چيست؟ آيا مفهومی علمی در زمينه اقتصاد، سياست و امثا" دفاع از ميهن"

و نه هيچ چيز ديگر و مطلقا . متداولترين بيان ساده، حتی گاهی اصطالحی خرده بورژوائی است برای توجيه يک جنگ
ی  را با گفتن هرگونه جنگميتواند در آن باشد اينست که خرده بورژواها قادرند " خيانت"تنها عنصر ! نه هيچ چيز ديگر

توجيه نمايند، در حاليکه مارکسيسم که تا سطح خرده بورژوازی تنزل مقام نمينمايد، " ن دفاع ميکنيمما از ميه"اينکه 
خواستار تجليل تاريخی هر جنگی بتنهائی است تا تعيين نمايد که آيا ميتوان اين جنگ را بعنوان جنگی مترقی، در خدمت 

  . مشروع، و عادالنه و غيره ارزيابی کرد يا نهمنافع دموکراسی يا پرولتاريا و بهمين مضمون به مثابه جنگی 
نی و اهميت هر جنگی بتنهائی از نظر تاريخی تحليل نگردد، شعار دفاع از ميهن، اکثرا توجيه ناشی از آگاهی عهرگاه م

  . ناقص و خرده بورژوائی جنگ ميباشد
ل برای پايان بخشيدن به اسارت بيگانه جنگی بعنوان مثا" ماهيت حقيقی"هرگاه : داده و ميگويد مارکسيسم چنين تحليلی

در آن صورت جنگ از جانب دولت يا ملت ستمديده ) بود ١٨٧١ -١٧٨٩آنطور که بويژه شاخص اروپا در مرحله (باشد 
که جنگ (جنگ تقسيم مجدد مستعمرات تقسيم غنائم، غارت سرزمينهای بيگانه باشد " جوهر حقيقی"هر گاه  .مترق است

  . ميباشد" صرفاً فريب خلق"آنگاه عبارت پردازی دفاع از ميهن ) نوع بوداز اين  ١٩١٦ - ١٩١٤
بايستی سياست . يک جنگ پی برد و آنرا تعيين نمود؟ جنگ ادامه سياست است" ماهيت حقيقی"حال چگونه ميتوان به 

پرياليستی بوده، اگر چنانچه سياست ام. قبل از جنگ را با سياستی که جنگ از آن ناشی گشته و ميگردد مطالعه نمود
يعنی از منافع سرمايه مالی دفاع کرده، بغارت و استثمار مستعمرات و کشورهای خارجی بپرداخته است در اينصورت 

هرگاه اين سياست رهائی ملی بوده، يعنی بيانگر . جنگی هم که از اين سياست ناشی ميشود جنگی است امپرياليستی
خرده . صورت جنگی که از آن ناشی ميگردد جنگ رهای بخش ملی است جنبش توده ای عليه ستم ملی باشد در اين

دشمن " و يا " دشمن حمله ميکند"و نيز بهمين اکتفا مينمايد که بگويد " ادامه سياست استجنگ "بورژوا درک نميکند که 
و بمنظور بدون آنکه از خود سئوال کند جنگ برای چه هدفی و از جانب چه طبقاتی " بکشور من هجوم آورده است

کيوسکی به سطح چنين خرده بورژوائی تنزل ميکند زمانيکه . پ. دست يافتن به کدام هدف سياسی صورت ميگيرد
سوسيال ميهن " پس بنابراين از نقطه نظر حق تعيين سرنوشت . بلژيک را تصرف کرده اند) دقت کنيد(آلمانيها، : ميگويد

" زيرا"ميتواند راضی باشد * ٣بنابراين گسد. فرانسه را متصرف شده اند آلمانها، بخشی از :يا" پرستان بلژيکی محق اند 
و نه بوسيله يک مليت (مورد سکونت قرار گرفته است ) فرانسوی (مساله مربوط به سرزمينی است که بوسيله اين مليت 

  ). بيگانه
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  در حال حاضر غالب است  و چه کسی. ن اين مطلب است که لشگريان کجا قرار دارندتبرای خرده بورژوا مهم دانس
 ،جنگی که در طی آن زمانی اين. برای يک مارکسيست مهم آنست که جنگ حاضر به چه منظوری در گرفته است

 .جنگ حاضر به چه منظوری در گرفته است؟ اين در قطعنامه ما گفته ميشود. زمانی آن سپاه ميتواند پيروز باشد
ت ميکند، سياستی که از دهها سال پيش از جنگ صورت ميگرفته قطعنامه از سياست قدرتهای در حال جنگ حرک(

فرانسه و روسيه برای حفظ مستعمراتيکه مشترکاً غارت مينمايند و نيز بمنظور غارت ترکيه و غيره،  ،انگلستان). است
ه را چپاول ، تا خود ترکيه و غير.آلمان جنگ براه ميندازد تا مستعمرات را از چنگ کشورهای ديگر در آورد. ميجنگند

تصور کنيم که آلمانيها موفق گردند پاريس و پترزبورگ را تصرف نمايند، آيا بدين ترتيب خصلت جنگ کنونی . نمايد
دست  –و آنچه که مهمتر است سياست قابل تحقق در صورت پيروزی آنها  –تغيير ميکند؟ نه حتی ذره ای، هدف آلمانها 
رکيه و به چنگ آوردن سرزمينهای پر جمعيت ملل بيگانه مثل لهستان و غيره اندازی به مستعمرات، به تسلط در آوردن ت

اين جنگ ماهيتا، ملی نيست، بلکه . خواهد بود، ولی بهيچوجه استقرار سلطه بيگانه بر فرانسويان يا روسها نخواهد بود
ن خواهان پايان بخشيدن به بعبارت ديگر اين جنگ براه انداخته نميشود چون که يکی از طرفي. جنگی است امپرياليستی

اين جنگ، جنگ دو گروه ستمگر، دو غارتگر است و بر  .ستم ملی است و طرف ديگر بر عکس خواهان حفظ آنست
 :بطور خالصه. سر چگونگی تقسيم غنائم و اينکه کداميک ترکيه و مستعمرات را بايستی غارت کند، انجام ميپذيرد

يعنی آنهائی که يک سری از ملل بيگانه را تحت ستم خود داشته و آنان را (جنگ مابين قدرت های بزرگ امپرياليستی 
-١٩١٨جنگ . جنگی است امپرياليستی ،، يا جنگی در اتحاد با آنان)در قيد وابستگی سرمايه مالی و غيره نگاه داشته اند

  . در اين جنگ فريبکاری است، توجيه اين جنگ است" دفاع از ميهن" .چنين جنگی است ١٩١٤
جنگی ) برای مثال خلقهای مستعمرات(جنگ برعليه قدرتهای امپرياليستی يعنی قدرتهای ستمگر از جانب ستمديدگان 

کشوريکه از نظر ملی تحت ستم است، " دفاع از ميهن. "اين چنين جنگی امروزه نيز امکان پذير است. واقعا ملی است
  . نميباشند" دفاع از ميهن"ن جنگی به هيچ وجه مخالف برعليه کشور ستمگر، فريب نيست و سوسياليستها در يک چني

تعيين سرنوشت ملتها همان مبارزه برای آزادی کامل ملی، برای استقالل کامل، مبارزه بر ضد الحاق طلبی است و  قح
را رد نمايند مگر آنکه به  –در هر شکل آن اعم از قيام يا جنگ  -سوسياليستها نميتوانند شرکت در اين مبارزه

  . وسياليست بودن خويش خاتمه دهندس
کيوسکی معتقد است که عليه پلخانف مبارزه ميکند، زيرا اين پلخانف بود که رابطه بين حق تعيين سرنوشت ملتها و . پ

کيوسکی به پلخانف باور دارد که اين رايطه در واقع بهمان صورتی است که پلخانف . پ !دفاع از ميهن را نمايانده است
کيوسکی با ترس مواجهه گشته تصميم ميگيرد برای هم نظر . در عين باور داشتن به پلخانف پ. ينمايدآنرا مجسم م

اعتماد به پلخانف همان اندازه زياد است که ترس از ... حق تعيين سرنوشت ملتها را رد نمايد ،نگشتن با اشتباهات پلخانف
  !، اثری نيستدر چه نهفته است او، لکن از اينکه شايد بتوان تعميق نمود که اشتباه پلخانف

تنها طريق . سوسيال شووينيستها برای نماياندن اين جنگ بمثابه جنگ ملی، به حق تعيين سرنوشت ملتها توسل ميجويند
نشاندادن اين مطلب است که اين جنگ نه بخاطر رهائی ملتها، بلکه باين  ،صحيح مبارزه بر عليه سوسيال شووينيستها

در هر صورت . کدامين يک از غارتگران بزرگ تعداد بيشتری از ملتها را بايد استثمار کند سبب صورت ميگيرد که
مردود بشمارند، بدترين شکل  ،وقتيکه تزلزل تاحدی ميگردد که جنگی را که واقعا بخاطر رهائی ملتها انجام ميپذيرد

انسوی به جمهوری در فرانسه عقبگرد پلخانف و سوسيال شووينيست های فر. کاريکاتور ساختن مارکسيسم بيان ميگردد
کيوسکی استدالل کنيم، . واستيم مانند پخهر گاه مي. در آلمان توجيه نمايداز آنرا برعليه سلطنت " دفاع"ميکنند تا 

  . ميبايستی يا برعليه جمهور باشيم، يا برعليه جنگی که واقعا برای دفاع از جمهوری انجام ميگيرد
از آلمان برعليه روسيه تزاری به حقوق انتخابات عمومی و " دفاع"برای محق جلوه دادن  سوسيال شووينيستهای آلمانی

ه ميبايستی يا برعلي ،کيوسکی استدالل کنيم. هرگاه ميخواستيم مانند پ. آموزش اجباری عمومی در آلمان رجوع ميدهد
هدفش حفظ آزادی سياسی در مقابل باری عمومی باشيم يا برعليه جنگی که واقعا جحقوق انتخابات عمومی و آموزش ا

  !اقداماتی است که برای نابوديش انجام ميگيرد
کسيست بود و ما مجموعه ای از آثار و اظهار نظرات مهم او را که مار ١٩١٤ - ١٩١٦وتسکی تا قبل از جنگ کائ. ک

کائوتسکی در اشاره به  ١٩١٠اوت  ٢٦در . برای هميشه نمونه های آموزنده مارکسيسم باقی خواهند ماند به او مديونيم
  : نوشت) ٦" (عصر جديد"قريب الوقوع بودن وحدت خطر جنگ در 

آلمان و انگليس دموکراسی نيست که مطرح ميگردد، بلکه آقائی برجهان يعنی غارت جهان مطرح  مابيندر جنگ "
  ".رح نخواهد بوداين مساله که آيا سوسيال دموکراتها در جانب غارت گران ملت خود قرار گيرند مط. ميگردد
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  ). ٧٧٦ص  ٢جلد  ٢٨سال " عصر جديد("
فرمول بندی ما کامالً مطابقت مينمايد و کائوتسکی امروز را که به اين يک فرمول بندی عالی مارکسيستی است که با 

 مارکسيسم پشت کرده و بدفاع از سوسيال شووينيستها برخاسته است کامال افشا نموده و با وضوح کامل اصول مواضع
  ). ما در مقاالت خود بازهم به اين فرمول بندی رجوع ميکنيم(مارکسيستها را نسبت به جنگ بيان ميدارد 

جنگها ادامه سياست اند، بهمين سبب هنگاميکه برای دموکراسی مبارزه ميشود، جنگ بخاطر دموکراسی نيز ممکن 
دموکراتيک که اساساً با ديگر خواسته های  حق تعيين سرنوشت ملتها فقط يکی از خواسته های دموکراتيک است. است

. بزبان ساده محتوی آن سياست امپرياليستی است که ادامه اش جنگ امپرياليستی است" جهان بر سيادت. "تفاوتی ندارد
در جنگی دموکراتيک يعنی عدم شرکت در يک چنين " دفاع از ميهن "رد کردن . که ادامه اش جنگ امپرياليستی است

آرايش و بزک جنگی امپرياليستی با استعمال . ی معنی است که هيچگونه وجه مشترکی با مارکسيسم نداردجنگی امری ب
گ بمثابه جنگی دموکراتيک، فريب کارگران و پيوستن به جبهه بورژوازی نفاع از ميهن و معرفی نمودن اين جمفهوم د

  . ارتجاعی است
  
  

  "درک ما از دوران نوين" -٢
  
متاسفانه . صحبت ميکند" دوران نوين "ارت داخل گيومه باو تعلق دارد، بطور مداوم از کيوسکی که اين عب.پ

  . استدالالت او در اينجا نيز غلط از آب در ميآيند
قطعنامه های حزب ما از جنگ حاضر به مثابه جنگی سخن ميرانند که توسط مجموعه مناسبات دوره امپرياليسم ايجاد 

برای  .را از نقطه نظر مارکسيسم نشان داده ايم" جنگ فعلی"و" دوره"قابل بين ما بدرستی رابطه مت. شده است
ه چرا ما بين قدرتهای برای درک اين موضوع ک. مارکسيست بودن بايستی نسبت بهر جنگی، قضاوت مشخصی داشت

يتوانست و در راس مبارزه برای دموکراسی قرار داشتند، م ١٨٧١تا  ١٧٨٩از آنان در سالهای  سياریبزرگی که ب
ميبايست جنگی امپرياليستی، يعنی ارتجاع ترين و ضد دموکراتيک ترين جنگ ممکنه نظر به محتوی سياسی آن در 
. گيرد، بايستی محموعه مناسبات دوره امپرياليستی، يعنی تبديل سرمايه داری کشورهای پيشرفته به امپرياليسم را فهميد

بنظر او بطور مشخص . را کامال تحريف نموده است" کنونی" "جنگ" و" دوره"کيوسکی اين رابطه متقابل بين . پ
  . و خود همين غلط ميباشد. است" دوره"صحبت کردن بمعنای صحبت کردن از 

هرگاه شريط عام اين دوره درک نشده باشد، . کسی منکر آن نيست. خاصی برای اروپا استدوره  ١٧٨٩ – ١٨٧١دوره 
آيا چنين است که کليه جنگهای . ش ملی را که مشخصه ويژه اين دوره اند، شناختنميتوان هيچيک از جنگهای رهائيبخ

چنين ادعائی به مفهوم افتادن بدامان حماقت و جانشين نمودن بررسی  .اين دوره، جنگهای رهائيبخش بوده اند؟ طبيعتا نه
جنگهای استعماری و هم هم  ١٧٨٩ -١٨٧١در فاصله بين . با يک الگوگرائی مضحک است ،مشخص هر جنگی بتنهائی

  . که بسياری از ملل بيگانه را استثمار ميکردند، نيز وجود داشت اعیای بين قدرتهای ارتججنگه
وارد دوران نوين امپرياليسم شده است اين نتيجه حاصل ) آمريکائی(پيشرفته اروپائی و  رمايه داریآيا از اين امرکه س

خواهد بود، نشانه عدم قابليت  اللی احمقانهحاضر امکان پذيرند؟ اين استدميآيد که تنها جنگهای امپرياليستی در حال 
يک دوره از آن . تشخيص يک پديده مشخص مورد نظر از مجموعه پديده های گوناگون ممکنه اين دوره خواهد بود

. غير نمونه وارهم نمونه وار و هم  -موعه پديده ها و جنگهای متنوع استجه ناميده ميشود که در برگيرنده مجهت دور
کنار . هم بزرگ وهم کوچک، هم آنهائيکه مختص ممالک پيشرفته وهم آنهائيکه مشخصه کشورهای عقب افتاده اند

کيوسکی، بمعنای سوء . به شيوه پ" دوره"عام در مورد  پردازيهای ن اين مسائل مشخص از طريق عبارتگذارد
لکن . نجا مثالی از ميان نمونه های فراوان موجوده را نقل ميکنيمبرای اثبات آن در اي. دوره است" مفهوم "استفاده از 

منتشره در بولتن شماره نظرياتش،  ٥در بند) ٧(نی گروه آلمانی انترناسيونال عد ياد آور شد که گروهی از چپها يقبال باي
ران اين امپرياليسم در دو: "است نظريه ای کامال نادرست را بيان کرده ،)١٩١٦فوريه  ٢٠(کميسيون اجرائی برن  ٣
) ٨(را در مجموعه سوسيال دموکرت * ٤، ما اين نظريه "جام گسيخته، ديگر جنگهای ملی نميتواند وجو داشته باشند ل

م در اينجا ميخواهيم تنها باين اشاره کنيم، اگر چه کليه عالقمندان جنبش انترناسيوناليستی از . مورد بررسی قرار داده ايم

                                                           
  ".ه جزوه يونيوسدر بار. "٢٢رجوع شود به کليات لنين جلد  -  ٤
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با اين  ١٩١٦ما همان وقت در نشست وسيع کميسيون اجرائی برن در بهار ( ظريه تئوريک آشنا هستند مدتها قبل با اين ن
کيوسکی . و زمانی هم که پ. با اينحال تا به امروز هيچ گروهی آنرا تکرار يا تائيد نکرده است). نظريه مبارزه کرده ايم

  . نظريه يا چيزی شبيه آن اظهار نکرد مقاله اش را نوشت کلمه ای هم در جهت تائيد اين ١٩١٦در اوت 
چنانچه اين نظريه تئوريک با مشابه آن ارائه شده بود، ميشد صحبت ازاختالفات : اين بايد بدليل زير تشخيص داده شود

ما در اينجا با درک ديگری  :لکن از آنجا که هيچگونه نظريه مشابهی ارائه نميگردد، الجرم بايد بگوئيم. تئوريک نمود
روبرو هستيم و نه با اختالفات تئوريک، بلکه تنها با عبارتی که با حرارت زياد بيرون جهيد، فقط به " ورهد"از 

  . روبروهستيم" دوره"سوءاستفاده از کلمه 
با حق دريافت رايگان ده ) حق تعيين سرنوشت( آيا اين حق : "همان ابتدای مقاله خود مينويسد کهکيوسکی در . پ: مثال 

موع خود ميتوان بطور جا با در نظر گرفتن اين دوره در م؟ باين سئوال تنهداردن در کره مريخ شباهت ندسياتي هزار
زيرا حق تعيين سرنوشت ملل در دوره تشکيل دولتهای ملی بمثابه عاليترين اشکال رشد نيروهای . مشخص پاسخ گفت

سرنوشت در دورانی که اشکال دولتهای ملی  حال آنکه همين حق تعيين. مولده نسبت به زمان خود امری است جداگانه
بين دوره قدرت نمائی سرمايه داری و . بصورت سدی بر سر راه توسعه نيروهای مولده در ميآيد کامال امر ديگريست

سخن گفتن جدا . دولت ملی و دوره افول دولت ملی و پيشدر آمد افول خود سرمايه داری از زمين تا آسمان تفاوت هست
  . و برای يک مارکسيست پسنديده نيست" بطور عام"کان از زمان و م

ودرست باين علت که اين مفهوم جديد و . است" دوره امپرياليستی"اين استدالل نمونه بکاربردن کاريکاتور وار مفهوم 
 منظور از گفتن اين که اشکال دولت ملی بصورت سد در آمده اند و غيره. مهم است بايد با کاريکاتور مبارزه شود

ه شرکت آنان در جنگ کا آلمان، فرانسه و انگلستان است چيست؟ منظور کشورهای سرمايه داری پيشرفته و مشخص
بويژه در  اند نون بشريت را بجلو بردهکدر اين ممالک که تا. ر آورده استکنونی آنرا بصورت جنگی امپرياليستی د

ملی به گذشته ای در اين کشورها، جنبش . يافته است ، روند تشکيل دولت ملی پايان١٨٧١تا  ١٧٨٩فاصله زمانی بين 
جنبش ملی فرانسويان، . و خواست احيای آن تخيل گرائی پوچ و ارتجاعی خواهد بود. غير قابل بازگشت مربوط ميشود

 مللی که: انگليسها، آلمانها از مدت زمانی قبل بسر آمده است، در اين جا چيز ديگری در دستور روز تاريخ قرار دارد
آستان افول "زمانی برای آزادی خود مبارزه ميکردند، به ملل ستمگر تبديل شده اند، ملل غارتگر امپرياليستی، که در 

  . قرار دارند" سرمايه داری 
  و ملل ديگر؟ 

حکم بدهند ولی خود " بطور مشخص"کيوسکی بمانند قاعده از حفظ آموخته ای تکرار مينمايد که مارکسيستها بايستی . پ
کيوسکس . برعکس ما در نظريات خود عمدا نمونه يک پاسخ مشخص را داده ايم و پ. فاده از آنرا فراموش ميکنداست

  . زحمت آنرا بخود نداده است که اشتباهات ما را چنانچه يکی هم يافته باشد بما نشان دهد
مختلف از کشورها را در مسئله آمده است که برای مشخص نمودن مسئله بايستی حداقل سه نوع ) ٦بند (در نظريات ما 

طبيعی است که در نظريات کلی بررسی هر کشور بطور جداگانه امکان پذير . (تعيين سرنوشت از يکديگر تميز داد
. علق داردهستند که جنبش ملی در اين کشورها به گذشته ت) و آمريکا(ممالک پيشرفته غرب اروپا  ،نمونه اول .)نيست

نمونه سوم نيمه مستعمرات و مستعمرات . ت که در آن جنبش ملی بزمان حال تعلق داردنمونه دوم اروپای شرقی اس
  * ٥.هستند که جنبش ملی در آنها در مقياس وسيع به آينده تعلق دارد

اما او برعکس حتی متوجه . کيوسکی انتقاد خود را مطرح سازد. آيا اين صحيح است يا نه؟ در اينجا است که ميبايست پ
و چون  -ما را رد نمايد) ٦بند(او متوجه نيست که تا زمانيکه نتوانسته است اين نظريه . ئل تئوريک کدامندنيست که مسا

" ضربه ای را دفع مينمايد"انسانی را بخطر ميآورد که " دوره"استدالالت او در باره  -صحيح است نميتوان آنرا رد کرد
  . ليکن ضربه ای وارد نميسازد

ممالک غرب مساله ملی (!) ثريت کما معتقديم که برای ا) ٩(ين ايل. برخالف عقيده و: "ينويسدمقاله اش ماو در خاتمه 
  ...". حل نشده است

جنبش ملی فرانسويها، اسپانيوليها، انگليسيها، هلنديها، آلمانيها و ايتاليائيها در قرون هفده، هجده، نوزده، پيش "بنابراين 
بصورتی تحريف شده است، که جنبش ملی نه فقط در " دوره امپرياليسم"قاله مفهوم از آن پايان نپذيرفته است؟ در ابتدا م

                                                           
  " انقالب سوسياليستی و حق تعيين سرنوشت ملل" ٢٢رجوع شود به کليات لنين جلد  -  ٥
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مشخصا در " مساله ملی"بلکه بطور کلی پايان يافته معرفی ميشود حال آنکه در پايان همان مقاله  ،ممالک پيشرفته غربی
    ؟آيا اين عالمت تشنج فکری نيست!! اعالم ميگردد" حل نشده"کشورهای غربی 

خود را وظيفه " ميهن"نسه، آلمان و غيره ، فرالستاندر انگ .الک غربی جنبش ملی به گذشته ای دور تعلق دارددر مم
انجام داده و نقش تاريخی خود را ايفا نموده است و اين بدان معنی است که جنبش ملی نميتواند در اين ممالک امری 

در اينجا گذار . دگی اقتصادی و سياسی نوينی را عرضه نمايدمترقی باشد، امری که بتواند به توده های نوين مردم، زن
. متمدن و آزاد از نظر سياسی در دستور روز قرار ندارد" ميهن "به  ،از فئوداليسم يا وحشيگری پادشاهی به ترقی ملی

گذارده،  که زمن آن سپری گشته و مرحله بلوغ سرمايه داری را پشت سر" ميهنی"بلکه در دستور روز تاريخ گذار از 
   .گذار به سوسياليسم، قرار دارد

بطور مثال در رابطه با اوکرائينی ها يا بلوروسی ها، تنها فردی که در . اروپا اين امر بصورت ديگری است در شرق
. خواب و خيال در کره مريخ زندگی ميکند ميتواند اين مساله را حاشا کند که جنبش ملی در اينجا هنوز خاتمه نيافته است

امری که شرط الزم و نتيجه رشد کامل (بيداری توده ها نسبت به حق برخورداری از زبان مادری و ادبيات آن  که
. هنوز در آنجا در حال يافتن ميباشد) سرمايه داری همراه با نفوذ کامل مبادله کاالئی تا حد آخرين خانواده دهقانی ميباشد

ميتواند هنوز دفاع از " دفاع از ميهن"اينجا . يفا ننموده استهنوز همه نقش تاريخی خود را ا" ميهن"،در اينجا
 ،دمکراسی، از زبان مادری، از آزادی سياسی برعليه ستمگر، بر عليه قرون وسطی باشد حال آنکه انگليسيها

يرا اين زمانيکه در دفاع از ميهن خويش در جنگ کنونی سخن ميرانند دروغ ميگويند، ز ،فرانسويان، آلمانها، ايتاليائيها
 ،مستعمراتشان ،آزادی در توسعه ملی آنان نيست که از آن دفاع مينمايند، بلکه حقوق برده داری آنان ،زبان مادری

  . سرمايه مالی آنان در کشورهای بيگانه و غيره است که مورد دفاع قرار گرفته است" مناطق نفوذ"
  . ی از جنبش ملی در شرق اروپا جوانتر استدر نيمه مستعمرات و مستعمرات، جنبش ملی هنوز از نظر تاريخ

روسيه "و عصرامپرياليسم در چه موردی بکار ميرود، مقام ويژه " کشورهای بسيار رشد يافته"اينکه کلمات مربوز به 
و نه تنها روسيه به چه امری مربوط ميشود؟ کجا جنبش نجات بخش ملی ) کيوسکی. عنوان بند د، در فصل دوم ز پ(

کيوسکی مطلقا هيچکدام را . از کليه اينها پ - دروغين است و واقعيت زنده و مترقی در کجا نهفته است عبارت پردازی
  .درک نکرده است

  
   

  تحليل اقتصادی چيست؟ -٣
  

آن بطور کلی در رژيم " عدم امکان تحقق"نکته مرکزی استدالالت مخالفين حق تعيين سرنوشت مربوط ميشود به 
  .پرياليسمسرمايه داری يا در عصر ام

ن دليل ما بهمي. معانی گوناگون مورد استفاده قرار ميگيردغلب بطور نا روشن در تشريح ا" تحقق عدم امکان "عبارت 
" عدم امکان تحقق"توضيح دادن اينکه به چه مفهومی از  :ه در هر مجادله تئوريک الزم استکدر تزهای خود امری را 

حقق يافتن يا عدم امکان تحقق تمکان سخت سياسی  ا ين برداشت شود کههرگاه چن. صحبت ميشود، خواستار شده ايم
  ". غير قابل تحقق اند"يافتن بدون يکسری انقالبات ميسر است، آنگاه کليه مطالبات دموکراسی در عصر امپرياليسم 

  . به مفهوم ادم امکان اقتصادی از اساس غلط ميباشد...سخن راندن از عدم امکان تحقق خود
هسته اختالفات ما در اينجا است، و مخالفين ميبايد در بحثی اندکی جدی تمام توجه خود را به اين . د موضع ماچنين بو

  . مساله معطوف ميداشتند
امکان تحقق "او مطمئنا تفسير عدم امکان تحقق به مفهوم . کيوسکی در اين مساله چگونه استدالل مينمايد. ببينيم پ

  . او مساله را مستقيماً به مفهوم عدم امکان تحقق اقتصادی آن پاسخ ميگويد. رد ميکندرا بنا به داليل سياسی " سخت
ايا چنين است که خود تعيينی در عصر امپرياليسم به همان ميزان غير قابل تحقق ميباشد که کار مزد در : "او مينويسد 

تضاد منطقی موجود ميان دو مقوله بلی، زيرا ما بطور مشخص از " "کيوسکی پاسخ ميدهد . ؟ و پ"توليد کاالئی 
توليد  در ندازه بين دو مقوله ديگر، کارمزدسخن ميگوئيم، تضادی که بهمان ا" خود تعيينی ملتها"و اجتماعی، امپرياليسم 
امپرياليسم نافی خود تعيينی است و هيچ شعبده بازی قادر نخواهد بود آن را با امپرياليسم بر سر . کاالئی، منطقی است

  . ز بيآورديک مي
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کيوسکی بسوی ما پرتاب مينمايد وحشتناک باشد، بهر صورت . که پ" شعبده باز"هر اندازه هم اين کلمه مملو از خشم 
نبايستی نه در " تناقضات منطقی. "ما بايد به او خاطر نشان سازيم که او بهمين سادگی نميفهمد که تحليل اقتصادی چيست

بهمين علت هيچ دليلی وجود ندارد . البته مشروط به داشتن تفکر درست -شته باشدتحليل اقتصادی و نه سياسی وجود دا
تناقضات منطقی " که در جائيکه مساله بر سر دادن تحليلی اقتصادی است و نه تحليلی سياسی، بطور عام، دست به دامن 

کيوسکی پاسخ خود . اً زمانيکه پنتيجت. تعلق دارند" مقوله های اجتماعی"هم تحليلهای اقتصادی و هم سياسی به . شد" 
بدان معنی که خود تعيينی بهمان اندازه غير قابل تحقق است که کارمزد در توليد " (بلی"را مستقيما و قطعانه با گفتن 

، آغاز کرده بود، و در واقع کار ديگری به جز صحبت کردن در اطراف مساله نکرده است، ولی هيچگونه )کاالئی
  . قع نيز ننموده استتحليل اقتصادی در وا

اين تحليل مانند هر . چگونه اثبات ميشود که کار مزد در توليد کاالئی غير قابل تحقق است؟ از طريق تحليل اقتصادی
بکار ميبننددو از آن عدم ) و نه عام اجتماعی(تحليل ديگر، هرگونه تناقض منطقی را منتفی ميسازد، مقوله های اقتصادی 

 نه يک نوع شيوه سياسی يا نوعی ،در فصل اول سرمايه بطور عام نه صحبتی از سياست. گرددامکان کار مزد منتج مي
تحليل . تحليل فقط به امر اقتصادی، مبادله کاالئی و رشد مبادله کاالئی ميپردازد :نشده است" مقوله های اجتماعی"از 

       . در توليد کاالئی غير قابل تحقق است نشان ميدهد که کار مزد –" منطقی"طبيعتاً از طريق استدالالت  -اقتصادی
او ماهيت اقتصادی امپرياليست را با گرايشات . کيوسکی حتی کوششی هم در جهت ارائه يک تحليل اقتصادی نميکند. پ

   :سياسی اش اشتباه ميگيرد همانطور که از اولين جمله، اولين بند مقاله اش آشکار ميگردد اينهم آن جمله
سرمايه . از توليد ماقبل سرمايه داری و سرمايه تجاری و سرمايه استقراضی بوده استترکيبی سرمايه صنعتی "

در زمان حاضر، سرمايه داری بر اشکال گوناگون سرما يه تسلط مييابد، . استقراضی به خدمت سرمايه صنعتی در آمد
سراسر دوره را دوره سرمايه مالی ناميد که و بهمين علت ميتوان . سرمايه مالی پديد ميآيد ،عاليترين شکل يکسان شده آن

  . امپريليسم سيستم مناسب آن در سياست خارجی است
بجای مقوله های دقيق اقتصادی، عبارت پردازی قرار : از نقطه نظر اقتصادی، مجموعه اين تعريف مورد انتقاد است

سيستم "کيوسکی امپراياليسم را بمثابه . ست که پولی ما نميتوانيم در حال حاضر در اينجا تامل کنيم مهم آن. داده شده اند
  . ارزيابی ميکند" سياست خارجی

ثانيا اين يک تعريف صرفا سياسی و . اوال اين مساله در محتوی خود تکرار اشتباه آميز تز غلط کائوتسکی ميباشد
کيوسکی ميخواهد از ارائه . پ ،"سيستمی از سياست"با تعريف امپرياليسم به مثابه . منحصرا سياسی از امپرياليسم است

غير قابل تحقق است، " ان اندازهبهم"تحليل اقتصادی قبول آنرا به هنگام بيان داشت خود تعيينی در عصر امپرياليسم 
  .داده بود شانه خالی کند – !نی از نظر اقتصادی بهمان اندازه غير قابل تحقق ميباشد، که کار مزد در توليد کاالئیعي

نی سياست عي" (تنها سيستمی از سياست خارجی "دافع آن بود که امپرياليسم مل مباحثات خود با چپها، کی در طوکائوتس
  . يا درجه ای از رشد آن، امپرياليسم ناميد ،ميباشد و نميتوان آنرا به مرحله معينی از اقتصاد سرمايه داری) الحاق طلبی

امپرياليسم در اين " کلمه"ممنوعيت بکار بردن . ول خواهد بودادله بر سر کلمات نا معقجطبيعتا م .کائوتسکی محق نيست
  . ولی چنانچه تمايل به انجام بحثی باشد، الزم است مفاهيم دقيقا توضيح داده شوند. يا آن مفهوم غير ممکن ميباشد

شد سرمايه داری عاليترين مرحله ر) يا دوره سرمايه مالی، مساله بر سر کلمه نيست(اقتصادی، امپرياليسم از نقطه نظر 
است، و آنهم مرحله ای که در طی آن توليد بزرگ آن چنان رشدی يافته است که رقابت آزاد جای خود را به انحصار 

و غيره در پر قدرتی بانکهای غول  ،انحصار هم در تراست ها، کارتلها. اين است ماهيت اقتصادی امپرياليسم. ميدهد
انحصار اقتصادی، اين . غيره، وهم در تمرکز سرمايه بانکی و غيره متجلی ميگردد آسا، در باز خريد منابع مواد اوليه و

   .است جوهر همه جريان
) امپرياليسم، سرمايه داری انحصاری است(روبنای سياسی اقتصاد نوين روبنای سياسی سرمايه داری انحصاری 

ارتجاع سياسی تطابقت با . طابقت ميکندرقابت آزاد با دموکراسی ت .چرخشی است از دموکراسی بسوی ارتجاع سياسی
  .انحصار است

  ". سرمايه مالی سيادت ميخواهد نه آزادی "بدرستی ميگويد که " سرمايه مالی"رودلف هيلفردينگ درکتاب خود بنام 
از سياست و يا حتی قرار دادن آن در مقابل سياست داخلی اساسا غلط، غير " سياست خارجی "البته جدا ساختن 

هم در سياست داخلی، و هم در سياست خارجی امپرياليسم تمايل به نقض دموکراسی و . تی و غير علمی ميباشدمارکسيس
دموکراسی بطور عام، هر نوع " نفی "امپرياليسم بطور غير قابل انکاری  ،برقرار ساختن ارتجاع دارد به اين معنی

  . يعنی خود تعيينی ملتها نيستدموکراسی است و بهيچوجه نفی تنها يکی از مطالبات دموکراتيک 
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همچنين " :)يعنی حق خود تعيينی ملتها(دموکراسی، امپرياليسم هم چنين نفی دموکراسی در مساله ملی است " نفی"بمثابه 
بدان معنی است که امپرياليسم کوشش ميکند دموکراسی را نقض نمايد، تحقق بخشيدن بدان در عصر امپرياليسم درست " 

انتخاب کارمندان بوسيله  ،لتر است که بحقق بخشيدن به جمهوری، ارتش توده ایکهوم و بهمان ميزان مشن اندازه مفبهما
" اقتصادی"از عدم امکان تحقق از نقطه نظر ). در مقاله با سرمايه داری ماقبل انحصاری(خلق و غيره در اين عصر 

  . نميتواند صحبتی هم باشد
عالوه بر عدم درک عمومی آنچه را که تحليل اقتصادی (شتباه ساخته است کيوسکی را در اينجا دچار ا. آنچه که پ

نی گرفتن سرزمينهای ملل بيگانه عليرغم اراده خود عي(الحاق  ،از نقطه نظر خرده بورژوائی ،اينست که) ايجاب ميکند
رمايه مالی در قلمرو س) توسعه طلبی(را بمنزله همان گسترش ) ساکنين آن بعبارت ديگر تجاوز به اصل حق خود تعيينی

  . اقتصادی وسيعتری ارزيابی ميکند
از نظر اقتصادی، امپرياليسم سرمايه . ولی نميتوان با بکار بردن مفاهيم خرده بورژوائی به حل مسائل تئوريک پرداخت

بلکه از  ،)ربازار دولت مزبو(برای آنکه انحصار کامل گردد بايد رقبا را نه تنها از بازار داخلی . داری انحصاری است
امکان اقتصادی برای عقب راندن رقابت حتی در " دوران سرمايه مالی"آيا در . بازار خارجی، از تمام دنيا بيرون راند
ابزار آن نيز وابستگی مالی و باز خريد منابع مواد خام، سپس نيز باز خريد تمام : يک دولت خارجی موجود است؟ مسلما

  . موسسات رقبا ميباشد
برای از بين بردن رقبا . عاليترين بيان اقتصادی امپرياليستی يا سرمايه داری انحصاريندآمر يکائی عاليترين تراستهای 

بلکه پيوسته به اعمال روشهای سياسی و حتی جنائی  ،تراستها خود را به استفاده از امکانات اقتصادی محدود نميسازند
شود که انحصار تراستها از نظر اقتصادی، با توسل به روشهای  اشتباه بزرگی خواهد بود چنانچه تصور. متوسل ميشوند

 :است" قابل تحقق "برعکس واقعيت در هر قدم نشان ميدهد که اين امر . مبارزه صرفا اقتصادی غير قابل تحقق است
با : نيز هستند اربابان تراستها، در عين حال اربابان بانکها(تراستها اعتبارات رقبا را از طريق بانکها از بين ميبرند 

اربابان تراستها در عين حال اربابان راه آهن نيز (تراستها راه رسيدن وسائل و مواد به رقبا را می بندند  ،)تصاحب سهام
، تراستها موقتا قيمتها را از قيمت مخارج هم پائينتر تنزل ميدهند و باين منظور ميليونها از )با تصاحب سهام  :هستند

  . را بچنگ آورند) معادن، زمين و غيره(ه رقبا را از بين برند، موسسات و منابع مواد خام آنها دست ميدهند برای آنک
باز خريد : اين است راه صرفا اقتصادی توسعه طلبی. اين است تحليل کامال اقتصادی قدرت تراستها و توسعه طلبی آنان

  .تاسيسات و منابع مواد خام ،موسسات
يشه قادر است رقبای خود را حتی در کشوری بيگانه و از نظر سياسی مستقل از بين سرمايه بزرگ مالی يک کشور هم

اقتصادی بدون الحاق " الحاق. "استدر زمينه اقتصادی، اين امر کامال تحقق پذير. ببرد و اين کار را پيوسته انجام ميدهد
ند مرتبا به ليسم را مورد بررسی قرار ميدهدر متونی که امپريا .سياسی کامال قابل تحقق بوده و پيوسته بدان بر ميخوريم

انگلستان است، که پرتقال در واقع " مستعمره تجاری"نوان مثال اينکه آرژانتين در حقيقت يک عمطالبی بر ميخوريم ب
وابستگی اقتصادی به بانکهای انگليسی، بدهکاری در مقابل  .اين صحيح است. انگلستان است و امثالهم" تيول"امر 

به خطوط آهن، معادن، اراضی و غيره، تمام اينها ممالک نامبرده را تبديل به  دست اندازی انگلستان انگلستان،
  . انگلستان در مفهوم اقتصادی آن ميسازد بدون آنکه استقالل سياسی آنان را خراب کند" ملحقات"

م کوشش دارد که آنرا نقض نمايد، بهمين دليل امپرياليس. منظور از حق خود تعيينی ملتها همان استقالل سياسی آنهاست
ساده تر ميتوان به مامورين دولتی رشوه داد، امتياز کسب کرد، (زيرا بدنبال الحاق سياسی الحاق اقتصادی را غالبا آسانتر

بهمان ترتيبی که  –ساده تر و مطمئنتر ميتواند به تحقق در آورد ) قوانين بنفع خود را بتصويب رسانيد و امثالهم
حق خود " تحقق ناپذيری"از  ن راندنالکن سخ. جانشين دموکراسی نمايد م بطور کلی کوشش دارد اليگارشی راامپرياليس

  . تعيينی، از نظر اقتصادی، در دوران امپرياليسم، ياوه سرائی بيهوده ای است
ناميده ميشود ) تذلمب(بورشيکوزکيوسکی با توسل به شيوه ای کامال آسان و سطحی که در اصطالح آلمانی شيوه بيان . پ

در محافل عيش ونوش ) و طبيعی(از جوار مشکالت تئوريک ميگذرد يعنی شيوه بيان خشن و بی تفاوت و مصطلح 
حق انتخابات عمومی، هشت ساعت کار و حتی جمهوری، اگر چه به هيچ : "او مينويسد :اينک يک نمونه آن. دانشجوئی

  ". ين جهت نيز تحقق آنها بسيار مشکل ميباشد، منطقا با امپرياليسم سازگارندو بهم(!!) وجه خوشايند امپرياليسم نميباشند 
يک طرز بيان تازه يک مطلب علمی را برای  -امپرياليسم نميباشد" خوشايند"جمهوری : ما مطلقا مخالفتی با اصطالح

سياسی مفاهيم را نيز ميشد  نميداشتيم، اگر در توضيحات اين مساله با اهميت تحليل اقتصادی و - مدتی جالبترمينمايد،
  . جانشين تحليل ميگردد، و نداشتن تحليل را سرپوشی ميکند...... .کيوسکی ابتذال. در نزد پ. يافت
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  به چه معناست؟ و چرا چنين است؟ " جمهوری خوشايند امپرياليسم نميباشد"
راتيک ترين نوع آن در شرايط جمهوری يکی از اشکال ممکنه روبنای سياسی جامعه سرمايه داری است و آنهم دموک

کامال . به معنی وجود تضاد بين امپرياليسم و دمکراسی است" جمهوری خوشايند امپرياليسم نميباشد"اصطالح . مدرن
کيوسکی نباشد يا حتی به هيچ وجه مورد خوشايند واقع نشود، لکن آنرا . ممکن است که نتيجه گيری ما خوشايند پ

  . نمودنميتوان به هيچ ترتيبی رد 
کيوسکی بدون اينکه . پ ه نوع است؟ تضادی منطقی يا غير منطقی؟چد بين امپرياليسم و دموکراسی از تضا .ادامه دهيم

را بکار ميبرد و بهمين دليل متوجه نميشود که اتفاقا اين کلمه باعث ميگردد که بدرستی مساله ای " منطقی"فکر کند کلمه 
اين مساله عبارت است . پنهان سازد) در پيش چشم و روح خواننده و نيز نويسنده(را که در صدد شرح آن بر آمده است 

. از رابطه بين اقتصاد و سياست، رابطه بين شرايط اقتصادی و محتوی اقتصادی امپرياليسم، با يکی از اشکال سياسی آن
. ردازی محتوائی بيش نيستکه در استدالالت بشر مشاهده ميشود تضادی منطقی است، جمله پ" تضادی"اينکه هرگونه 

بين دو پديده " منطقی"آيا اين يک تضاد . کيوسکی از کنار اصل مساله ميگذرد. به مدد اين جمله پردازی است که پ
  ؟)٣(؟ يا بين پديده يا تز اقتصادی و سياسی است )٢(يا بين دو پديده يا تز سياسی  ؟)١(اقتصادی 

ان تحقق امکان اقتصادی در بودن اين يا آن شکل سياسی مطرح ميگردد، زيرا وقتيکه مساله عدم امکان تحقق يا امک
  . بخاطر هسته اصلی مفصل بودن آنست

کيوسکی از کنار اين جنبه اساسی نميگذشت احتماال ميديد که تضاد بين امپرياليسم و جمهوری البته همان . هر گاه پ
. زيرا پ. و دموکراسی سياسی است) انحصاری(اری يعنی سرمايه د(تضاد بين اقتصاد جديدترين نوع سرمايه داری 

انتخاب کارمندان و (کيوسکی هرگز قادر به اثبات اين امر نخواهد بود که هر گونه اقدام دموکراتيک پر اهميت و اساسی 
مائيد يا بفر( کمتر از جمهوری در تضاد با امپرياليستند ) يا افسران توسط خلق، آزادی کامل اجتماعات و جلسات و غيره 

  "). خوشآيند خواهد بود"بيشتر 
" منطقا"امپرياليسم البته، در تضاد و  :بدين ترتيب ما بهمان نتيجه ايکه در تزها يمان بر روی آن تاکيد نموده ايم ميرسيم

کيوسکی نخواهد بود زيرا طرحهای غير . پ" خوشآيند"اين تشخيص ما . متباين با مجموعه دموکراسی سياسی است
  ؟ا در هم ميريزد، ولی چه ميشود کردمنطقی او ر

جمهوری خوشآيند "آيا ميتوان اينرا پذيرفت که کسی ادعا کند بعضی تزها را رد مينمايد، لکن مخفيانه بوسيله اصطالح 
  همان ها را بحساب خود از سر گيرد؟ " امپرياليسم نميباشد

و چگونه امپرياليسم اقتصاد خود را با جمهوری  چرا جمهوری مورد خوشآيند مپرياليسم قرار نميگيرد؟ .ادامه ميدهيم
  ميدهد؟ " تلفيق"

مسله مربوط به جمهوری . ما در اينجا سخنان انگلس را باو ياد آور ميشويم. کيوسکی بدين مساله نينديشيده است. پ
تی سئوال آيا ثروت ميتواند با اين شکل حکومتی حکمروائی کند؟ بعبار: سئوال مطروحه چنين است. دموکراتيک است

  . بين اقتصاد و سياست مربوط ميشود" تضاد"مشخصا به 
  ". مطلع نميباشد) "بين اهالی" (جمهوری دموکراتيک بطور رسمی از اختالف ثروت: "...انگلس پاسخ ميدهد

از طرفی، بشکل فساد مستقيم . ثروت در اينجا قدرت خود را بطور غير مستقيم، اما بسيار مطمئنتر، اعمال ميکند
..." و از طرف ديگر بشکل همکاری بين حکومت و بورس" ،" )آمريکا نمونه بارز آنرا ارائه ميدارد"که ( مندان کار

)١٠ (  
مساله ايکه سئوال . دموکراسی در نظام سرمايه داری است" امکان تحقق يافتن"اين يک نمونه تحليل اقتصادی در باره 

  . عصر امپرياليسم فقط بخش کوچکی از آنرا تشکيل ميدهدحق خود تعيينی در " امکان تحقق يافتن"مربوط به 
غنی و فقير را باهم برابر " بطور رسمی"در تضاد با سرمايه داری است زيرا " منطقیبطور "جمهوری دمکراتيک 

ميگرداند اين تضادی است بين زيربنای اقتصادی و روبنای سياسی جمهوری در مقابل امپرياليسم در همان تضاد قرار 
ط انحصارها اين تضاد تشديد و تعميق يافته و تحقق هرگونه آزادی سياسی را س، و با جانشين شدن رقابت آزاد توردميگي

چگونه سرمايه داری با دموکراسی تلفيق مييابد بنحوی که قدرت همه جانبه سرمايه بطور غير  ."مشکلتر ميسازد"بازهم 
. همکاری حکومت با بورس -٢ ،فساد مستقيم -١: ادی موجود استمستقيم تحقق مييابد برای اين منظور دو وسيله اقتص

هرنوع حکومت و کارمندانش را " سرمايه مالی  ،برای بيان اين حقيقت، طبيق نظريات ما، در نظام جامعه بورژوازی(
  "). بطور آزادنه خريداری نموده، آنها را فاسد مينمايد
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هرکونه دولتی و هر ) بطور مستقيم يا از طريق بورس( سد ساختن بورژوازی و قدرت پول، فا ،با تسلط توليد کاالئی
   ."تحقق پذير است"نوع دموکراسی، 

حال در رابطه با معضل مطروحه با جايگزينی سرمايه داری توسط امپرياليسم، يعنی جايگزينی سرمايه داری ماقبل 
  انحصاری با سرمايه داری انجصاری چه تغييراتی پديد ميآيد؟ 

زيرا سرمايه مالی، سرمايه بزرگ صنعتی که به مرحله . ر حاصل شده اينست که قدرت بورس افزايش مييابدتنها تغيي
  .انحصاری رسيده و با سرمايه بانکی ممزوج شده است

در متون مربوط به امپرياليسم از کاهش نقش بورس صحبت ميشود . (بانکهای بزرگ با بلعيدن بورس با آن ادغام ميشوند
  ). ان معنی که هر بانک غول پيکر خود يک بورس استولی تنها بد
ثروت بطور اعم تسلط بر روی هر جمهوری دموکراتيک از طريق فساد و بورس امکان پذير "چنانچه برای  :ادامه دهيم

مسخره ای ميتواند استدالل نمايد که ثروت عظيم تراستها و " تضاد منطقی"کيوسکی، بدون سقوط در . باشد، چگونه پ
ها که سر به ميلياردها ميزند، نميتواند سلطه سرمايه مالی را در يک جمهوری خارجی يعنی از نظر سياسی مستقل بانک

  ؟؟"به تحقق در آورد"
همکاری "است؟ و يا " غير قابل تحقق"کارمندان در يک دولت خارجی " فاسد ساختن"اين امر چگونه ممکن است؟ آيا 

  مت خودی است؟فقط يک همکاری با حکو" حکومت و بورس
  

*******  
  

خواننده از همين حاال مالحظه مينمايد که برای توضيح و تفهيم عامه فهم سطر پرت و پال، تقريبا نياز به ده صفحه چاپی 
او مطلقا  -کيوسکی را با روشی تا به اين حد جزء به جزء تحليل نمائيم. ما نميتوانيم هر يک از استدالالت پ. ميشود

برای . و بعالوه اين امر در زمانيکه اساس مطلب روشن کرده ايم الزم نيست .-خالی از ابهام ندارد هيچگونه استداللی
  .بقيه مطالب به يک تفسير اجمالی اکتفا ميکنيم

  
  

  نمونه نروژ -٤
  

در " تحقق"حق تعيين سرنوشت غير قابل تحقق را در عصر امپرياليسم کامال لجام گسيخته به  ١٩٠٥نروژ در سال  اگوي
  . نه تنها از نظر تئوريک باطل است، بلکه خنده آور نيز ميباشد" عدم تحقق پذيری"بنابراين صحبت از . آورده است

اين عنوان در اينجا به چه کار ميآيد؟ (ميبندد " راسيوناليست"کيوسکی با تمايل به رد آن خشمگينانه ما را به دشنام . پ
طريقی مجرد، در حاليکه ما يکی از مشخصترين واقعييات را خاطر نشان  راسيوناليست به تعقل اکتفا ميکند و آنهم به

بکار نميبرد؟ او در ابتدای مقاله اش .. .را بهمان ترتيب در مورد" راسيوناليست"کيوسکی کلمه خارجی . آيا پ. ميسازيم
بيان " جوهر کالم"در  که ميگويد ميخواهد مالحظات خود را" مربوطی"استعمال ميکند، بهمان نحو " جوهر کالم"کلمه 
  ). ؟آيا ميشود از اينهم ماليمتر به او برخورد کرد...دارد؟

بنابراين بيآئيم ". که به جنبه خارجی پديده ها اهميت ميدهيم و نه به هسته واقعی آنها"کيوسکی ما را متهم ميسازد . پ
  .هسته واقعی را از نزديک ببينيم

اينکه قانونی عليه تراستها به تصويب رسيده است برهانی بر تحقق پذيری  واقعييت: استنکاف با يک مثال آغاز ميشود
يک . کيوسکی است. مثال چندان خوش آيندی نيست چون عليه خود پفقط  .ممنوعيت تراستها نميباشد، اين صحيح است
هيچيک از اشکال  .ن با هيچگونه اقدام سياسی ممنوع ساختااقتصاد را نميتو. قانون يک اقدام سياسی است، سياست است

سياسی لهستان، خواه جزئی از روسيه تزاريست باش يا جزئی از آلمان، با يک منطقه خود مختار و يا يک دولت از نظر 
يستی و تصاحب سهام موسساتش را سياسی مستقل قادر نخواهند بود وابستگی او را از سرمايه مالی قدرتهای امپريال

  . رداندط سرمايه ممنوع کند يا بعقب برگستو
وابستگی اقتصادی نميبايستی و . است فقط دارای طبيعتی سياسی است" تحقق يافته" ١٩٠٥استقالل نروژ که در سال 

يعنی اينکه ما خاطر نشان ساخته ايم که حق . تزهای ما درست به آنها ميپردازند. نميتوانست بدينوسيله خدشه دار گردد
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. نتيجتا حتی مطرح نمودن عدم تحقق پذيری اقتصادی نيز نادرست ميباشد خود تعيينی تنها به سياست مربوط ميگردد و
   ."رد مينمايد"کيوسکی نظر ما را با آوردن نمونه ای از ناتوانی ممنوعيت های سياسی در مقابل اقتصاد . لکن پ

   !جالبی" رد کردن"چه 
بزرگ برای مردود ساختن نظريه يک يا حتی چندين نمونه از پيروزی موسسات کوچک بر موسسات "  ،ادامه دهيم

صحيح مارکس که بر طبق آن سير  عمومی تکامل سرمايه داری هم تجمع و هم تمرکز توليد را بهمراه دارد، ناکافی اند 
 ."  

از هسته حقيقی منازعه، ) خواننده و مولف(اين استدالالت نيز شامل مثال بدرد نخوری است که برای انحراف توجه 
های ما برآنند که سخن راندن از عدم اقتصادی تحقق بخشيدن به حق خود تعيينی، بهمان مضمون عدم تز. برگزيده ميشود

" مثال"برای يک چنين امکان تحقق پذيری نميتواند حتی يک . خطا است ،امکن تحقق پذيرفتن کار مزد در سرمايه داری
  . موجود باشد

روی " عدم امکان تحقق"هستيم، زيرا او به تفسيرديگری از  کيوسکی به آرامی تائيد ميکند که ما دراين نکته محق. پ
  . ميآورد

حق خود تعيينی که بتواند از " :چرا آنرا مستقيما انجام نميدهد؟ چرا او آشکار و مشخص نظريه خود را بيان نميدارد؟
وده يا استثنائی بيش نظر اقتصادی در سرمايه داری قابل تحقق باشد متباين با تکامل ميباشد و بهمين جهت ارتجاعی ب

  ؟ "نخواهد بود
  . چون بيان صريح تز مخالف، براحتی مولف آنرا افشاء ميسازد بهمين علت بايد موذيانه حرکت کند

ما و در برنامه ارفورت برسميت شناخته  امهليد کوچک در برنقانون تمرکز اقتصادی و قانون غلبه توليد بزرگ بر تو
که در هيچ کجا قانون تمرکز سياسی يا دولتی برسميت شناخته نشده است، مسکوت کيوسکی اين امر را . پ. شده است
ما  کيوسکی آنرا مطرح نميسازد و برای تکميل برنامه. چنانچه اين قانون از همان نوع قوانين است، چرا پ. ميگذارد

ذارد در حاليکه او اين قانون جديد با يک برنامه بدوناقص تنها بگ انمايد؟ آيا اين درست است که او ما رينمآنرا پيشنهاد 
تمرکز دولتی، قانونی با اهميتی عملی را کشف کرده است، زيرا که اين قانون خواهد توانست نتيجه گيريهای اشتباه 

  آميزی را از برنامه ما حذف مينمايد؟ 
ود را کامل کنيم، زيرا بطور کيوسکی هيچ فرمول بندی از قانون مورد نظر ارائه نداده و پيشنهاد نميکند که برنامه خ. پ

  . مبهمی احساس ميکند که با اين عمل، خود را مورد تمسخر قرار خواهد داد
بقهقهه خواهند افتاد، بخصوص وقتيکه بموازات  ادرن"  اکونوميسم امپرياليستی"ورد علنی شدن اين تفسير در مهمه از 

مبنی بر از بين رفتن دول " قانونی) "و يا در کنار آن  در ارتباط(قانون از بين رفتن توليد کوچک توسط توليد بزرگ 
  .کوچک توسط دول بزرگ اعالم گردد

چرا اقتصاد دانان بدون استفاده از  :کيوسکی اکتفا ميکنيم. اين مطلب، ما بشرح يک سئوال از پ اختنبرای روشنتر س
نين تجزيه ای امکان تحقق پذيری آن تراستهای مدرن يا بانکهای بزرگ همچنين از امکان يک چ" تجزيه"از  ،گيومه

داخل گيومه، مجبور به قبول نمودن امکان و تحقق پذيری " اقتصاد دان امپرياليستی"سخن نميگويند؟ چرا حتی يک 
توجه " (مليتهای کوچک"بلکه به عنوان مثال جدائی  ،و در واقع نه تنها تجزيه آنها کال ،تجزيه دولتهای بزرگ است

  ؟ )کيوسکی. از فصل دوم مقاله پ -ند دب(از روسيه !) کنيد
برای آنکه بطور روشنتر توضيح داده شود که مولف ما به کجا کشيده شده است و برای هشدار دادن باو، خاطر  امسرانج

ما صريحا قانون از بين رفتن توليد کوچک به وسيله توليد بزرگ را اعالم ميداريم و کسی باک ندارد از : نشان ميکنيم
 .بعنوان پديده ارتجاعی ارزيابی نمايد" پيروزی موسسات کوچک بر موسسات بزرگ را "از " مونه هائین"اينکه 

که جدائی نروژ از سوئد را ارتجاعی بخواند، هر  از ميان دشمنان حق خود تعيينی، تاکنون بخود جرات نداده هيچکس
  ٦*.مطرح ساخته اين ١٩١٤چند که ما اين مساله را در ادبيات در سال 

   
يک فابريک " يهتجز"تصور . توليد بزرگ تا زمانيکه بعنوان مثال، کارگاههای دستی حفظ شوند، غير قابل تحقق است

گرايش امپرياليستی ايجاد امپراطوريهای بزرگ، کامال قابل . کارگاههای دستی، کامال احمقانه است مکانيزه مرکب از
ای امپرياليستی دولتهای مستقل غير وابسته به بمعنای سياسی اتحادهتحقق است و اين امر عمال بطور فراوان بشکل 

                                                           
 . منتخبات لنين ٢٠رجوع شود به جلد  -  ٦
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يک چنين اتحادی امکان پذير بوده و نه تنها تحت شکل اختالط اقتصادی سرمايه های مالی دو . تحقق ميپذيرد ،کلمه
ئی ملی، مبارزه ملی، قيام ملی و جدا. نظامی در جنگ امپرياليستی نمودار ميشود" همکاری"کشور، بلکه نيز بشکل يک 

بوده و دردوران امپرياليسم حفظ و حتی تشديد ميگردند، زيرا امپرياليسم توسعه سرمايه داری و رشد " تحقق پذير"کامال 
نميسازد، بلکه آشتی ناپذيری بين اين خواستهای دموکراتيک و گرايش ضد گرايشات دموکراتيک در توده خلق را متوقف 

  .دموکراتيک تراستها را تشديد مينمايد
يعنی از يک مارکسيسم کاريکاتور شده است که ميتوان آگاهانه بعنوان مثال " اکونوميسم امپرياليستی"تنها با حرکت از 

از طرفی جنگ امپرياليستی حاضر، نمونه هائی ارائه ميدهد، که . پديده خاص سياست امپرياليستی را ناديده گرفت
فع اقتصادی يک دولت را که از نظر سياسی مستقل است بجنگ چگونه ميتوان از طريق نيروی پيوندهای مالی و منا

پايمال نمودن دموکراسی در قبال ملتهای کوچکی که  ،از طرف ديگر. کشانيد) انگلستان و پرتقال(ميان قدرتهای بزرگ 
و ) ايرلند(شود امپرياليستی شان ناتوان ترند، يا باعث قيام آنان مي" حاميان"از ) در آن واحد از نظر اقتصادی و سياسی (

از هم اکنون، اين امر نه تنها از نظر ). چکها(عه ای از هنگهای اين ملتها به دشمن ملحق شود ويا باعث ميگردد که مجم
برای جنگ  ،شانبراستی برای تراستها بخاطر سياست امپرياليستی  گاهی سرمايه مالی قابل تحقق است، بلکه 

بيشترين آزادی دموکراتيک ممکنه و حتی استقالل دولتی به اين يا آن ملت  مقرون بصرفه است که ،شان امپرياليستی 
از خاطر بردن خصوصيت ويژه روابط . جلو گيری کنند" خود"کوچک اعطا نمايند تا از بخطر افتادن عمليات نظامی 

  . نيستبهيچ وجه مارکسيسم " امپرياليسم"سياسی و استراتژيک و تکرار طوطی وار، با ربط و بی ربط کلمه 
اين  ."نروژ همواره يک دولت مستقل بوده است"کيوسکی اظهار ميدارد که اوال . در آنچه که مربوط به نروژ ميشود پ

مسائل سياسی  لف و بی توجهی او نسبت بهنادرست را تنها ميتوان از سادگی مبتذل مول چنين نيست، و اين استدال
استقالل  ،سوئد. فقط از خود مختاری بسيار وسيعی برخوردار بود ،دنبونروژ دولتی مستقل  ،١٩٠٥تا سال . توضيح داد

همواره يک دولت "اگر نروژ . که نروژ از آن جدا شد، به رسميت شناخت پس از آن بعنوان يک دولت تنها  ،نروژ را
وژ را به قدرتهای خارجی اعالم نميکرد که از آن پس نر ١٩٠٥اکتبر  ٢٦ميبود، حکومت سوئد هيچگاه در " مستقل

  . به رسميت نميشناسد  بعنوان يک کشور مستقل
کيوسکی نقل قولهائی ميآورد برای آنکه نشان دهد، نروژ بطرف غرب و سوئد بطرف شرق متمايل بوده اند، . دوماً، پ 

و از اين جا . ميکرده است و غيره" فعاليت"در يکی بويژه سرمايه مالی انگليس و در ديگری سرمايه مالی آلمانی 
  ". کامال در طرح ما ميگنجد) نروژ(نه مواين ن" :تحانه نتيجه گيری مينمايدفا

هر "در تزهای ما گفته ميشود که سرمايه مالی ميتواند "! اکونوميسم امپرياليستی"و اين است يک مثال نمونه وار منطقی 
حق خود تعيينی را با اشاره  تحت تسلط خود در آورد و بهمين علت کليه نظراتی که" چند مستقل باشد"را هر " کشوری

نظريه ما در  مويدواقعيتهائی که . اعالم ميدارند، جمله پردازيهای حرفی بيش نميباشد" غيرقابل تحقق"به سرمايه مالی 
مورد نقش سرمايه مالی خارجی در نروژ قبل و بعد از جدائی هستند، بما ارائه داده ميشوند، البته آنهم با قيافه ای که 

  !اقعيتها، داليل ما را رد ميکنندگويا اين و
از سرمايه مالی سخن راندن و به فراموشی سپردن مسائل سياسی باين مناسبت، آيا به معنی از سياست سخن راندن 

  است؟ 
ليس هم پيش از وهم پس از گسرمايه مالی ان. ز بين نبرده اندمسائل سياسی را ا" اکونوميسم" خطاهای منطقی . خير

مينمود و در هر " فعاليت"سرمايه مالی آلمان در لهستان قبل از جدائی آن از روسيه  ."فعاليت ميکرد"جدائی در نروژ 
اين حقيقت بقدری ابتدائی است که انسان از تکرار آن معذب . خواهد کرد" فعاليت"گونه وضعيت سياسی لهستان بازهم 

رد؟ آيا بهمين علت مساله سياسی مربوط به اين يا آن است، ولی زمانيکه اين افراد الفبا را فراموش ميکنند، چه بايد ک
وضعيت نروژ، نظريه تعلق آن به سوئد، نظريه برخورد کارگران همينکه مساله جدائی مطرح گردد، از ميان برداشته 

  ميشود؟ 
ولی در نبرد . بسيار شرم آورند" اکونوميستها"کيوسکی از زير بار اين مساله شانه خالی کرده است زيرا اينها برای . پ

اينکه آيا اگر کارگر سوئدی حق نروژ را در جدا شدن برسميت . زندگانی اين مسائل مطرح بوده و مطرح باقی ميمانند
  . قرار گرفت ،نشناسد، ميتواند سوسيال دموکرات باشد يا نه؟  البته که نميتواند، اين چنين در دستور روز مبارزه

" فراموش کرد"کيوسکی . اين واقعيت بدليل آنکه پ. جنگ عليه نروژ بودند اريستوکراتها و کشيش های سوئدی موافق
يک کارگر سوئدی ميتوانست در عين سوسيال . ، از ميان نرفتآنرا در کتب تاريخ خلق نروژ مورد مطالعه قرار دهد

اوت  ١٣دائی نظر دهی همگانی در موضوع ج. (دموکرات بودن، به نروژيها توصيه کند که بر عليه جدائی رای دهند
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درصد از رای دهندگا ن در  ٨٠نفر رای مخالف دادند،  ١٨٤نفر موافق و  ٣٦٨٢٠٠در نروژ انجام گرفت و  ،١٩٠٥
  ). رای گيری شرکت داشتند

بدون  ،رگر سوئدی که همانند اريستوکراسی و بورژوازی سوئد حق نروژيها را در حل مستقالنه اين مساله کا اما آن
اده آنها را مورد انکار قرار ميداد، يک سوسيال شووينيست و رذلی بوده که جائی برای او در سوئديها و جدا از ار

  . صفوف حزب سوسيال دموکرات نميتوانست وجود داشته باشد
برنامه حزب ما ميشود  ٩ما ميخواست از آنچه که مربوط به استفاده بند " اقتصاد دان امپرياليستی"ميبينيم که چگونه 

  !بدون افتادن در آغوش شووينيستها طفره رويد ،ال آقايان محترم سعی کنيد که از آنح. طفره برود
او ميتوانست . به هيچ وجه جدائی رای دهد؟ موافقو اما کارگر نروژی؟ آيا او از نظر انترناسيوناليسم  موظف بود که 

ضو حزب سوسيال دموکرات، زمانی او وظيفه خود را بعنوان ع. درعين سوسيال دموکرات ماندن، عليه جدائی رای دهد
جدائی نروژ رای داده، دراز  آزادی خدشه دار ميساخت که دست برادری بسوی آن کارگر مرتجع سوئدی که عليه 

  .مينمود
آنها با طفره رفتن از . آفراد معينی، نميخواهند اين اختالف اساسی را در شرايط کارگر نروژی و کارگر سوئدی بپذيرند

آنها سکوت ميکنند، . ی فوق العاده مشخص که مابيک باره برايشان مطرح ميسازيم، خود را افشا ميکننداين مساله سياس
  . تعلل ميورزند و بدين ترتيب کليه مواضع خود را از دست  ميدهد

ط با در شراي :ميتواند در روسيه هم مطرح باشد، ما عمداً تز زيرا را اعالم کرده ايم" نروژ"برای اثبات اينکه مساله 
. پ. نيز قابل تحقق است امروزخصوصيت صرفا نظامی و استراتژيک، تشکيل يک دولت جداگانه لهستانی، حتی 

  ! و سکوت اختيار ميکند -است" بحث کردن"سکی که خواهان وکي
يستی بر مالحظات کامال نظامی و استراتژيک و در مورد معينی از نتايج حاصله از جنگ امپريال اضافه مينمائيم که بنا

بصورت يک  ،قادر استفنالند نيز کامال ، )به عنوان مثال ملحق شدن سوئد به آلمانيها و نيمچه پيروزی آنها ( حاضر
برخی عمليات سرمايه مالی لطمه وارد آورد و يا بدون آنکه " امکان تحقق"دولت مجزا در آيد، بدون آنکه اين جدائی به 

  *٧.سازد" قابل تحقق"ن و ديگر موسسات فنالندی را غير اين امر، دست اندازی به سهام راه های آه
از  ،کيوسکی با پناه بردن به زير بال عبارت پردازی برجسته ای که کامال شاخص سرتاسر شيوه مطالعات اوست. پ

ز اين عيناً جمله ای است که در آخر بند ب ا"...(در هر لحظه:..."مسائل سياسی که اسباب زحمتش شده اند، فرار ميکند
به سوئد و نروژ " کنايه("مستقل  " شمشير داموکلس ميتواند فرود آيد و به حيات کارگاه )..." فصل اول آمده است

  . پايان بخشيد) کوچک 
سالی بيش، از وجود دولت مستقل نروژ نميگذرد که جدائيش  ١٠هنوز : چنين بر ميآيد که اين بايد مارکسيسم واقعی باشد

ناشی از اين وضعيت را  سياسیاما چرا ما زحمت تحليل مسائل . ناميد" اقدامی انقالبی"ثابه از سوئد را دولت سوئد بم
اگر  –" در هر لحظه" ايم که " فهميده"مالی هيلفردينگ را خوانده و آنرا اينگونه اگر ما سرمايه  ،بخود هموار سازيم

؟ اصرار ورزيدن به روی اينکه ما يک دولت کوچک ميتواند از صحنه خارج گردد -!الزم باشد محکمتر بگوئيم
تبديل کرده و سياست خود را بتکرار سخنرانيهای شووينيستهای اصيل روسی تبديل کرده " اکونوميسم"مارکسيسم را به 

  ايم به چه کار ميآيد؟
را زي: کوشش ميکردند جمهوری را در روسيه برقرار نمايند دچار اشتباه بودند ١٩٠٥چقدر کارگران روسی که در سال 

سرمايه مالی قبال برعليه اين جمهوری در فرانسه، انگلستان، و ساير جاها بسيج شده بود و چنانچه جمهوری پديد ميآمد، 
  !هر لحظه ميتوانست بر آن فرود آيد" سرمايه مالی" شمشير داموکلس"
  

*******  
                                                           

تشکيل دولت های جديدی در اروپا، لهستان، فنالند و غيره را ممکن " تحقق"نچه يکی از نتايج حاصله از جنگ حاضر، اچن -  ٧
در مقابل با تشديد نفوذ، پيوندها و فشار  - ه کوچکترين لطمه ای به شرايط توسعه امپرياليسم و قدرت آن وارد آيد،سازد، بدون آنک

تشکيل يک دولت جديد مجاری، يک دولت جديد چک و " تحقق"نتيجه ديگر جنگ همچنين باعث  - سرمايه مالی از اين طريق،
عصر امپرياليسم قادر . راه حل دوم را در صورت پيروز شدن، در نظر دارندامپرياليستهای انگليسی از هم اکنون . غيره ميگردد

. رابطه امپرياليستی جهانی را از بين ببرد داخلاين گرايشات در " قابليت تحقق"به استقالل سياسی و نه نيست نه گرايشات ملتها 
وکراتيک اساسی، بدون يکسری انقالبات از اين چهارچوب، نه جمهوری در روسيه و نه بطور ککلی هيچگونه تغيير دم خارج

کيوسکی به هيچ وجه چيزی از روابط بين امپرياليسم و . پ. نيست ونميتواند بدون سوسياليسم کامال تامين گردد" قابل تحقق"
  . دموکراسی درک نکرده است
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متباين با تکامل اجتماعی نميباشد، زير اين : تخيلی نيست ...مطالبه آزادی در تعيين سرنوشت ملی در يک برنامه حداقل"

  ". تحقق آن اين تکامل را سد نخواهد نمود
در باره نروژ را ميآورد، مورد " نقل قولهائی" کيوسکی در همان بند از مقاله اش که . پ ،اين نقل قول از مارتف را

حق "تهای عام معروف مستدل گردند، که اعتراض قرار ميدهد، نقل قولهائيکه به توسط آنها بايستی، پيوسته و دائما واقعي
و جدائی نروژ نه تکامل را بطور عام و نه رشد عمليات سرمايه مالی را بطور خاص و نه هم تصاحب " خود تعيينی

  × !نخواهد توانست مانع گرددنروژ را توسط انگليسيها 
شده اند که با مارتف درست زمانی  ظاهر ١٩٠٨ - ١٩١٠شويکهائی از قبيل الکسينسکی در سالهای لبارها در ميان ما ب

  . حفظ نمايد" متحدينی"ما را از شر چنين خدا ! ميپرداختند که او محق بود با او به منازعه
  
  

  "دوگانه گرائی"و " گرائی يگانه"در باره  -٥
  

سيونال گرديده واحد انترنا اکسيونتبليغات دوگانه جانشين " :مينويسد ،"تفسير دوگانه مطالبات"با متهم ساختن ما به 
  . است

است قرار " دوگانه"که  عملی، که واحد است، در مقابل تبليغاتی: ماترياليستی بخود ميگيرد ،اين لحنی کامال مارکسيستی
انگلس برعليه يگانه گرائی دورينگ . دورينگ است لفظی" يکانه گرائی"بگوئيم که اين همان  ايدب تاسفانهم. ميگيرد
پستانداران جای دهم، اين عمل من باعث نميشود که برس پستان شمرده در  رده ش در اگر من يک برس کف" :نوشت
  ) ١١". (آورد 

که در واقعيت  ،اعالم داشت " واحد"پديده ها و اعمالی را به مثابه  ،اين بدان معنی است که تنها ميتوان اشياء خواص
  .ده استاز خاطر بر "جزئی"مولف ما درست همين امر . هستند واحدعينی يک 

 -صحبت فقط بر سر مساله ملی است –ما را ابتدا دراين ميبيند، که ما در وهله اول از کارگران ملل ستم " دوگانگی"او 
  .چيزی سوای آنچه که از کارگران متعلق به ملل ستمگر طلب ميکنيم، انتظار داريم

بايد آنچه را که در واقعيت  ،ورينگ نباشدد" يگانه گرائی"همان  ،کيوسکی. پ" يگانه گرائی"برای بررسی اينکه آيا 
  . عينی ميگذرد، مورد بررسی قرار داد

  کارگران ملل ستمگر يا ملل ستمگش، از نقطه نظر مساله ملی، يکسان است؟  واقعی آيا موقعيت 
  .نه يکسان نيست

ار ناچيزی از سود ويژه از نقطه نظر اقتصادی تفاوت در اين است که بخشهائی از طبقه کارگر کشورهای ستمگر مقد -١
ای که بورژواهای ملل ستمگر به کشور خود سرازير ميکنند، دريافت ميکنند، تفاوت در اينست که آنها کارگران ملل 

عالوه بر آن اسناد اقتصادی بيان دارنده اينند که کارگران ملل ستمگر در صد بيشتری . ستمکش را دو بار پوست ميکنند
کارگری ارتقا مييابند، يا کارگران ) مترجم -اشرافيت(سند ودر صد بيشتر به آريستوکراسی مير" استاد کاری"به مقام 

ملل ستمکش ) و توده مردم(کارگران ملل ستمگر تا درجه معينی در چپاول کارگران  .اين واقعيتی است .ملل ستمکش
  . شريک بورژوايند

 ممتازی يک سری از زمينه های سياسی، از وضعيت از نظر سياسی، تفاوت در اينست که کارگران ملل ستمگر در  -٢
  . نسبت به کارگران ملت ستمکش برخوردارند

گی با روحيه يا روحی، تفاوت در اينست که کارگران ملل ستمگر همواره توسط مدرسه و زند ايده ئولوژيکی از نظر  -٣
ر روس بزرگی که بوسيله روسهای بزرگ اين را بعنوان مثال ه. رگران ملل ستمکش آموزش مييابندکا تحقير و اهانت 

  .تر بيست شده باشد و يا در ميان آنان زيسته باشد شناخته است
 ،در جهان عينی" دوگانگی"بدينترتيب در واقعيت عينی، در سرتاسر حرکت تفاوتی مشهود است، بدين معنی که يک 

  . موجود است ،مستقل از اراده و آگاهی افراد
  ميتوان ابراز داشت؟ " اکسيون واحد انترناسيونال "کيوسکی در باره . ان پدر باره سخنحال چه نظری 

  . اينها عبارات توخالی و پر طمطراق اند و نه چيزی بيش از آن



٢٤ 

 

برای اينکه آکسيون انترناسيونال که عمال به کارگران متعلق به ملل ستمگر و کارگران ملل ستمکش تقسيم شده اند، 
" يگانگی"ت در مورد اولی نميتواند به همان شکل در مورد دومی باشد، پس بايد از موضع اکسيون واحدی باشد، تبليغا

  ! ، از موضع ماترياليسم مارکسيستی قضاوت نمود)ونه دورينگی آن(واقعی 
. کسی کوشش در رد آن ننمود. نمونه نروژ را ارائه داديم!) بيش از دوسال پيش در مطبوعات علنی(يک نمونه؟ ما قبال 

" يگانه"بدين دليل و تا آن حد  فقطکارگران نروژی و سوئدی  اکسيون ينمورد مشخص الهام گرفته شده از مبارزه در ا
از آزادی جدائی نروژ دفاع ميکردند و کارگران  يدون قيد و شرط واحد، انترناسيوناليستی بود که کارگران سوئدی 

فق ا نانچه اگر کارگران سوئدی بدون قيد و شرط موچ. نروژی مساله اين جدائی را بطور مشروط مطرح ميساختند
آزادی جدائی نروژ نميبودند، شووينيست و شريک شوينيسم مالکين بزرگ ارضی سوئدی ميگشتند که قصد داشتند نروژ 

را بطور مشروط مطرح نميساختند، چنانچه کارگران نروژی نيز مساله جدائی ". باز دارند"را با قهر و از طريق جنگ 
سوسيال دموکرات قادر نميشدند برعليه جدائی رای داده و تبليغات نمايند، آنگه  ببدين ترتيب که اعضای حزنی عي

نروژ تنزل  بورژوائی وظيفه انترناسيوناليستی خود را بجا نيآورده و بدامان ناسيوناليسم تنگ نظرانه کارگران نروژی 
زيرا جدائی توسط بورژوازی بسر انجام ! باعث جدائی ميشود چرا؟ زيرا اين بورژوازی و نه پرولتارياست که. ميکردند

د به جدائی کارگران خودی از عالقمن) مانند هر بورژوازی ديگر( زيرا بورژوازی نروژ! رسيد و نه توسط پرولتاريا
گران برای کار) از آنجمله حق خود تعيينی(زيرا هر خواست دموکراتيکی ! انشتاق آنها است" بيگانه "ان کشور رکارگ

، جدائی نروژ از سوئد بطور قطع يا احتماال بمعنی چنانچه بعنوان مثال. آگاه، تابعی است از منافع واالی سوسياليسم
و کارگران سوئدی . ئی ميبودندجنگ انگلستان و آلمان ميبود، آنگاه کارگران نروژی ميبايستی بنابراين دليل مخالف جدا

در عين سوسياليست بودن، حق و امکان فعاليت بر عليه جدائی داشته باشند که زمانی ميتوانستند  فقط نين حالتی چدر 
در غير اين صورت . جدائی نروژ مبارزه ميکردند آزادی قاطع و پيگير بر عليه دولت سوئد بخاطر  ،بطور منظم

  . اور کنندکارگران نروژ و خلق نروژ صداقت راهنمائی کارگران سوئدی را باور نميکردند و نميتوانستند هم ب
از اينکه  ووحشت دارند تمام بدبختی مخالفين حق خود تعيينی از آنجا ناشی ميشود که آنان به تحريدات مرده اکتفا کرده 

. هيچگونه ايرادی نه از جانب لهستانی ها و نه پ. يک نمونه مشخص از زندگی واقعی را تا به آخر تحليل نمايند
در صورت تجمع  ،در حال حاضر مبنی بر اينکه يک دولت جديد لهستانی  کيوسکی به نکته مشخص موجود در تزهای

ولی هيچکس . وارد نگرديده است* ٨ميباشد،" تحقق پذير"شرايط معينی با خصائل منحصراً نظامی، استراتژيک 
از آن  بنابراين. يق قرار دهدنخواست آنچه را که از اين شناسائی ضمنی در صحت استدالل ما ناشی ميشود، مورد تعم

که هر گاه خواست تبليغات انترناسيوناليستها آموزش کارگران روسی و لهستانی بمنظور يک  ،آشکارا نتيجه ميشود
) آلمانی(کارگر روس بزرگ و . در بين اين کارگران بطور يکسان انجام گيرد نميتواندباشد، اين تبليغات " اکسيون واحد"

 حال حاضر جدائی لهستان باشد، چه در غير اينصورت او عمال و در موظف است که بدون قيد و شرط موافق آزادی 
کارگر لهستانی تنها مشروط ميتوانست موافق جدائی باشد، زيرا سوداگری  .نوکر نيکالی دوم يا هيندنبورگ ميگردد

عدم درک . وم به خدمت در آمدن استبر سر پيروزی اين يا آن بورژوازی امپرياليستی به مفه) ١٢") (فراکی"همانند (
انترناسيونال ميباشد، همانند عدم درک اين امر است که چرا برای يک اکسيون واحد " اکسيون واحد"اين تفاوت که شرط 

-Nijni نووگرود –بر عليه ارتش تزاری بعنوان مثال در حوالی مسکو گردانهای انقالبی مجبور بودند از نی ژنی 
Novgordo  ب و از اسمولنسکطرف مغرب Smolensk  طرف شرق، حرکت نمايندب .  

  
*******  

  
پيوستگی تشکيالتی هر چه بيشتر "در مرحله دوم، پيرو جديد يگانه گرائی دورينگ، ما را متهم ميسازد که ما در جهت 

  . در زمان انقالب سوسياليستی جديت نکرده ايم" شعبه های ملی گوناگون انترناسيونال
حق خود تعيينی علت وجودی ندارد، زيرا در اين دولت ديگر از بين ميرود، و اين  ،در سوسياليسم: ويسدکيوسکی مين. پ

 ،آخر طرسه س -مشخص کرده ايم سه سطرلکن ما بطور روشن در ! نه باصطالح نوشته شده تا نظريات ما را رد نمايد
اين بطور ".* نابودی دولت، بايد از بين برود دموکراسی يک شکل دولتی است، که هم زمان با"که  -بند اول تزهايمان

                                                           
  ". ويشانقالب سوسياليستی و حق ملتها در تعيين سرنوشتد خ" ،کليات لنين ٢٢رجوع شود به جلد   - ٨ 
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) از فصل اول(ج  ،بند صفحات متعدد در  -!نظريات ما" ردکردن"البته برای  –کيوسکی . پ ٩مشخص حقيقتی است که
ما چنين درک ميکنيم و هميشه اينطور درک کرده ايم که نظام : " او مينويسد. تکرار ميکند، آنهم تکراری تحريف شده

که در آن دولت بمثابه دستگاه سلطه ) ؟(!!تی مانند سيستم اقتصادی متمرکزی بصورت کامال دموکراتيک است سوسياليس
سلطه " وچ و بی ارزشی اند، زيرا دموکراسی نيز که پاينها حرفهای ". از بين ميرود  ،بخشی از مردم بر بخشی ديگر
اينکه زوال دولت پس  ،آنگونه بر ميآيد که نويسنده .، بهمين ترتيب يک دولت است"استبخشی ار مردم بر بخشی ديگر 

   .از پيروزی سوسياليسم در چه نهفته است، و شرايط اين روند کدامند، را نفهميده است
علمای يهودی "او پس از اينکه ما را با عبارت هولناک . دباره دوره انقالب اجتماعی ميباش او در" ايرادهای" ،اما مهم

را ما به مثابه اکسيون متحد پرولتاريای ) انقالب اجتماعی(اين روند : " د دشنام ميگيرد، مينويسدبه با" حق خود تعيينی
نابود ساختن " بدون(کشورها درک ميکنيم که مرزهای دولت بورژوازی را نابود ميسازند، تيرکهای مرزی (!!) همه 

  ".جامعه طبقاتی را مستقر ميکنند و(!!) را داغان مينمايند " جامعه ملی"را ريشه کن ميکنند، ") ؟مرزها
عبارت پردازيهای فراوان ولی بدون  :خرده نگيرد، اگر که بگوئيم" علمای يهود"در اينجا، اميدواريم قاضی سختگير از 

   .اثری از انديشه
يت کشورها و اين دليل بسيار ساده که اکثره تواند اکسيون متحد پرولتاريای تمام کشورها باشد تنها ب انقالب اجتماعی نمی

  . اند، يا فقط در آغاز اين مرحله قرار دارند داری نرسيده اغلب ساکنين کره زمين هنوز حتی به مرحله تکامل سرمايه
دليل ناتوانی در انديشه ه کيوسکی تنها از روی عدم توجه يا ب. ايم و پ ما آنرا در بند شش تزهايمان خاطر نشان ساخته

خاطر رد تحريفات کاريکاتوروارانه ه ايم، بلکه اصال ب دليل در تزهايمان نيآورده بند را بی، که ما اين "توجه نکرده است"
کيوسکی . پ .برای سوسياليسم آمادگی دارند ،کشورهای پيشرفته غرب و آمريکای شمالی تنها. مارکسيسم بوده است

مجموعه (نامه انگلس به کائوتسکی را در  -واقعی و نه تنها قول داده شده - "انديشه"تواند تشريح مشخص اين  می
احاله  مساويست با " آکسيون مشترک پرولتاريای همه کشورها"مطالعه نمايد، که رويای ) ١٣) (سوسيال دموکرات
سوسياليسم توسط آکسيون متحد پرولترهای نه تمام کشورها، بلکه . ای دور يعنی به روز قيامت است سوسياليسم به آينده

عدم درک آن است که . اند، تحقق خواهد يافت داری رشد يافته رسيده که به مرحله تکامل سرمايهاقليتی از کشورهائی 
هاست  ، مسله ملی مدت)انگلستان، فرانسه، آلمان و غيره(در اين کشورهای پيشرفته . گردد کيوسکی می. باعث اشتباه پ

به همين . عينا وجودی ندارد" در مجموعوظايف ملی "ها پيش بسر آمده است،  که حل شده، عمر جامعه ملی از مدت
  . و جامعه طبقاتی را مستقر ساخت" درهم کوبيد"جامعه ملی را  هم اکنونتوان از  دليل تنها در اين کشورهاست که می

ايم،  ذکر کرده" سوما"و " دوما"بويژه تحت ) تزهايمان ٦در بند (در کشورهای رشد نيافته، در کشورهائی که ما آنها را 
جا هنوز،  در اين. شکل ديگری استه مستعمرات جريان ب تا سر شرق اروپا و در کليه مستعمرات و نيمه در سرنی عي

هائی هنوز از  برای چنين ملت. داری رشد نيافته وجود دارند های ستمکش جريان از نظر سرمايه طبق قاعده کلی، ملت
  . ، وظيفه سرنگونی سلطه بيگانه، وجود داردکدموکراتيوظايف ملی در مجموع آن و در واقع وظايف  عينینظر 

تواند عليه سوسياليسم پيروزمند انقالب  که، اين کشور می ها، انگلس هند را با گفتن اين عنوان نمونه اين ملته مشخصا ب
زی در نمايد که پرولتاريا با پيرو مضحک که تصور می" اکونوميسم امپرياليستی"زند، زيرا انگلس از آن  نمايد، مثال می

، بدون اقدامات دموکراتيک معين از بين ببرد، "با يک  چرخش دست"تواند همه جا ستم ملی را  کشورهای پيشرفته می
  . بدور بود

يک باره ه اين امر ب. را که در آنها به پيروزی رسيده است، تجديد سازمان خواهد نمود پرولتاريای پيروزمند، کشورهائی
بازهم مانند هميشه متعمق است، که . توان با يک ضربت بر بورژوازی چيره گشت گيرد، و همچنين نمی صورت نمی

  . کنيم چرا ما آنرا در رابطه با مساله ملی تاکيد می
های ضد انقالبی او را دفع  کند، و فعاليت در طول زمانيکه پرولتاريای کشورهای پيشرفته بورژوازی را سرنگون می 

هرگاه آنها . گردند و نمیحايستند و م نند، از زندگی باز نمیينش تحت ستم در انتظار نمیهای رشد نيافته و  نمايد، ملت می
بورژوازی امپرياليستی را که در مقايسه با انقالب اجتماعی دارای جنبه ) ١٩١٦تا  ١٩١٥مثل جنگ (چنان بحران  آن

ما خواهند توانست از بحران عظيم ، آنگاه مسل)١٤(، )مستعمرات ايرلند(کمتری است مورد بهره برداری قرار دهند 
  . های خود بيشتر استفاده نمايند جنگ طبقاتی در ممالک پيشرفته برای قيام

                                                           
  ".يشانقالب سوسياليستی و حق ملتها در تعيين سرنوشت خو" ،کليات لنين ٢٢به جلد  رجوع شود  -  ٩
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تواند به نحو ديگری بجز در شکل عصری که جنگ طبقاتی پرولتاريا عليه بورژوازی در  انقالب اجتماعی نمی
های آزاديبخش ملی  نبشجانقالبی، از آن جمله های دموکراتيک و  از جنبش سلسلهکشورهای پيشرفته در پيوند با يک 

  . مانده و ستمکش باشد انجام پذيرد های رشد نيافته، عقب ملت
داری  ر ملل سرمايهادهد که در جو کند و واقعيت عينی بما نشان می داری بطريق ناموزونی رشد می چرا؟ زيرا سرمايه

 اکيوسکی مطلق. پ. باشند دی ضعيف و يا حتی رشد نيافته میز نظر اقتصاابسيار پيشرفته، يکسری مللی وجود دارند که 
انقالب اجتماعی از نقطه نظر آمادگی اقتصادی کشورهای مختلف، نينديشيده است و بهمين سبب او با  عينیبه شرايط 

ع اخترا"سرنوشت باشد،  یتواند مربوط به حق خود تعين آنچه را که می" در مغزمان"تهمت خود مبنی بر اينکه ما 
  . ، درب عوضی را به صدا در آورده است"کنيم می
هائی از مارکس و انگلس را با  توانست مصروف امور بهتری گردد، نقل قول کيوسکی بارها، با پشتکاری که می. پ

نه در اختراع آن در مغز، بلکه در "که وسائل رهائی انسانيت از اين و يا آن فالکت اجتماعی : کند کرار میتمحتوی زير 
ها بی اراده خاطره  با خواندن اين نقل قول. است" تماعی موجود در توليدجهای مادی ا واقعيت افتن آن توسط مغز دري

خود را در باره پيروزی " کشف جديد..."کند، که بهمين شيوه کسل کننده نظرم خطور میه ب" ها اکونوميست"تاسف آور 
، زيرا "چوبکاری نمايد"ها ما را  خواهد بوسيله اين نقل قول ، میکيوسکی. پ. کردند داری در روسيه نشخوار می سرمايه

! کنيم احتماال ما آنهائی هستيم که شرايط استعمال حق خود تعيينی ملتها را در عصر امپرياليسم در مغزمان اختراع می
  : يابيم کيوسکی اعتراف غير محتاطانه زيرين را می. ولی ما در نزد همين پ

دهد که ما فعاالنه مخالف  باشيم، با روشنی نشان می دفاع از ميهن می) تاکيد از نويسنده است( مخالف  فقط اين امر که ما"
". مبارزه خواهيم نمود -امپرياليسم  -سرکوبی هر گونه قيام ملی خواهيم بود، زيرا بدينوسيله ما عليه دشمن مهلک خود

  ). کيوسکی. بند ج از مقاله پ - فصل دوم(
يادآوری کامل حداقل، تزهای اساسی مقاله يک نويسنده مشهور، او را مورد انتقاد قرار داد و يا به او توان بدون  نمی

شود، همواره در هر يک از  کيوسکی بطور کامل ياد آوری می. ليکن بمحض اينکه تنها يکی از تزهای پ پاسخ گفت
  ! شوند ، ظاهر مینمايند جمالتش دوتا سه اشتباه يابی تعقلی که مارکسيسم را تحريف می

در اين مورد هر کسی با اندکی تامل ! است" دفاع از ميهن"کيوسکی توجه نکرده است که يک قيام ملی هم . پ - )١
زبان، سرزمين  ، از"کند دفاع می"از خود در مقابل ملت ستگر " گری ملت قيام"خواهد ديد که واقعا چنين است، زيرا هر 

  . نمايد و ميهن خود دفاع می
انگيزد، و گرايش هر مقاومت مردم تحت ستم ملی اما قيام ملی  مقاومت بر می های وسيع خلق در تودهستم ملی، هر 
دهيم که بورژوازی ملی ملل ستمکش تنها به  تشخيص می) بخصوص در اطريش و روسيه (وقتی که ما غالبا . است
های ارتجاعی با بورژوازی  يه خلق خود به مصالحهپردازند، در حقيقت در پشت سر و بر عل سرائی از قيام ملی می ياوه

های انقالبی نبايستی متوجه جنبش ملی  گردند، پس آنگاه، در چنين مواردی انتقاد مارکسيست ملت ستمگر مشغول می
در اين فرصت بايد گفته . باشد، بلکه بايد بر عليه انحطاط آن، بی اعتبار نمودن و تبديل آن به يک جنگ زرگری باشد

آنان از  بحقکنند و نفرت  های اطريشی و روسی بيشماری هستند، که اينرا فراموش می که سوسيال دموکرات شود
کدام زبان نام خيابانی بايد در ه ها و مشاجرات در باره اينکه ب از قبيل بحث -مشاجرات ملی پست، ناچيز، و ريشخند آميز

دهد که به رد  آنان را به جهتی سوق می - در قسمت تحتانی قسمت فوقانی تابلوی آن خيابان نوشته شود و بچه زبانی
های  نشين بازی مسخره در بعضی از شاهزاده که جمهوری دامان کسانیه ما ب. شود پشتيبانی از مبارزه ملی منجر می

رام های ممالک کوچک آمريکای جنوبی و يا يکی از جزاير اقيانوس آ ژنرال" خواهانه جمهوری"موناکو يا ماجراجوئی 
آيد که فراموش نمودن شعار جمهوری در شرايط  لکن از آن چنين بر نمی! دهند، نخواهيم افتاد را مورد پشتيبانی قرار می

 ها تگرائی ملی برای ملي مقدار و معامله ما مشاجرات ملی بی. ز خواهد بوداجنبش دموکراتيک و سوسياليستی جدی مج
شود که  و اينها را بايد هم بباد تمسخر گرفت، لکن از آن چنين نتيجه نمی گيريم در روسيه و اطريش را بباد تمسخر می

  . توان از پشتيبانی يک قيام ملی يا مبارزه جدی مجموعه يک خلق بر عليه ستم ملی، سرباز زد می
اگر . کيوسکی حق ندارد از آنها سخن براند. امکان ناپذيرند، پس پ" عصر امپرياليسم"های ملی در  چنانچه قيام -)٢

، در باره اين "يگانه گرائی"های پايان ناپذير او در باره  پردازی ها امکان پذيرند، بنابراين همه جمله چنانچه اين قيام
کليه اين   -و غيره و امثالهم" کنيم در مغزمان اختراع می"های حق خود تعيينی در عصر امپرياليسم را  مطلب که ما مثال

  . کند کيوسکی در واقع خود را چوبکاری می. پ. دهند ا از دست میاستدالالت، تمام مفهوم خود ر
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کيوسکی پذيرفته شده . پ" خود"، احتمالی که بوسيله "ورزيم قيام ملی مخالفت می"يک  "فعاالنه با سرکوبی"" ما"اگر  
  است، اين امر چه مفهومی دارد؟ 

اينهم برای اينکه اين اصطالح فلسفی را همين (است " دوگانه"، آکسيونی مضاعف، آکسيوناين بدان مفهوم است که 
  ): طور بی جا مانند مولفمان بکار برده باشيم

 ملت ستمگر، ب عليهپرولتاريا و دهقانان تحت ستم ملی در همراهی با بورژوازی تحت ستم ملی، " آکسيون"اوالً،  -  الف
ه بورژوازی و تمام عوامل ملت ستمگر که دنباله پرولتاريا يا بخش آگاه آن در بين ملت ستمگر، علي" آکسيون"دوماً،  -

  . روی آن هستند
و " تحريک کينه ملی"ناسيوناليسم، عليه " زهر"ملی، عليه " تخيالت"و " جبهه ملی"نتها عليه ا های بی درازی چانه

حريک کينه ملی از کيوسکی بهم بافته است فاقد هر گونه ارزشند، زيرا نويسنده با ت. هائی که پ امثالهم کليه اين عبارت
فراموش نکنيم (نمايد  آنجا که او به پرولتاريای ممالک ستمگر توصيه می" بورژوازی"کارگران ملل ستمکش با " جبهه"

به مقاومت فعال، سرکوبی قيام ملی بپردازند، پشتيبانی ) کند عنوان نيروئی مهم تلقی نمیه که نويسنده اين پرولتاريا را ب
  . نمايد می
هوی از اهيچگونه تفاوت م. مپرياليسم امکان پذير هستند، جنگهای ملی نيز امکان پذيرنداامهای ملی در عصر اگر قي -)٣

گذارند، کامال  ها می ها را در رديف جنگ که قيام تاريخدانان نظامی وقتی. سياسی، بين اين و آن موجود نيست رنظ
و گروه ) ١٥(اری کرده است، بلکه همچنين يونيوس کيوسکی بعلت سهل انگاری نه تنها خود را چوبک. پ. اند محق

اين انتفاء ولی تنها برهان تئوريک . کنند های ملی در عصر امپرياليسم را نفی می جنگ امکان هم که  ار" انترناسيونال"
  . کند ها را در عصر امپرياليسم نفی می معقول درکی است که حق خود تعيينی ملت

باشد، يعنی  يک ملت تحت ستم می سياسیيامی است که هدف آن برقراری استقالل چيست؟ ق" ملی"پس يک قيام  -)٤
  . ايجاد يک دولت ملی خاص

پذيرد و بايد هم آنرا در  همانگونه که نويسنده آنرا می(دهد،  اگر پرولتاريای ملت ستمگر نيروی مهمی را تشکيل می
، "مبارزه فعاالنه برعليه سرکوبی قيام ملی"تاريا در ، پس آنگاه، آيا مصمم بودن اين پرول)عصر امپرياليسم بپذيرد

  !باشد؟ البته که چرا از ايجاد يک دولت ملی نمی" پشتيبانی"
ا را نه کمتر و نه بيشتر از اينکه پرولتاريای آگاه به وظيفه طبقاتی پحق خود تعيينی ما " تحقق پذيری"نافی جسور 

  !گذارد پشتيبانی نمايند، فراتر نمی" ناپذير تحقق"ممالک پيشرفته بايستی از تحقق اين اقدام 
 ازير: "کند کيوسکی تنها به ارائه يک دليل اکتفا می. ؟ پ"فعاالنه مبارزه کنيم"بايد با سرکوبی قيامی ملی " ما"را چ -)٥

" مهلک"  زورکلمه پره اين استدالل ب  نيرویتمام ". نمائيم ما بدين ترتيب عليه دشمن مهلک خود امپرياليسم مبارزه می
های پر زرق و برق و  شود، همانگونه که بطور کلی نويسنده نيروی استدالالت را بوسيله نيروی عبارت پردازی ختم می

راست و کج " تيرکهای نوک تيز را در بدن لرزان بورژوازی فرو کنيم: "سازد، مثال پر سر وصدا جايگزين می
  . های اسلوبی مشابه بزعم الکسينسکی شدن

. داری، البته ما است که سرمايه" مهلک"همان اندازه دشمن ه امپرياليسم ب. است نادرستکيوسکی . استدالل پلکن اين 
و امپرياليسم در مقايسه با . داری در مقايسه با فئوداليسم مترقی است سيستی فراموش نخواهد کرد که سرمايهکاما هيچ مار

ما از مبارزه . ای برعليه امپرياليسم پشتيبانی نمائيم از هر مبارزه يمبنابراين ما حق ندار. قبل انحصاری داری ما سرمايه
داری  طبقات ارتجاعی بر ضد امپرياليسم و سرمايه مطبقات ارتجاعی عليه امپرياليسم پشتيبانی نخواهيم کرد، ما از قيا

  . جانبداری نخواهيم کرد
عليه سرکوبی بمعنای " فعاالنه"مقاومت (شناسد،  یزوم کمک به قيام ملل تحت ستم را برسميت ملپس نويسنده ما اگر 

که اين قيام با موفقيت توام باشد، مترقی  پذيرد و در صورتی در نتيجه او مترقی بودن قيام ملی را می) کمک به قيام است
  . شناسد نيز برسميت می را بودن تشکيل دولتی خاص و نوين و برقراری مرزهای تازه و غيره

  ! رساند از استالالت سياسی خود منطقی را بپايان نمی هيچيکدر نويسنده در حقيقت 
، بوقوع پيوست، ثابت کرد که ما از امکان قيام ٢شماره "... نويد"تزهای ما در  که پس از انتشار ١٩١٦قيام ايرلند در 

  ! در اروپا، بيهوده سخن نرانده بوديم حتیملی 
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  بقيه مسائل سياسی مطروح و تحريفی -٦
  سکیوکي. توسط پ

  
اروپائيان غالبا . ما در تزهای خود اعالم کرده ايم که آزادی مستعمرات چيز ديگری، جز حق خود تعيينی ملتها نيست

  . تحمل شووينيسم است" فراموشکاری"جزو ملل هستند، اما تحمل يک چنين  نيزفراموش ميکنند که خلقهای مستعمرات 
   :"مخالفت بر ميخيزد"کيوسکی به . پ

پس بنابراين برای چه ). "پايان بندج از فصل دوم" ( وجود نداردپرولتاريا به معنای خاص کلمه "تعمرات اصيل در مس
 .برای دهقانان؟ مسلما نه ؟؟ برای بورژوازی مستعمرات؟ برای فالحين"را بايد مطالعه کرد" حق خود تعيينی "کسی 

 ،حماقت است) کيوسکی اسيت. تاکيد از پ( سياليستهاسواعالم شعار حق خود تعيينی در رابطه با مستعمرات توسط 
  ". اصال احمقانه ميباشد ،زيرا اعالم شعار يک حزب کارگری برای کشورهائی که کارگری در آنجا موجود نيست

که موضع ما را احمقانه قلمداد ميکند، هر اندازه بزرگ باشد، بازهم ما هراسی نداريم با کمال شهامت  ،کيوسکی. خشم پ
شعارهای يک حزب "بينوا بودند که تصور مينودند " اکونوميستهای "تنها  .بودن استدالالت او را متذکر ميشويمغلط 

نه، اين شعارها برای همه مردم زحمتکش، برای تمام خلق داده . * برای کارگران داده ميشوند "انحصار"کارگری 
ما مخصوصا  ،نينديشيده است" به هيچ وجه "ت آن کيوسکی به اهمي. در بخش دموکراتيک برنامه مان که پ. ميشوند

  . صحبت ميکنيم" خلق "خلق را مخاطب قرار ميدهيم و بهمين دليل است که ما در آنجا از تمام 
کيوسکی زحمت . ما توضيح داده ايم که خلقهای مستعمرات و نيمه مستعمرات يک ميليارد ساکنين را در بر ميگيرند و پ

) چين، هند، ايران، مصر (از اين يک ميليارد، هفتصد مليون آن . مشخص ما را بخود نداده است کامالرد اين اعالم نظر 
ولی حتی برای کشورهای مستعمره ای که فاقد کارگرند  .در کشورهائی زندگی ميکنند که در آنها کارگر وجود دارد

نه تنها حماقت نيست، " حق خود تعيينی آزادی "جائی که فقط برده داران و برده ها زندگی ميکنند و غيره طرح شعار 
کيوسکی با اندکی تامل، احتماال آنرا در خواهد يافت، همانطور هم که . پ. وظيفه هر مارکسيستی است ،بلکه بالعکس

مخالفت ديگر . و ستمکش مطرح ميگردد ستمگر دو مليت " برای "همواره " تعيينی ١٠حق خود"خواهد فهميد که شعار 
"  !از مستعمرات خارج شويد" ين سبب ما در رابطه با مستعمرات به راه حلی منفی يعنی مطالبه بهم"  :کيوسکی. پ

اين مطالبه غير قابل تحقق در چهارچوب سرمايه داری، مبارزه ضد امپرياليسم  .سوسياليستها از دول خود اکتفا ميکنيم
سوسياليستی بر مستعمرات حکمفرمائی روا را تشديد مينمايد، ولی در جهت خالف تکامل نخواهد بود، زيرا جامعه 

  ". نخواهد داشت
نويسنده در اينکه حتی يکذره در مورد محتوی تئوريک شعارهای سياسی تعمق نمايد، واقعا حيرت ناتوانی يا بی تمايلی 

کرد؟ هر آيا با بکار بردن يک جمله تهيجی بجای يک مفهوم تئوريک سياسی دقيق، چيزی تغيير پيدا خواهد . آور ميباشد
ر تحليل تئوريک بسوی عبارت ياکتفا گردد، درست همان فرار کردن از ز!" ات خارج شويداز مستعمر"گاه تنها به بيان 

هر تهيج گر حزب ما که از اوکرائين، لهستان، فنالند و غيره صحبت ميکند، محق است که . پردازی تهيجی خواهد بود
ولی يک تهيج گر زيرک درک ميکند که " خارج شو وقس عليهذا الندفن زا" :اعالم کند") به دولت خود("به تزاريسم 
تنها افرادی از نوع السينسکی ميتوانستند ادعا . خواستها نميتوان شعارهای منفی و مثبت داد" حدت بخشيدن"تنها جهت 

" تشديد مينمايد"ل را به اميد اينکه مبارزه را بر ضد يک معض" از دومای سياه خارج شويد "  "منفی"کنند که شعار 
  .ميتوان توجيه کرد

تشديد مبارزه عبارت پوچی از ذهنی گرايا نی است که فراموش ميکنند مارکسيسم برای توجيه هر شعاری تحليل دقيق 
اينکه بايد پيوسته . شعار مورد نظر را مطالبه ميکند سياسیو اهميت  سياسیموقعيت  ،اقتصادیدر آن واحد از واقعيت 

  چه بايد کرد؟  ،ار نمود، نارا حت کننده است، ولی وقتيکه آدم مجبور باشدآنها را نشخو

                                                           
مراجعه کند، زيرا در آنجا  ١٩٠١تا  ١٨٩٩کيوسکی توصيه ميکنيم که به آثار مارتينف و شرکاء در فاصله سالهای . کا به پ -  ١٠

  . خواهد يافت" خود را"بسياری از استالالت 
بق معمول طما . ات در مقابل ما قرار ميدهندتقسيم ملتها را به طبق" حق ملل در تعيين سرنوشت خود"عضی از مخالفين عجيب ب** 

سلطه خود "به اين مارکسيستهائی که فقط کاريکاتوری از مارکسيسم اند، تذکر ميدهيم که در بخش دموکراتيک برنامه ما سخن از 
  .ميباشد" خلق 
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اين خصوصيت الکسينسکی را بانداره کافی  -با شعارهای تهيجی ثه تئوريک بر سر يک مساله تئوريکقطع يک مباح
به اين  منحصر" از متسعمرات خارج شويد"  :محتوی سياسی و اقتصادی شعار -اين خصوصيت بدی است،آموخته ايم

اگر چنانچه قوانين عام ! آزادی حق جدائی برای مليتهای مستعمرات، آزادی تشکيل دولتی مجزا :ميشود و فقط اين
کيوسکی ميپندارد، مانعی بر سر راه حق خود تعيين سرنوشت ملل ايجاد مينمايند، آنها را به . همانگونه که پ ،امپرياليسم

ميسازد، پس چگونه ميتوان گذشته از من و تو برای اکثريت ملل دنيا استثنائی از رويا و غيره و امثال بدل  ،تخيل گرائی
  . کيوسکی کاريکاتوری است از تئوری. پ" تئوری"اين قوانين عام قائل گشت؟ اين روشن است که 

چگونه . سرمايه داری و رشته های پيوند سرمايه مالی، در اکثريت عظيم کشورهای مستعمره موجود اند ،توليد کالئی
نقطه شوند، در حاليکه از " مستعمرات خارج "ميتوان از دولتها و حکومتهای کشورهای امپرياليستی خواست که از 

و Lensch  و شخصا از جانب لنش" تخيلی"، "غير علمی"توليد کاالئی، سرمايه داری و امپرياليسم، اين خواستی نظر 
   ميباشد؟" مردود شمرده شده"و ديگران  Cunowو کونو

تحقق ناپذيری "لکن مولف در اين تامل ننموده است که ! در استدالالت مولف بچشم نميخورد تفکر کوچکترين اثری از 
او باين مساله نيز نينديشيده . ميباشد" عدم قابليت تحقق بدون انجام يکسری از انقالبات"رهائی مستعمرات تنها بمعنی " 

همچنين او در اين باره که نه تنها  ،ب سوسياليستی در اروپا قابل تحقق ميباشدبا انقال در پيونداست که رهائی مستعمرات 
او در  .نخواهد کرد، فکر نکرده است کمفرمائیح، بلکه بر مليتهای ستم ديده نيز بر مستعمرات" جامعه سوسياليستی"

که حق جدائی آزاد را برايشان در ميانديشد، " خروج از مستعمرات"تنها با اين ديد به " جامعه سوسياليستی "مورد اينکه 
  . فکر نکرده است ،نظر ميگيرد، ولی نه بهيچ وجه با اين ديد که جدائی را به آنها توصيه نمايد

" شعبده باز"کيوسکی ما را . بخاطر اين تمايز بين مساله حق جدا شدن و اين که آيا ما جدائی را توصيه ميکنيم، پ 
  : ه هايش نزد کارگران چنين مينويسدگفت" اثبات علمی"ميخواند و برا ی 

يعنی استقالل "(رائين کد يک پرولتر به مساله استقالل اوکارگری که در مقابل سوال از يک مبلغ در باره اينکه برخور
سوسياليستها بخاطر حق جدا شدن مبارزه : چه بايد باشد، چه فکری خواهد کرد، وقتيکه پاسخ ميشنود)" ی اوکرائينسياس

  ؟ "ليه آن تبليغ مينمايندميکنند وع
هر کارگر عاقلی باحتمال زياد فکر  :نم که بتوانم پاسخی نسبتا دقيق به اين سوال بدهم و آن چنين استمن تصور ميک

  . فکر کردن نميداندکيوسکی . که پ ،خواهد کرد
وزد که فرياد بکشيم کيوسکی است که بما کارگران می آم. در واقع اين همان پ": فکر خواهد کرد"هر کارگر عاقلی 

 ،ترکستان ،يعنی ما کارگران روسيه بزرگ بايستی از حکومت خود بخواهيم که مغولستان ."از مستعمرات خارج شويد"
ايران را تخليه نمايد  ،ايران و غيره را تخليه نمايد؛ کارگران انگليس بايستی از حکوکت انگلستان بخواهند که مصر، هند

جدائی از کارگران و فالحين مصری، کارگران و دهقانان  خواهان پرولترها  ما معنی است که  آيا اين بدان.و قس عليهذا
بايستی به توده های زحمتکش مستعمرات توصيه کنيم  ما مغولستان يا ترکستان يا هند هستيم؟ آيا اين بدان مفهوم است که 

ما همواره موافق نزديکی هر چه . ه چنين نيستبه هيچوج ؟"وندجدا ش"از نظر طبقاتی آگاه اروپا که از پرولتاريای 
بيشتر و درهم آميختن کارگران از نظر طبقاتی آگاه کشورهای پيشرو با کارگران، دهقانان و برده های کليه کشورهای 

از آن جمله  ،کليه کشورهای تحت ستم ،ما همواره به تمام طبقات ستمکش. تحت ستم بوده و هستيم و خواهيم بود
بلکه حتی االمکان با ما عميقتر متحد گردند و با  ،جدا نشوندتوصيه کرده ايم و توصيه خواهيم کرد که از ما مستعمرات، 

  . ما درهم آميزند
 ،يعنی برای آنکه يک شعار تهيجی بکار نبرده باشيم -اگر ما از حکومتهای خود ميخواهيم که مستعمرات را ترک نمايند

آزادی در تعيين سرنوشت کامل در جدا شدن، حق واقعی  آزادی مستعمرات بلکه يک اصطالح سياسی دقيق، که به 
خود ما اين حق را به تحقق در ميآوريم و اين آزادی را تضمين خواهيم  ،همينکه ما قدرت را بدست گرفته باشيم - ،بدهند
هيچ آنرا به  ،شکيل دهيمپس بهمين جهت ما آنرا از حکومت فعلی مطالبه نميکنيم و بمحض اينکه خود حکومت را ت. نمود

جدائی ميباشيم، بلکه برعکس چون ما خواهان تسهيل و " توصيه "وجهی به اين علت انجام نميدهيم، چون ما خواهان 
ما تمام کوشش خود را برای نزديکی به مغولها، ايرانيان، هنديها، . تسريع نزديکی و پيوند دموکراتيک ملل هستيم

زيرا در غير اينصورت  و بنفع ماستما معتقديم که انجام اين امر وظيفه ما . خواهيم بردمصريها و پيوند با آنان بکار 
برای اينکه  -"کمک فرهنگی بال عوض "  ،ما کوشش خواهيم کرد که يک. خواهد بود ضربه پذير سوسياليسم در اروپا 

ين خلقهای عقب افتاده تر و ستم کشيده در اختيار ا –از اصطالح زيبای سوسيال دموکراتهای لهستان استفاده کرده باشيم 
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تر از ما بگذاريم، بعنی که آنها را در فرا گرفتن بکار برد ماشين آالت جهت تسهيل کار، واگذار به دموکراسی، به 
  . سوسياليسم، ياری رسانيم

حقوق را بال استثنا مصريها و  کليه ملل تحت ستم و نا متساوی ال ،اگر ما خواهان آزادی جدائی برای مغولها، ايرانيان
چون ما موافق نزديکی و  ،بلکه تنها به اين دليل ،آنان ميباشيم جدائی چون ما موافق نه به اين خاطر که  ،مطالبه ميکنيم

   !فقط باين دليل. و مخالف جبری بودن آن هستيم آزاد و آزادانه پيوند 
دهقان لهستانی و يا فنالندی بنظر ما در اينست که  اختالف بين دهقان مغول يا مصری و کارگر و يگانه و در اينباره 

آخريها مردمانی با فرهنگی رشد يافته، و در سياست پيشرفته تر از روسهای بزرگ اند، از نظر اقتصادی مجهزتر و 
که در حال حاضر از روسهای بزرگ بحق  –خلقهای خود را  بسيار سريع غيره هستند، به همين دليل آنان مطمئنا 

متقاعد خواهند ساخت که بيهوده است که اين نفرت را به  - قش جالدئی که در مقابل آنان ايفاء ميکنند نفرت دارندبخاطر ن
و روسيه سوسياليست بسط دهند و اينکه تفوق اقتصادی نيز مانند غريزه و آگاهی انترناسيوناليسم  سوسياليست کارگران 

از اين نظر که لهستانی ها . ا در جامعه سوسياليستی را ايجاب مينمايدو دموکراتيسم، نزديکی و پيوند بيدرنگ کليه مليته
با فرهنگ ميباشند، باحتمال فراوان آنها بسيار سريع درستی اين استدالل را در خواهند و فنالنديها مردمانی فوق العاده 

مغولها و ايرانيان که  ،فالحين. يافت و جدائی لهستان و فنالند بعد از پيروزی سوسياليسم بسيار کوتاه مدت خواهد بود
فرهنگ عقب افتاده ای دارند، احتماال برای مدت طوالنی تری جدا خواهند بود، لکن ما سعی خواهيم کرد اين مدت را 

  .همانگونه که گفته شد، بوسيله کمک فرهنگی بالعوض کوتاه سازيم
 هيچگونه . د ندارد و نميتواند وجود داشته باشددر برخورد ما نسبت به لهستانيها و مغولها وجوتفاوت ديگری  هيچگونه 

از يک سو بين تبليغ آزادی جدائی ملتها و اراده قاطع در تحقق بخشيدن به اين آزادی زمانيکه ما به حکومت " تضادی"
  . برسيم و از سوی ديگر تبليغ بنفع نزديکی و پيوند مليتها وجود ندارد و نميتواند وجود داشته باشد

هر انترناسيوناليست واقعی در مورد  ،بنابر اعتقاد ما، هر کارگر فکور وهر سوسياليست واقعی ،است کهآين آن امری 
  *١١. کيوسکی به آن خواند انديشيد. مجادله ما با پ

اينکه چرا، وقتيکه مجموعه تکامل بسوی پويند ملل ميگرايد، آزادی حق جدائی ملل را تبليغ  :کيوسکی. اساس فکری پ
با . همانند رشته سرخی در سرتاسر طول مقاله او بچشم ميخورد :آنرا واقعيت بخشيد –که بقدرت رسيديم همين –کرد و 

همان هدف ما جواب ميدهيم که ما ديکتاتوری پرولتاريا را تبليغ ميکنيم و زمانی نيز که به قدرت برسيم بدان تحقق 
ديگر سير ...طه قهر آميز بخشی از جامعه برهر چند که مجموعه تکامل بسوی نابودی هرگونه سل ،خواهيم بخشيد

ً . مينمايد ديکتاتوری . متکی بر قهر ديکتاتوری سلطۀ بخشی از جامعه برمجموعۀ آنست و در واقع سلطه ای مستقيما
پرولتاريا بمثابه تنها طبقه تا به آخر انقالبی، برای سرنگون ساختن بورژوازی و خنثی نمودن توطئه های ضد انقالبی 

 مساله ديکتاتوری پرولتاريا دارای آنچنان اهميتی است که هر کس آنرا نفی سازد و يا آنرا لفظا قبول. م استآن، الز
شود منکر اين شد که در بعضی موارد  توان و نمی لکن نمی .وسيال دموکرات باشدتواند عضو حزب س داشته باشد، نمی

اش قبال انقالب سوسياليستی را انجام داده است، امکان  ايههمس گزرعنوان مثال در دولتی کوچک که دولت به استثنائی ب
طريق صلح ه نتيجگی مقاومتش مطمئن گردد و ترجيح دهد که جان خود را نجات دهد، ب دارد بورژوازی هنگاميکه از بی

های کوچک سوسياليسم بدون جنگ طبقاتی تحقق  در هر صورت متحمل تر اينست که حتی در دولت. آميزی تحويل دهد
پذير نخواهد بود و بهمين دليل است که برنامه سوسيال دموکراسی بين المللی بايد تنها برسميت شناختن يک چنين جنگی 

                                                           
بدون  !"از مستعمرات خارج شويد: "شعار  تکرار هرا، بدنبال برخی مارکسيستهای آلمانی و هلندی به کيوسکی ظا. پ -  ١١

يک مارکسيست . انديشيدن به محتوای تئوريک و مفهوم آن و نيز بدون توجه بخصوصيات مشخص روسيه، اکنفاء نموده است
قابل عفو است زيرا اوال در اغلب کشورهای  - تا حدی - نمايد اکتفا !"از مستعمرات خارج شويد"هلندی يا آلمانی چنانچه به شعار 

بطور خاصی در اين " مستعمره"و ثانيا مفهوم  ،عمرات استتملت مشخصا استثمار مساستثمار يک  خاصمورد  غربیاروپای 
  . مشخص و در زندگی عادی جا افتاده است ،کشورها، روشن

و نا  ،مبهم" ما" "ملل تحت ستم" و " ما" "مستعمرات"که اختالف بين  بدرستی در اين است ،اما در روسيه؟ خصوصيت روسيه
  ! جا نيفتاده است نوزهمشخص و 
 ،که بعنوان مثال به آلمانی مينويسد، بخاطر فراموش کردن اين خصوصيت روسيه قابل بخشش است - مارکسيستی - همان اندازه

بلکه فکر هم  ،ياليست روسی که نميخواهد فقط به تکرار بپردازدبرای يک سوس. کيوسکی قابل عفو نخواهد بود. بهمان اندازه پ
بکند، بايد روشن باشد که خواست مطرح ساختن نوعی تفاوت اساسی بين ملل تحت ستم و مستعمرات در رابطه با روسيه بسيار 

  . نامعقول خواهد بود
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برای مليتها ) آن  مناسببا تغييرات (همين استدالل  .باشد هر چند که اعمال قهر نسبت به انسانها مطابق خواست ما نيست
ولی بدون آزادی حق جدائی در حال حاضر نميتواند هيچگونه گذاری از  ما طرفدار پيوند آنان ميباشيم،. صادق است

و اين کامال  -ما به ارجحيت عامل اقتصادی. پيوند تحميلی، از سرزمينهای الحاقی، بسوی پيوند آزادانه موجود باشد
در . خواهد نمود مارکسيسم را به کاريکاتوری تبديل ،کيوسکی. واقفيم، لکن با تفسير نمودن آن بشيوه پ - درست است

حتی تراستها و بانکها، که بطور يکسانی در رژيم سرمايه داری، پيشرفته اجتناب ناپذيرند،در  ،دوران امپرياليسم مدرن
بهمين صورت در کشورهای امپرياليستی . کشورهای گوناگون از نظر شکل مشخصی که بخود ميگيرند يکسان نيستند

. آلمان، اشکال سياسی عليرغم تشابهی که در اساس با يکديگر دارند، يکسان نيستند ،پيشرفته، آمريکا، انگلستان، فرانسه
همين تنوع در راهی که بشريت از امپرياليسم فعلی به انقالب سوسياليستی فردا طی خواهد کرد، بظهور خواهد رسيد، 

ه کامال يکسانی به سوسياليسم لکن همه آنها بشيو. همه مليتها به سوسياليسم خواهند رسيد، اين اجتناب ناپذير است
نميرسند، بلکه هرکدام ويژگی خاص خود را به اين يا آن شکل از دموکراسی، به اين يا آن نوع از ديکتاتوری پرولتاريا 

هيچ چيزی از نظر . و به اين يا آن آهنگ تغييرات سوسياليستی جنبه های مختلف زندگی اجتماعی عرضه خواهد کرد
آينده را تيره و " بنام ماترياليسم تاريخی"در عمل مضحکتر از اين نخواهد بود که در اين باره،  تئوريک متضرعانه تر و

 قبلو حتی چنانچه واقعيت نشان بدهد که . اينها چيز ديگری بجز نقاشيهای نقاشهای مذهبی نخواهند بود: تار تصوير نمود
در حال حاضر تحت ستم، آزاد شده و جدائی خود را از اولين پيروزی پرولتاريای سوسياليست، تنها يک پانصدم ملل 

يری که غيعنی در عرض اوضاع مت(کره زمين  از آخرين پيروزی پرولتاريای سوسياليست قبل عملی سازد و اينکه 
، در آن زمان نيز ديده شود که فقط يک پانصدم ملل تحت ستم و آنهم برای )انقالب سوسياليستی حاضر، انجام ميپذيرد

در اينصورت ما از نظر تئوری، عملی و سياسی محق هستيم که از هم اکنون،  حتی- کوتاه جدا ميشود،يک دوره 
ملتهای تحت ستم را برسميت نشناخته  همهسوسياليستهای ملل ستمگر را که آزادی جدائی بکارگران توصيه نمائيم که آن 

زيرا در حقيقت، ما نميدانيم و نميتوانيم بدانيم که . نددموکرات خود نده -و تبليغ نمينمايند، اجازه ورود به احزاب سوسيال
گذار به سوسياليسم،  اشکالدموکراسی و  اشکالچه تعداد از ملل تحت ستم در عمل برای ادای سهم ناچيز خود در تنوع 

خدمت  تئوريک واما اينکه نفی آزادی جدائی، در حال حاضر از تمام جهات يک نوع فريبکاری . به جدا شدن نيازمندند
  . عملی به شوينيستهای ملل ستم گر ميباشد، ما آنرا ميدانيم، هر روزه می بينيم و لمس ميکنيم

" ما تاکيد ميکنيم که از خواست : " کيوسکی، در يادداشتی مربوط به قسمتی که ما نقل کرده ايم چنين مينويسد. پ
  "... ائيمحتما پشتيبانی مينم" مخالفت با سرزمينهای الحاقی به نيروی جبر 

که معادل شناسائی آزادی در تعيين سرنوشت " خواست"که در تائيد اين  مايچ رو به اعالم نظر کامال مشخص او به ه
بدون بسط دادن آن به آزادی در تعيين سرنوشت " ملحقات"است هيچگونه پاسخ دقيقی هم نميدهد، و نميتوان از واژه 

کند که در يک مباحثه اعالم داشتن تزها و خواستهائی بدون آنکه او بدون شک تصور مي! تعريف صحيحی بدست داد
  ! نيازی به اثبات آنها باشد، کافی است

سلسله از مطالباتی ميشود که آگاهی پرولتاريا را برعليه در آنچه مربوط به يک  ،بطور کلی" او ادامه ميدهد ...
تا  ،متناسب آن مثبت منفی آن ميپذيريم، زيرا يافتن محتوی  امپرياليسم تشديد مينمايد، ما آنها را بطور کامل و در محتوی
  ..". .ولی نه برای يک صلح دموکراتيک ،برعليه جنگ. زمانی که در اين نظام حاضر هستيم، کامال غير ممکن است

زوه ج ٤٥-٤٤صفحات " (پاسيفيسم و شعار صلح" مولف قطعنامه ما در باره . اين از اولين تا آخرين کلمه اشتباه است
ما . خوانده و تصور ميکنم حتی آنرا مورد تائيد قرار داده است، لکن ظاهراً آنرا نفهميده است ١٢) * سوسياليسم و جنگ

در شرايط امروزی و حکومتهای  هکارگران فقط در مقابل اين دروغ کموافق يک صلح دموکراتيک هستيم، ما به 
ما اعالم کرده ايم . طور که در قطعنامه ميآيد، هشدار باش ميدهيمهمان ،"امر بدون يکسری از انقالبات" بورژوائی اين 

ماهيت : برای صلح، يعنی تبليغاتی بدون در نظر گرفتن ماهيت حقيقی طبقاتی و دقيق تر" انتزاعی" که انجام تبليغات 
) ٤٧شماره (  سوسيال دموکرات"ما بطور روشنی در تزهای روزنامه . کارگران ميباشد فعلی امپرياليستی حکومتهای 

به قدرت برساند، بيدرنگ صلح دموکراتيکی را " اعالم داشته ايم که حزب ما چنانچه انقالب آنرا در طول جنگ حاضر 
  *به کليه کشورهای در حال جنگ پيشنهاد خواهد کرد

                                                           
 ".سوسياليست و جنگ" ٢١ار لنين جلد جوع شود به کليات آثر ١٢
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کلی  مخالف آزادی در حق خود تعيينی است و بطور" تنها"کيوسکی با متقاعد ساختن خود و ديگران که . اما پ 
آيا ". موافق يک صلح تموکراتيک نيستيم " بهيچوجه مخالف دموکراسی نيست، تا به آن حد تنزل ميکند که ميگويد ما 

  واقعا عجيب نيست؟ 
برعليه حق تعيين سرنوشت است و نه اينکه کال برعليه " تنها"به خود و ديگران اطمينان ميدهد، او کيوسکی که . لکن پ

جالب توجه است، آيا چنين ". ما طرفدار صلحی دموکراتيک نيستيم : "تنزل ميکند که ميگويد تا بدان درجه ،دموکراسی
  نيست؟ 

زيرا اتالف وقت برای رد نمودن اشتباهات  ،کيوسکی ميآورد بيهوده است. برخورد به هريک از مثالهای بعدی که پ
سوسيال دموکراسی هيچگونه شعار . شی نداردارز ،همانگونه منطقی بی محتوا که هر خواننده ای را به خنده واميدارد

بکار آيد، بدون آنکه همزمان " حدت شعور پرولتاريا برعليه امپرياليسم"نداشته و نميتواند داشته باشد که تنها در " منفی "
شعاری . سوسيال دموکراسی هر گاه خود بقدرت برسد مساله مربوطه را چگونه حل خواهد نمود، بدهد :پاسخی به اينکه

نميبخشد، بلکه آنرا کند ميکند، زيرا چنين شعاری پرت و " حدت "که فاقد پاسخ  معين مثبتی باشد، آگاهی را " منفی"
  . شيوای بی محتوائی بيش نيستفريادی تو خالی و سخنرانی  ،پالئی پوچ

شان ميدهند، درک نکرده معايب سياسی، معايب اقتصادی اند يا آنها را ن" نافی"کيوسکی تفاوت مابين شعارهائيرا که . پ
البته  ،اين تفاوت در اينست که برخی از معايب اقتصادی، بدون وابستگی به نوع روبنای سياسی سرمايه داری. است

مختص سرمايه داريند، تفاوت در اينست که بدون از بين بردن سرمايه داری، از بين بردن اين عيوب از نظر اقتصادی 
  . مثالی برای اينگونه نابودی نميتواند ارائه گردد که هيچگونه ،"امکان ناپذيرند"

امکان يعنی سرمايه داری " بربنيان نظام موجود"معايب سياسی برعکس در انحراف از دموکراسی که از نظر اقتصادی 
وجودند، مرتبا ديده ميشود که مولف درست شرايط عام مولت و بخشی ديگر در دولتی ديگر، پذيرند، بخشی در اين د

  . پذيری دموکراسی را کالً نفهميده است تحقق
به خواننده يادآور ميشويم که اين مساله در بحث بر سر مساله ملی ابتدا از جانب . اين امر در مساله طالق صادق ميباشد

 ،)منطقه، استان و غيره (او عقيده داشت که در دفاع از خود مختاری در درون دولت  .روزالوکزامبورگ مطرح گرديد
کزيت طلبان سوسيال دموکرات بايد خواهان محول نمودن تصميم گيری در مهمترين مسائل دولت که قانونگذاری ما مر

  . باشيم ،در باره حق طالق نيز که از موارد آنست، به قدرت دولتی مرکزی
ست اليمثال حق طالق بوضوح نشان ميدهد که بدون مطالبه فوری و کامل آزادی حق طالق نميتوان دموکرات و سوسي

البته درک اين مطلب بهيچ  - برای زن است ،نای قيد و بند اضافی برای جنسيت تحت ستمعبود، زيرا فقدان اين آزادی بم
   !انشان نميباشدد وجه مشکل نيست که برسميت شناختن آزادی حق جدائی از مرد، دعوت همه زنان به ترک مر

   ."مخالفت ميکند"کيوسکی . پ
زن قادر به تحقق نباشد، به چه ) "مواردی که زن مايل بترک مرد باشد" (گر در اين مواردا" ،)حق طالق" (اين حق"

يا اگر اين تحقق پذيری به اراده اشخاص ثالثی يا بدتر از آن به اراده خواستاران ازدواج با او  ؟شکلی در خواهد آمد
  ". گشت؟ مسلما نه  بستگی داشته باشد؟ آيا آنگاه ما بدنبال اعالم يک چنين حقی روان خواهيم

در سرمايه داری . ان ميدهد که رابطه بين دموکراسی و سرمايه داری حتی يکذره هم درک نشده استاين مخالفت نش
حقوق دموکراتيک " تحقق پذيری" حاکمند که  -بلکه بمثابه پديده های نمونه وار ،نه بمثابه موارد نادر - آنچنان مناسباتی

حق طالق در جامعه سرمايه داری در اثر موارد غير قابل تحقق . غير ممکن ميسازد طبقات تحت ستم را برای آنان
دموکراسی و هر  - زير زن در سرمايه داری ،خواهد بود، زيرا جنسيت تحت ستم از لحاظ اقتصادی اسير گشته است

حق . آشپزخانه است برده ای محصور در اتاق خواب، اتاق بچه ها و ،"برده خانگی است" -شکلی هم که ميخواهد باشد
و غيره در نتيجه اسارت اقتصادی کارگران و " خودی"هيئت منصفه  ،انتخاب وکالی خلقی، کارمندان يا آموزگاران

  . دهقانان در سرمايه داری در غالب موارد نيز غير قابل تحقق ميباشد
با  ،اعالم ميدارد" خود خلقحکومت "برنامه ما آنرا بعنوان : همين امر در مورد جمهوری دموکراتيک معتبر است

وکراتيک تنها به سبيل چرب مدر سرمايه داری حتی خود جمهوری دوجوديکه همه سوسيال دموکراتها بخوبی ميدانند که 
  . کنی کارمندان توسط بورژوازی و به اتحاد بين بورس و حکومت منجر ميگردد

وجه اطالعی از مارکسيسم ندارند، ميتوانند از آن چنين تنها افراديکه به هيچوجه توانائی فکر کردن ندارند يا به هيچ 
 !آزادی حق تعيين سرنوشت مليتها هيچ ارزشی ندارد ،پس جمهوری، آزادی حق طالق، دموکراسی: گيری کنندنتيجه 

تر، گسترده  ،بلکه فقط مبارزه طبقاتی را خالصتر ،نميبردولی مارکسيستها ميدانند که دموکراسی سيستم طبقاتيرا از بين 
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هر چه آزادی طالق کاملتر باشد، برای زن  .واضح تر و براتر ميگرداند و اين همان چيزی است که ما بدان نيازمنديم
هر چه نظام دولتی . او سرمايه داری است و نه فقدان حقوق" بردگی خانگی"واضح تر ميگردد که سر چشمه 

هر چه . بختی آنها سرمايه داری است و نه فقدان حقوقدموکراتيکتر باشد برای کارگران روشنتر ميگردد که پايه بد
، برای کارگران ملت تحت ستم روشنتر ) نيستاين تساوی بدون آزادی جداشدن کامل (تساوی حقوق ملل کاملتر باشد 

  . ميگردد که اشکال اساسی سرمايه داری است و نه فقدان حقوق، و اال آخر
  کيوسکی آنرا نميشناسد، چه بايد کرد؟ . ور است ولی وقتی که پتکرار مجدد و مکرر الفبای مارکسيسم شرم آ

 -پاريس )١٦" (گولوس"تا اندازه ای که به خاطرم ميآيد در  –کيوسکی در مساله طالق بهمان ترتيبی صحبت ميکند . پ
  : اظهار کرده است) ١٧(جه کميته تشکيالت ارکه يکی از دبيران امور خ

حق طالق مطمئنا دعوت همه زنان به ترک شوهرانشان نميباشد، ليکن هرگاه سعی آزادی : سمکوسکی استدالل مينمود
  !!شود به زنی ثابت گردد که کليه مردان ديگر از شوهر خانم مزبور بهترند، پس بخودی خود نتيجه همان خواهد شد

ت را خدشه سمکوسکی در استدالل خويش فراموش نمود که يک ديوانگی به وظايف يک فرد سوسياليست و دموکرا
اگر سمکوسکی زنی را متقاعد کند که همه مردان ديگر بهتر از شوی او ميباشند، کسی در آنصورت آنرا . وارد نميسازد

احزاب بزرگ خالی از : بعنوان خدشه دار نمودن وظايف يک فرد دموکرات نخواهد پنداشت، حداکثر گفته خواهد شد
رش خطور کند و از کسی دفاع بنمايد که آزادی حق طالق را مثال بر اما اگر سمکوسکی بخاط! وجود ديوانگان نيستند

و : عليه زن خود که خواستار متارکه با اوست مردود ميشمارد و بدان خاطر دادگستری، پليس يا کليسا را به ياری ميطلبد
با وجوديکه در  حتی اکثر همکاران سمکوسکی در دبيرخانه خارجی –او را دموکرات بنامد، آنگاه تصور ميکنيم که 

  . زمره بهترين سوسياليستها ميباشند با او همبستگی نخواهند نمود
نشان داده اند که مساله را نفهميده اند و از کنار " سخن رانده اند"کيوسکی که در باره طالق . هم سمکوسکی و هم پ
نائی در سرمايه داری به سختی درست مانند کليه حقوق دموکراتيک حق طالق بدون هيچ استث: اصل جريان رد شده اند

محدود و صوری است و با وجود اين يک سوسيال دموکرات اصيل کسانيرا  ،و دارای خصلتی مشروط ،تحقق پذير است
. و اين جوهر جريان ميباشد. که اين حق را منتفی ميدانند نه تنها سوسياليست، حتی سوسيال دموکرات تلقی نخواهد کرد

است که در سرمايه داری بسيار محدود و " حقوقی "از اعالم نمودن و به تحقق در آوردن  عبارت" دموکراسی "سراسر 
اين حقوق، بدون  ربسيار مشروط ميتوانند تحقق يابند، ولی بدون اين اعالم و بدون مبارزه مستقيم و بالفاصله بخاط

  . آموزش توده ها با روحيه چنين مبارزه ای سوسياليسم امکان ناپذير است
سوسيال : مساله اصلی را نيز در مقاله اش که شامل موضوع مخصوص او يعنی مساله. يوسکی آنرا نفهميده استک. پ

  . دموکراتها چگونه ستم ملی را از بين خواهند برد؟ ميگردد، به کناری گذارده است
چيزيکه ربطی به ..(.ميگردد و" دنيا غرق در خون "مثال چطور  ،کيوسکی تنها به عبارت پردازی اکتفا کرده است. پ

يا همانطور که گاهی اوقات ! الل کليه مسائل خواهد بودانقالب سوسياليستی ح: راه باقيستعمال فقط يک). جريان ندارد
  . حق تعيين سرنوشت در سرمايه داری غير ممکن و در سوسياليسم زائد است: کيوسکی ابراز ميدارند. طرفداران پ

اين بر داشت شاهدی است بر اينکه . سياسی شووينيستی ميباشد –قول، از نظر عملی از نظر تئوريک اين برداشتی نامع
   :سوسياليسم بنا به دو نظر بدون دموکراسی امکان ناپذير است. اهميت دموکراسی درک نميگردد

  . هرگاه پرولتاريا با توسل به مبارزه بخاطر دموکراسی خود را برای انقالب آماده نسازد -١
بخشيدن کامل دموکراسی سوسياليسم پيروزمند قادر نميباشد پيروزی خود را به کرسی بنشاند و زوال  بدون تحقق -٢

  . دولت برای بشريت بصورت واقعيت در بيايد
در سوسياليسم حق خود تعيينی زائد نيست، بهمان اندازه مزخرف و آشفته فکری ناگواری است که : لذا وقتی گفته ميشود
  . ر سوسياليسم دموکراسی زائد استمثال ابراز گردد که د

حق خود تعيينی در سرمايه داری بطور کلی غير ممکن تر از دموکراسی در سرمايه داری نيست، و اين بهمان اندازه 
  . زائد است که کال دموکراسی در سوسياليسم هست

ست بهمين سبب وقتيکه مساله در. انقالب اقتصادی شرايط الزمه نابودی کليه اشکال استعمار سياسی را بوجود ميآورد
بدون . انقالب اقتصادی غير منطقی است، غلط استن ستم ملی است، اکتفای اشاره به چگونگی از بين برد :بر سر

امپرياليستی " اکونوميسم" –لکن اکتفا نمودن به آن . درست است. انقالب اقتصادی نميتوان آنرا از ميان برداشت
  . مضحک و بی مايه ای بيش نيست
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متساوی کليه مليتها را اعالم داشت، تدوين نمود و به تحقق در " حقوق: "بايستی تساوی حقوق ملی را بر قرار ساخت
آيا نفی حق دولت ملی خودی نفی حق تساوی : در اينجا اما اين سئوال. کيوسکی. همه با آن توافق دارند بجز پ. آورد

  . نيست؟ پيش ميآيد و از کنارش گذشته ميشود
و دموکراسی پيگير يعنی دموکراسی سوسياليستی اين حق را که بدون هيچ راهی جهت نزديکی . که چنين استمسلما 

  .آزادانه و پيوند ملل موجود نيست، اعالم ميدارد، تدوين و به تحقق در ميآورد
  
   

  های آلکسنيسکیپايان و شيوه -٧
  

  . کيوسکی نپرداخته ايم. استدالالت پما هنوز به 
تدالل صحيح نميتوان از سی تر از اين باشد، زيرا حتی يک اآنها يعنی نوشتن مقاله ای که پنج برابر طوالن بررسی کليه

يادداشتی در باره ارقام مربوط به  - آنهم بشرطيکه ارقام آن صحيح باشند -تنها چيزدرستی که نزد او يافت ميشود. او يافت
  . بانکها است

تيرک را برتن لرزان فرود "مبهم، درهم و برهم و مملو از عباراتی است مثل کليه استدالالت ديگرش تحمل ناپذير، 
ما نه تنها قهرمانان پيروزمند را محاکمه خواهيم کرد، بلکه آنها را بمرگ و نابودی نيز محکوم خواهيم "  ،"آورد

اعالم آزادی خلقها سخن از منشور و حقوق از " ،"دنيای جديد از وحشتناکترين تشنجها زائيده خواهد شد"، "ساخت
نخواهد بود، بلکه سخن از برقراری روابط واقعا آزاد، از هم گسستن بردگی صدها ساله، از محو استثمار اجتماعی 

   .واال آخر و غيره" بطور عام و ستم ملی بطور خاص خواهد بود
اکونوميسم " ايده"فکری آنها  ابتدا پايه: برميدارند و آنرا بر مال ميسازند" امر"اين عبارت پردازيها پرده از دو 

مارکسيسم و عدم درکی بهمان قياس ناکاملی از مناسبات بين کاريکاتوری بهمان اندازه ناهنجار از . امپرياليستی است
  . بود ١٩٠٢تا  ١٨٩٤بی نوای سالهای " اکونوميسم"سوسياليسم و دموکراسی است، همانطوريکه 
ار شيوه های الکسينسکی را مشاهده ميکنيم و الزم است که تامل خاصی به در ثانی در اين عبارت پردازيها بوضوح تکر

کيوسکی بند ويژه ای از مقاله اش را از اول تا به آخر فقط براين شيوه ها پايه گذاری نموده است . آن شود، چون پ
  "). موقعيت خاص يهوديان" :فصل دوم، بند ه(

مايز خود را از الکسينسکی اعالم داشتند، وقتی هم که او استدالالت بارها وجه ت ١٩٠٧قبال بلشويکها در کنگره لندن 
تئوريک را با گرفتن قيافه های مبلغ تهيج گر پاسخ ميگفت و اصال بدون بيان مطلب و با عبارات پرسرو صدا در مورد 

االن داد و فرياد  ،هانآ" :نمايندگان ما ديگر عادت به گفتن ،شکلی از اشکال چپاول و استثمار در سالن فرياد برميآورد
  . ، کرده بودند"بلند ميشود

چون او نميداند که به يک سلسله از مسائل و انديشه های . کيوسکی ميشنويم. را ما از پ"  داد و فغانی "درست چنين 
چند در مستدل در تزهای ما چگونه پاسخ دهد، قيافه مبلغ تهيج گر بخود ميگيرد، شروع به فرياد زدن مينمايد و عباراتی 

مورد استثمار يهوديان برزبان ميآورد، با وجوديکه بايد برای هر انسان کمی متفکر روشن باشد که نه مساله يهوديان 
   .کيوسکی کوچکترين ربطی به موضوع ندارد. پ" داد وفغان"بطور عام نه هم اينهمه 

  
  

  .١٩١٦نوشته شده در اوت تا اکتبر 
  )ستاره( "سوسدا"در مجله  ١٩٢٤نخستين بار در 

  لنين منتشر گشت. به امضای و ٢و  ١شماره های 
  .٢٣ای لنين جلد . کليات آثار و - ترجمه از متن آلمانی
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  برنامۀ جنگی انقالب پرولتاريائی
)١٨(  

  
ا راجع به در هلند، اسکانديناوی و سوئيس از ميان سوسيال دموکراتهای انقالبی، که بر ضد اکاذيب سوسيال شووينيسته

، نغمه هائی بگوش ميرسد مبنی بر اينکه ماده جديدی در باره در جنگ امپرياليستی فعلی مبارزه مينمايند" دفاع از ميهن"
روزنامه . گردد" تسليح مردم"يا " ميليس"جانشين ماده قديمی برنامه حداقل سوسيال دموکراسی در باره " خلع سالح"
لع سالح خشماره سوم خود سر مقاله ای بنفع ين مساله باب مباحث را گشوده و در در اطراف ا" انترناسيونال جوانان"

در مجله . مشاهده مينمائيم" خلع سالح"گريم هم گذشتی نسبت به ايده . ر متاسفانه ما در تزهای نوين. درج نموده است
  نيز باب مباحثه گشوده شده است " نويد"و " زندگی نوين"های 

  .خلع سالح را از نزديک بررسی نمائيم اينکه نظريات مدافعين
  

١  
  

پيگيرترين مظهر مبارزه برضد هر  برهان اساسی عبارت از اينست که خواست خلع سالح واضح ترين، قطعی ترين و
  . ونه ميليتاريسم و هرگونه جنگ استگ

سوسياليست بودن خود سوسياليستها، چنانچه از . ولی گمراهی اساسی طرفداران خلع سالح در همين بحران اساسی است
  . نکشيده باشند نميتوانند با هر نوع جنگی مخالف باشنددست 

امپرياليستی " معظم"بورژوازی کشورهای . مخالف جنگهای انقالبی نبوده و نميتوانند باشنداوالً سوسياليستها هرگز 
لست ما يک جنگ ارتجاعی، بورژوازی بدان مشغو اين سراپا جنبه ارتجاعی بخود گرفته است و جنگی را که اکنون 

مثالً در مورد : اين بورژوازی قضيه از چه قرار است برضدولی در مورد جنگ . برده داری و جنايتکارانه ميدانيم
بورژوازی برای رهائی خود ميکنند؟  اين  جنگی که ملتهای مورد ستم اين بورژوازی يعنی ملتهای وابسته به مستعمره 

در عصر اين امپرياليست لجام گسيخته ديگر وقوع : "در بند پنجم چنين ميخوانيم" لانترناسيونا"در تزهای گروه 
  . اين نکته مسلماً نادرست است –" هيچگونه جنگ ملی امکان پذير نيست

ما  ،ولی آنچه را که ما اروپائيها. پر از جنگهای مستعمراتی است، "امپرياليسم لجام گسيخته "اين قرن  ،تاريخ قرن بيستم
ميناميم، اغلب همان " جنگ مستعمراتی"ان امپرياليستی اکثريت ملتهای جهان با شوينيسم پليد اروپائی ذاتی خود ستمگر

اتفاقاً يک از مهمترين خصوصيات امپرياليسم اينست که سير تکامل . جنگهای ملی يا قيامهای ملی اين ملل ستمکش است
ده و بدين طريق بر وسعت دامنه مبارزه بر ضد ستمگری ملی سرمايه داری را در عقب مانده ترين کشورها تسريع نمو
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و از اينجا ناگزير اين نتيجه بدست ميآيد که امپرياليسم بايد در موارد  .اين يک واقعيتی است. ميافزايد و آنرا حدت ميبخشد
مينمايد، ميگويد  نامبرده دفاع" تزهای "که در جزوه خود از ) ١٩( يونی ئوس. عديده موجب پيدايش جنگهای ملی بشود

در عصر امپرياليستی هر نوع جنگ ملی بر ضد يکی از دولتهای معظم سرمايه داری به دخالت دولت ديگری منجر 
ميشود که با اولی رقابت ميکند و خود نيز دولت معظم امپرياليستی است و بدين طريق هر جنگ ملی به جنگ 

بسياری از . ولی نه هميشه ،ممکن استچنين چيزی . ت استولی اين برهان هم نادرس. امپرياليستی مبدل ميگردد
و اصوالً خنده آور است اگر . از طريق ديگری بوقوع پيوسته است ١٩١٤ - ١٩٠٠جنگهای مستعمراتی در سالهای 

" هيچگونه" ،"ممکن نيست"يم مثال پس از جنگ فعلی، چنانچه در نتيجه آن کشورهای محارب بکلی از پای در آيند بگوئ
لی، طرقيخواهانه و انقالبی از طرف مثالً چين به اتفاق هندوستان، ايران سيام و غيره بر ضد دول معظم بوقوع جنگ م

  . پيوندد
امکان وقوع جنگهای ملی در شرايط امپرياليسم از نظر تئوری غلط از لحاظ تاريخی اشتباه آشکار و از  نفی هر نوع 

ا که متعلق به ملتهائی هستيم که صدها مليون از افراد اروپا، آفريقا، آسيا م": لحاظ عملی برابر است با شوينيسم اروپائی
   ."غير ممکن است" ما"و غيره در چنگ ستم آنهاست بايد به ملتهای ستمکش بگوئيم که جنگ آنها بر ضد ملتهای 

را که در هر جا معه جنگهای داخلی  دنميتوان کسيکه مبارزه طبقات را قبول دارد. ثانيا جنگهای داخلی نيز جنگ است
. طبقاتی بمثابه ادامه و تکامل و تشديد طبيعی و در موارد مخصوص اجتناب ناپذير مبارزه طبقاتی است قبول نداشته باشد

نفی يا فراموش نمودن جنگهای داخلی معنايش دچار شدن به منتهی درجه . تمام انقالبهای کبير مويد اين اصلند
  . وسياليستی استاپورتونيسم و عدول از انقالب س

برعکس وقوع آنرا . برد ثانيا سوسياليسم پيروزمند در يک کشور، به هيچ وجه دفعتا هر جنگی را بطور کلی از بين نمی
گيرد، طور ديگری هم در  نهايت ناموزونی انجام می داری در کشورهای مختلف بطور بی تکامل سرمايه. شود محتمل می

 درتواند در آن واحد  سوسياليسم نمی: آيد از اينجا يک نتيجه مسلم و قطعی بدست می. شدتواند با شرايط توليد کاالئی نمی
سوسياليسم ابتدا در يک يا چند کشور پيروز خواهد شد و بقيه تا مدت زمانی در دوران . کشورها پيروزمند گردد تمام 

موجب اصطکاک خواهد گرديد، بلکه اين امر ناچار نه تنها . بورژوازی و يا ماقبل بورژوازی باقی خواهند ماند
بورژوازی ساير کشورها را وادار به کوشش مستقيم برای قلع و قمع پرولتاريای پيروزمند کشور سوسياليستی خواهد 

اين جنگ در راه سوسياليسم يعنی در راه رهائی . شروع و عادالنه استمدر چنين مواردی جنگ از طرف ما . نمود
خود به کائوتسکی، وقوع  ١٨٨٢سپتامبر سال  ١٢انگلس که در برنامه مورخه . ازی استهای ديگر از قيد بورژو ملت

منظور او همان دفاع . شمارد، کامال محق است را صريحا ممکن می پيروز شدهسوسياليسم " جنگهای تدافعی"
  . پرولتاريای پيروزمند بر ضد بورژوازی ساير کشورها بود

ما بورژوازی را نه تنها در يک کشور، بلکه در تمام کشورها سرنگون سازيم  گردد که جنگ فقط زمانی غير ممکن می
از نقطه نظر علمی سراپا غلط و کامال ضد انقالبی است اگر . و بطور قطع بر آن غالب آئيم و از آن سلب مالکيت نمائيم

به  انتقالکارها و در واقع  که دشوارترين -آنچه را که اتفاقا از همه مهمتر است يعنی سرکوب مقاومت بورژوازی را 
و " اجتماعی"کشيشان . ناديده انگاريم يا روی آن سايه بيفکنيم -  سوسياليسم بيش از همه مستلزم مبارزه است

اند ولی فرق آنها با سوسيال دموکراتهای  آميز آتيه آماده ها هميشه برای خيالبافی در باره سوسياليسم مسالمت اپورتونيست
منظور عملی نمودن اين ه طبقاتی ب جنگهایخواهند در باره مبارزه شديد طبقاتی و  همين است که نمی انقالبی اتفاقا در

  . آينده درخشان، تفکر و تعمق نمايند
ها نفرت انگيز است، زيرا  برای خيلی" دفاع از ميهن"مثال مفهوم . ما نبايد بگذاريم با حرف اغفالمان نمايند

استتار و پرده  فعلیکمک آن دروغ بورژوازی را در جنگ غارتگرانه ه ها ب يستهای علنی و کائوتسک اپورتونيست
شود که ما بايد از تفکر در باره اهميت  ولی از اين واقعيت چنين نتيجه نمی. اين يک واقعيتی است. نمايند پوشی می

ديق کرد که جنگ توان تص را در جنگ فعلی فقط و فقط وقتی می" دفاع از ميهن. "شعارهای سياسی دست بکشيم
سفاهت صرف بود . سازد يعنی مطابق با مصالح پرولتاريا باشد، زيرا هيچ جنگی امکان هجوم را منتفی نمی" عادالنه"

دولتهای بزرگ امپرياليستی يا از طرف پرولتاريای  بر ضدملل ستمکش در جنگ آنها  طرفاز " دفاع از ميهن"هر آينه 
  . شد دولت بورژوازی نفی می* ليفهبر ضد فالن گا ویپيروزمند، در جنگ 

جنگ : شد هر جنگی فقط ادامه سياست با وسائل ديگر است از نقطه نظر تئوری کامال اشتباه بود هر آينه فراموش می
امپرياليستی فعلی ادامه سياست امپرياليستی دو گروه از کشورهای بزرگ است و اين سياست معلول مجموعه مناسبات 

ولی همان عصر ناگزير بايد موجب پيدايش سياست مبارزه بر ضد . گيرد ه و از آن نيرو میعصر امپرياليستی بود
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ستمگری ملی و سياست مبارزه پرولتاريا بر ضد بورژوازی گردد و به آن نيرو بخشد و بهمين جهت اوال قيامها و 
های انقالبی  نوع جنگ ا وحدت هر دوبورژوازی و ثالث بر ضدهای پرولتاريا  ها و قيام جنگهای ملی انقالبی و ثانيا جنگ
  . و غيره را ممکن و ناگزير سازد

  
  

٢  
  

  . مالحظه کلی زير نيز باين مطلب افزوده ميشود
طبقه زحمتکشی که برای آموختن طرز استعمال اسلحه و بدست آوردن آن نکوشد فقط شايسته آنست که باوی همانند برده 

بورژوا و يا اپورتونيست مبدل نشده باشيم نميتوانيم اين نکته را فراموش نمائيم  زيرا اگر ما به پاسيفيست های. رفتار کنند
در . جامعه طبقاتی زندگی ميکنيم و جز مبارزه طبقاتی راه خروج ديگری از آن وجود ندارد و نميتواند داشته باشدکه در 

ير کارمزدوری، در هر حال طبقه ستمگر  ،هر جامعه طبقاتی، اعم از اينکه بنايش بربردگی يا سرواژ و يا، مانند امروز
حتی در دموکراسی ترين جمهوريهای  - فعلی نيز) ارتش توده ای(بلکه ميليس  ،نه تنها ارتش دائمی فعلی. مسلح است

اين حقيقت آنقدر ساده و روشن است که تصور . پرولتارياست بر ضد تسليح بورژوازی  –بورژوازی مثل سوئيس 
همينقدر کافيست ياد آور شويم که چگونه در کشورهای سرمايه داری از ارتش . ن نيازی باشدنميرود به مکث در روی آ

  . بر ضد اعتصاب کنندگان استفاده ميشود
اساسی ترين و مهمترين واقعيات جامعه معاصر سرمايه داری  ،تسليح بورژوازی بر ضد پرولتاريا يکی از بزرگترين

" خلع سالح" ،"خواست"به سوسيال دموکراتهای انقالبی پيشنهاد ميشود  آن وقت در مقابل يک چنين واقعيتی. است
. اين کامال برابر است با عدول کامل از نقطه نظر مبارزه طبقاتی و دست کشيدن از هر انديشه انقالبی. مطرح نمايند
اين يگانه تاکتيک . باشدتسليح پرولتاريا برای پيروزی بر بورژوازی، سلب مالکيت از آن و خلع سالح آن : شعار ما بايد

. ميليتاريسم سرمايه داری ناشی شده و معلول اين تکامل است تکامل عينی از ممکن طبقه انقالبی و تاکتيکی است که 
جهانی خود، اصوال  -آنکه بورژوازی را خلع سالح نمود ميتواند، بدون خيانت به وظيفه تاريخی پس از پرولتاريا فقط 

فقط آنوقت و به هيچ وجه نه  -دازد و شکی نيست که پرولتاريا همين کار را هم خواهد کرد ولیهر نوع سالحی را دور ان
   .زودتر از آن

دهشت و هراس و  فقطاگر جنگ کنونی در بين سوسياليستهای مسيحی مرتجع و خرده بورژوازهای ندبه و زاری کن 
د ميکند، ما در مقابل آن بايد بگوئيم جامعه سرمايه فقط انزجار از هر نوع استعمال اسلحه، خونريزی، مرگ و غيره تولي

و حال آنکه به ميان کشيدن . باری برای اين جامعه تهيه ميبيند دليلی نيست که نوميد شويم دهشت بی پايان داری هميشه 
در يک چنين نوقعی که نيروهای خود بورژوازی  - يا بعبارت صحيحتر آرزوی خلع سالح –" خلع سالح" ،"خواست"

برابر چشم همه موجبات را برای يگانه جنگ مشروح و انقالبی يعنی جنگ داخلی بر ضد بورژوازی امپرياليستی  در
  . از لحاظ معنای واقعی خود، چيزی نيست جز مظهر ياس و نوميدی - فراهم مينمايند

نقش : ر خواهيم شدبه وی ياد آو جهانی را -هر کس بگويد اين يک تئوری دور از زندگی است ما دو واقعيت تاريخی
در روسيه از طرف  ١٩٠٥و قيام دسامبر سال  ١٨٧١استها و کار زنان در کارخانه ها از يکطرف و کمون سال تر

  . ديگر
کاربورژوازی عبارت است از بسط و توسعه تراستها کشاندن کودکان و زنان به کارخانه ها، شکنجه و عذاب آنان در  

چنين بسط و توسعه ای نيستيم و از آن " خواهان"ما . دنشان به منتهای فقر و نيازآنجا، فاسد نمودن آنان و محکوم کر
مبارزه ميکنيم؟ ما ميدانيم تراستها و کار زنان در کارخانه  چگونه ولی . نکرده، بلکه عليه آن مبارزه مينمائيم" پشتيبانی"

و سرمايه داری ما قبل انحصاری و بدورانيکه نی بسوی صنايع دستی عبعقب يما نميخواهيم . ها پديده هائی مترقی هستند
از طريق تراستها و غيره به پيش و از آن نيز پا فراتر نهاده و به سوی . زنان بکار خانگی مشغول بودند باز گرديم

  . سوسياليسم
ست نه امروز بورژوازی امپريالي. تغييرات الزمه، در مورد نظامی کردن فعلی مردم نيز صدق ميکند اين استدالل، با
ما بايد در اين باره . فردا شايد به نظامی کردن زنان نيز اقدام نمايد. جوانان را نيز نظامی ميکند ،بلکه ،تنها کليه مردم

هر قدر اين عمل سريعتر باشد بهمان نسبت نيز قيام مسلحانه بر ضد سرمايه  ،هر چه سريعتر به پيش. چه بهتر :بگوئيم
ميتوانند از نظامی کردن  ،يال دموکراتها نمونه کمون را فراموش نکرده باشند، چگونهاگر سيوس. داری نزديکتر ميگردد
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و . نيست، اين آرزو نيست، بلکه واقعيت است" تئوری دور از زندگی"جوانان و غيره ترس بخود راه دهند؟ اين يک 
، در اين مورد بخود شک و ترديد حقيقتا خيلی بد بود اگر، سوسيال دموکراتها، عليرغم کليه واقعيات اقتصادی و سياسی

  . راه ميدادند که عصر امپرياليستی و جنگهای امپرياليستی ناگزير بايد به تکراراين واقعيت منجر گردد
: در يکی از روزنامه های انگليسی چنين نوشته بود ١٨٧١مه سال  اهورژواهای ناظر جريانات کمون در ميکی از ب

زنان و کودکان از سيزده سال بباال در ". ملت دهشتناکی از کار در ميآمديل ميشد چه اگر ملت فرانسه فقط از زنان تشک"
در نبردهای آتيه برای سرنگون ساختن بورژوازی نيز جز اين نخواهد بود و . موقع کمون دوش بدوش مردان ميجنگيدند

قرار خواهند داد، زنان پرولتار هنگاميکه بورژوازی خوب مسلح شده کارگران بد مسلح شده يا بی سالح را مورد شليک 
يا بعبارت  –دست به سالح خواهند برد و از ملتهای مرعوب فعلی  ١٨٧١دست روی دست نگذاشته و مانند سال 

بدون شک، دير يا زود،  -صحيحتر از جنبش کارگری فعلی که اپورتونيستها بيش از دولت سازمان آنرا مختل ساخته اند
  . بوجود خواهد آمد" ملتهای دهشتناک "ن المللی پرولتاريای انقالبی ولی مطلقا بدون شک، اتحاد بي

امپرياليسم عبارتست از مبارزه شديد دولتهای بزرگ . امروز نظامی کردن در تمام شئون زندگی اجتماعی رخنه ميکند
کوچک بطور روز  برای تقسيم و تجديد تقسيم جهان و بهمين جهت هم ناگزير بايد در کليه کشورها خواه بيطرف و خواه

ولی زنان پرولتاريا در مقابل اين عمل چه خواهند کرد؟؟ آيا فقط به هر جنگی و هر . افزونی نظامی کردن را تشديد نمايد
چيزی که به جنگ مربوط است لعنت خواهند فرستاد و فقط مطالبه خلع سالح خواهند نمود؟ زنان طبقه ستمکش که طبقه 

تو بزودی بزرگ : "آنها به فرزندان خود خواهند گفت. ين نقش ننگينی تن نخواهد دادز به چنگعا انقالبی است هرواق
اما  ،اين علم برای پرولتاريا ضروری است. بگير و عمليات نظامی را بخوبی بيآموز. بتو اسلحه خواهند داد. خواهی شد

آنرا بر ضد برادران خود يعنی  نه برای آنکه نظير جنگ کنونی و طبق نصايحی که خائنين سوسياليسم به تو ميکنند
کارگران ساير کشورها بکار بری، بلکه برای آنکه بر ضد بورژوازی کشور خود مبارزه کنی و به استثمار و فقر و 

  ". جنگ نه از طريق تمايالت حسنه بل از طريق پيروزی بر بورژوازی و خلع سالح آن، خاتمه دهی
چنين تبليغاتی در مورد جنگ فعلی، امتناع گردد، در اين صورت بهتر اگر از اجرای يک چنين تبليغات و بويژه يک 

است کلمات پر آب و تاب در باره سوسيال دموکراسی و انقالب سوسياليستی و جنگ بر ضد جنگ به هيچ وجه برزبان 
  .رانده نشود

  
  

٣  
  

نا به ادعای آنها گويا خواست اخير با در برنامه اظهار مخالفت مينمايند زيرا ب" تسليح مردم"هواداران خلع سالح با ماده 
ما فوقا مهمترين نکات يعنی رابطه خلع سالح با . سهولت بيشتری راه را برای گذشت نسبت به اپورتونيسم هموار ميکند

حال موضوع رابطه ميان خواست خلع سالح و . مبارزه طبقانی و انقالب اجتماعی را مورد بررسی قرار داديم
يکی از مهمترين دالئل غير قابل پذيرش بودن اين خواست همانا اينست که . بررسی قرار ميدهيم يسم  را مورداپورتون

  . خواست مزبور و توهمات ناشی از آن ناگزير موجب ضعف و ناتوانی مبارزه ما با اپورتونيسم ميگردد
يسم، بطور الينفکی با مبارزه اگر مبارزه عليه امپريال. شکی نيست اين مبارزه مهمترين مساله روز انترناسيونال است

عمده  يکی از نقايص. عليه اپورتونيسم توام نباشد، جز عبارت پردازی پوچ يا فريب چيز ديگری نخواهد بود
و يکی از دالئل اساسی ورشکستگی احتمالی اين نطفه های انترناسيونال سوم همانا اينست که ) ٢٠(سيمروالدوکينتال 

بطور علنی حتی مطرح نشد تا چه رسد به حل آن از لحاظ  لزوم گسيختگی پيوند با  ،مساله مبارزه با اپورتونيسم
در بزرگترين کشورها همه جا . در درون جنبش کارگری اروپا پيروز گرديده است -موقتا –اپورتونيسم  .اپورتونيسم

جهت کمتر  و به اين  يکی سوسيال امپرياليسم بی پرده و وقيح :اپورتونيسم دو سايه روشن عمده بخود گرفته است
 ،و اندرولد ها ،امبا هاحضرات پلخانف ها، شيدمان ها، لژين ها، آلبرتوما ها و س :خطرناک که نمايندگان آن عبارتنداز

گروه سوسيال "آزه و  ،کائوتسکی ها :تسکيستیو ديگری اپورتونيسم پوشيده يعنی کائو .والخ ،هندرسون ها  ،هايدمان ها
رامزی ماکدونالد و ساير پيشوايان :  لونگه، پرسمان، مايراس و سايرين در فرانسه :)٢١(ان در آلم" دموکرات کار 

ستهای باصطالح چپ تروس و ساير رفرمي :چخيدزه و سايرين در روسيه ،مارتف :در انگلستان" حزب مستقل کارگر "
  .در ايتاليا
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بشکلهای  زيع مخالف و با دولتهار -از شونده، آشکار اوانقالبی آغ جنبش ها، و انفجارهای ،انقالباپورتونيسم بی پرده با 
. در اتحاد مستقيم است) در روسيه(،)٢٢(ميته های صنايع جنگی کمختلف، از شرکت در کابينه گرفته تا شرکت در 

اپورتونيستهای پوشيده، يعنی کائوتسکيستها، برای جنبش کارگری بس مضرتر و خطرناکترند، زيرا دفاع خود را از 
عليه اين دو شکل . و پاسيفيستی پنهان مينمايند" مارکسيستی"د با اوليها در زير جمالت ظاهر فريب و ظاهرا اتحا

 ،اتحاديه های صنفی ،عرصه های سياست پرولتاريائی يعنی پارلمانها کليه اپورتونيسم حکمفرمای کنونی بايد در 
شکل اپورتونيسم حکمفرما را دو ت عمده اينکه اين خصوصي. اعتصابها، در مسائل مربوط به جنگ و غيره مبارزه شود

مسکوت گذارده و  ،رابطه جنگ فعلی با انقالب و ساير مسائل مشخص انقالبمتمايز ميسازد اينست که مساله مشخص 
و اين عمل هم عليرغم تذکرات . پرده پوشی ميشود و يا با کنايه و اشاره به قدغن پليسی مورد تفسير قرار ميگيرد

جنگ  اين غير رسمی و  خواه در مانيفست بال بطور رسمی در مورد رابطه است که قبل از جنگ خواه من  بيشماری
نقض عمده خواست خلع سالح نيز اينستکه در اينجا کليه مسائل . قريب الوقوع با انقالب پرولتاريائی داده شده بود

دار يکنوع کامال جديد انقالب يعنی انقالب بی سالح شايد هواداران خلع سالح طرف. مشخص انقالب ناديده انگاشته ميشود
  هستند؟ 

در  –ما نميخواهيم اين امکان اسف انگيز را ناديده بگيريم که  .باری ما بهيچوجه مخالف با مبارزه برای رفرم نيستيم
ام مساعی ما، بدترين شرايط يعنی چنانچه با وجود انفجار های کثير ناشی از خشم و عدم رضايت توده ها و عليرغم تم

ا طرفدار برنامه رفرمی هستيم م. جنگ امپرياليستی دچار خواهد شدبشريت به دومين  -از جنگ کنونی، انقالب پديد نيآيد
اپورتونيستها خيلی شاد ميشدند اگر ما مبارزه در راه رفرم را تنها به آنان . عليه اپورتونيستها متوجه باشدنيز که آن 

و با فرار از يک واقعيت اسف  .مبهم مفقود ميشديم" خلع سالح"ماورا ابرهای مرتفع يک  واگذار مينموديم و خود در
بلکه همانا فرار از  ،بهيچوجه مبارزه بر ضد يک واقعيت نامطلوب نبوده" خلع سالح. "انگيز خود را نجات ميداديم

  . آنست
فاع از ميهن و تصديق آن در جنگ امپرياليستی شعار د: "آنچه ما در چنين برنامه ای خواهيم گفت تقريبا بدين قرار است

دادن يک چنين پاسخ ". چيزی نيست جز فاسد ساختن جنبش کارگری با اکاذيب بورژوازی  ١٩١٦ - ١٩١٤سالهای 
دفاع از " هرنوع"مشخصی به پرسشهای مشخص از نقطه نظر تئوری صحيحتر از خواست خلع سالح و امتناع از 

نيز اضافه و ما ميتوانستيم اين نکته را . فيدتر و برای اپورتونيستها تحمل ناپذيرتر استميهن و برای پرولتاريا بسی م
بورژوازی کليه کشورهای بزرک امپرياليستی، اعم از انگلستان، فرانسه، آلمان، اتريش، روسيه، ايتاليا، "  :نمائيم که

برای احراز سلطه بر جهان بتالش افتاده است  بقدری جنبه ارتجاعی بخود گرفته و بقدری ،ژاپن و اياالت متحده آمريکا
پرولتاريا نه تنها بايد با هرنوع  .کشورها فقط ميتواند جنگ ارتجاعی باشد بورژوازی اين که هرگونه جنگی از طرف 

در چنين جنگهائی باشد و چنانچه قيام بمنظور " خود"جنگی از اين قبيل ضديت ورزد، بلکه بايد خواستار شکست دولت 
  ". اين شکست برای قيام انقالبی استفاده نمايد ری از جنگ به موفقيت نيانجامد، ازجلوگي

ما با ميليس بورژوازی موافق نبوده و فقط طرفدار ميليس پرولتاريائی : در مورد مساله ميليس ما بايد اينطور بگوئيم
مثل ايالت متحده  در کشورهائی  بلکه برای ميليس بورژوازی نيز حتی ،بنابراين نه فقط برای ارتش دائمی .هستيم

بخصوص که ما ميبينيم در آزادترين . مصرف شود" يک پول و يک فرد"آمريکا يا سوئيس، نروژ و غيره نبايد 
بيشتر جنبه پروسی  ١٩١١و  ١٩٠٧ميليس روزبروز و بويژه در سال ) مثال مانند سوئيس(کشورهای جمهوری نيز 

ما . ز از آن برای بسيج نيرو بر ضد اعتصاب کنندگان بيشتر استفاده شده استو نيز ميبينيم که روزبرو - بخود گرفته
ونه دادگاه نظامی منحل گردد، حقوق کارگران گان از طرف مردم انتخاب شوند، هر افسر :ميتوانيم طالب اين باشيم که

ت که نظير سوئيس به ائز اهميت اساين ماده بويژه برای آن کشورهای امپرياليستی ح(خارجی و محلی برابر باشد 
، )عدادی روز افزون و با بيشرمی هر چه بيشتر کارگران خارجی را استثمار و آنها را از کليه حقوق محروم مينمايندت

فرضا، هر صد نفر از اهالی اتحاديه های آزاد تشکيل دهند و مربيان خود را آزادانه انتخاب نمايند و حقوق اين  :سپس
ند فن جنگ را حقيقتا افقط با وجود چنين شرايطی است که پرولتاريا ميتو. داخت شود و غيرهمربيان از بودجه دولتی پر

انقالب . و نه برای برده داران خود بيآموزد و مصالح پرولتاريا بدون شک چنين تعليماتی را ايجاب ميکند خودبرای 
شهر، يک کوی صنعتی و يا يک  مثال تصرف يک -روس نشان داد هر موفقيت جنبش انقالبی ولو موفقيت جزئی آن

  . را اجرا کند بويژه يک چنين برنامه ای مجبور خواهد کردناگزير پرولتاريای فاتح را  - قسمت از ارتش
که تنها با برنامه نميتوان عليه اپورتونيسم مبارزه کرد، بلکه بايد بال انحراف نظارت نمود تا برنامه باالخره بديهی است 

بزرگترين اشتباه شوم انترناسيونال ورشکسته دوم اين بود که گفتارش با کردارش . ذارده شودها واقعا بموقع اجرا گ



٤٠ 

 

روش فعلی (مطابقت نداشت و در آن عادت به سالوسی و عبارت پردازيهای بيشرمانه انقالبی نشو و نما مييافت 
يعنی ايده ايکه  –ه يک ايده اجتماعی خلع سالح بمثاب). نسبت به مانيفست بال در نظر بگيريد  اکائوتسکی و همکارانش ر

زائيده محيط معين اجتماعيست و در محيط احتماعی معينی ميتواند موثر واقع شود و البته بصورت يک هوس شخصی 
مخصوصی است که استثنائا در زندگی برخی از کشورها مدتی بس " آرام"ظاهرا زائيده شرايط  -باقی نخواهد ماند

برای حصول اطمينان . جنگهای خونين برکنار بوده و اميدوارند بهمين منوال نيز برکنار مانندطوالنی از سر راه جهانی 
ما کشور کوچکی : "آنها ميگويند. باين موضوع کافيست مثال کمی در استدالل هواداران نروژی خلع سالح تعمق شود

و باينجهت در " (ساخته نيستن کوچک است و در مقابل کشورهای بزرگ هيچ کاری از دستماارتش ما  ،بيش نيستيم
ما ميخواهيم در .. ".)امپرياليستی با هر يک از گروه های کشورهای بزرگ نيز ناتوانيم اتحادباری به جلب اجمورد 

لع سالح عملی خدامه دهيم و بدينجهت طلب ميکنيم گوشه دورافتاده خود آسوده زيسته و سياست کناره جوئی خود را ا
البد نظير بيطرفی  –" دائمی" ("ت حتما تشکيل شود و بيطرفی دائمی ما محفوظ ماند و غيره گردد و دادگاههای حکمي

  ).؟دائمی بلژيک
تمايل خرده بورژوائی برای حتی االمکان دور بودن از  ،کوشش مذبوحانه کشورهای کوچک برای برکنار ماندن

 - ای باقی ماندن در يک وضعيت مطلقا پاسيفنبردهای عظيم تاريه جهانی، استفاده از وضعيت نسبتا انحصاری خود بر
اجتماعی که ميتواند تا حدود معينی موفقيت ايده خلع سالح و اشاعه آنرا در برخی از کشورهای عينی اينست آن شرايط 

بديهيست اين تمايل يک تمايل ارتجاعی و تماما مبتنی بر اوهام است زيرا امپرياليسم بهر نحوی شده . کوچک تامين نمايد
  . ورهای کوچک را بگرداب اقتصاد و سياست جهانی خواهد کشاندکش

 :خط مشی در جنبش کارگری اين کشور شده استدو امپرياليستی سوئيس موجب پيدايش مثال شرايط عينی 
اپورتونيستها، که با بورژوازی متحد شده اند ميکوشند از سوئيس يک فدراسيون جمهوری دموکراتيک انحصاری تشکيل 

آرام و بيسرو "بدينطريق از توريستهای بورژوازی امپرياليستی تحصيل سود نمايند و از اين موقعيت انحصاری بدهند تا 
  . حتی المقدور با مزايای بيشتری و آرامش بيشتری استفاده کنند" صدا

پيروزی  آن برای کمک به" بين المللی"سوسيال دموکراتهای واقعی سوئيس ميکوشند از آزادی نسبی سوئيس و موقعيت 
" مستقل خود"خدارا شکر که سوئيس بزبان . شرده عناصر انقالبی احزاب کارگری اروپا استفاده نمايندفاتحاد بهم 

  . بلکه به سه زبان جهانی و آنهم بزبانهای کشورهای محارب همسايه خود صحبت ميکند ،صحبت نکرده
، می پرداختند" ماليات فوق العاده جنگی"ن در هفته به عنوا ١٣*سانتيم ٢هزار عضو حزب سوئيس هر يک  ٢٠اگر 

برای اينکه با وجود ممانعت ستادهای  بود کافی  - يم و اين مبلغ بيش از حدهزار فرانک دريافت ميداشت ٢٠ساليانه ما 
ارتش، تمام حقايق مربوط به خشم و غضبی که هم اکنون در بين کارگران آغاز شده است و نيز حقايق مربوط به 

آنها در سنگرها و اميد واريهای آنان باستفاده انقالبی از اسلحه بر ضد بورژوازی امپرياليستی کشورهای برادری بين 
  . و غيره متناوباً به هر سه زبان چاپ و در بين کارگران و سربازان کشورهای محارب پخش شود" خودی"

، "Volksrecht" ها از قبيل اين درست همان کاری است که به بهترين روزنامه :اينها هيچيک تازگی ندارد
"Sentinelle Tagwacht" - فقط از راه يک چنين فعاليتی که قرار . انجام ميدهند ولی متاسفانه اين ميزان غير کافی

  . ميتوانند به چيزی عاليتر از يک قرار صرفا درخشان تبديل شود) ٢٣(درخشان کنگره حزبی آرائو 
که آيا خواست خلع سالح با خط مشی انقالبی موجوده در بين سوسيال مساله اينکه اکنون مورد توجه ماست اينست

، از نظر عينی برنامه کامال ملی و اختصاصا ملی "خلع سالح. "مسلما نه ؟دموکراتهای سوئيس مطابقت دارد يا نه
  . نقالبی بين المللی نيستامه بين المللی سوسيال دمکراسی اکشورهای کوچک بوده و به هيچ وجه برن

  
  نخستين بار در سپتامبر. ١٩١٦ته شده در سپتامبر نوش

  و ٩بزبان آلمانی در شماره های  ١٩١٧و اکتبر سال 
  به امضای" انترناسيونال جوانان"روزنامه  ١٠

  .لنين منتشر گشت. و
  ٢٣تطبيق با متن آلمانی آن در کليات آثار لنين چاپ آلمانی جلد 

  

                                                           
 سوئيس  واحد پولی - ١٣
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  توضيحات
در باره حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش نوشته شده ) پياتاکوف. ی(کيوسکی . ه پاين مقاله در جواب به نام -١

" مقاله کيوسکی درمورد تعيين سرنوشت و جواب لنين به آن" :دستنويس مقاله اين نوشته لنين را در بردارد .است
بعدها لنين . ه گذارده شده استلنينيسم به اين مقال - تيتر حاضر بوسيله انستيتوی مارکسيسم .دستنويس فاقد تيتر ميباشد

  .اکونوميسم امپرياليستی باين مساله اختصاص داد"کاريکاتوری از مارکسيسم و در باره "مقاله مفصلی را با نام 
نوامبر و دسامبر  -هولست در شماره های اکتبر -دموکرات هلندی هنريت روالند -اشاره لنين به خطابيه سوسيال -٢

ارگان اتحاديه بين المللی " جوانان"و در مورد سر مقاله ) زندگی نو(موکرات سوئيس نشريه حزب سوسيال د ١٩١٥
  . ، و همچنين به اظهاريه های چپهای اسکانديناوی است١٩١٦، مارس ٣شماره  -سازمانهای جوانان سوسياليست

در "و ) ات بفارسیمنتخب" (برنامه جنگی انقالب پرولتری "را در رساالت " خلع سالح"کتاب حاضر و تعيين شعار 
  . مورد انتقاد قرار داد) منتخبات بفارسی" (باره شعار خلع سالح

 ١٩٠٠اين روزنامه در دسامبر . اولين روزنامه مارکسيستی مخفی برای تمام روسيه ،)اخگر(طرفداران ايسکرا  -٣
ا بطور وسيع بگرد هم آئی ايسکر. بوسيله لنين در خارجه تاسيس شد، واز آنجا بطور مخفيانه به روسيه ارسال ميشد

بعد از انشعاب . دموکراتهای روس و سازمانهای محلی پراکنده، در يک حزب مارکسيستی انقالبی خدمت کرد - سوسيال
و تقسيم آن به بلشويکها و منشويکها،  ١٩٠٣دموکرات روسيه در  –در کنگره دوم حزب کارگری سوسيال  - در حزب
  . منشويکها افتاد و نام ايسکرای جديد را برخود نهادبدست ) به بعد ٥٢از شماره (ايسکرا 

 ١٩٠٥-١٩٠٧دوما يا دومای دولتی، مجلس نمايندگان در روسيه تزاريست، اين مجلس از دست آوردهای انقالب  -٤
يک دومای دولتی را  ،)بدون اختيار قانونگذاری(تزار دعوت به تشکيل يک مجلس مشورتی  ١٩٠٥در ماه اوت . است

بلشويکها برعليه طرح دومای بولی . وزير داخله اعالم داشت(.......) با طرح کميسيونی به رياست بولی گين در توافق 
آنها کارگران را به عدم شرکت در انتخابات و مبارزه برای  :گين از طريق تحريم فعال عکس العمل نشان دادند

تشکيل بوسيله جنبش انقالبی کارگران و دهقانان از  دومای بولی گين حتی قبل از. سرنگونی سلطنت مستبده، فراخواندند
  ). کليات آثار لنين چاپ آلمانی  ٢٣رجوع شود به جلد . (هم پاشيد

) ١٩١٧- ١٩١٢(و چهارمين ) ١٩١٢ - ١٩٠٧(، سومين )١٩٠٧ژوئيه  –فوريه (، دومين )١٩٠٦ژوئيه  -آوريل(اولين 
انتخابات برای دوما، . ر عمل هيچگونه قدرت واقعی نداشتنددومای دولتی بطور رسمی مراجع قانونگذاری بودند، ولی د

حقوق انتخاباتی طبقات زحمتکش و هم چنين مليتهای غير روس که ساکنين . مستقيم با حقوق مساوی و عمومی نبودند
حق  بخش قابل مالحظه ای از کارگران و دهقانان از هيچگونه. به شدت زير پا گذاشته ميشد ،روسيه را تشکيل ميدادند

  . انتخاباتی برخوردار نبودند
سوسيال دموکراتهای بلشويک از بلند گوی دوما برای افشای سياست تزاريسم و همچنين دوروئی احزاب بورژوازی 

زمانيکه در سال . را داده بود ليکن در عمل از تزاريسم پشتيبانی ميکرد، استفاده کردند" اپوزيسيون"ليبرال که بخود نام 
فراکسيون  ١٩١٥در سال . امپرياليستی آغاز شد، نمايندگان بلشويک برعليه جنگ موضع گرفتند جنگ جهانی ١٩١٤

  . بلشويکها مرکب از پنج نفر به شاقه محکوم شدند
در باره حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش که لنين I.Piatata ). پياتاکوف. ی(کيوسکی . پاشاره است به مقاله  -٥

کاريکاتوری "در اين شماره ميبايست مقاله لنين . بچاپ برساند ،دموکرات –وعه سوسيال مجم ٣قصد داشت در شماره 
که مواضع اپورتونيستی پياتاکوف را افشاء ميکرد، انتشار يابد، لکن " اکونوميسم امپرياليستی"و در باره " از مارکسيسم 

  . دموکرات بچاپ نرسيد –مجموعه سوسيال  ٣شماره 
٦-Neue Zeit )در اشتوتگارت منتشر  ١٩٢٣تا  ١٨٨٣دموکراسی آلمان که از سال  –مجله سوسيال ) عصر جديد

در . چندين اثر مارکس و انگلس را برای اولين مرتبه انتشار داد عصر جديد ،١٨٩٥تا  ١٨٨٥در فاصله سالهای . ميشد
وسته به هئيت انگلس پي .داشتندآلمان همکاری  وجنبش کارگری بين المللی  اين هئيت تحريريه اين مجله رهبران برجسته 
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، ببعد ١٨٩٥از سال . تحريريه مجله تذکراتی ميداد و زمانيکه از مارکسيسم دوری ميجست آنرا مورد نقادی قرار ميداد
  . مجله مذکور بطور منظم مقاالت رويزيونيستی منتشر مينمود ،انگلس. بعد از مرگ ف

ی سوسيال پاسيفيستی اتخاذ کرد و عمال در خدمت سوسيال موضع ،١٩١٤ - ١٩١٨در عرض جنگ جهانی امپرياليستی 
  . شوينيستها قرار گرفت

در اوائل جنگ جهانی اول، توسط سوسيال . را بخود گرفت" اتحاديه اسپارتاکوس"که بعدها نام  "انترناسيونال"گروه  -٧
ينگ ر، فرانس مRosa Luxemburgزامبورگ ، روزا لوگKarl Liebknecht ليبکنشت - دموکراتهای چپ، کارل

Franz Meringکالراستکين ،Clara Zetkin  ت پر اهميتی بنقش مث" انترناسيونال"گروه . شد و برخی ديگر تشکيل
طی کنفرانس سوسيال دمکراتهای چپ سرتاسر آلمان، گروه  ،١٩١٦در ژانويه . در تاريخ جنبش کارگری آلمان ايفا نمود

دمکراسی بين  –لوگزامبورگ و کارل ليبکنشت در مورد وظايف سيوسيال نظريات تدوين و پيشنهاد شده بوسيله روزا 
در بين توده ها به تبليغات انقالبی عليه جنگ امپرياليستی دست زده و " انترناسيونال" گروه . المللی را اتخاذ نمود

ئل مهم سياسی و در مسا. دموکرات را افشا مينمود –سياست کشور گشائی امپرياليسم آلمان و خيانت سران سوسيال 
امپرياليسم و نيز  آنها به نقش مساله ملی و امکان جنگهای آزاديبخش ملی در عصر. تئوريک آنها بدون اشتباه هم نبودند

کم اهميتی گروه اسپارتاکوس به نقش حزب مبارز . نوان متحدين پرولتاريا کم اهميت مينمودندعنقش دهقانان ب
به  -اگر چه استقالل ايدئولوژيک و سياسی خود را حفظ کردند -١٩١٧ مارکسيستی مستقل موجب گشت که در سال

  . اشتباهات چپهای آلمان در آثار لنين مورد نقادی قرار گرفتند. سانتريستهای سوسيال دموکرات مستقل آلمان بپيوندند
، در آلمان ١٩١٨بر در حين انقالب نوام). لنين در مجموعه حاضر" برنامه جنگی انقالب پرولتری"رجوع شود به اثر (

يکی از بزرگترين . بريد و در دسامبر همين سال حزب کمونيست آلمان را پايه گذاری نمود" مستقليون"اين گروه 
  . دستآوردهای تاريخی گروه اسپارتاکوس پايه گذاری حزب کمونيست آلمان است

 ،سوسيال دموکرات روسيه دموکرات بوسيله هئيت تحريريه ارگان مرکزی حزب کارگری -مجموعه سوسيال  -٨
از اين مجموعه دو شماره، شماره يک در اکتبر . تحت رهبری مستقيم لنين منتشر ميشد ،دموکرات -روزنامه سوسيال

  . از چاپ خارج شد ١٩١٦و شماره دو در دسامبر  ١٩١٦
  . لنين. ای. و - ايلين  -و -٩

  . انگلس. رجوع شود به منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت، از ف -١٠
  . انگلس. دورينگ از ف - رجوع شود به آنتی  -١١
 ١٨٩٢که در سال  ،حزب ناسيوناليست خرده بورژوائی ) (P.S.Pراست حزب سوسياليست لهستانفراک به جناح  -١٢

 لهستانی مستقل گذارده و در بين کارگران ایراين حزب اساس برنامه خود را بر مبارزه ب. تاسيس شده بود، گفته ميشد
لهستان به تبليغات ناسيوناليستی، جدائی طلبانه نهاده بود و با سعی در منحرف ساختن مبارزه مشترک آنان و مارگران 

تحت تاثير اولين انقالب روسيه حزب سوسياليست لهستان . روس، برعليه سلطنت مستبده و سرمايه داری مشغول بود
جنگ  در طول). فراکها(" "Pravica" پراويسا"و ) جناح چپ..(.."لوسيا: "به رو فراکسيون تقسيم شد) ١٩٠٦در سال (

سوسياليست لهستان، موضع انترناسيوناليستی اتخاذ کرد، هر دو حزب يکی  بچپ حزح جهانی اول بزرگترين بخش جنا
  . را تشکيل دادند) ١٩٢٥عنوان حزب کمونيست لهستان تا سال (شده و حزب کارگری کمونيست لهستان 

ت لهستان تجديد سازمان نمود و هنگام ناسيونال شوينيستی اتخاذ کرد و بدنبال آن بنام حزب سوسياليس پراويسا سياست
  . ردکسياست ضد شوروی سوسياليستی پيشه ايجاد دولت بورژوائی لهستان اين حزب حزب دولتی شد و 

کاری با فاشيستهای آلمانی جناح شوينيستی و ارتجاعی بهم. دوم اين حزب باز هم بدو شقه شد انیدر اوان جنگ جه
 ١٩٤٨در دسامبر . به همکاری پرداخت) حزب کمونيست(شتافت، و جناح ديگر با همان نام با حزب کارگری لهستان 

   .اين دو حزب متحد گشته و نام حزب متحده لهستان را بر خود نهادند
جمعبندی "ن از اين نامه در مقاله اش بنام لني. ١٨٨٢دسامبر  ١٢نگلس به کائوتسکی در تاريخ ا  اشاره است به نامه -١٣

که برای اولين بار در شماره اول ) کليات آثار لنين ٢٢رجوع شود به جلد " (از بخشی در باره آزادی در تعيين سرنوشت
  .منتشر شد، نقل قول مينمايد" سوسيال دموکرات"مجموعه 

ان و خرده بورژوازی اين کشور، تحت شعار استقالل که بوسيله کارگر ١٩١٦اشاره است به قيام ايرلند در آوريل  -١٤
تصويب قيام تحت تاثير غليان توده های وسيع خلقی عليه سياست استعماری حکومت انگليس که . ايرلند صورت گرفت

) Home Rule(ايرلند در چهار چوب امپراطوری بريتانيا را  (Self-government)قانون خود حکومتی ميانه رو 
پست، ايستگاه راه آهن و تعدا زيادی  ،عالوه بر دوبلين که در آنجا قيام کنندگان، ادارات. ه بود، شروع شدتبتاخير انداخ
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 ، وانيس کورتی)Athenry(قيام به شهرهای آتنری . از ساختمانهای اداری را بتصرف خود در آورده بودند
)Enniscorthy (طول انجاميد، قيام بوسيله بروز  ٧که  ،بلينبدنبال نبردهای خيابانی سخت در دو. و غيره سرايت کرد

   .امپرياليستهای انگليسی بيرحمانه سرکوب شد
   .يونبوس نام مستعار روزالوکزامبورگ -١٥
تا ژانويه  ١٩١٤تروتسکيست منتشره در پاريس از سپتامبر  –منشويک روزنامه  –) صدا() Golos( گولوس -١٦

  . فاع ميکرداين روزنامه از يک موضع سانتريست د. ١٩١٥
در طی کنفرانس اوت منشويکها انحالل  ١٩١٢، مرکز رهبری منشويکها، اين کميته در سال )کميته تشکيالت( -١٧
  . ايجاد شد بلب و همه گروهها و جريانات ضد حزط

ی بزبان آلمانی برای مطبوعات سوسيال دموکراتها ١٩١٦در سپتامبر " انقالب پرولتاريائی ه جنگیبرنام"مقاله  -١٨
" تسليح خلق"به مخالفت با ماده  ١٩١٤- ١٩١٨چپ سوئيس، سوئد و نروژ که در عرض جنگ جهانی امپرياليستی 

  .را ميدادند، نوشته شد" خلع سالح"برنامه سوسيال دموکراتها برخاسته بودند و شعار غلط 
در مورد شعار " حت نام با متن اصالح نشده ت ٢شماره "در مجموعه سوسيال دموکرات  ١٩١٦اين مقاله در دسامبر 

لنين کمی پيش از بازگشت به روسيه متن آلمانی آنرا به هئيت تحريريه  ١٩١٧در آوريل  .منتشر شد" خلع سالح"
  . اين  مجله بچاپ رسيد ١٠و  ٩در شماره های  ١٩١٧تحويل داد که " انترناسيونال جوانان "

   .نام مستعار روزا لوکزامبورگ – يونی يوس -١٩
انعقاد ) در سوئيس(بين المللی انترناسيوناليستها است که در سيمروالدو کينتال سوسياليستی  ر کنفرانسهایمنظو -٢٠

   .يافت
در کنفرانس مزبور . در سيمروالد تشکيل گرديد ١٩١٥سپتامبر سال  ٨تا  ٥از  نخستين کنفرانس بين المللی سوسياليستی

لنين از . اکثريت طرفداران کائوتسکی مبارزه در گرفتبين انترناسيوناليستهای انقالبی برهبری لنين و 
انترناسيوناليستهای چپ، گروه چپ سيمروالد را تشکيل داد که در آن فقط حزب بلشويکها بود که از يگانه خط مشی 

  . صحيح و پيگير انترناسيوناليستی بر ضد جنگ پيروی ميگرد
کنفرانس روش : امپرياليستی شناخته شده بودکنفرانس بيانيه ای تصويب کرد که در آن جنگ جهانی جنگ 

را که بر له اعتبارات جنگی رای داده بود و در حکومت بورژوازی شرکت کرده بودند مورد تقبيح قرار " سوسياليستها"
  . داد و کارگران اروپا را به مبارزه بر ضد جنگ و در راه صلح بدون الحاق طلبی و غرامت دعوت نمود

(       گی با آسيب ديدگان از جنگ تصويب نمود و کميسيون سوسياليستی بين المللی تنيز در باره همبسانس قطعنامه ای کنفر
  . را انتخاب نمود) 

در کينتال بر پا بود در اين کنفرانس حناح چپ  ١٩١٦آوريل سال  ٣٠تا  ٢٤از  دومين کنفرانس بين المللی سوسياليستی
لنين موفق شد قطعنامه ايرا به تصويب رساند که در آن سوسيال پاسيفيسم و . از کنفرانس سيمروالد متحدتر و قويتر بود

هائيکه در کينتال بتصويب بيانيه و قطعنامه . ار گرفته بودفعاليت اپورتونيستی دفتر بين المللی سوسياليستی مورد انتقاد قر
  . به پيش بود امیمللی بر ضد جنگ گرسيد، در رشد جنبش بين ال

کردند ولی اين روالد و کينتال به مجزا شدن عناصر انترناسيوناليست و متحد گرديدن آنان کمک کنفرانسهای سيم
پرياليستی مسياست بلشويکها يعنی تبديل جنگ امشی انترناسيوناليسم پيگير نبودند و تزهای اساسی  طکنفرانسها دارای خ

  . رناسيونال سوم را نپذيرفتندبه جنگ داخلی و کوشش برای شکست دول امپرياليستی خودی و تشکيل انت
  "گروه سوسيال دموکرات کار" -٢١
بتوسط نمايندگان رايشناک که از فراکسيون سوسيال  ١٩١٦سازمان مرکزيون آلمان که در مارس سال  –") اتفاق کار("

زيون اين گروه هسته اصلی حزب مستقل سوسيال دموکرات مرک. تشکيل گرديد ،دموکرات در رايشناک جدا شده بودند
آشکار را تبرئه ميکرد و از حفظ اين حزب سوسيال شوينيستهای . تشکيل گرديد ١٩١٧آلمان بود که در سال ) سانترالها(

  .وحدت با آنان دم ميزد
در روسيه از طرف بورژوازی بزرگ امپرياليستی تشکيل  ١٩١٥اين کميته ها در سال  – های صنايع جنگیکميته -٢٢

ت نفوذ در آوردن کارگران و بر انگيختن روحيه دفاع طلبی در آنان بفکر سازمانی از بورژوازی برای تح. گرديد
منافع بورژوازی ايجاب ميکرد نمايندگان کارگران را در اين . در جنب اين کميته ها تشکيل دهد" گروههای کارگر "

منشويکها در . ظامی به تبليغ پردازندن گروهها جلب نمايد تا در بين کارگران برای باال بردن بازده کار در کارخانه های
بلشويکها فعاليت اين کميته . اين فعاليت باصطالح ميهن پرستانه که بورژوازی بدان دست زده بود، شرکت جدی داشتند



٤٤ 

 

دوره " رجوع شود به ( .موفقيت اين تحريم را عملی نمودند اکثريت کارگران با احراز ها را تحريم نمودند و با پشتيبانی
  ). ترجمه فارسی ٢٧٨ -٢٧٧ -در ص  "اتحاد شوروی) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست مختصر 

. در آرائو برپا گرديد ١٩١٥نوامبر سال  ٢١ - ٢٠منظور کنگره حزب سوسيال دموکرات سوئيس است که در  -٢٣
اسيوناليستهای مهمترين مساله دستور روز کنگره مساله مربوط به روش سوسيال دموکراسی سوئيس در مورد اتحاد انترن

ضد  -١: در پيرامون اين مساله بين سه جريان در حزب سوسيال دمکرات سوئيس مبارزه در گرفت. سيمروالد بود
طرفداران  - ٣و  .)طرفداران جناح راست سيمروالد گريم و ديگران  -٢). هر بليخ و فلوهر و ديگران (سيمروالد يستها 

  ). پالتتن و ديگران(جناح چپ سيمروالد 
گريم قطعنامه ای به کنگره تقديم نمود که در آن به حزب سوسيال دموکرات سوئيس پيشنهاد ميشد به اتحاد سيمروالد  .ر

سوسيال دموکراتهای دست چپ . و صحت خط مشی سياسی سيمروالد يستهای دست راست را تصديق کند به پيوندد
يشنهاد شده بود لزوم بسط مبارزه انقالبی توده ای بر در اين اصالح پ. گريم اصالحی وارد کردند. رسوئيس در قطعنامه 

. ضد جنگ تصديق گردد و نيز گفته ميشد که فقط انقالب پيروزمند پرولتاريا قادر است به جنگ امپرياليستی پايان بخشد
     . کنگره با اکثريت آراء اصالح سوسيال دموکراتهای دست چپ را قبول کرد
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