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  پيشگفتارپيشگفتار
  

درس هايی کمون پاريس بDرای کDارگران پيشDتار انقالبDی ايDران بسDيار حDائز اهميDت                   

ايDDDDران در رونDDDDد برانDDDDدازی رِژيDDDDم          شDDDDرکت وسDDDDيع کDDDDارگران و زحمتکشDDDDان   . اسDDDDت

؛ و توقDDف و عقDDب رانDDدن انقDDالب تDDوده ای توسDDط   ١٣٥٧سDDرمايه داری سDDلطنتی سDDال 

ضدانقالب سرمايه داری آخوندی؛ می توانست با در دست داشتن تجربه کمون پاريس              

بDDه ويDDژه از زاويDDه شDDناخت ماهيDDت دولDDت سDDرمايه داری؛ و  . مسDDير ديگDDری را بپيمايDDد

: اشDDتن حDDزب پيشDDتار انقالبDDی، يDDا بDDه قDDول لئDDون تروتسDDکی در ايDDن کتDDاب      ضDDرورت د

  .برای مقابله با آن؛ "رهبری حزبی نيرومند"

پروس، .  انقالبی، از جنگ برخاسته بودحرکت هاین پاريس، مانند بسياری از کمو

          بDDDر١بDDه رهبDDری بيسDDمارک، و امپراتDDDوری دوم فرانسDDه، کDDه لDDDوئی نDDاپلئون بناپDDارت       

DDDرد، در  آن سDDDی کDDDه ١٥لطنت مDDDا ١٨٧٠ ژوئيDDDی بDDDديگر د  در جنگDDDر يکDDDدندرگيDDDش .      

  سDDرانجام در اوايDDل سDDپتامبر ارتDDش فرانسDDه نبردهDDا را يکDDی پDDس از ديگDDری باخDDت تDDا   

رد، در چهDارم سDپتامبر   ور فرانسه در شکست بزرگDی کDه در سDدان خDو        ط امپرا ١٨٧٠

  دولDDت«. م گرديDDد اعDDال»حکومDDت جمهDDوری« شDDد و شکسDDتهوری درهDDم طDDبسDDاط امپرا

سDرمايه دار اداره مDی شDد،      مDداران ، کDه بوسDيله هيDأت مDؤتلفی از سياسDت      »دفاع ملی 

          کوتDDDاه مDDDدتی. پDDDروس ادامDDDه داددولDDDت  و بDDDه جنDDDگ بDDDا ه را بدسDDDت گرفتDDDامDDDورزمDDDام 

    پDDاريس در حلقDDه محاصDDره ارتDDش پDDروس قDDرار     ؛از روی کDDار آمDDدن ايDDن دولDDت    پDDس

                                                 
 -١٨٠٨ (Charls Louis Napoleon Bonaparte سوم، شارل لوئی ناپلئون بناپارت ناپلئون -  ١

شد و به رياست جمهور انتخاب » آزادی« از تبعيد به فرانسه آمد و خواهان ١٨٤٨در ). ١٨٧٣
، مجلس را منحل کرد و با مراجعه به آرای عمومی امپراطور شد و تا ١٨٥٢کمی بعد، در . گرديد
  . امپراتور بود١٨٧٠
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 روزه وضDع قحطDی زده کDارگران پيوسDته روبDه وخامDت             ١٣٥در محاصDره ای     . گرفت

  .می رفت

هDرروز  ادامه می داد، زيرا کDه رهبDران آن      بی شور     جنگ را    »حکومت دفاع ملی  «

برای دفDاع از  .  طبقه کارگر پاريس هراسان شده بودند      رضايتیبيش از روز پيش از نا     

آنDDان بDDرای  .  پذيرفتDDه شDDده بودنDDد  »گDDارد ملDDی «و در شDDته  کDDارگران مسDDلح گ ،پDDاريس

پاسداری از مصالحی که در گارد برای خود مDی انديشDيدند کميتDه هDای مراقبDت خDاص               

خود تأسيس کرده و يDک کميتDه مرکDزی بوجDود آورده بودنDد کDه نماينDدگان هDر بيسDت               

پDDس از آن، وقتDDی کDDه کمDDون برقDDرار شDDد کميتDDه    . بخDDش پDDاريس در آن شDDرکت داشDDتند 

سDرانجام در اواخDر ژانويDه    . ب را تشDکيل داد مرکزی و گDارد ملDی نيDروی نظDامی انقDال           

پيمان ترک مخاصمه ميDان فرانسDه و پDروس امضDا شDد و بيسDمارک بDزور امتيازهDای                   

  .سختی از فرانسه گرفت

وقتی که در ماه مارس طبقه سرمايه دار در پی خلع سالح کDارگران برآمDد کDارگران          

ان  در برابDر آنD  » تDی يDر  آدلف« به رياست ٢»مجمع ملی «از خلع سالح سرباز زدند؛ و       

اکنDون کDارگران قDدرت را      . ، منعقد شDد   )نزديک پاريس (عقب نشينی کرد و در ورسای       

اولDDين نمونDDه   مDDارس انتخابDDات کمDDون پايDDان يافDDت و ايDDن     ٢٦در دسDDت داشDDتند و در  

     ٣چنDDان کDDه مDDارکس در کتDDاب جنDDگ داخلDDی فرانسDDه   . حکومDDت کDDارگری در جهDDان بDDود 

  بخش    که با آرای عمومی در٤ شده بود از مشاوران بلدیکمون تشکيل«می نويسد، 

طبيعی .  قابل عزل بودند- در مدتی کوتاه  -ل و ئوهای مختلف پاريس انتخاب شده و مس      

. اسDDت کDDه اکثDDر عضDDوها از طبقDDه کDDارگر يDDا نماينDDدگان سرسDDپرده آن طبقDDه بDDوده باشDDند 

               Dم نيDال هDين حDانی، در عDم    کمون هيأتی فعال بود نه هيأتی پارلمDود و هDی بDروی اجرائ

  ».نيروی قانونگذار

                                                 
٢  - Assemblee nationale   
٣  - The Civil War in France  
٤  - Coseillers municipaux  
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اين حکومت تازه فرصتی کم برای تنظيم برنامDه خDود و اجDرای آن داشDت، زيDرا کDه         

تی ير توانست پروسيان . انقالب سرمايه داران گرديد  مجبور به درگيری نظامی با ضد     

 تDن  را، که هنوز دو دژ در بيرون پاريس را در تصرف داشتند، متقاعد سازد که صدها 

  .از اسيران جنگی فرانسوی را آزاد سازند تا با حکومت کارگری نبرد کنند

سرانجام، کمون در اواخر ماه مDه، پDس از مقاومDت دليرانDه کDارگران پDاريس، از پDا              

 روز پس از ورود لشکريان تی ير به پاريس نيز و بچگان هشتمردان و زنان . درآمد

عمDل  ه بD ) بDورژوا (وحشت طبقه متوسDط    در کشتار وحشيانه ای که حکومت       . جنگيدند

يدنDد و هDزاران تDن بDه مسDتعمرات دوردسDت       طها هزار تن به خاک و خDون غل         رد ده آو

  .فرانسه تبعيد شدند

اينکه کمون پيش از درخون تپيدن فقط هفتاد ودو روز زيست، يکی از بزرگترين             با

  .های طبقه کارگر شد  پويندگی انقالب یربارهها برای آموزش د سرمشق

مارکس که جريان کمون پاريس را روز به روز دنبال می کرد سه بيانيه برای مجمع 

ليDDل رويDDدادهای کشDDور  حهيDDه کDDرد کDDه در آنهDDا بDDه تجزيDDه و ت  عمDDومی بDDين الملDDل اول ت 

اين بيانيه هDا کDه بDه تعDداد زيDاد بDه       .  پرداخت١٨٧١ و اوايل   ١٨٧٠فرانسه در اواخر    

جنDگ داخلDی در   «ی توزيع گرديد کتاب معDروف  های فرانسوی و انگيسی و آلمان   زبان

  . را تشکيل می دهندوی »فرانسه

تنها اصالح بزرگی که بوسيله مارکس و انگلس برای بيانيه کمونيست پيشDنهاد شDد    

مارکس و انگلس فرض کرده بودند که وقتDی طبقDه   . براساس تجربه کمون پاريس بود    

هDای خDود،    ری را در راه هDدف   کارگر قدرت را بدست گيDرد ابDزار حکومDت سDرمايه دا            

امDا بعDد از کمDون نظDر خDود را تغييDر دادنDد و در              . يعنی طبقه کارگر، بکDار خواهDد بDرد        

يک مطلب، «: نوشتند چنين گفتند) مانيفست( بيانيه ١٨٧٢مقدمه ای که بر چاپ سال 

بخصDDوص، بDDه وسDDيله کمDDون ثابDDت شDDد و آن ايDDن کDDه طبقDDه کDDارگر نمDDی توانDDد دسDDتگاه  

  ».آسانی قبضه کند و در راه مصالح خود بکار گيرده ده دولتی را بحاضر و آما
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 نسDل بعDدی   ؛ کرده بودندارزيابیهای کمون را  رکس و انگلس درس  همانطور که ما  

  .، و باالتر از همه لنين و تروتسکی، همان کار را کردندسوسياليست های انقالبی

 ١٩١٧ای فوريه و اکتبر ه  و انقالب١٩٠٥لنين در نوشته های خود درباره انقالب 

 را شرح دولت يستیوضوح بيشتری مفهوم مارکستجربه های کمون را بکار برد تا با 

 را بDورژوايی  دولDت  کDارگری و     دولDت   و خاصDه اخDتالف صDوری بDين         ؛ دهDد   گسترش و

 آمDDده ٥» و انقDDالبدولDDت«ين بررسDDی او از کمDDون در کتDDاب مشDDروح تDDر. روشDDن سDDازد

  . نوشته شده است١٩١٧است که در اوت و سپتامبر 

 ١٩١٧ و ١٩٠٥هDDای  تروتسDDکی، ماننDDد لنDDين، تDDداوم تجربDDه بDDين کمDDون و انقDDالب  

 عهDده دار بDود و از   ١٩٠٥وی که رياست شورای پتروگراد را در  . روسيه را پذيرفت  

 و سازمان دهنده ارتش سرخ و پيروزی بخDش آن بDر           ١٩١٧رهبران عمده قيام اکتبر     

سيار داشت تا اختالف ميان پيشDامدهای روسDيه انقالبDی          ضدانقالب نظامی بود، مجال ب    

  . کندبررسی را ١٨٧١فرانسه انقالبی سال و 

ترين گردآورده نوشته هDای تروتسDکی دربDاره کمDون پDاريس              مجموعه حاضر کامل  

           ١٨٧١: سDDی و پDDنج سDDال بعDDد  اولDDين گزيDDده،  . اسDDت کDDه تDDا کنDDون منتشDDر شDDده اسDDت    
    بDDه وسDيله تروتسDDکی نوشDDته شDد، و آن وقتDDی بDDود کDDه  ١٩٠٥، در دسDDامبر ١٩٠٦٦تDا  

          ١٩٠٥در زنDDDدان تDDDزاری انتظDDDار محاکمDDDه خDDDويش را بDDDرای نقDDDش خDDDود در انقDDDالب      

  .می کشيد

ايDDن نوشDDته دارای اهميتDDی خDDاص اسDDت، از آن روی کDDه نشDDان مDDی دهDDد پDDژوهش         

داشDDته يDز  نتروتسDکی در کمDون پDاريس نقشDی مهDم در تنظDDيم نظريDه انقDالب مDداوم او         

 ايجنتD «ه ای با عنDوان   ، در جزو  ١٩٠٦اين نظريه نخستين بار به طور کامل در         . است

  . منتشر گرديد١٩٠٧ در ٨ ضمن کتاب وی به نام انقالب ما٧»و چشم اندازها

                                                 
٥  - State and Revolution  
٦ - Thirty- Five Years After:١٩٠٦-١٨٧١  
٧  - Results and Prospects  
٨  - Our Revolution 
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يه با اين مفهوم را پرورانده است که انقالب روس» و چشم اندازها ايجنت«تروتسکی 

 سنتی انقالب طبقه تکاليفايان نمی رسد، هرچند په ب برقراری جمهوری طبقه بورژوا

متوسط، يعنی اصالحات ارضی و استقالل ملی و گسترش اقتصادی ملی و مانند اينها،           

به عقيده او اين انقالب به تشکيل دولتی کارگری، يعنی ديکتاتوری . بايد صورت پذيرد

دهقDان، کشDانيده   به رهبDری طبقDه کDارگر و بDا پشDتيبانی طبقDه             ) پرولتاريا(زحمتکشان  

به نظر تروتسکی طبقه سDرمايه دار عقDب مانDده روسDيه ضDعيف تDر از آن                 . خواهد شد 

بود که بتواند مبارزه ای آشتی ناپذير با حکومت تزاری و سياست امپرياليسم خDارجی            

  . بر عهده گيرد

بDورژا   انقDالب  تکDاليف رهبDری طبقDه کDارگر درحDالی کDه        فقط بDا     پيروزمندانه مبارزه

درا بDه برقDراری   خو در اروپا ١٨ و ١٧قرون  ، همانندرا اجرا خواهد کرد تيک  دموکرا

 بDDدين ترتيDDب تروتسDDکی مDDی ديDDد کDDه .  محDDدود نخواهDDد سDDاختبDDورژواجمهDDوری طبقDDه 

ايDن پDيش بينDی    . منتهی می شودبه انقالب کارگری بورژوايی مبارزه برای دموکراسی   

  . تحقق پيوست ،١٩١٧زمند امتبر ال بعد، در انقالب پيرودوازده س

جامع تDرين بيDان تروتسDکی از نظريDه انقDالب مDداوم              » و چشم اندازها   ايجنت«هرچند

توضDيح  ز  اين فکر اساسی را در چنDد مقالDه و جDزوه ديگDر نيD            ١٩٠٤است ولی او در     

  منتشDDر شDDد؛ و  ١٩٠٥کDDه در ژانويDDه   » ٩تDDا نهDDم ژانويDDه «از جملDDه مقالDDه  . داد فراتDDر

 نوشته شد؛ و چند ١٩٠٥ که در ژوئيه ١١ السال١٠منصفهسخنی با هيأت مقدمه ای بر 

  .های آن زمان بود  که روزنامه معتبر سوسيال دموکرات١٢مقاله در ناچالو
   و  ايجنتDD«تروتسDDکی . گرفDDت شDDکل  از نوشDDته هDDای آن دوره سDDی و پDDنج سDDال بعDDد  

و . ايد از آن را نقل می نماره می کند و مستقيمًا قسمتی به اين مقاله اش» چشم اندازها
                                                                                                      

  
٩  - Up to the Ninth of January  
١٠  - Speech to the Jury  
، از بنيانگذاران )١٢٤٣ - ١٢٠٤/ ١٨٦٤- ١٨٢٥ (Ferdinand Lasalleديناند السال، فر - ١١

  .آلمانی) سوسياليسم(جامعه گرائی 
١٢  - Nachalo 
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نيز تعداد زيادی از بندهای آن مقاله را که مستقيمًا اشDاره ای بDه آنهDا نمDی شDود عينDًا                    

با ايDن وجDود ايDن جDز يDک يDا دو       . آورده است» و چشم اندازها ايجنت«کلمه به کلمه در   

مDورد توجDه   سDی و پDنج سDال بعDد     مراجعه کوچک هيچ يک از مآخذی کDه بDرای تنظDيم             

به ايDن دليDل، بDرای    . مورد استفاده قرار نگرفته است    » دازهاو چشم ان   ايجنت«بوده در   

 به ١٩٠٥ در بهتر درک کردن روسيه ١٨٧١نشان دادن اينکه چگونه تجربه فرانسه 

  .سندی است منحصر به فردسی و پنج سال بعد تروتسکی کمک کرده است 

کDه  روسيه بر حسب معمول معتقDد بودنDد         ) ها رفرميست(گرايان    و اصالح  ها ليبرال

انقالبی کارگری که منجر به روی کار آمدن دولت کارگری شود فقط براساس نيروهای 

به عقيده آنان يک دوره گسترش اقتصاد    . پذير است  توليد کننده بسيار پيشرفته امکان    

انقDDDالب «؛ يعنDDDی سDDDرمايه داری زيDDDر فرمDDDان يDDDک حکومDDDت طبقDDDه متوسDDDط الزم بDDDود   

ه طبقDDه کDDارگر راه را بDDرای انقDDالب     تDDا وقتDDی کDDه سDDطح فنDDی و توسDDع     ،»دموکراتيDDک

تروتسکی کمون پاريس را مثال می زند تا نشان دهDد کDه عامDل         . سوسياليستی بگشايد 

طبقDه کDارگر، و هDيچ يDک از     آگDاهی  رتباط نيروها بين طبقات و   قطعی عبارت است از ا    

  .وار، بستگی به سطح نيروهای توليد کننده ندارد اين دو، ماشين

خDاطر نشDان مDی سDازد کDه در         ١٨٧١١٣کمون پاريس سDال      فرنک جلينک در کتاب   

.  درصد جمعيت فرانسه هنوز به کار کشاورزی مشغول بDود        ٦٠ بيشتر از    ١٨٧٠سال  

تعDداد متوسDط کDارگران    .  بودنDد  درصDد سDاکنان کDارگر   ٤٠ فقDط   ١٨٦٦حتی در پاريس    

بDا  . يسDت  بود که نشانه بارزی از توليد گسDترده صDنعتی ن      ٧٫٧کارگاه ها و کارخانه ها      

نمDDی توانسDDت از «ايDDن همDDه، همچنDDان کDDه تروتسDDکی اشDDاره کDDرده اسDDت، طبقDDه کDDارگر  

      قبضDDه کDDردن قDDدرت سDDرباززند؛ يDDک سلسDDله رويDDدادهای سياسDDی آنDDرا بDDه ايDDن کDDار وا    

  ».می داشت

در مقابل انتقاد کنندگانی که می گفتند، پيشنهاد تروتسکی اين است که پيش از آنکه   

مادی مسDاعدی فDراهم آورد يDک دگرگDونی سوسياليسDتی صDورت       سرمايه داری زمينه    

                                                 
١٣  - Frank Jellink, The Paris Commune of ١٨٧١   
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زم سوسDيالي سDاختمان   بالفاصDله اد که ديکتاتوری طبقDه کDارگر     گيرد، وی توضيح می د    

 و سوسDياليزم در سDطح جهDانی    را مستقر نمی سازد بلکه مقدمات آن را تهيه می بينDد        

گران قدرت را بدست در اينجا باز هم مثال کمون را می آورد که کار. ساخته خواهد شد

    ايDDن فDDوری کمDDون ».البتDDه حکومDDت جديDDد يDDک کمDDون سوسياليسDDت نبDDود« گرفتنDDد امDDا 

کليسا و دولت را از هم جدا ساخت؛ مجازات اعدام را لغو کDرد؛ بDه         : ها را برداشت   گام

جDای ارتDDش دائمDی نيروئDDی چريکDی از مDDردم مسDلح پديDDد آورد؛ همDه شDDهروندان را بDDا      

       از پرداخDDDت کرايDDDه معDDDوق معDDDاف سDDDاخت؛ از     ١٨٧٠کتبDDDر  عطDDDف بDDDه ماسDDDبق تDDDا ا   

کارخانه هائی که بوسيله مالکان آنها بسته شده بود آماری تهيه کDرد و طرحDی ريخDت      

که کار در اين کارخانه ها به ياری تعاونی های کارگران صورت پزيرد؛ برای مقابله با 

 شوند و حق گرفتن حقوقی ساالری مقرر داشت که کارمندان دولت فورًا احضار     ديوان

  .بيشتر از دستمزد متوسط کارگران نداشته باشند

   ايDن اقDDدام زمينDه ای بDDود بDرای کارهDDائی کDه حکومDDت کDارگری پDDس از احDراز قDDدرت       

تروتسکی که اين تجربه را بDرای چشDم انDداز آينDده روسDيه نقDل                . می بايست انجام دهد   

 :می کند؛ می گويد

صDالحاتی کDه بDه اصDطالح برنامDه حDداقل ناميDده مDی شDود           کDار را بDا آن ا       پرولتاريا«

آغDDاز مDDی کنDDد و، درسDDت بDDه حکDDم منطDDق وضDDع خDDود، مجبDDور خواهDDد شDDد کDDه از آن        

  » .حرکت کند ١٤اصالحات به طور مستقيم به اقدامات جمع گرايانه

، در مجلDDه هفتگDDی روسDDی  ١٩١٧ مDDارس ١٧در کمDDون پDDاريس، گزيDDده دوم، يعنDDی 

چون تروتسکی اين مقاله را اندکی پس از . ورک انتشار يافت در نيوي١٥زبان نوی مير

رسيدن خبرهای انقالب فوريه نوشت، پرواضح است که مقاله بازتاب هيجانی است که 

در حقيقت اين نوشته هم بيانيه ای است خطDاب بDه   . از اين پيشامد با او دست داده بود   

اسDDبت چهDDل و ششDDمين  کDDارگران انقالبDDی روسDDيه و هDDم تجديDDد خDDاطره ای اسDDت بDDه من   

                                                 
، نظامی که حل مسائل اجتماع را منوط به collectivism» کلکتيويسم«يا » جمع گرائی «-  ١٤

  .يد به نفع عامه می داندمشترک شدن وسايل تول
١٥  - Novy Mir 
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  المللDی بDودن کمDون تأکيDد     بخصوص شDايان توجDه اسDت کDه او بDر بDين             . سالگرد کمون 

از کمون کار خود را با تأکيد انتخاب همه خارجيان در حکومDت کDارگران آغD            «: می کند 

کDDارگران روسDDيه حتDDی بعDDد از انقDDالب فوريDDه توهمDDات مDDيهن پرسDDتانه عميقDDی     . »کDDرد

    هDDای همبسDDتگی  کDDرد بDDا يDDاری خواسDDتن از بهتDDرين سDDنت داشDDتند کDDه تروتسDDکی سDDعی 

  .بين المللی با آن مبارزه کند

تروريسم دو فصل از » مارکس و کائوتسکی«و » کمون پاريس و روسيه شوروی«
ايDن کتDاب بDرای اولDين     .  نوشته شده اند  ١٩٢٠ تروتسکی هستند که در      ١٦و کمونيسم   

 آمريکDDائی وسياليسDDت هDDای انقالبDDی س  بDDه زبDDان انگليسDDی و بDDه وسDDيله١٩٢٢بDDار در 

خDود تروتسDکی در مقدمDه ای بDر چDاپ دوم انگليسDی آن          . منتشDر شDد   ) حزب کارگران (

در واگن قطDار نظDامی و در ميDان شDعله هDای جنDگ داخلDی             ...اين کتاب «: کتاب نوشت 

درسDتی نDه تنهDا مطالDب اساسDی کتDاب بلکDه        ه اگر خواننده بخواهد بD  . نوشته شده است  

وتيز و بخصوص لحDن نگDارش آن را دريابDد بايDد آن اوضDاع را پDيش چشDم                   کنايات تند 

  ».داشته باشد

کDDارل . ١٧سراسDDر کتDDاب جDDدالی اسDDت بDDا کتDDابی بDDا همDDين عنDDوان از کDDارل کائوتسDDکی  

کائوتسکی که زمانی در ميان همه مارکس گرايان جهان نفوذی پيدا کDرده بDود پDس از           

 ١٩١٨ او در تابسDتان  ١٨پرولتاريDا وری کتDاب ديکتDات  . انقالب روسيه به آن حملDه کDرد       

و   بDDDه آن جDDDواب داد ١٩ و کائوتسDDDکی مرتDDDد پرولتDDDریلنDDDين در انقDDDالب  . نتشDDDر شDDDد م

م تجديDد کDرد و تروتسDکی در    زم و تروريD  زسکی يک سDال بعDد حملDه را بDا کمDوني            کائوت

  . به آن جواب داد١٩٢٠

       Dی مانDه ای مDی نوميدانDل سياسDی   کائوتسکی، در وضعی که به عمDعی مDا   د، سDد تDکن

 کمون پاريس و شهرت مارکس را، وسيله ای برای حمله به رفتDار        دارانسرمشق هوا 

                                                 
١٦  - Terrorism and Cummunism 
  )١٩٣٨ - ١٨٥٤ (Karl Johann Kautsky کائوتسکی، کارل يوهان -  ١٧
١٨  - The Dictatoship of the Peroletariat 
١٩  - The Proltetarian Revolution and Renegade Kautsky  
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  سDDعی مDDی کنDDد نشDDان دهDDد کDDه کمDDون بيشDDتر از روسDDيه  او. ن روسDDی قDDرار دهDDدکDDارگرا

.  و خودجDDDوش و کمتDDDر از آن خشDDDن و تشDDDنه خDDDونريزی بDDDود    يDDDکشDDDوروی دموکرات

ز دوگDواه عينDی کمDون پDاريس       تروتسکی در حمله متقابل به کائوتسکی بنحوی مؤثر ا        

و ديگDDDری ) ١٨٧٦، ٢١درکمDDDون پDDDاريس (٢٠اسDDDتفاده مDDDی کنDDDد، يکDDDی پDDDی يDDDر الورف  

وی در عين حال بDين      ). ٢٣ ١٨٧٦،  ١٨٧١در تاريخ کمون     (٢٢پرسپراليويه ليساگاری 

جمهوری شوروی جديد و کمون پاريس مقايسه ای مستدل می کند و بDه درک بهتDر و            

  .می دهدتری از هردو پديده ياری  کامل

 ٢٤ نوشDDته شDDد ولDDی در  ١٩٢١، در ٢٤آخDDرين گزيDDده، درسDDهائی از کمDDون پDDاريس   

در همDDان سDال بDDه صDورت مقدمDDه   .  منتشDDر گرديDد ٢٥زنDDدگی کDارگری  در ١٩٢٤مDارس  

اين مقاله اولين بار بDه زبDان انگليسDی    . ، چاپ شد٢٧، نوشته تيلز٢٦کتاب کمون پاريس  

  .بود، چاپ شده ١٩٣٥، شماره مارس ٢٨در بين الملل نو

       فرانسDDه مطDDالبی  ان کمونيسDDتجوانDDدر همDDان زمDDان بDDرای جنDDبش     تروتسDDکی کDDه  

مDا مDی تDوانيم همDه تDاريخ      «: بDا تأکيDد مDی گويDد        يستیت، بيشتر از هر مارکس    می نوش 

 :کمDDون را بDDا انگشDDت ورق بDDه ورق برگDDردانيم، ولDDی تنهDDا درآن يDDک درس مDDی بينDDيم    

هائی که از انقالب موفق   براساس درستروتسکی» .رهبری حزبی نيرومند الزم است

گرفته بود، ) ١٩١٩(و انقالب مجارستان ) ١٩١٨(روسيه و از شکست انقالب آلمان     

کمون را از ديدگاه رهبری انقالبی مورد بررسی مجدد قرار داد و نتيجه گرفDت کDه اگDر      

انقالبDDی هوشDDيار و مصDDممی در کDDار بDDود کDDارگران را در روز چهDDارم       پيشDDتاز  حDDزب 
                                                 

، انقالبی و )١٩٠٠ - ١٧٢٣ (Pierre Larrovich Lavrov الورف، پيتر الورويچ -  ٢٠
  .»فلسفه هگلی و تالش در راه تاريخ انديشه جديد«دانشمند روس مؤلف 

٢١  - Parizhskaia Kommuna 
٢٢  - Prosper Olivier Lissagray 
٢٣  - History of the Commune of ١٨٧١ 
٢٤  - Lessons of the Paris Commune 
٢٥  - La Vie Ouvriere 
٢٦  - Commune de Paris 
٢٧  - C.Tales 
٢٨  - The New Internatinnal 
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وی بDا جسDارت    . به قبضه کردن قدرت رهبری کرده بود نه شش مDاه ديرتDر   ٢٩امبرسپت

همDه تDاريخ فرانسDه، و بDا آن همDه تDاريخ       ... اگر حزبی وجود می داشت  «معتقد بود که    

  ».بشر، در مدار ديگری قرار می گرفت

 امروز هDم ضDرورت خDود را حفDظ کDرده اسDت،         ١٨٧١اين درس کمون پاريس سال      

    همDDDDه صDDDDلی بDDDDرای جنDDDDبش انقالبDDDDی جهDDDDان و مسDDDDؤوليت عمDDDDده زيDDDDرا کDDDDه مسDDDDأله ا

  .انقالبی استپيشتار انقالبی ساختن حزبی سوسياليست های 

  زاری. م
  ١٣٨٣ آبان ٢٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                 
 . روز سقوط امپراطوری دوم فرانسه-  ٢٩
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  ::سی و پنج سال بعدسی و پنج سال بعد
  ١٩٠٦١٩٠٦ تا  تا ١٨٧١١٨٧١

  

هDای طبقDه هDای     هDا و خيانDت      در ميDان شکسDت     پDاريس زحمتکشان  
فرارسDيده اسDت کDه بDا در دسDت      حاکم دريافتند کDه برايشDان سDاعت آن      

آنان پی بDرده انDد کDه     ... گرفتن کارهای عمومی وضع را نجات بخشند        
وظيفه حتمی و قطعDی شDان ايDن اسDت کDه بDا در دسDت گDرفتن قDدرت و             

  . مالک سرنوشت خويش شوند،حکومت
   ١٨٧١ مارس ١٨اعالميه کميته مرکزی گارد ملی پاريس، 

  
تاب ليساگاری، که اگر اشتباه نکنيم بDزودی در      خواننده روسی می تواند به وسيله ک      

پDاريس  .) ش . ه   ١٢٥٠ (١٨٧١چند چاپ متنوع انتشار خواهد يافت، با تاريخ کمون          

و با جزوه جاويدان مارکس، که به مقدمه ارزشمند انگلس مDزين اسDت، بDا          . آشنا شود 

سDال گذشDته   تا آنجا که ما می دانDيم در سDی و پDنج    . فلسفه آن تاريخ آشنائی حاصل کند  

. مDارکس گرايDDان مطلDDب مهمDDی بDDه آنچDDه مDDارکس دربDDاره کمDDون گفتDDه بDDود نيفDDزوده انDDد  

نوشDDته هDDای غيرمDDارکس گرايDDان حتDDی قابDDل ذکDDر نيسDDت، و بنابرمDDاهيتی کDDه دارد قDDادر   

آنچه به زبDان روسDی در دسDترس اسDت، بDا      . نيست که در اين باره چيزی برزبان آورد 

ای چاپ شده مشتی مطالب کهنه نامفهوم از واکنش در نظر گرفتن تازه ترين ترجمه ه      

تنها پليس .  پليس٣٠های فلسفی و اخالقی ميمرتسفی بين المللی است با چاشنی داور

سرشت مسلکی که بر . و سانسور نبوده اند که ما را از دلبستن به کمون باز داشته اند

                                                 
٣٠- Mymretsov   
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رايان جامعDه گDرا   خواهان ملی و ملی گی آزادآزادی خواهان،  يعنی –محافل پيشرو ما  

 هDا و هيجDان  ی  حاکم بود بکلی با نهاد رابطDه هDا و دلبسDتگ        –) ناسيونال سوسياليست (

  .هائی که در آن دوره مبارزه فراموش نشدنی کارگری تجلی کرده بودند بيگانه است

های کمون پاريس دور  اما اگر تا چند سال پيش ما بيش از هر ملت اروپائی از سنت

ذشتن از نخستين مرحله انقالب خودمDان، کDه مبDارزه طبقDه کDارگران      بوديم، اکنون با گ 

را به صورت انقالبی در حDال تDداوم، انقالبDی بDی انقطDاع، درآورده اسDت، پDيش از هDر           

  . روبرو هستيم١٨٧١ملت اروپائی به طور مستقيم با ميراث کمون 

ن المللDی  حاال، تاريخ کمون برای مDا در حکDم لحظDه ای هيجDان انگيDز در مبDارزه بDي                  

برای آزادی است، نه فقط به صورت نوعی وضع تاکتيکی، بلکه درسDی اسDت مسDتقيم     

  .و بی واسطه

  

  دولت و مبارزه بر سر قدرتدولت و مبارزه بر سر قدرت  ..١١
انقالب عبارت است از آزمون آشکار استقامت ميDان نيروهDای اجتمDاعی در مبDارزه            

صDلی  توده های خلDق، کDه بوسDيله انگيDزه هDا و عالقDه هDای ا               .بر سر رسيدن به قدرت    

آينDد،  ی هDا و مقصDدهای جنDبش، بDه حرکDت در مD       حياتی، و غالبًا بی هيچ درکDی از راه     

نقDش مDی کنDد، و آن يDک     » قانون و عDدالت «اين حزب بر پرچم خود . شورش می کنند 

اسDت يDا صDرف جDاه طلبDی؛          » وظيفDه «انقDالب، وجDدان     » قهرمانDان «؛ راهنمای   »نظم«

 دليل و برهان نمی جويد، يا ترس است که   که تعيين کننده رفتار ارتش يا انضباط است      

انضباط را به تحليل می برد، يا درون بينی انقالبی است که بر ترس و انضباط، هردو، 

... چيره می شود؛ شور، غرض شخصی، عادت، بلنDد پDروازی فکDر، خرافDه، فDداکاری                 

 هزارها احساس و انديشه و خلق وخوی و اسDتعداد و هيجDان، خDود را در ايDن گDرداب                  

ند يا به سطح باال می آيند؛ اما رفتار آن می شوند و نابود می گردقدرتمند می افکنند، گ

جهت عينی انقالب عبارت است از مبارزه بDرای بدسDت گDرفتن قDدرت حکومDت بDه نDام                   

  .نوساختن رابطه های اجتماعی کهن
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حکومDDت بDDه خDDودی خDDود هDDدف نيسDDت؛ بلکDDه فقDDط ماشDDينی اسDDت در دسDDت نيDDروی      

هDای   آن نيز، مانند هر ماشين ديگری، دستگاه محرک دارد و دسDتگاه . ماجتماعی حاک

نيDروی محDرک عبDارت اسDت از مصDلحت طبقDه، و سDازوکار آن،              . ٣١انتقال و کارکننDده   

هDای خيابDانی   ی يعنی آشوب و مطبوعات و تبليغات کليسا و مدرسه و حزب و سDخنران         

 سلسDله يDا دولDت    ياساز فرقه  ها و قيام؛ دستگاه انتقال نيرو سازمان قانون و خواست

) حکومDت مشDروطه  (يDا ملDی   ) حکومDت مطلقDه  (يا طبقه ای است که زير پوشش الهDی       

صDDورت مDDی پDDذيرد؛ و ماشDDين کارکننDDده آن عبDDارت اسDDت از دسDDتگاه اداری و پلDDيس و  

  .ها و ارتش دادگاه ها و زندان

دن، حکومت به خودی خود هدف نيست اما وسيله سهمگينی است برای سDازمان دا          

سازمان را از هم پاشيدن و دوباره سازمان دادن روابط اجتماعی؛ و بسته به اينکه در 

دست چه کسانی باشد ممکن اسDت اهرمDی بDرای دگرگDون کDردن اجتمDاع يDا وسDيله ای                 

  .برای رکود منظم آن گردد

هر حزب سياسی که شايسته نامی است که برخود نهDاده اسDت مDی کوشDد کDه قDدرت          

ت گيDرد و بDدين وسDيله دولDت را در خDدمت طبقDه ای کDه خDود مبDين             حکومت را در دس   

                                                 
دولxxت سxxاز و کارهxxای بxxه حرکxxت    ... « :  ترجمxxه لفxxظ بxxه لفxxظ مxxتن روسxxی چنxxين اسxxت     - ٣١

از زمينxxه ی عبxxارت آشxxکار اسxxت کxxه    » .درآورنxxده و انتقxxال دهنxxده و اجراکننxxده ی خxxود را دارد   

xxکی تعريفxxت  تروتسxxته اسxxر داشxxود در نظxxرده بxxت کxxين حکومxxارکس از ماشxxه مxxابراين . ی را کxxبن

مxxارکس بxxين ابxxزار سxxاده ای کxxه در     . ت تروتسxxکی مطxxابق بxxا منظxxور ترجمxxه شxxده اسxxت     اعبxxار

ماشxين  «و دستگاه ماشين جديدی که ابزارکار يxا  ) مانند مثًال اره دستی(کاردستی به کار می رود      

منبxxه (بxه بوسxxيله يxxک سxاز و کxxار محxxرک   ) ی يxxک اره ی مکxxانيکیمxxثًال دنxده هxxا (آن ) کxار کننxxده 

بxxه حرکxxت ) دنxxده هxxا، دوره هxxا، و ماننxxد آنهxxا(» سxxازوکار انتقxxال نيxxرو«، و بxxه ميxxانجيگری )نيxxرو

 ١٦٩٧ جلxxد يکxxم، فصxxل پxxنجم، بخxxش يکxxم؛ چxxاپ    Capitalکاپيتxxال . درمxxی آيxxد فxxرق قائxxل اسxxت  

International Publishers, ترجمه ی Moore- Aveling –مترجم از روسی به انگليسی .     
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، مانند حزب )سوسيال دموکراسی (٣٢دموکراسی جامعه گرای. عاليق آن است در آورد

  .زحمتکشان، به طور طبيعی در جهت حکومت سياسی طبقه کارگر سير می کند

بDدين  . طبقه کارگر دوشادوش رشد سرمايه داری رشد می کنDد و اسDتقامت مDی يابDد              

امDا روز و  . معنی بسط سرمايه داری پيشرفت طبقه کDارگر اسDت بDه سDوی ديکتDاتوری      

ساعتی که قدرت بDه دسDت طبقDه کDارگر بيفتDد وابسDته بDه سDطح نيروهDای توليDد کننDده                    

 طبقاتی و وضع بين المللی، و نيز به يک  ینيست بلکه بستگی دارد به روابط مبارزه      

  .ا و ابتکار و آمادگی برای نبرده های ملموس مانند سنت عده عامل

در کشوری که از جنبه اقتصادی عقب مانده تر است طبقه کارگر ممکن است زودتر 

، در ١٨٧١ايDDن طبقDDه در  . بDDه قDDدرت برسDDد تDDا در کشDDوری پيشDDرفته و سDDرمايه داری   

بDه سDر    . ک.ر(»  امDور کشDور را بDه دسDت خDود گرفDت              ی اداره«پاريس خرده بDورژوا     

 امDا در مراکDز سDرمايه داری بDزرگ چDون انگلسDتان و            -برای دو ماه   البته فقط    -)فصل

فکDDر اينکDDه ديکتDDاتوری  . امريکDDا حتDDی بDDرای يDDک سDDاعت نيDDز چنDDين مDDوقعيتی نيافDDت     

کارگری به نحوی خود به خDود وابسDته اسDت بDه نيروهDای فنDی و وسDائل فنDی کشDور،               

فDوق العDاده    » ادیاقتصD «) ماترياليسDم (نشان دهنده پيشداورئی است زائده ماده گرائی        

  .اين ديدگاه با مارکسيسم هيچ ربطی ندارد. ساده

 قDDدرت را نDDه بDDه آن دليDDل بدسDDت گرفتنDDد کDDه   ١٨٧١مDDارس ٢٦کDDارگران پDDاريس در 

رابطه های توليدی برای ديکتاتوری زحمتکشان پخته و آماده شده بود، و نه حتDی بDه    

لکه به سبب خيانDت طبقDه   می رسيدند، ب» پخته«دليل آنکه اين روابط به نظر کارگران   

دفDDاع از . مDDارکس بDDه ايDDن نقطDDه اشDDاره مDDی کنDDد  . متوسDDط در موضDDوع دفDDاع ملDDی بDDود 

                                                 
» دموکراسxی «، کxه در ترجمxه آمxده اسxت     »جxای سوسxيال دموکراسxی   « در متن روسی به - ٣٢

 شxده  کی بازداشxته تروتسx . احتمال می رود که اشتباه متن روسی غلط چxاپی باشxد    . چاپ شده است  

              xری نديxط گيxرای غلxی را بxای مطبعxخه هxاد نسxی زيxت بود و به احتمال خيلxا و   . ده اسxد هxدر پيام

متxرجم از روسxی   . آمxده اسxت  » سوسxيال دموکراسxی   «چشم اندازهای تروتسکی در فصلی مشxابه        

  .به انگليسی
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. پDذير بDود   پاريس، همراه با دفاع از فرانسه، فقط بDا مسDلح کDردن طبقDه کDارگر امکDان            

دولت تی ير که نگران برانگيخته شدن و قيام توده های فرانسDوی در مقابDل سDربازان      

ريس را در حصDار داشDتند، نبDود بلکDه در صDدد آن بDود کDه نيروهDای              بيسمارک، که پDا   

ارتجاعی فرانسه را در مقابل پاريس کDارگری برانگيDزد، بDرای توطئDه چينDی رخDت بDه          

ورسای کشيد و پاريس را در دسDت کDارگرانی کDه خواسDتار آزادی بDرای کشورشDان و            

گر دريافDت کDه سDاعت    طبقه کDار . شان بودند يله کرد بختی برای خودشان و مردم    نيک

      او . آن فرارسDDيده اسDDت کDDه کشDDور را رهDDائی بخشDDد و خداونDDد سرنوشDDت خDDويش شDDود  

نمی توانست از قبضه کردن قدرت ابا کند؛ و رشDته حDوادث سياسDی او را بDه ايDن کDار                  

بDا وجDود ايDن وقتDی قDدرت را بدسDت گرفDت،        . قدرت ناگهان سDر رسDيد   . مجبور می کرد  

 با اندکی تزلزل به اين يا آن پهلو شروع به حرکت در راه - خودشايد بر اثر وزن طبقه

همان طور که مارکس و انگلس می گويند، طبقه اش او را مجبور کرد که . درست کرد

و نيDز در محDيط   . قبل از هر کار دستگاه قدرت دولDت را بDه نحDوی مناسDب اصDالح کنDد            

ون نه بDدان سDبب بDود کDه     فروريختن کم.  کردءاقتصادی خط مشی صحيح را به او القا      

گسترش نيروهای توليدی ناکافی بود، بلکه در نتيجه يDک سلسDله موجبDات و داليDل بDا        

هDDا،  در محاصDDره بDDودن پDDاريس و جDDدائی آن از شهرسDDتان  : ماهيDDت سياسDDی روی داد 

 .اوضاع فوق العاده نامساعد بين المللی، خطاهای خود کمون، و از اين قبيل

  

  زحمتکشانزحمتکشان جمهوری و ديکتاتوری  جمهوری و ديکتاتوری --٢٢
نبDود؛ حتDی   ) سوسياليسDتی (، البته يک کمDون جامعDه گDرا    ١٨٧١کمون پاريس سال    

 بود فقط مقدمه ای» کمون«آن  . رژيم آن رژيم يک انقالب جامعه گرايانه گسترده نبود        

   الزم بDDرای انقDDالب جامعDDه گرايانDDه شDDمرده  ديکتDDاتوری طبقDDه زحمDDتکش را، کDDه مقدمDDه

م بDه ديکتDاتوری طبقDه زحمDتکش گذاشDت، نDه بDدان               پDاريس قDد   . می شود، برقDرار کDرد     

سبب که جمهوری اعالم کرد، بلکه از آن روی کDه از نDود نماينDده هفتDاد و دو نماينDده          

درسDت تDر آن   . را از کارگران انتخاب کرد و خود زير حمايت گارد کارگری قرار گرفDت        
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بود که » ریقدرت کارگ«است که گفته شود خود جمهوری تجلی طبيعی و گريز ناپذير   

  .در واقع استقرار يافته بود

، در »جامعDه گDرا  « که، به صورت چيزی در ماهيت يک گروگان      ٣٣الکساندر ميلران 

 ٣٥، پهلDو بDه پهلDوی ژنDرال گاليفDه     ٣٤هيأت وزيران طبقه متوسDط والDدک روسDوی فقيDد        

جالد فقيد کمون، عضDويت داشDت، ايDن جامعDه گDرای پيشDين بDه عنDوان شDعار سياسDی                   

جمهوری فرمول سياسی جامعه گرائی است، و جامعه گرائی محتDوای  «: خود می گفت 

از هDر نDوع     » فرمDول سياسDی   «الزم است اعتDراف شDود کDه ايDن           » .اقتصادی جمهوری 

هائی  های معاصر، که به صورت سازمان  ی  جمهور. محروم بود » محتوای اقتصادی «

ديکتDاتوری  » لیفرمDو «هDای   دموکراتی هستند و تجلی اراده مردم، در ذات خود دولت       

زمانی که نروژ از سوئد جدا شد می توانست در همDان هيDأتی         . طبقات مسلط می باشند   

که پس از جدائی ظاهر گرديد باقی بماند، يعنی دولتی جمهوری بماند بی آنکه به هDيچ            

 کرد کDه يDک مDو از        دمی توان تأيي  . مبدل شود » فرمول سياسی جامعه گرائی   «روی به   

امDا نDروژ تDرجيح    . کم نمDی شDد   » های جامعه  ستون« و ساير    ٣٦سر شهردار اشتوکمان  

و !) قDدر بسDيار عظDيم اسDت      نامزدان عDالی  یارتش ذخيره(داد که پادشاه داشته باشد  

  .ها را در جمهوری موقت مستقل خود کردی بدين ترتيب آخرين دستکار

                                                 
. ، مxرد سياسxی فرانسxوی   )١٨٥٩ -١٩٤٣ (Alexandre Millerand ميلران، الکسxاندر  - ٣٣

  .١٩٢٤ تا ١٩٢٠رئيس جمهور از 
، سياسxxتمدار )١٩٠٤ -١٨٤٦ (Rene Waldeck- Rousseau والxxداک روسxxو، رنxxه  - ٣٤

  .١٩٠٢ تا ١٨٩٨فرانسوی، نخست وزير از 
وزيxر  . ، ژنxرال فرانسxوی  )١٩٠٩ -١٨٣٠ (Gaston de Gallifet گاليفxه، گاسxتون دو   - ٣٥

  . کمون پاريس را بسختی سرکوب کرد١٨٧٠در . ١٩٠٠ تا ١٨٩١جنگ در 
٣٦ - Burgomaster Stockmann 
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ده ای ، که برحسب همه ظواهر استاد بود، و عالوه بDرآن نويسDن     ٣٧آقائی به نام گريم   

هDای باشDور و    همDه چيDزدان  «اخيDرًا بDه مDا    ٣٨سDتاره شDمال  آزاد، و باالتر از آن همکار  

ست و نه »درمان همه دردها«نه » جمهوری دموکراتی«می گفت که يک » شوق ادبی

اگر آقای گريم حتی انDدکی بDا اصDول و    . »ترين سازمان سياسی   مطلقًا بهترين و کامل   «

      آنهDDا مبتنDDی اسDDت آشDDنا بDDود مDDی دانسDDت کDDه        مDDا بDDر  » شوروشDDوق ادبDDی «آئينDDی کDDه  

اين فکر خDام را در مغDز نمDی پرورنDد            ) ها سوسيال دموکرات (جامعه گرايان دموکرات    

بDه عنDوان مثDالی کDه     . مدعی درمان همه دردهDا بDودن اسDت    » جمهوری دموکراتی «که  

خDDود   یجنDDگ داخلDDی در فرانسDDهخيلDDی از مرحلDDه پDDرت نيسDDت، انگلDDس در مقدمDDه بDDر   

و مردم خيال می کنند که وقتی خود  «: لبی گفته بود که کلمه به کلمه آن چنين است         مط

سوکند ياد کننDد   را از اعتقاد به پادشاهی موروثی برهانند و برای جمهوری دموکراتی            

اما واقعيDت آن اسDت کDه دولDت ماشDينی          . قدمی فوق العاده استوار به پيش برداشته اند       

 طبقDه ی ديگDر، و راسDتی آنکDه جمهDوری دمکراتDی       است برای ستم کردن طبقه ای بر      

اما در حالی کDه آقDای گDريم ايDن فکDر پوسDيده را       » ...هم کم از حکومت پادشاهی نيست  

     Dب در     عرضه می کند که ُلDدرت              «ب مطلDف قDای مختلDو هDين عضDت بDای درسDه هDرابط

است و با چنين وضعی حکومت پادشاهی و حکومت جمهDوری بDه يDک انDدازه              » دولت

  Dی    خوب هسDه گرائDرای                تند، جامعDورت بDا صDوری تنهDه جمهDده دارد کDی عقيDين المللDب

های طبقه   مشروط به آن که طبقه زحمتکش آن را از دست-است رهائی سوسياليستی

بDDه » ماشDDينی بDDرای سDDتم کDDردن طبقDDه ای بDDر طبقDDه ديگDDر «متوسDDط بيDDرون بکشDDد و از 

  .سالحی برای رستگاری جامعه گرايانه بشريت تبديل کند

  

  

  

                                                 
٣٧ - Grimm 
٣٨ - Poliarnaia  
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   زحمتکش زحمتکش ی ی گسترش اقتصادی و ديکتاتوری طبقه گسترش اقتصادی و ديکتاتوری طبقه--٣٣
کDDه تصDDفيه حکومDDت اسDDتبدادی و رژيDDم   ٣٩انقDDالب بDDی انقطDDاعیهنگDDامی کDDه انديشDDه 

هDDای ی را بDDه وسDDيله يDDک رشDDته درگيDDر) سوسياليسDDتی(رعيتDDی بDDا انقDDالب جامعDDه گDDرا 

فزاينده و سربرآوردن قشرهای تازه توده ها و حملDه هDای روزافDزون زحمتکشDان بDه              

يDDازات سياسDDی و اقتصDDادی طبقDDه هDDای حDDاکم پيونDDد مDDی دهDDد بDDرای اولDDين بDDار در        امت

 مDا يDک صDدا     » پيشDرو «مطرح گرديDد مطبوعDات      ) سوسياليستی(مطبوعات جامعه گرا    

مDدتی متحمDل آن شDده بودنDد ولDی ديگDر از حDد بDدر شDده             . فرياد کينه و خشم برآوردنDد     

. شDمرده شDود  » مشDروع «انDد  فريDاد برمDی آمDد کDه انقDالب مسDيری نيسDت کDه بتو        ! بDود 

بخDش  ی هDدف جنDبش آزاد  . اقدامات استثنائی فقط در موارد استثنائی مجاز تواننDد بDود        

بلکه بايد آن را هر چه زودتر که ميسر باشد به     . اين نيست که انقالب تا ابد باقی بماند       

 چنين است وضع اکثريت. و ديگر از اين قبيل، و ديگر بدين قياس. قالب قانون درآورد

 و ٤٢، گسDDDن٤١و اشDDDترووه. »٤٠مشDDDروطه خDDDواه دمDDDوکرات «بDDDه اصDDDطالح خودشDDDان  

را با هر نقشه و پيشگوئی  ، مبلغان اين حزب، که بی احساس خستگی خود٤٣ميليوکف

                                                 
٣٩ - Uninterrupted revolution 
حزبxی از طبقxxه متوسxط در روسxxيه، کxxه در   ): کxادت هxxا ( دمxوکرات هxxای مشxروطه خxxواه   - ٤٠

 ١٩١٧از فوريxxه . نسxxبت بxxه حکومxxت سxxلطنتی مشxxروطه متعهxxد بxxود  .  تشxxکيل شxxد١٢٨٤\١٩٠٥

  )ن. ( مدت کوتاهی بر حکومت موقتی مسلط بود١٢٩٦بهمن 
، آشxxxوبگر سياسxxxی آلمxxxانی، در )١٨٧٠-١٨٠٥ (Gustav Struve اشxxxترووه، گوسxxxتاو- ٤١

مريکxxا گريخxxت و در آنجxxا روزنامxxه    آ بxxه ١٨٥١ آلمxxان شxxرکتی مxxؤثر داشxxت در    ١٨٤٨انقxxالب 

  . به آلمان بازگشت١٨٦٣در . را منتشر کرد» سوسيال رپوبليک«
٤٢ - Gessen 
. ، مxxورخ و سياسxxتمدار روس )١٩٥٣ -١٨٥٩( ، Pavel Miliukov ميليوکxxف، پxxاول  - ٤٣

همکxار و ناشxر روزنامxه    . منتقد سxخت قxدرت دولxت   .  سازی و غربی سازی روسيهطرفدار نوين 

  . در خارج از کشورPoseldnye novost» آخرين خبرها«
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، قانونی که مغلوب شده »قانون«و هشدار آنان سازش می دهند، از مدتی پيش به نام        

        ب اکتبDDر آنDDان کوشDDيدند کDDه   تDDا زمDDان اعتصDDا  . بDDود، بDDه مخالفDDت بDDا انقDDالب برخاسDDتند    

 قDرار دهنDد و اعDالم کردنDد کDه       ٤٤انقالب را در مسير بوليگين دومDا      ) با الحاح و زاری   (

 اکتبDر از انقDالب   ١٧بعد از بيانيه . هر مبارزه مستقيم با اين مجلس کار مرتجعان است   

) ٤٥کDذا ) ( اکتبDر ١٧ اوت تDا  ٦از (يک بررسی بعد از وقت به مدت سه ماه ونDيم ديگDر    

امDا  . خواندنDد » افتخDار آميDز  «عمل آوردند و با نهايت بزرگواری اعتصDاب اکتبDر را         ه  ب

بDرای اينکDDه کسDی فکDDر نکنDد کDDه آنDDان چيDزی آموختDDه انDد بDDا کDاردانی شDDگفت انگيDDزی       

 ٤٧ مشروطه ويت٤٦خواستار آن شدند که انقالب امکان دهد که در مجرای پروکروستی

هرگونه مبDارزه مسDتقيم بDا ايDن نDوع مشDروطه بDازی        قرار داده شود و اعالم کردند که     

عجب نيست اگر اين آقايان که فقط می توانستند مهلت انقالب را سه ماه     . ارتجاع است 

   بDDاانقالبDDی بDDی هDDيچ گونDDه محDDدوديت زمDDانی   تمديDDد کننDDد در برابDDر فکDDر  ٤٨بعDDد الوقDDوع

 توانسDت پDاداش   کDه مDی  » قDانونی «تنهDا رژيDم   . های کليد شده قدم پDيش گذاشDتند      دندان

مداران تحمDل کDرده بودنDد بدهDد و بDرای آنDان صDحنه ای          ناسزاهائی را که اين سياست    

                                                 
 از نام يکی از وزيران تزار؛ هيxأتی شxبه پارلمxان کxه در     Bulygin Duma بولگين دوما - ٤٤

حxدودی انتخxاب مxی شxد و     با آرای بسxيار م  . دوما از قدرتی کم برخوردار بود     .  تأسيس شد  ١٩٠٥

تزار حق تشxکيل و انحxالل آن را بxرای    . گذاری در نظر تزار يک مجلس مشورتی بود، نه قانون    

  )ن. (خود حفظ کرده بود
  .  در تاريخ اشتباه است و فاصله ای که ياد شده است دوماه و نيم است نه سه ماه و نيم- ٤٥
 ن کxxه مسxxافران را لخxxت و شxxکنجه  ، راهxxزن افسxxانه ای يونxxاProcrustes پروکروسxxتس - ٤٦

  .می کرد
نخسxت وزيxر نxيم    ): ١٩١٥ -١٨٤٩ (Sergei Witteکنxت سxرگئی ويxت    .  مشروطه ويت- ٤٧

آزادی خواه روسيه، در اعالميه ای که نوشت وعده ی حکومت مشxروطه و آزادی هxای مxدنی و            

 صادر کرد، امxا  ١٩٠٥تزار به سبب طغيان مردم آن اعالميه را در اکتبر   . حق رأی به مردم داد    

  )ن. (هيچ گاه به آن جامه عمل نپوشاند
٤٨ - Post Factum   
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را بDDازی کننDDد رژيDDم حکومDDت مشDDروطه    » حDDاکم«هDDای  فDDراهم سDDازد کDDه در آن نقDDش  

هDای   استواری بود با انتخاباتی که بندرت انجام شود، و نيDز در صDورت امکDان قDانون       

خواهDان  ی هDا، و اعتراضDات قDراردادی آزاد    ل دموکراتاستثنائی به مخالفت با سوسيا   

   مخالفDان، و بDا هDم کنDار        ی هDای خDواب آلDوده      بDه آن قDوانين، و استيضDاح       ) هDا  ليبرال(

    و همDDه اينهDDا بDDر مبنDDای اسDDتثمار بDDی انقطDDاع از   –هDDای جانانDDه در عقDDب صDDحنه   آمDDدن

       و هيDDDأت تDDDوده هDDDا بDDDه وسDDDيله طبقDDDه سDDDرمايه داری کDDDه بDDDا کمDDDک حکومDDDت پادشDDDاهی

گDذاری دو مجلسDی و ارتDش امپراتDوری بDرآن تDوده هDا پDوزه بنDد مشDروطه زده                  قانون

پيشامدها به اندازه کافی به ريش اين رهبران خنديده، و چنان بيرحمانه کDوری               . باشند

و ناتوانی آنان را برمال ساخته اند که ما را از مدتی پيش از ضرورت عريضه نگDاری             

  .عای حق حيات برای انقالب بی نياز کرده اندبه محضرشان و استد

نماينDDدگانی از همDDين دموکراسDDی کDDه کمتDDر فاسDDد هسDDتند جDDرأت نمDDی کننDDد بDDه نDDام           

. مشروطه ای که تDا کنDون دسDت داده اسDت عليDه انقDالب ظDاهر شDوند         » هایی  پيروز«

 به ميدان آمده استکه پيش از ظهور پارلمانی حتی برای آنان هم يک بالهت پارلمانی 

آنان مسDير ديگDری   . در مبارزه با انقالب زحمتکشان سالح برنده ای شمرده نمی شود          

ديگDر برمبنDDای قDDانون سDخن نمDDی گوينDDد، بلکDه برمبنDDای آنچDDه در    : در پDيش گرفتDDه انDDد 

 -»واقعگرائی سياسی« برمبنای -»امکانات تاريخی« برمبنای -نظرشان واقعيات است 

چDDرا نکننDDDد؟ هرچDDه باشDDDد   . »کس گرائDDDیمDDار «بDDاالخره، حتDDDی بDDر مبنDDDای   … بDDاالخره 

، آن عضDDو متقDDی طبقDDه متوسDDطه ونيDDزی، در نهايDDت زيرکDDی، خاطرنشDDان  ٤٩آنتونيDDوس

  :کرده است که

، متوجDDه بDDاش، شDDيطان هDDم مDDی توانDDد بDDرای پيشDDرفت منظDDورش انجيDDل      ٥٠باسDDانيوا
  .بخواند

                                                 
  . م١٦١ تا ١٣٨ آنتونيوس، معروف به قديس، امپراتور روم از - ٤٩
٥٠ - Bassanio 
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 - انDد سDابق بDوده  » مDارکس گرايDان   « که نه تعداد کمی از آنان        -از آنجا که اين آقايان    

آزادی فکری دارند که فقط وقتی نمودار می شود که از هيچ گونDه جهDان بينDی جDامعی          

از نتDايج انقالبDی   » انتقDاد «نشانی نباشDد، بDه همDان انDدازه اشDتياق دارنDد کDه زيDر سDپر             

        Dار  ه پنهان شوند و خود مارکس گرائی را عليه فنون انقالبی دموکراسی جامعه گرا بDک

ما را متهم می سازند که برده وار به عقايدی کهنه چسبيده و حتی بنحوی قاطع . ببرند

  .در اساس به نظريه تکاملی مارکس گرائی خيانت می کنيم

انقالب بی انقطاع؟ دگرگونی جامعه گرايانه؟ اما مگر نه آن است کDه مDارکس گرائDی       

بصورتی ديگر نمی پردازد مگر وقتی کDه  جای تعليم می دهد که هيچ صورت اجتماعی  

وای خود آن بپايان برسد و تمايالت ذاتی آن به حداکثر گسترش يابد؟ آيDا محتDوای                محت

     هDDای جامعDDه گDDرا، ماننDDد    سDDرمايه داری روسDDی بDDه پايDDان رسDDيده اسDDت؟ يDDا دمDDوکرات    

 بر سDرمايه داری غلبDه    ٥٢ تصور می کنند که می توان با وسايل مسلکی         ٥١ذهن گرايان 

خواهDان  ی گDاهی سرسDخت تDرين آزاد   .  قيDاس کرد؟ و ديگر از اين قبيDل، و ديگDر بDدين         

های مشروطه خواه به اندازه کافی ميانه رو  که حتی در نظرشان دموکرات) ها ليبرال(

نتDايج کتDاب   «سDابق، کDه دوسDت دارنDد از       » مارکس گرايDان  «نيستند اين استدالل را از      

 بDا   ٥٣منبدين ترتيب آقای الکسDاندر کDاوف      . شاهد بياورند، به رعايت می گيرند     » مقدس

    بسDDياری از مDDا بDDه پيDDروزی نهDDائی آرمDDان     «: مDDی نويسDDد سDDتاره شDDمال  جDDد کامDDل در  

 فکر مDی کنDيم کDه بشDريت     ٥٤اعتقاد داريم، مانند ردبرتوس ) سوسياليسم(جامعه گرائی   

پختDDه » ارض موعDDود سوسياليسDم «هنDوز بDDه انDدازه کDDافی بDرای    ) بDرای کDDی؟ (معاصDر  

                                                 
٥١ - Subjectivist 
٥٢ - Ideologie  
٥٣ - Alexander Kauffman 
اددان آلمxانی  اقتصx ): ١٨٧٥-١٨٠٥ (Karl Johnn Rodbertus کارل يوهان ردبرتوس - ٥٤

 The» فقxر فلسxفه  «کxه نظريxاتی سوسياليسxتی، نxه انقالبxی، داشxت؛ انگلxس در مقدمxه ای کxه بxر           

Poverty of Philosophyن.( مارکس نوشت از نظريات او به تفصيل سخن گفته است(  
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 ريDم کDه سوسياليسDتی شDدن وسDائل توليDد فقDط        نيست، و مانند مارکس اعتقDاد راسDخ دا   

  .می تواند از گسترش تدريجی نيروهای توليد کشور و ملت بيرون بجهد

اين آقای کاوفمن، که برای اثبات مدعای خود دست به دامن ردبرتوس و مارکس، و 

خواه ی ، می شود نمونه زنده نادانی بدخواهانه ای است که منتقدان آزاد٥٥پاپ و لوتر  

  .ارد مسائل سوسياليسم می کنندمدام و

تا بعد طبقه زحمتکش بتوانDد  » محتوای خود را به پايان برساند «سرمايه داری بايد    

يعنDی چDه؟ نيروهDای توليDدی بDه حDداکثر گسDترش يابنDد؟ تمرکDز                  . قدرت را بدست گيDرد    

  توليدی به باالترين حد برسد؟ خصيصه های عينی آن کدام است؟

     يDDDر نشDDDان داده اسDDDت کDDDه سDDDرمايه داری نDDDه فقDDDط گسDDDترش اقتصDDDادی دهDDDه هDDDای اخ

هDDائی معDDدود متمرکDDز مDDی کنDDد بلکDDه سDDازواره      شDDاخه هDDای اصDDلی توليDDد را در دسDDت  

وار تأسيسDDات کوچDDک صDDنعتی و    هDDای عظDDيم اقتصDDادی را بDDا رشDDد انگDDل    )ارگانيسDDم(

ه در کشاورزی سDرمايه داری گDاهی توليDدهای کوچDک را بD      . تجارتی در ميان می گيرد    

ه نابود می کند و دهقDان را بDه کDارگر کشDاورزی يDا صDنعتی، بDه کاسDب کوچDه و                       يکبار

گاهی اقتصاد روستائی را حفظ می کند امDا آن را در       . بازار، به ولگرد، تبديل می نمايد     

گيDDره ای آهنDDين قDDرار مDDی دهDDد؛ گDDاهی تأسيسDDات کوچDDک، بلکDDه کDDوچکتر از کوچDDک،     

 کار دهقانی برای مالکان بزرگ تأمين     ی زراعی می آفريند و بدين وسيله انجام دهنده       

 گسDترش سDرمايه داری    یيDات و واقعيDات درهDم پيچيDده    آنچه از انبوه اين تجّل. می کند 

می شود اين است که ارزشی که بوسيله تأسيسات بزرگی که بر شاخه های عمده  عايد

 کار اجتماعی مسلط هستند آفريده می شود در مقايسه با ارزشی کDه تأسيسDات کوچDک    

خلق مDی کننDد پيوسDته رشDد مDی کنDد و بDدين طريDق بDه نحDو فزاينDده ای سوسياليسDتی                     

   امDDا نمDDی دانDDم کDDه بDDه عقيDDده   .  اقتصDDاد را آسDDان مDDی سDDازد  یکDDردن شDDاخه هDDای عمDDده 

تDا   بين اين دو بخش توليد اجتماعی چقDدر بايDد باشDد           ی انتقاد کنندگان ما درصد رابطه    

                                                 
. ، کشxxيش آلمxxانی، مصxxلح آلمxxانی   ) ١٥٤٦ -١٤٨٣(، Martin Luther لxxوتر مxxارتين  - ٥٥

  .پاپ او را تکفير کرد. لف پاپمخا. مصلح دين مسيح
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DDرمايه داری محتDDه سDDد کDDد بگوينDDه  بتواننDDا طبقDDت؛ تDDانيده اسDDان رسDDه پايDDود را بDDوای خ

اينک برای من زمان آن رسيده است «: که مصممانه بگويدزحمتکش حق داشته باشد 

  »که دست دراز کنم و ميوه رسيده را بچينم؟

حزب ما وقتی که قدرت را در دست گرفت انتظDار آن را نمDی کشDد کDه جامعDه گرائDی        

        عDDDه گرايانDDDه خDDDود بسDDDازد؛ بلکDDDه مDDDی توانDDDد و   را از اعمDDDاق اراده جام) سوسياليسDDDم(

 بنDا   يیمی خواهد اساس ساخت جامعه گرايانه خود را فقط بر گسترش اقتصادی عينی 

امDا نکتDه   . کند که فرض اين است که با روی کار آمدن طبقه زحمتکش قطع نمی گDردد           

گسDDترش  کDDه، در وهلDDه اول، - و ايDDن سDDيمای فDوق العDDاده مهDDم مسDDأله اسDت  -ايDن اسDDت 

اقتصادی از مدتی پيش سوسياليسم را به صورت نظمی اجتماعی درآورده که از جنبDه   

عينی دارای مزايائی اسDت؛ و در وهلDه دوم گسDترش اقتصDادی بDه هDيچ روی متضDمن                

لحظه های معينی نيست که نشانه شروع زمانی باشDد کDه ممکDن اسDت دولDت بDر طبDق                   

ن از ميدان بدر کردن توليد خصوصی به نقشه در عنصر تکاملی مداخله کند که هدف آ

  .وسيله توليد عمومی باشد

 کDه طبقDه زحمDتکش قDدرت را        ،وقتDی کDه   مطمئنًا در صحت اين مطلب ترديدی نيست        

قبضه کند هرقدر صورت گسترش سرمايه داری را باالتر ببيند بهتر می تواند از عهده 

انDDد سDDازمان توليDDد تکDDاليف سوسياليسDDتی کDDه بDDردوش او اسDDت برآيDDد و زودتDDر مDDی تو  

 دوره -های ديگر  به شرط دست نخورده ماندن عامل–اجتماعی را به سامان رساند و 

اين سيمای مهم ديگDر       و -اما نکته اينجاست  . انقالب سوسياليستی کوتاهتر خواهد بود    

 کDه انتخDاب لحظDه ای کDه طبقDه زحمDتکش قDدرت را بدسDت بگيDرد مطلقDًا             -مسأله اسDت  

مبارزه طبقاتی کDه بDر اسDاس تکامDل سDرمايه داری گسDترش           . ردبستگی به خود او ندا    

می يابد، با تمايالت داخليش که کامًال اجتناب ناپذيرند، فرايندی است که به اندازه نفس 

  .تکامل اقتصادی عينی و ملموس است

مDداران طبقDه متوسDط نDDامفهوم     بدبختانDه منطDق مبDارزه طبقDاتی بDرای همDDه سياسDت      

نان که با مارکس گرائی نظDری، هرچDه بتواننDد مسDتقل تDر، الس          است، از جمله برای آ    
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هردليلی که از . می زنند تا با جنبه سياسی آن، يعنی سوسيال دموکراسی، مبارزه کنند           

 و دور می شود رابطه های مبارزه طبقاتی برخيزد چنان از برابر وجدان آنان می لغزد

چند حکم مجزا از نظريه گسترش فعاالنه . که گوئی بر سطح شيشه ای سيقلی می لغزد

سرمايه داری مارکس را از بر کرده اند، اما وقتی که به چيزی درباره مبارزه طبقDاتی               

وقتDی کDه در جDواب انديشDه انقDالب         .  شDوند   می ثی بح و منطق عينی آن می رسند عام      

گسDترش  «بی انقطاع، که ما از رابطDه هDای اجتمDاعی و سياسDی نتيجDه گرفتDه ايDم، بDه             

توسDDل مDی جوينDDد فرامDDوش مDی کننDDد کDDه ايDن گسDDترش فقDDط متضDDمن    » ی عينDDیاجتمDاع 

تکامل اقتصادی، که آنان از آن درکی سطحی دارند، نيست بلکه منطDق انقالبDی روابDط       

  .طبقاتی را هم، که آنان حتی تحمل انديشيدن درباره آن را ندارند، دربر می گيرد

هDای   تجلی هشيارانه گسDترش سوسيال دموکراسی هم وظيفه دارد، و هم عالقه، که       

اما همين که گسترش عينی مبارزه طبقاتی طبقه کارگر را مخير می سDازد          . عينی باشد 

که يا راه انقالبی عهده دارشدن حقوق و وظDايف قDدرت دولDت را پDيش گيDرد يDا وضDع                   

سوسيال دموکراسDی پيDروزی بDر قDدرت دولDت را دومDين        . طبقاتی خويش را رها سازد    

تDر،   هDای عينDی گسDترش عميDق       در عين حال از جريان    . رار می دهد  دستور کار خود ق   

اگDDر : يعنDی جريDان رشDد و تمرکDز توليDد، بDه هDيچ روی غافDل نمDی مانDد، امDا مDی گويDد             

جريDان گسDترش اقتصDادی اسDتوار         منطق مبارزه طبقاتی، که در تحليل نهائی برمبنDای        

       دی خDDDودرا اسDDDت، طبقDDDه زحمDDDتکش را پDDDيش ازآن کDDDه طبقDDDه متوسDDDط وظDDDايف اقتصDDDا  

بDه  ) اين طبقه وظايف سياسی خود را حتDی بزحمDت آغDاز کDرده اسDت               (» پايان برد ه  ب«

                  Dائل بDاری از مسDه بDاريخ کولDه تDت کDی اسDدين معنDط بDه سوی ديکتاتوری می راند، فق

 شايد طبقه کارگر در اين مبارزه به زانو. غايت دشوار بردوش طبقه کارگر نهاده است

امDا نمDی توانDد از رويDاروئی بDا آن شDانه        . شDايد - بDار خDرد شDود،     آيد و در زير اين     در

 خالی کند، وگرنه طبقه اش متالشDی مDی شDود و همDه کشDور بDه مغDاک بربريDت سDقوط            

  .می کند
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  طبقه متوسط و طبقه زحمتکشطبقه متوسط و طبقه زحمتکش  انقالب،انقالب،. . ٤٤
 امDا دريDای سDرخ مطيعDی هDم نيسDت       .انقالب فرفره نيست که نخ دور آن پيچيده شود   

خDDواهی بDDه ضDDرب عصDDای معجزآسDDای خDDود، يDDا بDDا صDDفيری، آن را  ی ادکDDه موسDDای آز

ميلDی بDه هDدايت     وقتی که از انقالب بی انقطاع دم می زنيم سخن مDا از بDی         . دوپاره کند 

چه نDوع قDانونی؟ قDانون حکومDت     ( نشأت نمی گيرد » قانون«جنبش کارگری به حدود  

ی اشDDDترووه؟ کDDDدام ؟ پيشDDDنهادهای قDDDانون٥٦اسDDDتبدادی؟ قDDDانون ويDDDت؟ قDDDانون دورنDDDوو 

، مDDا حرکDDت را از تحليDDل خDDود دربDDاره روابDDط طبقDDاتی در يDDک مبDDارزه طبقDDاتی  )قDDانون؟

از هر زاويه به اين . ها بار انجام داده ايم اين تحليل را ده. درحال توسعه آغاز می کنيم

مداران  سياست. هربار واقعيات، صحت تحليل ما را تأييد کرده اند. مسأله نگريسته ايم

 ر زده انDDد، امDDا حتDی يDDک بDDار هDDم سDDعی   متوسDDط و مقالDDه نويسDDان خيلDDی بDه مDDا ُغDD طبقDه 

زيDرا کDه سDال گذشDته، انقDالب مايDه ای       . نکرده اند که به مفاد مطلDب مDا پاسDخ بگوينDد           

وجDDود ايDDن از برپDDا سDDاختن  نيDDرو و اسDDتقامت بDDه معDDرض نمDDايش گذاشDDت، بDDا  عظDDيم از

هDا و تضDمين آنهDا، ناکDام       ی  سDتين آزاد  دستگاهی دولتی و واحد، به عنوان پشDتيبان را        

 دسDامبر محکDوم بDه فاجعDه     ١١ اکتبDر تDا   ١٧دومDای   . دومای ششم اوت کشته شDد     . شد

  .است

خواهان که در تمام اين مدت بDا کمDال حوصDله انتظDار کشDيدند تDا کDوه انقDالب              ی  آزاد

امDا در ايDن ميDان    . انقDالب عقDب کشDيدند   » بDی بDاری  «دهشDت در برابDر    موشی بزايDد بDا    

ايDDن بDی بDاری تجلDی خDDارجی    . خDود بDر خDود ببالDد    » بDی بDDاری «انقDالب حDق دارد کDه از    

هربار که حکومDت اسDتبدادی تDالش مDی کنDد تDا بDا نماينDدگان         . استقامت داخلی آن است   

نگران طبقات دارا سازشی کند، و چون با آنان کنار می آيد شروع می کنDد بDه کشDيدن                 

هDای قبلDی قابDل     ی که از حيث قدرت با مDوج های مشروطيت، موج انقالبی تازه ا      طرح

خواه را ی ها و نقشه ها را می شويد و طراحان ديوانساالر يا آزاد مقايسه نيست طرح

  .به عقب می راند يا غرق می کند
                                                 

٥٦ - Durnovo 
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طبقDDه متوسDDط نمDDی توانDDد، بDDا برانDDداختن حکومDDت اسDDتبدادی مDDردم را بDDه پيDDروزی       

حمDDتکش طبقDDه متوسDDط را از بدسDDت امDDا مDDردم، در جلDDد طبقDDه ز. پارلمDDانی رهبDDری کنDDد

         هDDDائی بDDDرای حکومDDDت مشDDDروطه بDDDه وسDDDيله سDDDازش بDDDا اسDDDتبداد بDDDاز  آوردن تضDDDمين

دموکراسی طبقه متوسط اليق رهبDری طبقDه زحمDتکش نيسDت زيDرا کDه ايDن             . می دارند 

طبقه رسيده تر از آن است که در قفDای او راه بيفتDد، بلکDه مDی خواهDد او را بDه دنبDال             

او هDم  . آزادی خواهی ناتوان تDر اسDت  و دموکراسی ثابت کرده است که از  . خود بکشد 

. مردم بريDده اسDت امDا مزايDای اجتمDاعی طبقDه متوسDط را نDدارد                مانند آزادی گرايی از     

  .خالصه آن که بی معنی است

فرمانDDده . طبقDDه زحمDDتکش تنهDDا نيDDروی رهبDDری و عمDDده تDDرين نيDDروی انقDDالب اسDDت 

با وقفه های کوچک .  امتيازی اکتفا نمی کند و نخواهد کردميدان جنگ است و به هيچ 

هDای موقDت، انقDالب را بDه پيروزئDی رهنمDون        برای تازه کردن نفس و با عقDب نشDينی      

  .خواهد شد که قدرت را به او منتقل سازد

در حال حاضر سعی نمی کنيم که اين گفته را بر اسDاس واقعيDات سDال گذشDته اثبDات               

  .٥٧ا به ادبيات سوسيال دموکراتی اين دوره هدايت می کنيمکنيم؛ بلکه خواننده ر

 ايست کوتاهی می کنيم تا فقط يک تصوير از ناتوانی درونی طبقه متوسDط     ،در اينجا 

زمDان کDه نماينDده مDردم شDدن، بDه        هDر . در مبارزه بDرای نظDام پارلمDانی را نشDان دهDيم            

ه ای برای اينگونه قيمت سازش بين طبقه متوسط و دستگاه سلطنت، يا عرصه پيوست

يکی از تأسيسات تاريخی . ها، آماده تولد گردد به وسيله انقالب کشته می شود سازش

حالت جنينDی نDابود گرديDد، يDا بDه طDور دقيDق تDر در         های طبقه متوسط در     ديگر انقالب 

  .نطفه خفه شد، و آن چريک شهری بود

                                                 
 بxرآن، و نيxز   Parvusمxا، بخصxوص مقدمxه رفيxق پxارووس      » نهxم ژانويxه  « مثًال جزوه تا - ٥٧

منتشر گرديده انxد  ) آغاز(= » ناچالو«خواننده رهبری می شود به بعضی مقاالت که در روزنامه  

ايxxن مقدمxxه، کxxه در . ل نوشxxته امالسxxا» بxxا هيxxأت منصxxفه«و همچنxxين مقدمxxه ای کxxه مxxن بxxر سxxخنی 

  . نوشته شده است سرنوشتی بغرنج داشت و فقط حاال به چاپ رسيده است١٩٠٥ژوئيه 
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الب اسDDت در اولDDين شDDعار و اولDDين پيDDروزی در هDDر انقDD    ) گDDارملی(چريDDک شDDهری  

در . هDDای ايتاليDDا، در ويDDن و در بDDرلين    در پDDاريس، و در همDDه ايالDDت ١٨٤٨ و ١٧٨٩

شDDعار همDDه  ) »فرهيختDDه«يعنDDی افDDراد مسDDلح طبقDDه هDDای دارا و    (، گDDارد ملDDی،  ١٨٤٨

مخالفان عضو طبقه متوسط، حتی ميانه روترين آنها، بود و وظيفه اش نDه تنهDا حفDظ            

لکDه  بی از آسDيبی بDود کDه از بDاال متوجDه آن بDود،              آزاد»  هDای  -عطيDه «ها، يا   ی  پيروز

بDدين  .  طبقه زحمتکش را هم برعهده داشDت دبر حمايت مايملک طبقه متوسط از دست  

   DDای صDDهری تقاضDDک شDDروی چريDDب نيDDود  رترتيDDط بDDه متوسDDاتی طبقDDی از . يح طبقDDيک

: خواه انگليسDی کDه تDاريخ وحDدت ايتاليDا را نوشDته اسDت، مDی گويDد             ی  نويسندگان آزاد 

تاليائيDDان خDDوب مDDی دانسDDتند کDDه مسDDلح کDDردن گDDارد شDDهری از آن پDDس اسDDتبداد را      يا«

بDرای طبقDه ملDک دار هDم تضDمينی بDود در برابDر هDرج و مDرج و             . ناممکن مDی سDاخت    

بلDDتن کينDDگ، تDDاريخ (اغتشاشDDی کDDه امکDDان پDDذير و در زيDDر سDDطح در حDDال تکDDوين بDDود  

و ارتجDاع حDاکم   ). ٢٢٠ ، جلد يکم، ص ١٩٠١، ترجمه روسی، مسکو     ٥٨وحدت ايتاليا 

هDDرج و «هDم کDه در مراکDز فعاليDDت آنقDدر نيDروی نظDامی در اختيDDار نداشDت کDه از پDس          

اسDتبداد  . ، يعنی از پس توده های انقالبی، برآيد طبقه متوسط را مسلح مDی کDرد       »مرج

نخست به مردم شهر مجال می داد که کارگران را سرکوفته و آرام کنند، آنگاه خود به              

  .رام کردن آنان می پرداختسرکوبی و آ

. در کشور ما شعار چريک شهری در ميان احزاب طبقه متوسط مطلقًا پشتيبان ندارد

: ناممکن است که آزادی گرايان، در عمDق مطلDب، اهميDت مسDلح بDودن را درک نکننDد            

امDا آنDان بDه نDاممکن     . استبداد چند درس عينی درباره اين موضوع بDه آنDان داده اسDت         

ود چريک شهری بی ياری طبقه زحمتکش و عليه اين طبقDه در وضDع   بودن مطلق وج  

 که ١٨٤٨کارگران روسی خيلی کم شباهت دارند به کارگران سال     . کنونی پی برده اند   

        ر شDDان قDDرار مDDی گرفDDت ُپDD    س هDDای خDDود را از سDDنگ و هرچDDه ديگDDر در دسDDتر     جيDDب

                                                 
٥٨ - Boton King, A History of Italian Unity  
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هDای   الی دعDاوی تفنDگ    داران و دانشDجويان و وکD       می کردند، اما در همDان حDال دکDان         

  .همايونی بردوش و شمشير بر پهلو داشتند

. در روسيه مسلح کردن انقالب باالتر از هر چيز به معنی مسلح کردن کارگران است

يکباره چريک شهری ه آزادی گرايان که اين مطلب را می دانند، و از آن می ترسند، ب         

ستبداد وا می گذارند همانطور کDه  و آنان اين موضع را بی نبرد به ا     را کنار می گذارند   

  .سمارک واگذاشتيتی ير به جای مسلح کردن کارگران، پاريس و فرانسه را به ب

، که امکان بر افتادن حکومDت را در نظDر مDی گيDرد، در حکومDت            ٥٩آقای ژی ولگف  

هاسDت مDی گويDد، و      خواهان و دموکرات  ی  ، که در حکم بيانيه ائتالف آزاد      ٦٠مشروطه

هروقت الزم باشDد خDود جامعDه بايDد آمDادگی خDود را بDرای        «گويد، که   کامًال درست می    

و چDون تقاضDای مسDلح شDدن مDردم      » .برپا ساختن و دفاع از مشروطه خود نشان دهد   

کDه  » الزم مDی داننDد افDزوده شDود      «خDواه   ی  از اينجا سرچشمه می گيرد فيلسDوفان آزاد       

حی در دسDترس داشDته   مطلقDًا الزم نيسDت کDه هDر کسDی سDال      «برای جلوگيری از کودتDا    

      بDDDا چDDDه . فقDDDط الزم اسDDت کDDDه جامعDDه خDDDودش آمDDاده باشDDDد کDDه جلDDDوگيری کنDDد     » .باشDDد 

اگر از اين طفره رفتن چيزی روشن شود تنهDا ايDن اسDت کDه              . وسيله ای؟ معلوم نيست   

های مDا تDرس از طبقDه زحمDتکش مسDلح بDر هDراس از سDربازان           های دموکرات  در دل 

  .حکومت خودکامه غلبه دارد

بDDه همDDين نحDDو، وظيفDDه مسDDلح کDDردن انقDDالب بDDا همDDه سDDنگينی خDDود بDDر دوش طبقDDه    

 بDود، در  ١٨٤٨زحمتکش می افتد و چريک شDهری، کDه خواسDت طبقDه متوسDط سDال             

   غDاز، بDه مفهDوم مسDلح کDردن مDردم، خاصDه طبقDه زحمDتکش ظDاهر           آکشور مDا، هDم از      

  .تهمه سرنوشت انقالب روسيه بر اين مسأله متکی اس. می شود

  

  

                                                 
٥٩ - Dzhivelegov  
٦٠ - Constitutional Government 
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   طبقه کارگر و طبقه دهقان طبقه کارگر و طبقه دهقان--٥٥
نخستين وظايفی که طبقDه زحمDتکش، بDی فاصDله پDس از چيرگDی بDر قDدرت، بDا آنهDا                   

 تحکيم موقعيت خود، مسلح کردن انقالب، خلع سالح: روبروست وظايف سياسی است

در اجDDرای ايDDن  . کDDردن ارتجDDاع، وسDDعت بخشDDيدن بDDه مبDDانی انقDDالب، نوسDDازی دولDDت      

 آخری، طبقه کارگر روسی تجربه کمون پاريس را فراموش      وظايف، بخصوص وظيفه  

الغای ارتش منظم و پلDيس، مسDلح کDردن مDردم، بDرهم زدن ديوانسDاالری       . نخواهد کرد 

بغرنج، برقراری اصل انتخابات برای همه مقامات، برابر کردن دسDتمزدها، جDدا کDردن     

ز کمDون، الزم اسDت   مذهب از کليسا، همه اينها اقداماتی است که، بDا سرمشDق گDرفتن ا     

  .هم از آغاز اجرا شوند

   امDDا طبقDDه زحمDDتکش نمDDی توانDDد موقعيDDت خDDود را تحکDDيم کنDDد مگDDر وقتDDی کDDه مبDDانی   

اليDDه هDDای متعDDدد از تDDوده هDDای کDDاگر، بخصDDوص در      . خDDود انقDDالب را وسDDعت بخشDDد   

های سياسی بيابند اما پس از  روستاها، بايد به درون انقالب کشانيده شوند و سازمان 

ن کDDه پيشDDتازان انقDDالب، يعنDDی زحمتکشDDان شDDهری، سDDکان کشDDتی دولDDت را در دسDDت  آ

و سDرانجام  . گرفتند تحرک و سازمان انقالبی بDا کمDک منDابع دولتDی پخDش خواهDد شDد                 

گذار خود سالح نيرومندی بDرای انقالبDی کDردن تDوده هDای مDردم خواهDد                   نيروی قانون 

  .گرديد

 ما، که تمام بار انقالب طبقDه متوسDط          تاريخی -عالوه بر اين سرشت وضع اجتماعی     

هDای بسDيار بDرای حکومDت     ی را بردوش طبقه زحمتکش خواهDد گذاشDت، فقDط دشDوار        

کارگری به بار نخواهد آورد بلکه مزايای زياد نيز برای آن حاصل خواهد کDرد؛ و ايDن            

  . بين طبقه زحمتکشان و طبقه دهقان گفته می شود یدر رابطه

 قDدرت نخسDت از دسDتگاه اسDتبدادی بDه            ١٨٤٨  و ١٧٩٣  تDا  ١٧٨٩های   در انقالب 

عنصرهای ميانه رو طبقه متوسط انتقال يافت؛ سپس اينان طبقه دهقDان را آزاد کردنDد      

امDDا پDDيش از آنکDDه دموکراسDDی انقالبDDی قDDدرت را در .) چگونDDه؟ مسDDأله ای اسDDت ديگDDر(

آزاد شDده  دهقانDان کDه از رعيتDی    . دست گيDرد يDا بDرای در دسDت گDرفتن آن آمDاده باشDد             
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بودند همه عالقه بDه اقDدامات سياسDی شهرنشDينان را از دسDت دادنDد، يعنDی بDه جريDان            

قDرار گرفتنDد   » نظام«بعدی انقالب بی اعتنا شدند، و چون در قشری بی حرکت در پايه   

  .انقالب را به ارتجاع سلطنت خواه يا استبدادگرايان سنتی واگذاشتند

استقرار هيچ نوع نظام مشروطه طبقه متوسط انقالب روسيه، همچنان که گفته شد، 

تا جائی که . را، که قادر به حل ابتدائی ترين وظايف دموکراسی نيست، اجازه نمی دهد  

هDای روشDنفکرانه    پای اصالح طلبان ديوانسDاالر از قمDاش ويDت در ميDان اسDت تDالش               

ضDDع در نتيجDDه ايDDن و. آنDDان بDDه وسDDيله مبDDارزه بDDرای حيDDات خودشDDان از ميDDان مDDی رود 

 حتی اگر مجموعه کامDل دهقانDان        -سرنوشت مقدماتی ترين عاليق انقالبی طبقه دهقان      

 پيوسته است به سرنوشت کDل انقDالب، يعنDی سرنوشDت     -را به مثابه يک طبقه انگاريم  

  .طبقه زحمتکش

  
    بخDDش ی طبقDDه زحمDDتکش بDDر مسDDند قDDدرت بDDه چشDDم طبقDDه دهقDDان ماننDDد طبقDDه آزاد      

  .جلوه گر می شود
     و کامDل دارد کDه بDه دهقانDان اعDالم دارد کDه             م، مانند مورد کمون، حDق تمDا       اين طبقه 

حکومت طبقه زحمDتکش نDه فقDط بDه معنDی مسDاوات           » .پيروزی ما پيروزی شماست   « 

عادالنه است، و حکومت آزاد خود مردم، و انتقال همه بار ماليات بر دوش طبقه های       

م مسDDلح، و الغDDای کمDDک اجبDDاری بDDه   دارا، و انحDDالل ارتDDش مDDنظم و تبDDديل آن بDDه مDDرد  

 هDDای انقالبDDی را کDه دهقانDDان در روابDDط ارضDی کDDرده باشDDند   کليسDا، بلکDDه همDDه تصDرف  

هDا را مبنDDای کDDار دولDت در محDDيط تقسDDيم    طبقDDه زحمDتکش ايDDن تقسDDيم . خواهDد شDDناخت 

 –در چنين اوضاعی عالقه طبقه دهقDان روسDيه در هDيچ مDورد             . زمين قرار خواهد داد   

يعنDDی ( بDDه پشDDتيبانی رژيDDم طبقDDه زحمDDتکش     -ز و در سDDخت تDDرين دوره همDDان آغDDا از 

عالقDDه دهقانDDان فرانسDDوی بDDه پشDDتيبانی از رژيDDم نظDDامی      کمتDDر از ) دمکراسDDی کDDارگر 

ناپلئون بناپDارت، کDه بDا زور سDرنيزه نقDض ناپDذير بDودن قطعDات زمDين آنDان را تDأمين              

يندگان مردم، که به رهبری و اين بدان معنی است که مجمع نما. کرده بود، نخواهد بود
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طبقDDه زحمDDتکش کDDه پشDDتيبانی دهقانDDان را هDDم کسDDب کDDرده اسDDت، چيDDزی جDDز صDDورت     

  .دموکراتی حکومت دموکراسی کارگری نخواهد بود

اما آيا امکان پذير نيست که طبقه دهقان، طبقDه زحمDتکش را برانDد و خDود جDای آن       

ن يD ا. چنDين حکمDی اسDت     همه تجربه هDای تDاريخی مخDالف         . را بگيرد؟ غيرممکن است   

تجربه نشان می دهد که طبقه دهقان به هيچ روی قادر به ايفای نقDش مسDتقل سياسDی          

  .٦١نيست

                                                 
اتحاديxه  «ع و گسxترش   آيا همه اين مالحظات و آنچه از آنها نتيجه می شود با واقعيت طلو- ٦١

             ؟ يکxxxی شxxxدن تعxxxدادی  »اتحاديxxxه دهقانxxxان چيسxxxت  «. نفxxxی نمxxxی شxxxود؟ بxxxه هxxxيچ روی    » دهقانxxxان

    از عنصxxرهای دموکراسxxی تنxxدرو، کxxه بxxه نxxام تغييxxری دمxxوکراتی و اصxxالحات ارضxxی در جسxxت 

  -ا ظxxاهرًا نxxه از پxxائين تxxرين قشxxره   -و جxxوی تxxوده هxxا، بخصxxوص عنصxxرهای آگxxاه طبقxxه دهقxxان    

  .هستند

سريع رشد کند کوچکترين ترديد نيست کxه فxوق العxاده از تبxديل بxه             » اتحاديه دهقانان «هر قدر   

 صxرف  -انقالب با چنان آهنگی به پيش می تازد که. سازمان سياسی توده های دهقان فاصله دارد      

بxه هنگxام   بتوانxد  » اتحاديه دهقانان« ممکن نيست بتوان انتظار داشت که    -نظر از مالحظات ديگر   

طبقxه  بxرای  واژگون شدن نهايی حکومت اسxتبدادی و انتقxال قxدرت بxه دسxت انقxالب رقيxب جxدی                  

وانگهی نبايxد از يxاد بxرد کxه بيشxتر درگيxری هxا در شxهرها روی          . سازمان يافته زحمتکشان باشد   

محxول شxده اسxت کxه جxای      » اتحاديxه دهقانxان   «داده است و فقط وظيفه واحدهای نظامی کمکی به          

  .نيز در مقياس نيروهای سياسی قرار داردآن 

کxه دليxل وجxودی    ) »برابری در استفاده از زمين«(» اتحاديه دهقانان«در مورد برنامه ارضی     

تxر   هرقدر گسxترش جنxبش ارضxی ژرف تxر و وسxيع     . اتحاديه است بايد به اين نکات توجه داشت   

، به دليل هزارهxا تضxاد   »دهقاناناتحاديه «باشد و زودتر به ضبط و توزيع دوباره زمين ها برسد    

  عضxxوهای آن در نفxxوذ در  . طبقxxه ای و محلxxی و فرهنگxxی و فنxxی، سxxريع تxxر تجزيxxه خواهxxد شxxد       

 امxا  -کميته های دهقانی، که عامل های انقالب زراعی در محل هxا هسxتند، سxهمی خواهنxد داشxت            

د بسxتگی سياسxی ده بxه     اداری هسxتند نمxی تواننx   -البته کميته های دهقxانی، کxه تأسيسxاتی اقتصxادی     

  .شهر را ملغی کنند، زيرا که اين بستگی يکی از خصوصيات اساسی جامعه معاصر است
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در زمDان مناسDب گسDترش    . تاريخ سرمايه داری تاريخ تبعيDت روسDتا از شDهر اسDت           

 وجDDود روابDDط اربDDاب رعيتDDی را در محDDيط توليDDد     یصDDنعتی شDDهرهای اروپDDائی ادامDDه  

مDDا روسDDتا خDDود نتوانسDDت طبقDDه ای بوجDDود آورد کDDه از پDDس  ا. زراعDDی نDDاممکن سDDاخت

همDان شDهری کDه کشDاورزی را بDه پايتخDDت      . وظيفDه انقالبDی برانDداختن خانخDانی برآيDد     

وابسته ساخت نيروهDائی انقالبDی را پDرورد کDه رهبDری را در روسDتا بدسDت گرفتنDد و                    

  .انقالبی در روابط دولت و مالکيت پديد آوردند

روستا بDرده اقتصDادی پايتخDت شDد و طبقDه دهقDان بنDده سياسDی         با پيشرفت بيشتری   

مداری پارلمانی  اين احزاب خانخانی را به صورت سياست. متوسط گرديد احزاب طبقه

.  کردند و طبقه دهقان را به ملک سياسی و شکارگاه انتخاباتی خود بدل سDاختند     ءاحيا

بDه  ) ميليتاريسم(می گرائی ها و نظا   دولت طبقه متوسط معاصر دهقان را ازراه ماليات       

انبان شکم رباخواران پايتخت می فرستد و او را بDه کمDک کشيشDان دولتDی و مDدارس                 

  .دولتی و سربازخانه های مشحون ازهرزگی قربانی خط مشی رباخوارانه می کند

خواهDDد  طبقDDه متوسDDط روسDDيه همDDه مواضDDع انقالبDDی خDDودرا بDDه طبقDDه زحمDDتکش وا   

در وضDعی کDه بDه     . شد رهبری طبقه دهقان را ترک گويDد       و نيز مجبور خواهد     . گذاشت

وسيله انتقال قدرت به طبقه زحمتکش پDيش خواهDد آمDد طبقDه دهقDان راه ديگDری جDز                     

 حتی اگر اين کDار را بDا هشDياريی        -پيوستن به رژيم دموکراسی کارگران نخواهد داشت      

 دهDد، اجDرا   بيش از آن که معموًال در الحDاق بDه رژيDم طبقDه متوسDط از خDود نشDان مDی             

اما در حالی که هر حزب طبقه متوسط پس از به دست آوردن آرای طبقه دهقان           . نکند

شتاب به غارت آن، و به برباد دادن همDه انتظارهDا و همDه وعDده هDا، مDی پDردازد و              با

 ايDن کيفDری اسDت بDدتر از همDه کيفرهDائی کDه        -را بDه حDزب ديگDری مDی دهDد      جای خود 

 ش پس از برخوردار شدن از پشتيبانی طبقDه دهقDان هDر        طبقه زحمتک  -انتظار می رفت  

نيروئی را برای باال بردن سطح فرهنگی در ده و بسط هشياری سياسی دهقان به کDار         

  .خواهد گرفت
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برابDر   چگونDه ممکDن بDود در    ... «: مارکس، درباره تمايل دهقان فرانسوی می گويد      

کارشناسDان   قاومDت کنDد؟  دعوت کمون به مصالح زنده و نيازهای فوری طبقه دهقان م     

 کDه سDه مDاه ارتبDاط آزاد     - و در واقع اين بزرگترين درک آنDان بDود     -روستا می دانستند  

ها، موجDب قيDام عمDومی دهقانDان خواهDد       ميان پاريس زيرحکومت کمون و شهرستان    

را » طDاعون گDاوی  «شد؛ اين بود که پDاريس را در محاصDره پليسDی گرفتنDد تDا انتشDار                

  ».متوقف سازند

ديکتاتوری طبقDه زحمDتکش و   « آنچه گفته شد آشکار می شود که ما به موضوع  از

    مجDاز  ساصل مطلب ايDن نيسDت کDه مDا آن را در اسDا           . چگونه می نگريم  » طبقه دهقان 

امDا  » .يا خواستار اينگونه همکاری سياسی هستيم يا نيسDتيم       « می دانيم يا نمی دانيم،    

  . تحقق پذير نمی شناسيم-اجل دست کم به مفهوم مستقيم و ع-ما آن را

يکDی ازاحDزاب    در حقيقت ائتالفی ازاين گونه براسDاس ايDن پDيش فDرض اسDت کDه يDا        

طبقه متوسDط موجDود تسDلط برطبقDه دهقDان را بدسDت خواهDد آورد يDا ايDن طبقDه حDزب              

همچنان که سعی به نشان دادن مطلب کرديم، نه اين   . را خلق خواهد کرد    نيرومند خود 

  .آن ميسرممکن است و نه 

 و -با اين همه، بی ترديد ديکتاتوری کارگری نماينده همه عاليق معتبر طبقه دهقDان     

. مDارکس مDی گويDد   .  خواهDد بDود  -نه فقط طبقه متوسط خرده پDا و طبقDه روشDنفکر نيDز      

و بدين ترتيب کمون نماينده راستين همه عنصرهای سالم جامعه فرانسوی، و در           ...«

  ».بودنتيجه حکومت راستين ملی، 

  با اينهمه ديکتاتوری طبقه زحمتکش نيز بود
  

  های ديکتاتوری طبقه زحمتکش های ديکتاتوری طبقه زحمتکش   ها و هدفها و هدف  روشروش. . ٦٦
ديکتاتوری زحمتکشان به هيچ روی به معنDی ديکتDاتوری سDازمان انقالبDی برطبقDه            

و ايDن  .  طبقه زحمتکشبه وسيلهکل جامعه است  زحمتکش نيست بلکه ديکتاتوری بر  

  .مون پاريس نشان داده شده استبه بهترين صورت به وسيله ک
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ويDDن زيDDر سDDلطه دانشDDجويان بDDود کDDه تنهDDا     ) ش . ه١٢٢٦ (١٨٤٨انقDDالب مDDارس  

قسDDمتی از جامعDDه طبقDDه متوسDDط بودنDDد کDDه هنDDوز قDDادر بDDه داشDDتن خDDط مشDDی انقالبDDی       

طبقه زحمتکش، که پيوستگی داخلی و تجربه سياسDی و رهبDری مسDتقل        . محکمی بود 

حظات بحرانی کارگران، بنحوی بی تغيير، لدر همه . ن بودنداشت، دنباله رو دانشجويا

      کسDDانی را کDDه بDDا دستشDDان کDDار  «کمDDک » آقايDDانی کDDه بDDا مغزشDDان کDDار مDDی کردنDDد  «بDDه 

دانشجويان گاهی کارگران را فرا مDی خواندنDد و گDاهی            . عرضه می داشتند  » می کردند 

 سياسDDی خDDود، کDDه از حومDDه شDDهر سDDد مDDی کردنDDد؛ گDDاهی بDDه برکDDت قDDدرت   شDDان را راه

هDDای لژيDDون آکDDادمی پشDDتيبان آن بودنDDد، کDDارگران را از مطDDرح کDDردن تقاضDDای     سDDالح

اين وضع بوضوح نوعی ديکتاتوری انقالبی خيرانديشDانه      . مستقل خود باز می داشتند    

  . زحمتکش بود ی طبقهبرفراز سِر

ه کميتDD. در کمDDون پDDاريس همDDه چيDDز برپايDDه اسDDتقالل سياسDDی کDDارگران قDDرار داشDDت    

مرکDزی گDDارد ملDی حDDوزه انتخابيDDه زحمتکشDان، کمDDون را برحDDذر سDاخت کDDه فرامDDوش     

نکنند تنها کسانی که از ميان خود کارگران انتخاب شوند به آنان درست خدمت خواهند 

از انتخاب کردن مالکان برحذر باشيد، زيDرا کDه بسDيار کDم          «کميته مرکزی نوشت    . کرد

کمDون کميتDه   » .ارگر را چDون بDرادر خDود بدانDد    اتفاق می افتد که کسی که مرفه است ک      

اجرائDDی طبقDDDه زحمDDDتکش بDDود؛ و گDDDارد ملDDDی، ارتDDش آن؛ و کارمنDDDدان، خDDDدمتگزاران    

  .و اين مظهر ديکتاتوری زحمتکشان بود. مسئولش

و بهتDرين   .  ويDن فDرق دارد     ١٨٤٨ روسيه کامًال با طبقDه کDارگر         ١٩٠٦طبقه کارگر   

  DDوراهای نماينDDه شDDدعا تجربDDن مDDل ايDDيه دليDDر روسDDود در سراسDDارگری بDDا . دگان کDDاينه

هائی نيستند که توطئه گرانه از پيش آماده شده باشند و در يک دوره ناآرامی  سازمان

نه، اينها وسايلی هسDتند کDه در   . قدرت را برای توده های زحمتکش قبضه کرده باشند     

و . موزون سازدراه آفرينش آن توده ها طرح ريزی شده اند تا مبارزه انقالبی آنها را         

    DDا مسDDوده هDDل تDDده و در مقابDDاب گرديDDا انتخDDوده هDDيله تDDه بوسDDوراها، کDDن شDDد  اولئايDDن  

اينهDا از  . مصمم ترين خط مشی طبقه را با روح سوسياليسم انقالبی عملDی مDی سDازند             
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اما . ر حتی ممکن است نابود شوندضحکومت موقتی فاصله زيادی دارند؛ در زمان حا   

  حکومDت مDوقتی خواهنDد بDود؛ و همDه       ی اتکای محلی آينDده یبی چون و چرا نقطه ها     

 زحمDDتکش  یهDای شDوراهای کDارگری آشDکارا نشDان مDی دهDد کDه وقتDی طبقDه           فعاليDت 

، برداشDتن  ١٨٧١روسيه بDر مسDند قDدرت بنشDيند خDط مشDی آن، در مقايسDه بDا کمDون            

  .گامی بزرگ به پيش خواهد بود

حDاال هDم نبايDد    . عجDزه نمDی خواسDتند   مارکس می گويد که کارگران پاريس از کمون م  

 قDدرت  -انتظار داشته باشيم که ديکتDاتوری زحمتکشDان دردم منشDأ معجDزه هDائی شDود          

  ی کDDار طبقDDه یفکDDر ابلهانDDه ای اسDDت کDDه بينديشDDيم همDDه  . دولDDت قDDدرت مطلDDق نيسDDت 

        نامDDDه سوسياليسDDDم را جانشDDDين     زحمDDDتکش ايDDDن خواهDDDد بDDDود کDDDه بDDDا چنDDDد تصDDDويب        

 طبقDه زحمDتکش فقDط    . نهDاد اقتصDادی، حاصDل فعاليDت دولDت نيسDت        . ندسرمايه داری ک  

می تواند قدرت دولت را با کمDال شDدت بکDار بDرد تDا راه تکامDل اقتصDادی را در جهDت                      

  .کوتاه و پيمودن آن را آسان کند) کلکتيويسم(جمع گرائی 

طبقه زحمتکش با آن اصالحاتی شروع خواهد کرد که مشمول، به اصطالح، برنامه           

داقل می شود و با منطق وضع خود ملزم خواهد بDود کDه مسDتقيمًا بDه سDوی اقDدامات         ح

  .پيش رود» جمع گرايانه«

 پDDذيرفتن روزی هشDDت سDDاعت کDDار و برنامDDه ای سDDنگين و مترقDDی بDDرای ماليDDات بDDر  

درآمDDد کDDاری بDDه نسDDبت سDDاده اسDDت، هرچنDDد در اينجDDا هDDم مرکDDز ثقDDل در انتشDDار مDDتن       

و در اينجا مDا بDه    (اما اشکال عمده    . مان اجرائی آن است   نيست بلکه در ساز   » قانون«

عبDارت اسDت از سDازمان دادن بDه توليDد از         !) ميDل مDی کنDيم     ) کلکتيويسDم ( جمع گرائی   

طDDرف دولDDت در آن کارخانDDه هDDا و کارگDDاه هDDائی کDDه از طDDرف صDDاحبان آنهDDا در جDDواب   

  .ها بسته خواهند شد انتشار اين قانون

 خواهد بود انتشار قانونی که حق ارث بردن را لغو کنDد         هم کاری به نسبت ساده     زبا

های چندی به شکل سرمايه پDولی اشDکالی بDرای       ميراث. و نيز عملی کردن اين قانون     

امDDا بDDرای دولDDت .  مDDزاحم اقتصDDاد آن نخواهDDد شDDد،طبقDDه زحمDDتکش ايجDDاد نخواهDDد کDDرد
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عهDده گDرفتن   کارگری مداخله در ميراث به صورت زمين يا سرمايه صنعتی در حکم بر 

  .سازمان توليد براساس سوسياليستی است

تDر، بDر سDلب مالکيDت، خDواه بDا جبDران خسDارت و          همين حکم، اما با مقياسی وسيع 

سDDلب مالکيDDت بDDا جبDDران خسDDارت مزايDDای سياسDDی، امDDا      . خDDواه بDDی آن، جDDاری اسDDت  

مشکالت مالی دارد؛ و سلب مالکيت بی جبران خسDارت تDؤام بDا مزايDای مDالی اسDت و             

امDDا بزرگتDDر از مشDDکالت مDDالی و سياسDDی مشDDکالتی سDDازمانی و        . شDDکالت سياسDDی  م

  .ندی ااقتصاد

  .حکومت کارگری به معنی حکومت معجزه گر نيست: باز می گوئيم

در . عام کردن توليد با شاخه هائی شروع خواهد شد که کمترين اشکال را نشان دهد

اهDDد کDDرد کDDه بDDا قDDوانين  دوره اول بخDDش عمDDومی توليDDد بDDه شDDکل واحDDدهائی جلDDوه خو  

هرقDدر قلمDروی کDه    . مبادالت کاال با تأسيسات اقتصادی خصوصی مربوط خواهنDد بDود          

تDDر باشDDد مزايDDای آن زيDDادتر،  بDDه وسDDيله اقتصDDاد عمDDومی شDDده اشDDغال مDDی شDDود وسDDيع 

احساس استواری از طرف رژيم سياسی جديد بيشتر، و اقدامات اقتصادی بعDدی طبقDه    

در اين اقدامات تکيه طبقه کارگر تنها بDر نيروهDای توليDد            . بودکارگر استوارتر خواهد    

ملی نخواهد بود بلکه برشيوه بين المللی نيز متکی خواهد شد، درست همانطور که در 

واسطه طبقDاتی ملDی خDويش، بلکDه بDر       ی  خط مشی انقالبی خود نه فقط بررابطه های ب        

  .شودهمه تجربيات تاريخی طبقه زحمتکش بين المللی متکی می 

طبقDDه زحمDDتکش روسDDی، کDDه صDDاحب قDDدرتی اسDDت کDDه انقDDالب در کDDف آن قDDرار داده   

است، از اين باال هراقدامی را که مقتضيات ايجاب کند خواهDد کDرد تDا سرنوشDت هDدف                

 ايDن امDر نDه تنهDا اقتضDای اصDول       ٦٢ملی خود را با هدف سوسياليسم جهانی پيوند دهد        

ه آوای نيرومند ضرورت بقای طبقDاتی  کلی بين المللی خط مشی زحمتکشان است، بلک     

  .آن را به گام نهادن در اين راه مجبور می کند

                                                 
  ما در مقدمه بxر سxخنرانی السxال کxه ذکxر آن گذشxت، بطxور کلxی دربxاره چشxم انxدازهای            - ٦٢

  . بين المللی انقالب سخن گفته ايم
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طبقه زحمتکش روسيه به عقب رانDده نخواهDد شDد؛ ايDن طبقDه خواهDد توانسDت کDار                      

 بDه شDرطی کDه بدانDد     -عظيمی را که آغاز کرده است بDه پايDان بDرد، فقDط بDه يDک شDرط               

ند و آن را سرلوحه پيروزی کارگر در چوب ملی انقالب بزرگ ما را بشک      رچگونه چها 

  .جهان سازد

    تروتسکیتروتسکی
  ١٩٠٥ سنت پترسبورگ، دسامبر 
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  کمون پاريسکمون پاريس
       در اوضDDاع عDDادی . در تDDاريخ، بيشDDتر اوقDDات انقDDالب پDDس از جنDDگ فDDرا مDDی رسDDد        

نند و کDار  توده های کارگر خود را با تحمل رنج بسيار از روزی به روز ديگر می رسDا  

برده وار خود را با بردباری انجDام مDی دهنDد و در مقابDل نيDروی شDگرف عDادت پشDت                 

بانDان و نDه دژخيمDان،     اگر عادت نبود نه مراقبان و نه پليس، نDه زنDدان         . دوتا می کنند  

نمی توانستند توده هDائی را کDه چنDين از جDان و دل بDه سDرمايه داری خDدمت مDی کننDد            

  .بدينگونه منقاد سازند

روايان هم  جنگ، که توده ها را چنين شکنجه می کند و تباه می سازد، برای فرمان

شان بيرون ی  درست بدين دليل که با يک ضربت مردم را از وضع عاد-خطرناک است

تDرين افDراد را بيDدار مDی سDازد کDه از        می کشد و با تندر خود عقب مانده ترين و غافل          

  . اطراف خويش بنگرنداعمال خود سياهه ای تهيه کنند و به

  

  جنگ و انقالب
ها رنجبر به درون شDعله هDای جنDگ مجبDور         فرمانروايان برای بزور راندن ميليون    

طبقه متوسط جنDگ خDود   . هستند که به جای عادت دست به دامن وعده و دروغ شوند          

جنDDگ در راه : را بDDا آنچDDه بDDرای روح بزرگDDوار تDDوده هDDا گرامDDی اسDDت بDDزک مDDی کنDDد      

جنگ که توده ها را . »زندگی بهتر«است، و با هدف » دادگری« برای است،» آزادی«

: شان بيرون می کشد هميشه دست آخر آنها را گول می زندی از پست ترين بيغوله ها   

بDDDدين دليDDDل وضDDDع . هDDDا و زنجيرهDDDای تDDDازه و برايشDDDان ارمغDDDانی نمDDDی آورد جDDDز زخDDDم

   انفجDDاری عليDDهبرانگيختDDه تDDوده هDDای فريDDب خDDورده کDDه حاصDDل جنDDگ اسDDت گDDاهی بDDه  

  .روايان کشانيده می شود؛ جنگ انقالب می زايد فرمان
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جنگ نارضائی مردم : دوازده سال پيش در طول جنگ روس و ژاپن چنين روی داد   

  . انجاميد١٩٠٥را شديدتر کرد و به انقالب 

 ١٨٧١-١٨٧٠کار جنDگ  : در فرانسه چهل و شش سال پيش چنين اتفاقی روی داد 

  .يام کارگران و آفرينش کمون پاريس کشيدفرانسه و پروس به ق

  

  کمون
حکومت طبقه متوسط برای دفDاع از پايتخDت در مقابDل سDپاهيان آلمDانی کDارگران را             

امDا طبقDه متوسDط فرانسDوی از کDارگران      . مسلح کرده و گارد ملی را بوجود آورده بود 

مDDت پDDس از تسDDليم پDDاريس حکو. ٦٣خDود بيشDDتر ترسDDيد تDDا از لشDDکريان هDDومن تزولDDرن 

اما جنDگ در اينDان روح طغيDان را بيDدار     . جمهوری در صدد خلع سالح کارگران برآمد     

. نمی خواستند بDه همDان وضDع کDارگريی برگردنDد کDه پDيش از جنDگ داشDتند          . کرده بود 

ميDان کDارگران   . هائی که در دست داشتند امتناع کردند     کارگران پاريس از تسليم سالح    

.  پيش آمد١٨٧١مارس ١٨اين واقعه در .  دادهای دولت درگيری روی مسلح و هنگ

 مDDارس در پايتخDDت  ٢٨کDDارگران پيDDروز شDDدند و پDDاريس بDDه دسDDت آنDDان افتDDاد، و در        

آخرين مدافعان . اين حکومت دير نپائيد.  برقرار کردندحکومتی کارگری، به نام کمون،

ک و  بعد از يک پايDداری دليرانDه در برابDر حملDه لشDکريان طبقDه متوسDط بDه خDا           کمون

شDرکت کننDدگان در انقDالب طبقDه       هDا قصDاص از     و آنگDاه هفتDه هDا و مDاه          خون غلتيدند 

ش، بزرگتDDرين  اامDDا کمDDون، بDDا همDDه مسDDتعجل بDDودن دولDDت  . زحمDDتکش در جريDDان بDDود

طبقDه زحمDDتکش جهDان توانسDDت   . رويDداد در تDاريخ مبDDارزه هDای کDDارگری شDناخته شDDد    

 چيسDت،   انقDالب زحمتکشDان    ببيند که    برای اولين بار براساس تجربه کارگران پاريسی      

  .هائی را بايد در پيش گيرد های آن کدام است، و چه راه هدف

  
                                                 

، آخرين سلسله پادشاهان پروس و )آلمانی هوهن تزولرن( به Hohenzollern هوهانزلرن -  ٦٣

  .١٩١٨تا ١٧٠١امپراتوران آلمان از 
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  کارهای بزرگ کمون
: کمون شروع کرد به تأييد برگزيده شدن بيگانگان در دولت کارگری؛ اعالم کرد که        

  ».مهوری جهانی استجپرچم کمون پرچم «

 ٦٤ مرگ را لغو نمود، ستون وانDدوم کمون دولت و مدرسه را از دين پاک کرد، کيفر 

هDا را بDه    به زير کشيد، همه وظيفه ها و مقام   ) که نشانه ميهن پرستی افراطی بود     (را  

گزاران اصيل مردم سپرد و دستمزد آنان را در سطحی نه بDاالتر از مDزد کDارگر                خدمت

  .قرار داد

اران هراسناک ه هائی که سرمايه داشروع کرد به آماربرداری از کارخانه ها و کارگ

و اين گام اول بDود  . تعطيل کرده بودند، برای اين که توليد را برپايه اجتماعی آغاز کند         

  .به سوی سازمان جامعه گرايانه زندگی اقتصادی

. کمون اقDداماتی را کDه در نظDر داشDت تحقDق نبخشDيد، زيDرا کDه خDود درهDم شکسDت                    

 کDDه در دم متفDDق -دخDDو» دشDDمن ملDDی«طبقDDه متوسDDط فرانسDDوی بDDا همکDDاری بيسDDمارک 

    . قيDDام دشDDمن راسDDتين خDDود، يعنDDی طبقDDه کDDارگر، را بDDه خDDون کشDDانيد    -طبقDDاتی آن شDDد

هDای بهتDرين    نقشه ها و وظيفه های کمDون جامعDه عمDل نپوشDيد امDا در عDوض بDه دل        

هDDای انقالبDDی  آن نقشDDه هDDا و وظيفDDه هDDا ميثDDاق. فرزنDDدان طبقDDه کDDارگر جهDDان راه يافDDت

  .مبارزه ما شده است

 تصDDوير کمDDون آشDDکارتر از هميشDDه در برابDDر مDDا      ١٩١٧ مDDارس١٨امDDروز، در و 

هDای   پديدار می شود، زيرا که بعد از گذشت زمانی دراز، يک بارديگر بDه دوره جنDگ            

  .انقالبی گام نهاده ايم

  

  

                                                 
.  يادبود پيروزی های ناپلئون بناپارت ساخته شد به ستونی کهVendome ستون واندوم -  ٦٤

  )ن. (هنوز وجود دارد. کمون آنرا خراب کرد اما تی ير آن را مجددًا برپا ساخت
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  جنگ جهانی
ها رنجبر را از اوضاع عDادی کDه در آنهDا کDار مDی کردنDد و رويDش                   جنگ جهانی ده  

تاکنون اين وضع فقط در اروپا بوده اسDت؛ فDردا همDين را    . شيده استداشتند، بيرون ک 

هيچ گاه به طبقه کDارگر نويDدهائی بيشDتر از ايDن داده نشDده      . در امريکا هم خواهيم ديد   

 گDاه بDه   چهDي . هDائی بDرای آنDان ترسDيم نگرديDده بDود          هيچ گDاه چنDين رنگDين کمDان        . بود

هDيچ گDاه طبقDات دارا جDرأت نکDرده      . نDد اندازه دوره اين جنگ به آنان تملDق نگفتDه بود    

نDام دارد ايDن همDه خDون از     » دفDاع از مDام مDيهن   «غDی کDه   وبودند که بDرای دفDاع از در       

و هيچ گاه پيش از اين رنجبران اين قدر فريب نخورده و مDورد خيانDت           . مردم بخواهند 

  .واقع نگرديده و قربانی نشده بودند

   DDDون والی و در شDDDر از خDDDدقی پDDDنگرهای خنDDDی زده در سDDDتاهای قحطDDDهرها و روس  

و ايDDن تأثيرهDDا دسDDت بDDه دسDDت  . هDDا دل بDDا هيجDDان و نوميDDدی و خشDDم مDDی تپنDDد   ميليDDون

فردا شDعله هDا بDه    . انديشه های جامعه گرايانه داده و به حميت انقالبی تبديل شده است   

  .های نيرومند و آشکار توده های کارگری زبانه خواهند گشيد صورت قيام

يه هم اکنDون از شDاهراه انقDالب سDربرآورده اسDت و پايDه هDای        طبقه زحمتکش روس  

ناشريف ترين استبدادی که جهان به خود ديده است بر اثر برخDورد بDا آن مDی لDرزد و          

هDDای  بDDا ايDDن همDDه انقDDالب روسDDيه چيDDزی نيسDDت جDDز منDDادی طغيDDان       . فDDرو مDDی ريDDزد  

  .زحمتکشان در همه اروپا و در سراسر جهان

  کمDDون را بيDDاد  : ه هDDای سDDرکش کDDارگری خDDواهيم گفDDت    مDDا جامعDDه گرايDDان بDDه تDDود    

از پDس دادن  .  مسDلح کDرده اسDت   یطبقDه متوسDط شDما را عليDه دشDمنی خDارج            ! بياوريد

به دعDوت کDارل   !  کردند١٨٧١ها امتناع کنيد، آن چنان که کارگران پاريسی در          سالح

ی هDا را بDه سDوی دشDمن راسDتين خDود، بDه سDو            توجه کنيDد و ايDن سDالح        ٦٥ليب کنشت 

                                                 
لوکزامبورگ مخالف  بی آلمانی و همکار روزا انقالKarl Liebknecht ليب کنشت، کارل -  ٦٥

  .لوکزامبورگ دستگير و کشته شد  با روزا١٩١٩ ژانويه ١٥ دی ٢٥در . Ebertحکومت 
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آن را از وسDيله  ! ماشين دولت را از چنگ آنان بيرون آوريد      ! سرمايه داری برگردانيد  

امروز شما . ستم طبقه متوسط به ابزار حکومت طبقه زحمتکش بر خود آنان بدل کنيد        

ها را از  همه انگل. بسيار نيرومندتر از آن هستيد که نياکان شما در زمان کمون بودند

هDDا، کارخانDDه هDDا، همDDه را بDDرای مصDDرف  هDDا، معDDدن زمDDين! هايشDDان بزيDDر آوريDDد تخDDت

 !ی در کار، و برابری در بهره مندی از نتيجه کارربراد. خودتان تصرف کنيد

 .پرچم کمون پرچم جمهوری جهانی کارگر است

  

  ١٩١٧ مارس ١٧نيويورک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
، انقالبxxxxی و نظريxxxxه پxxxxرداز  )١٩١٩-١٨٧٠(، Rosa Luxemburgلوکزامبxxxxورگ، روزا 

 شxxهيدان از پيxxروان و از. رهبxxر طغيxxان کxxارگران آلمxxانی کxxه بxxه جنxxگ جهxxانی انجاميxxد   . لهسxxتانی

  .نهضت کمونيستی بين المللی
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  و روسيه شورویو روسيه شوروی  کمون پاريسکمون پاريس
  

 یطبقDDDDه ی تکشDDDDان بDDDDرای  کوتDDDDاه نخسDDDDتين انقDDDDالب زحم  یدوره
 از -ايDDن دوره هفتDDادو دو روز. زحمDDتکش بDDه پيDDروزی دشDDمن انجاميDDد

  . طول کشيد- مه٢٨ مارس تا ١٨
  »٦٦ پاريس١٨٧١ مارس ١٨کمون «الورف، 

  

  

  های جامعه گرا در کمونهای جامعه گرا در کمون  نارسی حزبنارسی حزب
کDDارگر بDDرای طبقDDه ی  پDDاريس اولDDين تDDالش، هرچنDDد ضDDعيف، تDDاريخی ١٨٧١کمDون  

سرشDت          مDا يDادبود کمDون را گرامDی مDی داريDم، بDاوجود             . خود بود تحميل کردن برتری    

      محDDDدود تجربDDDه هDDDای آن، و نارسDDDی شDDDرکت کننDDDدگان درآن، و درهمDDDی     فDDDوق العDDDاده 

برنامه اش، و نبودن يگانگی در رهبرانش، و قطعی نبودن نقشه های آنان، و هDراس           

 آن عوامDل   ی ی کDه همDه    های اجرائی آن، و شکست وحشتناک شوم        هيأت  ی نوميدانه

نخسDتين سDپيده دم جمهDوری    «بDه گفتDه الورف مDا در کمDون        . در تسريع آن اثر داشتند    

بDا کائوتسDکی موضDوع بکلDی فDرق      . گرامی می داريم» کارگری را، هرچند رنگ باخته    

وی که بخش قابل مالحظه ای از کتاب خود را به تباين خام مغرضانه ای بDين             . می کند 

ی اختصاص داده است مزايای عمDده کمDون را در سDيمائی از آن       کمون و قدرت شورو   

  . بدفرجامی و عيب کمون می دانيم یمی بيند که ما آن را مايه

                                                 
٦٦ - The Paris Commune of March ١٨٧١ ,١٨ 
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» تصDنعی « پDاريس بDه طDور    ١٨٧١کائوتسکی با تحمل رنج ثابت می کند کDه کمDون       

  حDال آنکDه انقDالب    -ناگهان سربر آورد و انقالبيون را غافلگير کDرد        ه  آماده نشد بلکه ب   

چDون جDرأت   . بDی ترديDد چنDين اسDت    .  حDزب مDا آمDاده شDده بDود      یاکتبر دقيقًا به وسيله 

ورد راسDت و  آ خود را بDه زبDان بيD    ینکرده است که همه انديشه های سخت مرتجعانه       

طبقDه ی   پDاريس بDرای ايDن کDه شDورش      ١٨٧١پوست کنده نمی گويد کDه آيDا انقالبيDان      

اينکه آنچه را اجتناب ناپذير بود از پDيش     زحمتکش را پيش بينی نکرده بودند و برای         

با اين همه، . نديده بودند تا هشيارانه به استقبال آن روند در خور ستايش هستند يا نه       

تصويری که کائوتسکی رسم کرده بصورتی ساخته شDده اسDت کDه در خواننDده درسDت                 

آن (ناگهDDان دچDDار بDDدبياری شDDدند   ه کمونيDDان پDDاريس بDD . ايDDن تصDDوير را برمDDی انگيDDزد 

، يک بار اظهار تأسف کرده بود که کمونيان چرا به جDای       ٦٧باواريائی مسکين، فولمار  

و از ايDDن روی بايDDد برآنDDان دل ) اينکDDه قDDدرت را بدسDDت بگيرنDDد بDDه بسDDتر نرفتDDه بودنDDد 

رفتند پس دراين دنيا   ) کسب قدرت (ها آگاهانه به استقبال شوربختی       بلشويک. سوخت

چنDين بيDانی براثDDر   . ديگDر درخDDور آمرزشDی نيسDتند    بخشايشDی و در سDرای    یشايسDته 

   وجDDود ايDDن، ايDDن گفتDDه بصDDورتی    بDDا. ناسDDازگاری درونDDی خDDود آن بDDاور کردنDDی نيسDDت   

کائوتسDکی مDآب برمDی آيDد کDه سDر را در الک            » ٦٨هائی مستقل«ترديد ناپذير از وضع     

به سDبب  د تا چيزی را نبينند و پيش بينی نکنند؛ و اگر به پيش می رون   خود فرو بردند    

  .علی الحساب به قفايشان خورده است اردنگيی است که

خوارساختن پاريس، حکومت مختار نDدادن بDه آن، محDروم         «: کائوتسکی می نويسد  

ساختنش از عنوان پايتخت، خلع سالح آن برای آن که بعد بDا اطمينDان خDاطر بيشDتری               

هDای مجلDس ملDی،      ترسال ترين به کودتائی سلطنت گرايانه دست زده شود؛ اينها مهم        

و رئيس نيروی اجرائی که آن مجلس انتخاب کرده بود، يعنی تی ير، شDمرده مDی شDد؛          

  .و اختالفی که به طغيان پاريس کشانيده شد از اينجا برخاست

                                                 
٦٧ - Vollmar 
٦٨ - Independents 
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هDDا چقDدر بDا آنچDه گفتDيم متفDاوت بDDود،       واضDح اسDت کDه سرشDت کودتDای بلشDويک      «

طبقDه ی  يDرون مDی کشDيدند؛ و    هDائی کDه قDدرت خDود را از اشDتياق بDه صDلح ب              بلشويک

شDDان در مجمDDع ملDDی شDDاه پرسDDت نبودنDDد بلکDDه    دهقDDان پشDDتيبان آنDDان بDDود، و مخالفDDان 

  .های سوسيال دمکرات بودند انقالبيون اجتماعی و منشويک

ها بDا کودتDائی حسDاب شDده، کDه بDا يDک حDزب تمDام دسDتگاه دولDت را در                       بلشويک«

ها  م نيرومندترين و بيرحمانه ترين روش و در د-اختيار آنان گذاشت به قدرت رسيدند

  .را برای حذف مخالفان خود، از جمله مخالفان زحمتکش خود، بکار بردند

از سوی ديگر هيچ کس بيشتر از خود انقالبيون از شورش کمDون متعجDب نشDد و           «

  ».برای تعداد شايان توجهی از آنان درگيری در باالترين درجه نامطلوب بود

 کمونيDان   یوجDه معنDی واقعDی آنچDه کائوتسDکی در اينجDا دربDاره        برای آنکه بهتر مت   

  :نوشته است بشويم چند قرينه می آوريم

اول مDارس  «:  کمDون مDی نويسDد    ی الورف، در همان کتDاب بسDيار آموزنDده دربDاره      

، شDDش مDDاه پDDس از سDDقوط امپراتDDوری و چنDDد روزی پDDيش از انفجDDار کمDDون،       ١٨٧١

         Dاريس را رهبDل پDه        کسانی که بين الملDوز برنامDد هنDی کردنDی    ی ری مDی مشخصDسياس 

  ».نداشتند

         کDDارگر بDDود،  طبقDDه ی  مDDارس پDDاريس در دسDDت   ١٨بعDDد از «  و هDDم او مDDی نويسDDد  

امDDا رهبDDران آن کDDه در زيDDر فشDDار قDDدرت غيDDر منتظDDر خDDود خDDرد شDDده بودنDDد دسDDت بDDه    

  ».ها نزدند مقدماتی ترين اقدام

 مرکزی  یيک عضو کميته«:  می نويسدليساگاری، عضو کمون و تاريخ نويس آن     

 ايفای  ی شماست آن قدر بزرگ است که از عهده ینقشی که برعهده«گارد ملی گفت 

، و »تنها هدف شما اين است که شانه از زير بار مسؤوليت خالی کنيد  . آن بر نمی آئيد   

 و اما به هنگDام عمDل نبDودن سDازمان مقDدماتی     . در اين گفته حقيقت بسياری نهفته بود 

  یهدها به مردانDی واگDذار شDود کDه از عهD      آمادگی برای کار غالبًا دليلی است که نقش    

  ».آنها برنيايند
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کDDه ) تDر خواهDDد شDDد ح و از ايDDن پDس بDDاز واضDD (از آنچDه گفتDDه شDDد مDی تDDوان دريافDDت   

ها يDا    مستقيم برای کسب قدرت از طرف سوسياليست یتوضيحی برای نبودن مبارزه   

هDيچ روی  ه ی شکلی نظری و بی ياوری سياسی آنان بDوده و بD  جامعه گرايان پاريس ب 

  .مالحظات تاکتيکی ديگری در کار نبوده است

هDای   ماترديدی نداريم کDه بDه طDور عمDده بيDانگر صDداقت خDود کائوتسDکی بDه سDنت                   

  DDتقبال مDDان اسDDالب آلمDDا آن از انقDDه وی بDDت کDDاده ای اسDDوق العDDب فDDون، تعجDDدی کمDDکن :

   هDای بعDد ايDن گفتDه را     ترديDد داريDم کDه نسDل    » .رجه نDامطلوب درگيريی در باال ترين د «

در حقيقDDت بايDDد تمثيDDل تDDاريخی او را ترکيبDDی از . بDDه حسDDاب آبDDرو و اعتبDDار او بگذارنDDد

  .کارانه توصيف کنيم اشتباه کاری و فروگذاری و القاهای فريب

رتلی هائی را که تی ير درباره پاريس داشت ميليوکف، که آشکارا از طDرف تسD           نيت

آنDان، از  ی همDه  . و چرنف پشDتيبانی مDی شDد، دربDاره پتروگDراد در مخيلDه مDی پDرورد                 

 روز بDDه روز تأييDDد مDDی کردنDDد کDDه پتروگDDراد نسDDبت بDDه کشDDور   ٧٠ تDDا پترسDDف٦٩کرنيلDDف

بيگانه شده است هيچ چيز با آن وجه مشترک ندارد، کامًال به فساد کشيده شDده و مDی                

حميل کنDد، درهDم کوبيDدن و خDوارکردن پتروگDراد       خود را بر جامعه ت ی کوشد که اراده  

و اين کDار در برهDه ای از زمDان صDورت          .  ميليوکف و دستيارانش بود     ی اولين وظيفه 

گرفت که پتروگراد مرکDز راسDتين انقDالب بDود، انقالبDی کDه هنDوز نتوانسDته بDود وضDع                 
                                                 

، ژنxرال  )١٩١٨ -١٨٧٠ (Lavr Georgievich Kornilov کرنيلف، الورگيورگيه ويچ -٦٩

وقتxxی کxxه فرمانxxده کxxل قxxوای حکومxxت    . روسxxی دوره ی حکومxxت تxxزاری و بعxxد دوره ی انقxxالب  

  .بود در صدد کودتا برآمدموقت 
 تxا  ١٨٥٩  P. N. Miliukov؛ ميليوکxف  ١٩٣٤ تxا  ١٨٦٩ A. I. Potressov پترسxف  -٧٠

 تxxxا ١٨٧٦ V.M.Chernov؛ چرنxxxف ١٩٥٩ تxxxا ١٨٨٢ G. I. Tseretelli؛ تسxxرتلی  ١٩٤٣

پترسxxxف منشxxxويک جنxxxاح راسxxxت بxxxود؛    : ١٩١٨ تxxxا ١٨٧٠  L.G.Kornilov؛ کرنيلxxxف ١٩٥٢

د؛ تسرتلی رهبر منشxويک هxا و چرنxف رهبxر انقالبيxون جامعxه گxرا،         ميليوکف رهبر کادت ها بو    

 در صxxxدد ١٩١٧ وزيxxxر بودنxxxد؛ ژنxxxرال کرنيلxxxف در اوت Kerenskyهمxxxه در دولxxxت کرنسxxxکی 

  )ن. (کودتائی برآمد ولی ناکام شد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤٨ 

پيشنهاد  رئيس پيشين دوما، آشکارا ٧١روژيانکو. در بقيه کشور استوار سازد    را خود

هDا شDDود، همDDان طDDور کDDه   مDی کDDرد کDDه پتروگDDراد بDرای منظورهDDای تربيتDDی تقDDدم آلمDDان  

روژيانکو چيزی را برزبان مDی آورد کDه ميليوکDف مDی کوشDيد اجDرا                  . شده بود  ٧٢ريگا

  . خط مشی خود به آن ياری داد ی با همه٧٣کند و کرنسکی

    از ايDن بDاالتر   . کنDد ميليوکف، ماننDد تDی يDر، آرزو داشDت کDه کDارگران را خلDع سDالح              

 و تسDDرتلی کDDارگران پتروگDDراد تDDا حDDد زيDDادی در  ٧٤از برکDDت وجDDود کرنسDDکی و چرنDDف

بعDد وقتDی کDه کرنيلDف در مDارس بDه عDزم تصDرف         .  خلDع سDالح شDدند      ١٩١٧  ی ژوئيه

پتروگراد به سوی آن شهر پيش می رفت تعدادی از کارگران دوباره مسDلح گرديدنDد و    

بDدين ترتيDب   .  قيDام اکتبDر شDمرده مDی شDود           ی مDی در تهيDه    اين تجديد تسليح عنصDر مه     

درست در همان نکاتی که کائوتسکی انقالب اکتبر را با شDورش مDارس پDاريس مبDاين       

  .ند امی داند اين دو، تا حد زياد، برهم منطبق

 تDDی يDDر کاميDDاب  یامDDا اخDDتالف در کجاسDDت؟ نخسDDت درايDDن نقشDDه هDDای جنايتکارانDDه  

از ايDDن طDDرف . فDDه شDDد و هDDزاران کDDارگر نDDابود گرديدنDDد  پDDاريس بDDه دسDDت او خ : شDDدند

پتروگراد دژ نفوذناپDذير کDارگران بDاقی مانDد و رهبDر           : ميليوکف به تمام معنی ناکام شد     

متوسط به اوکرائين رفت تDا تقاضDا کنDد کDه سDپاهيان قيصDر روسDيه را اشDغال                   طبقه ی   
                                                 

، مxورخ و سياسxت مxxدار   )١٩٢٤ -١٨٥٩ (Mikhail Rodzianko رژيxانکو، ميخائيxل   - ٧١

سxxقوط امپراتxxوری «مؤلxxف . ١٩١٦ تxxا ١٩١١م، رئxxيس دومxxا از روس، عضxxو دومxxای دوم و سxxو

  .»تزارها
٧٢ - Riga 

     Alexandre Feodorovich Kerenski کرنسxxxxکی، الکسxxxxاندر فئxxxxودوروويچ  - ٧٣

بxxه . ١٩١٧رئxxيس حکومxxت موقxxت اوت   . وزيxxر جنxxگ . ، سياسxxت مxxدار روس )١٩٧٠ -١٨٨١(

  .دست بلشويک ها سرنگون شد
، )١٩٥٢-١٨٧٦ (Viktor Mikhailovich Chernovيچ چرنxف، ويکتxور ميخxائيلوو    - ٧٤

 بxxxه نهضxxxت انقالبxxxی  ١٨٩٣در . »روسxxxيه انقالبxxxی «روزنامxxxه نxxxويس روس، مؤسxxxس روزنامxxxه   

  . در صف روس های سفيد با بلشويک ها جنگيد١٩١٩در . پيوست
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وليت را بDر  ئه بDار مسD  ول ايDن اخDتالف هسDتيم و آمDاده ايDم کD      ئما تا حد زيادی مسD    . کنند

اختالف مهم ديگری هم در کار است که بارها در جريان رويDدادها گفتDه         . دوش بگيريم 

   در حالی کDه کمونيDان بDه طDور عمDده مالحظDات مDيهن پرسDتانه داشDتند مDا،          : شده است 

شکسDت کمDون بDه فروريختگDی     . اعتنا، از ديدگاه انقDالب بDين المللDی مDی نگريسDتيم       بی

 DDين الملDDل بDد  کامDDوم را آفريDDل سDين الملDDوراها بDDروی شDDروزی نيDد؛ پيDDا . ل اول انجاميDDام

 بDه کمونيDان انDدرز داد کDه قيDام نکننDد، ولDی سDازمانی           – در شب پيش از قيام       -مارکس

نظر کائوتسکی، از استناد به اين گواه برای اثبات اينکه مارکس حدت وضع ! بيافرينند

اما کائوتسکی می خواهDد  . ابل درک استدر پاريس را به نحوی ناکامل سنجيده بود، ق  

    دوی ماننDD. از انDDدرز مDDارکس بDDرای محکDDوم کDDردن قيDDام بطDDور کلDDی بهDDره بDDرداری کنDDد  

سDردمداران سوسDيال دموکراسDی آلمDان سDازمان را نخسDتين و برجسDته تDرين                ی  همه  

  .روش برای عقب انداختن عمل انقالبی می بيند

ان سDازمان، محDدود سDازيم نبايDد فرامDوش         اما اگر بحث خود را به سازمان، به عنو        

 ه ماه حکومDت کرنسDکی بDر سDر کDار بDود کDه در زمDان         کنيم که مقدم بر انقالب اکتبر، نُ  

          آن حDDDزب مDDDا هDDDم خDDDود را تنهDDDا مصDDDروف بلDDDوا انگيDDDزی نکDDDرد، بلکDDDه بDDDه سDDDازمان       

يDت  انقDالب اکتبDر وقتDی صDورت گرفDت کDه اکثر            . هDائی هDم يافDت      دادن پرداخت و توفيق   

 مرکزهای  یخردکننده ای در شوراهای کارگران و سربازان پتروگراد و مسکو و همه

های قدرتمندی تبDديل کDرده    صنعتی کشور بدست آورده بوديم و شوراها را به سازمان  

   بDDاالخره کمDDون قهرمDDان پDDاريس را.  حDDزب مDDا رهبDDری مDDی شDDد یبDDوديم کDDه بDDه وسDDيله

  ه را گرفته بDوديم کDه انقالبيDون بايDد رويDدادها        پشت سر خود داشتيم که از آن اين نتيج        

برای اين کار هم در خور سDرزنش    . را پيش بينی کنند و خودرا برای آنها آماده سازند         

  !هستيم

    بDDين کمDDون و روسDDيه شDDوروی را بDDرای آن انجDDام     موقعيDDت   یکائوتسDDکی مقايسDDه 

 راه مصDDالح زحمDDتکش را درطبقDDه ی مDDی دهDDد کDDه يDDک ديکتDDاتوری زنDDده و پيروزمنDDد  
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ش در ميان بود، تخطئDه کنDد و    اديکتاتوريی که در گذشته ای به نسبت دور نيت تحقق   

  .خوار سازد

 مرکDزی گDارد ملDی را کDه      ی کميتDه  ی رضای خاطر، قسمتی از بيانيDه      کائوتسکی، با 

 سDربازان منتشDر شDده بDود،      ی مارس به مناسبت قتل دو ژنرال به وسDيله  ١٩در روز   

دی خDDون آلDDودی کDDه مDDی خواهنDDد شDDرف مDDا را بDDا آن لکDDه دار کننDDد   پليDD«: نقDDل مDDی کنDDد

ما هرگز ترتيب قتل کسی را نداده ايDم و گDارد ملDی هDيچ گDاه              . افترائی اسف انگيز است   

  ». نمی کند  در خيانت شرکت

هDائی را کDه بDه آن     وليت قتDل ئ مرکزی دليلی نداشDت کDه مسD    یطبيعی است که کميته 

اما لحن احساساتی و عDاطفی بيانيDه در نهايDت روشDنی     . ارتباطی نداشت بگردن بگيرد 

. متوسط آشکار می سDازد طبقه ی   یبزدلی سياسی آن مردان را در برابر افکار عامه     

      نماينDDدگان گDDارد ملDDی در بيشDDتر مDDوارد مردانDDی بودنDDد  .  شDDگفتی نيسDDت یايDDن هDDم مايDDه

ک نام مشهور در ميان حتی ي«: ليساگاری می نويسد.  انقالبی بسيار محقر یبا سابقه

  دار بودنDDد کDDه در همDDه جDDا جDDز    متوسDDط و خDDرده پDDای دکDDان طبقDDه ی آنDDان نبDDود، همDDه  

محافل بسيار محدود ناشDناخته، و بيشDتر آنDان تDا آن زمDان نسDبت بDه سياسDت بيگانDه،                

  ».بودند

احساس فروتنانه و تاحدی سDهمناک کDه از   «  همه آنان می نويسد  یالورف درباره 

ب تاريخی داشتند و اشDتياق بDه هرچDه ممکDن اسDت زودتDر رهDا شDدن از           وليت مهي ئمس

 مرکDDزی، کDDه سرنوشDDت پDDاريس در دسDDت آن   یآن، در همDDه اعالميDDه هDDای ايDDن کميتDDه 

  ».افتاده بود، بوضوح ديده می شود

 خDونريزی رجزخDوانی مDی کنDد      ی پس از آن که کائوتسکی، با شرمندگی ما، درباره        

ی تصميمی کمون را به باد انتقاد می گيرد و می گويDد  به پيروی از مارکس و انگلس ب    

با ثبات قدم تی ير را دنبال کرده بودند شايد ) مقصودش کمونيان است(اگر پاريسيان   «

لشکريانی که از پاريس عقب رانده شدند کوچکترين . به حفظ حکومت موفق می شدند

ر بDرود، و گذاشDتند کDه    اما بی هيچ مزاحمتی گذاشتند تی يD      ... مقاومتی نشان نمی دادند   
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لشکريان خود را ببرد و آنان را در ورسای از نو سازمان دهد، و روحی تازه در آنان         

  ».بدمد، و استقامت بخشد

 نDوزدهم مDارس را منتشDر     یهمان مردانی که بيانيه  که  کائوتسکی نمی تواند بفهمد     

       کيفDر پDDاريس  کDرده بودنDد، و بDه همDان دالئDل، کDه بDه تDDی يDر مجDال دادنDد کDه بDی تحمDل             

 اگDر کمونيDان بDا کمDک ذخDايری از      -را ترک گويد و نيروهای خDود را جمDع وجDور کنDد             

 آنDان وزنDی بDزرگ مDی يافDت؛ امDا        ی های اخالقی محض پيروز شده بودند بيانيه       منش

. چنين نشد، در واقع خوی مردمی احساساتی آنان مظهر بDی ارادگDی انقالبDی آنDان بDود      

نوشت، در پاريس به قدرت رسيده بودنDد نمDی توانسDتند بفهمنDد            کسانی که با بازی سر    

که الزم است در دم نيروی خود را تا آخر بکار اندازند و به دنبال تی ير بتازند و پيش         

از آنکه او بتواند وضع خود را سروسامان دهد او را درهم شکنند و نيروهDای جنگDی           

  هDای هDرزه را ريشDه کDن کننDد و       فافسران علطبقه ی را در اختيار بگيرند و در ميان  

البته چنين مردمی تمايلی نداشتند که عليه عنصرهای . ها را متصرف شوند شهرستان

  ممکDن نبDود    . هريDک بDا ديگDری پيونDد نزديDک داشDت           . های جدی کنند   ضدانقالبی اقدام 

وقتDی  . بی توقيف عامالن تی ير و اعدام توطئه گران و جاسوسان تی ير را تعقيب کرد   

نی تلقی می شد چگونDه ممکDن بDود        دزدو نا» جنايتی«های ضدانقالبی    ه اعدام ژنرال  ک

  های ضدانقالبی را تعقيب کرد؟ همتی کرد و لشکريان زير فرمان ژنرال

.  نيرومنDDدی نهفتDDه اسDDت ی مردمDDی در بDDاالترين درجDDه یدر انقDDالب بDDاالترين درجDDه

  ی را گرامDی مDی داشDتند    مردانDی کDه جDان آدمDی و خDون آدمD      « الورف درست می گويDد   

مDDDی بايسDDDت در راه ترتيDDDب دادن يDDDک پيDDDروزی سDDDريع و قDDDاطع بکوشDDDند و آنگDDDاه بDDDا    

زيرا کDه فقDط ازايDن راه    . بزرگترين سرعت و قدرت عمل کنند و دشمن را درهم شکنند      

مDDی شDDد قربDDانی دادن اجتنDDاب ناپDDذير را بDDه حDDداقل، و خDDونريزی را بDDه کمتDDرين مقDDدار    

  ».رسانيد

 مارس منصDفانه تDر نگريسDته خواهDد شDد اگDر بDه جDای                ١٩  ی ين اعالميه با وجود ا  

اينکه آن را اعتراف بی قيد و شDرط عقيDده انگDاريم، تجلDی حالDت زودگDذری بDدانيم کDه             
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از آنجDا کDه   . روز بعد از يک پيروزی نDامنتظر و بDی خDونريزی، دسDت داده بDوده اسDت         

داخلDی احDوال آن کDه بسDرعت     های  های انقالب و محدوديتی  درک پويائ  کائوتسکی با 

هDDائی بيDDروح مDDی انديشDDد و چشDDم انDDداز    مDDی يابنDDد بکلDDی بيگانDDه اسDDت بDDه طDDرح    بسDDط

          نمی فهمد که. دلخواه انتخاب می کند آشفته می سازد     ه  هائی که ب   را با تمثيل   رويدادها

. بDDی تصDDميم هDDای نDDرم دالنDDه از مشخصDDات کلDDی تDDوده هDDا در مرحلDDه اول انقDDالب اسDDت   

فشار ضرورتی پوالدين دنبال می کنند، همDان طDور کDه فقDط        ران حمله را فقط زير    کارگ

.  گاردهای سفيد است که به ترور سرخ دسDت مDی زننDد         ی زير تهديد نابودی به وسيله    

 يک احساس عالی اخالقی زحمتکشان پDاريس در        ی آنچه کائوتسکی به صورت نتيجه    

. ن مرحلDه جنDگ داخلDی نيسDت     جلوه می دهد در واقع چيزی جز سرشت نخستي ١٨٧١

  .چنين پديده ای ممکن بود در مورد ما نيز ديده شود

 تقريبDًا بDی ريخDتن خDون، حتDی بDی بازداشDت افDراد،         ١٩١٧در پتروگراد ما در اکتبر   

باالتر از اين، . وزيران دولت کرنسکی بعد از انقالب خيلی زود آزاد شدند. پيروز شديم

تادن قدرت بDه دسDت شDوراها در معيDت کرنسDکی      ، که پس از اف٧٥ژنرال قزاق کراسنف  

 اسDير مDا شDد، روز بعDد بDا دادن قDول       ٧٦به سوی پتروگDراد پيشDروی کDرد و در گاتچينDا           

   شDمرده  » مDردی  جوان« کمون  یاين کار هم درست با همان روحيه   . شرف آزاد گرديد  

ا بعد، پDس از آنکDه کراسDنف در حDدود يDک سDال در جنDوب بDا مD            . می شد، اما خطا بود    

 پتروگراد شد، اما اين بار  یجنگيد و چند هزار کمونيست را نابود کرد بار ديگر روانه

   انقDDDالب زحمتکشDDDDان، پDDDس از قيDDDام جوانDDDان آلمDDDDانی    . ٧٧در صDDDفوف ارتDDDش يDDDودنيچ   

ها در کنDار ولگDا کDه بDه وسDيله            در پتروگراد، و بخصوص چکوسلواک    ) ها يونکرس(

                                                 
٧٥ - Krasnov 
٧٦ - Gatchina 
، )١٩٣٣ -١٨٦٢(، Nikolai Nikolaievich Yudenich يxودنيچ، نxيکالی نيکاليxويچ    - ٧٧

 بxا همکxاری   ١٩١٨فرمانxده نيروهxای سxفيد در جنxگ داخلxی      . ژنرال روس در جنگ جهxانی اول  

  .کلچاک
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ها ترتيب داده شده بود، و بعد از اعDدام   ک و منشوي ٧٨ها و انقالبيون جامعه گرا     کادت

، و غيره، و غيره، ٧٩قصد به جان لنين، و قتل اوريتسکی ها، و سوء جمعی کمونيست

  .روش سخت تری پيش گرفت

  . همين تمايالت را، اما به صورت رؤيائی، در تاريخ کمون می بينيم

 بسDياری از  . منطق مبارزه در مسDير ارعDاب قDرار گرفDت     یکمون در اصل به سائقه    

.  يک ترور سرخ بDه ايجDاد آن پرداختنDد       ی نديشها امنيت عمومی با      ی پشتيبانان کميته 

، ٨٠)روزنامDه رسDمی  (» تا سDرهای خائنDان را از تDن جDدا سDازد     «کميته تعيين شده بود   

  یهDای مصDDادره  فرمDان ). ١٢٤شDDماره (» هDا را بدهDد   کيفDر خيانDDت «، )١٢٣شDماره  (

 و سDتون وانDدم،   تDی يDر، منهDدم کDردن         ی ن کردن خانDه   اموال تی ير و وزيرانش، ويرا     

فرمان . قرار دهيم» تهديد«: ها را بايد زير عنوان  بخصوص فرمان مربوط به گروگان    

فرد از عضوهای کمون يا طرفداران کمDون کDه از طDرف         اخير اين بود که در برابر هر      

يDت شDهربانی   فعال. ها اعدام خواهند شد حکومت ورسای کشته شود سه تن از گروگان 

 اداره مDی شDد هDدفی کDامًال تروريسDتی داشDت،           ٨١ رائول ريگDو    ی پاريس، که به وسيله   

  .هرچند هميشه مفيد نبود

                                                 
تشxxxکيالتی  : SRs، بxxxا اختصxxxار Social Revolutionaries انقالبيxxxون جامعxxxه گxxxرا - ٧٨

، که معمxوًال مصxلحان کشxاورزی و    ١٩٠١ناهمگون از طبقه ی متوسط خرده پای روسيه که در      

 ايxن حxزب   ١٩١٧در اکتبxر  . ان منافع دهقانان فقير از هر گوشه پيدا می شدند، تأسيس شxد          نمايندگ

ائxتالف وقتxی درهxم    . به دو قسمت شد و جناح چپ آن با بلشxويک هxا دولتxی ائتالفxی تشxکيل دادنxد       

 بxا  Brest- Litovskشکست که انقالبيون جامعه گرا برای امضای پيمان صلح برست ليتوفسک 

  )ن. (فت با شوراها برخاستندآلمان به مخال
٧٩ - Uritsky 
٨٠ - Journal Officiel 
، روزنامxxه نگxxار و سياسxxت مxxدار   )١٨٧١-١٨٤٦( ، Raoul Rigault ريگxxو، رائxxول  - ٨١

  .به دست مردم ورسای کشته شد. عضو کمون. فرانسوی
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  یجDای عناصDر گرداننDده   ی  اين اقدامات ترساننده براثر فرصت طلبی ب    ی تأثير همه 

متوسط بDا عمDل انجDام شDده بDه       طبقه ی   کمون، و به سبب تالش آنان برای آشتی دادن          

شDان بDين مجDاز دموکراسDی و واقعيDت           گفته های قابل نکDوهش، و وضDع لDرزان          کمک

زنده ياد، الورف وضع اخيDر را بسDيار خDوب، در کتDابش کDه              . ديکتاتوری، فلج می شد   

  :درباره کمون نوشته است، بيان می کند

کDDارگر فقيDر، بDDه عنDDوان جامعDDه ای  طبقDDه ی منDDد و  متوسDDط دولDت طبقDDه ی پDاريس  «

های مختلف، به نDام اصDول آزاديخDواهی، خواسDتار آزادی     طبقه ی  سياسی و مرکب از  

کامDل بيDان و اجتماعDDات و انتقDاد از دولDDت و غيDره بDود، پاريسDDی کDه انقDDالب را در راه       

 تحقDق بخشDيدن بDه ايDن انقDالب بDه        یکDارگر انجDام داده بDود و وظيفDه        طبقDه ی    مصالح  

  ان جامعDDه ای از رنجبDDرانهDDا را در پDDيش داشDDت، پDDاريس بDDه عنDDو  وسDDيله ايجDDاد بنيDDان

هDای انقالبDی عليDه دشDمنان نظDام جديDد، مDثًال         کارگر آزاد شده، خواستار اقDدام طبقه ی   

  ».خواستار ديکتاتوری بود

اگر کمون پاريس نيفتDاده، و در ميDان تقDالی بDی انقطDاع بDه زنDدگی ادامDه داده بDود،                       

سDت بDه اقDدام هDای     ترديدی نيست که ناچار می شد برای ريشDه کDن کDردن ضDدانقالب د         

حقيقت آنکه آن وقت ديگر کائوتسکی مجال نمی يافت تفاوت بين کمونيDان          . شديد بزند 

اما، در مقابل، شايد تی ير فرصDت نمDی کDرد کDه      . های غيرانسان را بسنجد    و بلشويک 

شDDايد درآن .  عمDDل بپوشDDاند ی عليDDه کDDارگران پDDاريس را جامDDه یخDDونريزی ددمنشDDانه

  .ی شدصورت تاريخ بازنده نم

  

  ول و کمون دموکرات منشول و کمون دموکرات منشئئکميته مرکزی نامسکميته مرکزی نامس
  ی مDDارس، تعDDدادی از اعضDDای کميتDDه١٩در «را آگDDاه مDDی سDDازد کDDه  کائوتسDDکی مDDا

 حملDDه بDDه ورسDDای مDDی کردنDDد، عDDده ای ديگDDر خواسDDتار       دمرکDDزی گDDارد ملDDی پيشDDنها   

 »انتخابات بودند و دسته سومی می خواستند که قبل از هر چيز اقDدامات انقالبDی شDود          

چنان که گوئی هرسه اقدام الزم نبود و يکی از آنها نافی «: و بسيار عالمانه می افزايد
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ن، مطالب با هيجان وکمی بعد، در ارتباط با اين اختالفات در کم      » .دوتای ديگر می شد   

امDا وضDع در حقيقDت    . بی مزه ای در روابDط متقابDل اصDالح و انقDالب، بيDان مDی کنDد             و

 فته می شد که بDه ورسDای حملDه شDود الزم مDی آمDد کDه فDورًا             اگر تصميم گر  : چنين بود 

گارد ملی تجديد سازمان يابد و بهترين عنصرهای جنگی کارگران پDاريس در رأس آن          

اما ترتيب . قرار داده شوند؛ و در نتيجه پاريس از ديدگاه انقالبی موقتًا ضعيف تر شود

رگران پاريسDی را بDه بيDرون     هDای سرسDبد کDا      انتخابات پاريس را دادن و مقارن آن گل       

البتDه از جنبDه نظDری حملDه بDه          . معنDی بDود    شهر فرسDتادن از ديDدگاه گDروه انقالبDی بDی           

 هDم نداشDت و يکDديگر را نفDی      تی بDا  ينن مبDا  ورسای و انجام انتخابDات کمDون کDوچکتري        

برای توفيDق در انتخابDات مDی بايسDت حملDه را      . نمی کرد اما در عمل نافی يکديگر بود      

 اشDDت؛ بDDرای ايDDن کDDه حملDDه موفDDق شDDود از انتخابDDات بايسDDتی چشDDم پوشDDيد؛       معDDوق گذ

بDDاالخره کDDارگران را از شDDهر بيDDرون بDDردن و بDDه ميDDدان جنDDگ فرسDDتادن، و در نتيجDDه    

پاريس را موقتًا ضعيف کردن به طور قطع مالزمه داشت با تضDمينی در مقابDل امکDان           

ير بی آنکه ترديد به خود راه دهد که تی  های ضدانقالبی در پايتخت داشتن؛ زيرا اقدام

واجDب بDود کDه در پايتخDت رژيمDی       . شورشی سفيد در پشت سر کمونيDان علDم مDی کDرد            

الزم بDود کDه بDا دشDمنان        «الورف مDی نويسDد      . تر، يعنی سخت تر، برقرار شDود      ی  نظام

 آنDDان کDDه روز پDDيش در اطDDراف داخلDDی متعDDدد، کDDه پDDاريس از آنDDان پDDر بDDود، بجنگDDد، بDDا 

شDان در    کDه نماينDدگان   نآنDا  ا بپDا کDرده بودنDد، بDا        وورس و ميدان واندوم بلD     ساختمان ب 

آنDDان کDDه مطبوعDDات و اجتماعDDات    دسDDتگاه دولDDت و در گDDارد ملDDی حضDDور داشDDتند، بDDا    

آنDDان کDDه آشDDکارا بDDا ورسDDای در تمDDاس بودنDDد و بDDا هDDر   مخصDDوص خDDود را داشDDتند، بDDا

  ».تر می شدند یو جّرتر  نشانی از بی توجهی و هر قصوری از طرف کمون مصمم

: های انقالبی مالی، و بطDور کلDی اقتصDادی، بDود        دوشادوش اين کارها نياز به اقدام     

 ايDن کارهDا کDه     یهمDه . قبل از هرچيز و بيش از هرچيز برای تجهيزات ارتDش انقالبDی       

          سDDازگار اتی وسDDيع انتخابDD یمبDDارزه محتDDاج ديکتDDاتوريی انقالبDDی بDDود بDDه دشDDواری بDDا  

امDDا کائوتسDDکی کDDوچکترين تصDDوری از اينکDDه انقDDالب عمDDًال چيسDDت  . انسDDت بDDودمDDی تو
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او فکر می کنDد کDه از جنبDه نظDری سDازگار کDردن بDا در عمDل اجDرا کDردن يکDی                    . ندارد

  .است

 مDارس را بDرای انتخابDات کمDون معDين کDرد؛ امDا چDون از         ٢٢ مرکزی روز     ی کميته

 ترسيد، می کوشيد که هماهنگ  و از نامشروع بودن خود می      ،خودش اطمينان نداشت  

مسDخره و بDی پايDانی بDا     ی با بنيادهای مشDروع تDری کDار کنDد، ازايDن رو وارد مDذاکره        

 پDاريس شDد، و نشDان داد کDه در صDورت      اجتماع بی يار و ياور شهرداران و نمايندگان 

در ايDن ميDان وقتDی گرانبهDا از     . رسيدن به توافق، آماده برای تقسيم کردن قدرت اسDت         

  .دست رفت

مارکس، که کائوتسکی به عادت ديرين به او اعتماد دارد، در هيچ شرايطی پيشنهاد 

ميدان جنگ نکرده بود که در يک زمان و مقارن هم کمون انتخاب شود و کارگران به       

 نوشDت گفDت کDه    ٨٢ بDه کوگلمDان  ١٨٧١ آوريل ١٢در نامه ای که وی در    . اعزام گردند 

. گDDارد ملDDی زودتDDر از حDDد الزم از قDDدرت خDDود بDDه نفDDع کمDDون صDDرف نظDDر کDDرده اسDDت      

مطلب خيلی ساده . »چيزی نمی فهمد« مارکس  یکائوتسکی می گويد که از اين عقيده

 کDه مسDأله ای کDه درميDان بDود احDراز قDانونی        مارکس به هDر تقDدير دريافتDه بDود        . است

الورف، بحDق، مDی گويDد    . بودن نبود بلکه وارد ساختن ضربتی مرگبDار بDه دشDمن بDود      

اگر کميتDه مرکDزی از انقالبيDون راسDتين تشDکيل شDده بDود مDی بايسDت بنحDوی ديگDر                 «

ود، برای آن خطائی کامًال نابخشودنی بود که به دشمن ده روز فرجه داده شD . عمل کند 

و مجمDع کمDون تشDکيل شDود در حDالی کDه رهبDران         عمل آيDد ه پيش ازآن که انتخابات ب    

کDه   زحمتکش از ايفای وظيفه ای که برعهده داشتند سرپيچيدند و اين حDق را          طبقه ی   

وبDDا وضDDعی کDDه بDDود  .  کننDDد بDDرای خDDود نشDDناختند رهبDDری زحمDDتکش را طبقDDه یفDDورًا 

 آورد کDه آن ده روز نافعDال را بDر خDود     پختگی ضعيف احزاب مDردم، کميتDه ای بوجDود         

  ».فرض شمرد

                                                 
، پزشxک و جامعxه گxرای    )١٩٠٢-١٨٣٠(، Ludwig Kügelmann کوگلمان لودويگ، - ٨٢

  .پيوست» بين الملل دوم« ارتباط با کارل مارکس به در. آلمانی
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متی و مرکزی به اين که قدرت را هرچه زودتر ممکDن شDود بDه حکD              ی اشتياق کميته 

کراسی صDوری، کDه جDايش هDم بDر        وتسليم کند، آنقدر از عقيده خرافی به دم       » قانونی«

         Dيم مسDه از بDت کDی گرفDمه نمDود، سرچشDه . وليتئروی هم خالی نبDزی   یکميتDه   مرکDب   

وسDايل مDادی قDدرت را    ی نکه سDازمانی مDوقتی اسDت، بDه رغDم آن کDه همDه        ي ا  ی بهانه

امDا خDود کمDون      . هDا خDودداری کDرد      تDرين و فDوری تDرين اقDدام         دردست داشت، از الزم   

مرکDDزی تحويDDل نگرفDDت و کميتDDه کDDامًال بDDی رعايDDت   ی قDDدرت را بطDDور کامDDل از کميتDDه  

؛ و بدين ترتيب حکومتی دوگانه بوجود آمDد  کارها مداخله می کرد ی  تشريفات در همه    

  .که فوق العاده خطرناک بود، خاصه باتوجه به اوضاع نظامی

 مرکزی نمايندگانی به کمDون فرسDتاد و درخواسDت کDرد کDه           ی در سوم ماه مه کميته    

     بDDار ديگDDر، چنDDان کDDه تيسDDاگاری   . وزارت جنDDگ زيDDر مراقبDDت آن کميتDDه گذاشDDته شDDود   

مرکزی را بايد منحل کرد، يا توقيف، يا ی کميته «ه مطرح شد که می نويسد، اين مسأل

  » وزارت جنگ را به آن محول ساخت؟ یبه آن اعتماد کرد و اداره

اينجا ديگر موضوع اصول دموکراسی مطرح نبود بلکه اين مسDأله درميDان بDود کDه           

 مرکDزی و ی هيچ يک از دو طرف، يعنی سازمان غيرمسDئول انقالبDی بDه شDکل کميتDه        

وليت را ئر بود که بار مسض مشخصی نداشت و حا یسازمان دموکراتی کمون، برنامه

  .بردوش ديگری بگذارد، اما در عين حال بکلی از قدرت صرف نظر نکند

امDا  .  نبDود  تقDدير درخDور    يDک کDه مDی تDوان گفDت هDيچ            روابطی سياسDی درميDان بDود      

وشيد که ايDن اصDل را     مرکزی هرگز نک    ی کميته«کائوتسکی دل به اين خوش دارد که        

       گذارد که قدرت غDائی متعلDق اسDت بDه نماينDدگانی کDه بDا آرای عمDومی برگزيDده                    زير پا 

  ».کمون پاريس برابر نهاد جمهوری شوروی بود«ازاين حيث » شده اند

وحدت حکومت نبود، تصميم انقالبDی وجDود نداشDت، قDدرت تقسDيم شDده بDود؛ و، در         

اصDDDل «امDDDا بDDDرای جبDDDران ايDDDن وضDDDع  . ن فDDDرا رسDDDيدنتيجDDDه انهDDDدام سDDDريع و سDDDهمگي 

  ). تسالی خاطر نيست؟ یآيا مايه(زيرپا گذاشته نمی شد » دموکراسی
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  کمون دموکراتی و ديکتاتوری انقالبیکمون دموکراتی و ديکتاتوری انقالبی
نکDه کمDون پDاريس    يتDالش بDرای ا  : رفيق لنين به کائوتسDکی خاطرنشDان کDرده اسDت     

مون براساس سنت   ک. تجلی دموکراسی صوری شناخته شود، فريب نظری مطلق است        

خود و نيز براساس درک نيرومندترين قسمت سياسی خود، يعنی پيروان بالنکی تجلی 

. کشور بود، انقالب بزرگ فرانسه نيز اين صفت را داشDت     ديکتاتوری شهر انقالبی بر   

       هDDم، اگDDر در روزهDDای اول درهDDم شکسDDته نشDDده بDDود، ايDDن صDDفت را         ١٨٧١انقDDالب 

ه در پDاريس دولDت براسDاس آرای عمDومی انتخDاب شDده بDود            اين واقعيت کD   . می داشت 

تری را نفی نمی کند، و آن عمليات نظامی کمون، يعنی يDک شDهر،           واقعيت بسيار مهم  

بيDDون کمDDون مDDی بايسDDت، بDDرای  الانق.  دهقDDانی، يعنDDی يDDک کشDDور بDDود  یعليDDه فرانسDDه

مDردم   ی آرای عمDومی از همDه    یراضی کردن دموکرات بزرگ کائوتسکی، به وسDيله  

  جنگ بپردازند؟ه فرانسه پرسيده باشند که آيا اجازه دارند با دسته های تی ير ب

متوسDط، يDا   ی طبقDه ی   انجام شد که وقتیکالم آخر اين که در خود پاريس انتخابات     

ترين عنصرهای آن، فرار اختيار کرده، و سپاهيان تی ير شهر را تخليDه   دست کم فعال 

              یوجDDDود همDDDه  ی کDDDه در پDDDاريس مانDDDده بDDDود، بDDDا    متوسDDDطیطبقDDDه ی . کDDDرده بودنDDDد 

  یهDDای انقالبDDی مDDی ترسDDيد و انتخابDDات پDDاريس درزيDDر سDDلطه  گDDردان بDDی حيDDائيش، از

اما .  صورت پذيرفتترس، که پيشاهنگ چيزی اجتناب ناپذير، يعنی وحشت سرخ، بود

بDات کمDون در    مرکزی گDارد ملDی، کDه انتخا         ی دل خوش داشتن که کميته     با اين انديشه  

 آن انجDام شDد اصDول انتخابDات     - متأسDفانه صDوری و ضDعيف      -ديکتDاتوری ی  زير سايه   

  . جارو روفتن است یپا نگذاشته است، در حکم با سايه عمومی را زير

  های خشک سDرگرم مDی کنDد، از ايDن وضDع اسDتفاده      ل کائوتسکی، که خود را با تمثي    

      هDDم   مDDا١٩١٧در نDDوامبر . آشDDنا نيسDDتکتDDاب او بDDا واقعيDDات ی مDDی نمايDDد کDDه خواننDDده 

     مDDنش تDDرين نDDوع    ، بDDر اسDDاس دمDDوکرات  )شDDورای شDDهر (در پتروگDDراد نDDوعی کمDDون   

چDDون ايDDن  . متوسDDط را مطلقDDًا محDDروم نسDDاختيم  طبقDDه ی رأی گيDDری انتخDDاب کDDرديم و   

چDDون ايDDن  . را مطلقDDًا محDDروم نسDDاخته يDDم  متوسDDط طبقDDه ی انتخابDDات از طDDرف محافDDل  
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تحDDريم شDDد، اکثريDDت خردکننDDده ای بدسDDت  از طDDرف محافDDل طبقDDه ی متوسDDط  انتخابDDات 

پتروگراد ) سويت(منشانه انتخاب شده بود تابع شورای       شورائی که دموکرات  . آورديم

آرای عمDومی برتDری نهDاد و    » اصDل «زحمDتکش را بDر    طبقDه ی  يعنی ديکتاتوری   -شد

شاخه های شورای پتروگراد بعد از مدت کوتاهی خود را، با عمل خود، به نفع يکی از 

 به مهر - که پدر حقيقی رژيم شوروی است      - شورای پتروگراد   بدين ترتيب . منحل کرد 

 ی پDDای کم٨٣DDيDDک دموکراسDDی صDDوری مDDزين اسDDت کDDه بDDه هDDيچ روی از کمDDون پDDاريس  

  .ندارد

 مDارس، هجDده عضDو بDرای کمDون          ٢٦تخابDات   ندر ا «: کائوتسکی بDه مDا مDی آمDوزد        

متوسط ی طبقه ، و شش تن از )تی ير(تن آنان از حزب دولتی انتخاب شدند که پانزده 

  ».را محکوم می کردند) کارگران پاريس(تندرو و مخالف دولت بودند اما قيام 

شDDدن بDDرای    نDDامزد ینی اجDDازهوجمهDDوری شDDوروی هرگDDز بDDه چنDDين ضDDدانقالبي     «

احتDرام  از سDوی ديگDر کمDون، بDه     . انتخابات را نمی داد، چه رسد به انتخاب شدن آنان   

 متوسDط خDود ايجDاد    یطبقDه  کراسی، کوچکترين مانعی برسر راه انتخاب مخالفDان       ودم

  ».نکرد

          Dورد سDن مDت         وردر باال ديديم که کائوتسکی درايDرده اسDم کDا را گDت آن  . اخ دعDنخس  

 مشDDابه از گسDDترش انقDDالب روسDDيه، انتخابDDات دمDDوکراتی در کمDDون       یکDDه در مرحلDDه 

 متوسط یطبقه ی ومت شوروی سدی دربرابر احزاب پتروگراد انجام شد که درآن حک

                                                 
 تxن  ٢٣٠،٠٠٠ تعxداد  ١٨٧١ بی فايده نيست دانستن اين که در انتخابات کمxون پxاريس در   - ٨٣

، با وجود تحxريم انتخابxات   ١٩١٧شرکت کردند و در انتخابات شورای شهر پتروگراد در نوامبر    

پ انقالبيون سوسياليست که در پايتخxت  از طرف همه ی احزاب غير از حزب خود ما و جناح چ           

 جمعيت پاريس به دو ميليون مxی رسxيد و در      ١٨٧١در  .  رأی آوردند  ٣٩٠،٠٠٠نفوذی نداشتند،   

بايxد خاطرنشxان کxرد کxه روش انتخابxاتی مxا          .  جمعيت پتروگراد از دو ميليون بيشxتر نبxود         ١٩١٧

ملی انتخابات را براساس قانون خيلی دموکرات مآب تر از آنها بود، زيرا کميته ی مرکزی گارد       

  .انتخابات امپراتوری اجرا کرد
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هDDا، کDDه مطبوعDDات   و منشDDويکتهDDا و انقالبيDDون سوسياليسDD قDDرار نDDداد؛ و اگDDر کDDادت

شDان مDردم را بDه برانDداختن حکومDت شDوروی دعDوت مDی کردنDد، انتخابDDات را           خDاص 

تحريم کردند، بدان سبب بود که درآن زمان هنوز فکر می کردنDد کDه بDزودی بDه کمDک        

دوم آن کDه در کمDون پDاريس دموکراسDی         . يروهای مسلح به کار مDا پايDان مDی بخشDند           ن

                  متوسDDDDططبقDDDDه ی نماينDDDDدگان . هDDDDا را شDDDDامل شDDDDود  حDDDDزب ینبDDDDود کDDDDه عمDDDDًال همDDDDه 

  . درآن راه نيافته بودند-خواهان، پيروان گامبتای محافظه کاران، آزاد-

دم يDا خيلDی زود، شDورای کمDون را تDرک            تقريبًا همه منفردان، در   «الورف می گويد    

 مDDان رآنDDان مDی توانسDDتند نماينDدگان پDDاريس، بDه عنDDوان يDک شDDهر آزاد و زيDر ف     . گفتنDد 

جDا بDود، شDورائی     ن کDامًال بDی  ومتوسط، باشند، اما حضورشان در شورای کم    ی  طبقه  

ی دسDت يDا نDاجور، بDه طDور کامDل يDا نDاقص، نماينDده           که خواه و نDاخواه، بنحDوی يDک    

هائی از جامعه  الب زحمتکشان بود و تالشی، هرچند ضعيف، برای ساختن صورت        انق

متوسDط پتروگDراد انتخابDات    ی طبقDه  اگDر   » .جا می آورد  ه  که با انقالب سازگار باشد، ب     

افتند و تا اولين يشهری را تحريم نکرده بود نمايندگان آن به شورای پتروگراد راه می 

     با اجازه يا -ها درآن شورا می ماندند و پس ازآن      تکاد قيام انقالبيون سوسياليست و     

 متوسDDط طبقDDه ی همDDان طDDور کDDه نماينDDدگان -موقDDعه ، اگDDر بDD-کائوتسDDکیی بDDی اجDDازه 

         شDDDورا را تDDDرک نمDDی کردنDDDد احتمDDDاًال توقيDDDف  -رفتنDDDد کمDDون پDDDاريس از شDDDورا بيDDرون  

و در سDطح، نDوع   جريان حوادث يکی می بود، فقط در برخی مراحل موقت،      . می شدند 

  .ديگر رفتار می شد

کائوتسکی با پشتيبانی از دموکراسی کمDون، و در همDان حDال بDا مDتهم کDردن آن بDه            

نداشتن وضعی قاطع در برابر ورسای، درک نمی کند که انتخابDات کمDون کDه بDا کمDک               

دو پهلDDوی شDDهرداران و نماينDDدگان قDDانونی صDDورت گرفDDت بازتDDاب اميDDدی بDDود بDDه يDDک  

رهبDران نگDران سDازش    .  نکته درهمين جاسDت  یهمه. مت آميز با ورسای توافق مسال 

تDDوده هDDا هنDDوز از دايDDره اوهDDام خDDود پDDافراتر نگذاشDDته، و مDDردان    . بودنDDد، نDDه مبDDارزه 
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همDDه چيزهDDا کDDه . مشDهور انقالبDDی بDDی لياقDت هنDDوز فرصDDت شDناخته شDDدن نيافتDDه بودنDد    

  .فتپهلوی هم قرار داده می شد نام دموکراسی به خود می گر

مDDا بايDDد بDDا نيDDروی اخDDالق خDDود را از دشDDمنان برتDDر نشDDان   «:  پنDDد مDDی داد٨٤ورمDDول

اوکه می کوشيد از جنگ برادر کش » ...نبايد به آزادی و جان افراد تجاوز کنيم... دهيم

آن وقت بيرحمانDه مDورد    متوسط آزاديخواه، که تاطبقه ی احتراز شود، دست به دامن    

مDردم  همDه ی  ومDت قDانونی کDه مDورد تأييDد و احتDرام       يDک حک « او بDود، زد تDا         ی حمله

ی  ٨٥رسDDDمی کDDDه بDDDه سDDDردبيری لونگDDDه ی روزنامDDDه . برسDDDر کDDDار آيDDDد» پDDDاريس باشDDDد

DDرتانترناسيوناليسDDت  منتشDDد نوشDDی شDDم :»DDای وء سDDه در روزهDDزی کDDم انگيDDاهم غDDتف

 جامعDDه را عليDDه يکDDديگر مسDDلح کDDرد نمDDی توانDDد تجديDDد  یطبقDDه ی دو ) ١٨٤٨(ژوئDDن 

حDاال  «: و در جDای ديگDر  .)  مارس٣٠(» ...ومت طبقاتی ديگر وجود ندارد    خص... شود

ها تخفيف می يابند زيرا که همه کس از احسDاس همبسDتگی الهDام گرفتDه           نزاع  ی همه

اجتمDDاعی و دشDDمنی اجتمDDاعی بDDه ايDDن کمDDی نبDDوده  ی اسDDت، بDDرای ايDDن کDDه هرگDDز کينDDه  

  ).فروردين١٤/آوريل٣(» است

 به خود تبريک گفت، و گفته اش هم بی پايDه  ٨٦ژورد آوريل کمون،   ٢٥ی  در جلسه   

آنDان بDدين   » .زير پDا نگذاشDته اسDت      هرگز اصل مالکيت خصوصی را    «نبود، که کمون    

                                                 
، )١٨٧١-١٨٤١ (Auguste Jean Marie Vermorel ورمxول، اگوسxت ژان مxاری    - ٨٤

  .در سنگر مجروح شد و در زندان ورسای درگذشت. نويسنده فرانسوی، عضو کمون
 Emileو اميxxxxل واندرولxxxxد  ) ١٩٣٨ تxxxxا ١٨٧٦ (Jean Longuet ژان لونگxxxxه - ٨٥

Vandervelde ت              ١٩٣٨ تا   ١٨٦٦xای سوسياليسxزب هxت حxاح راسxان جنxالح طلبxرهبران اص 

  )ن. (فرانسه و بلژيک؛ در جنگ جهانی اول به اعتبارات جنگی رأی موافق دادند
بعxد از پيxروزی   . ، عضxو کمxون  )١٨٩٣-١٨٤٣(، Franscois Jourde ژورد، فرانسxوا  - ٨٦

از آنجا گريخت ودر خارج کشxور بxود، تxا پxس     . د گرديدتی ير زندانی شد و به کالدونی جديد تبعي      

  . که به فرانسه برگشت١٨٧٧/١٢٥٦از عفو عمومی 
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 متوسDط چيDره شDوند و راه را       یطبقDه   وسيله ها اميدوار بودنDد کDه بDر افکDار عمDومی              

  .برای سازش باز کنند

کDارگر را،  ی طبقDه  دشDمنان  اين راه و رسم به هيچ روی    «حق می گويد    ه  الورف، ب 

رای آنان دربر دارد، خلع سالح نمی کرد، و بکه می دانستند پيروزی آن چه خطری را   

   Dل       ه فقط نيروی کارگران را به هدر می داد، و بDان را در مقابDدًا آنDود عمDه بDورتی کDص

  ».کرده بود دشمنان آشتی ناپذيرشان کور

مجDازی کDه نDامش دموکراسDی بDود،       سستی را به نحDوی پيچيDده بDا         ی اما اين عقيده  

صورت قانونی مسخره ای بود که برای آنDان موجDب ايDن فکDر شDده        . پيوند خورده بود  

  DDأله را مDDه مسDDود کDDرد   ی بDDل کDDارزه حDDی مبDDوان بDDو . تDDور آرنDDون  ٨٧آرتDDو کمDDه عضDDک ،      

  حDDدی ايDDن اعتقDDاد جمعيDDت مربDDوط اسDDت تDDای تاجDDائی کDDه بDDه تDDوده «: مDDی نويسDDد بDDود،

          » .سDDDDت کDDDDه دسDDDDت کDDDDم تDDDDوافقی محرمانDDDDه بDDDDا حکومDDDDت وجDDDDود دارد  شDDDDده ا توجيDDDDه

طبقDه ی  متوسDط نبودنDد، ماننDد هميشDه،      طبقDه ی    سازش کنندگان چDون قDادر بDه جDذب           

  .کارگر را فريب دادند

تDرين دليDل    در شرايطی که جنگ داخلی احتراز ناپذير و درشDرف وقDوع بDود واضDح        

گDروه هDای   ی مبDين بيچDارگی سازشDکارانه       براين که حکومت دموکراتی پارلمانی فقط       

  آرتDور آرنDو   .  آوريDل بDود  ٦رهبری بود تشDريفات بDی معنDی انتخابDات مکمDل کمDون در            

وضDع چنDان بحرانDی    . رأی دادن مطDرح نبDود  ی  دراين زمان ديگر مسDأله      « می نويسد   

  یهمDه ... شده بود که نDه وقDت بDود و نDه آرامDش الزم بDرای اجDرای صDحيح انتخابDات                    

         هDDDا بDDDا  در بDDDرج ی کDDDه بDDDه کمDDDون سرسDDDپرده بودنDDDد در بDDDاالی اسDDDتحکامات، يDDDا   کسDDDان

. هيچ کس اهميتی به اين انتخابات مکمل نمی داد... پيشرفته ترين واحدها همراه بودند

 شDمردن تعDداد رأی   آنچه مورد تقاضDا بDود  . انتخابات در واقع پارلمان بازی صرف بود      

                                                 
، اديxxب، نمايشxxنامه نxxويس،  سياسxxت )١٨٩٥-١٨٣٣ (Arthur Arnould آرنxxو، آرتxxور - ٨٧

بعxد از عفxو عمxومی    . پxس از سxقوط کمxون بxه سxوئيس پناهنxده شxد       . عضxو کمxون   . مدار فرانسوی 

  . بازگشت به فرانسه١٨٨٠
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     يDDن نبDDود کDDه کشDDف شDDود کDDه مDDا در کمDDون پDDاريس    ؛ ادهنDDدگان نبDDود بلکDDه سDDرباز بDDود 

از آنچDه  » .برنده ايم يا بازنDده، بلکDه دفDاع از پDاريس بDود در مقابDل نيروهDای ورسDای           

 گفته شد ممکن بود کائوتسکی دريابد که چرا در عمل، ترکيDب کDردن جنDگ طبقDاتی بDا        

 بهتDDرين  کDDه يکDDی از٨٨ميلDDی يDDر. دموکراسDDی بDDين طبقDDاتی، کDDار خيلDDی سDDاده ای نيسDDت 

کمDون مجلDس مؤسسDان نيسDت، بلکDه      «: مغزهای کمون بود در کتاب خDود مDی نويسDد          

: پيDروزی؛ و يDک سDالح      : فقDط بايDد يDک هDدف داشDته باشDد           . يک شورای نظDامی اسDت     

  ».قانون نجات اجتماعی: نيرو؛ و يک قانون

هرگDز نتوانسDتند بفهمنDد کDه کمDون سDنگر       «ليساگاری رهبران را متهم می سازد که       

  ».نه ادارهاست 

کائوتسDDکی تDا امDDروز  . آخDر سDر شDDروع بDه فهميDDدن کردنDد، امDDا ديگDر ديDر شDDده بDود       

  .را خواهد فهميد و هيچ دليلی هم دردست نيست که روزی آن. نفهميده است

دموکراسDی صDوری بDود، زيDرا تکDاملی کDه يافDت اعDالن برتDری          ی کمون، نفی زنDده   

  و ايDن واقعيDت بDر    . ن سراسDر کشDور     کارگر پDاريس بDود بDر دهقانDا         یطبقه  ديکتاتوری  

نامه های  با وجود اين پيروان بسياری از آئين. های ديگر تسلط داشت  واقعيت یهمه

 قانونی دموکراسی متشDبث مDی شDدند، و هDر          ی سياسی در دل کمون در ظاهر به جنبه       

غير قانونی ی عمل کمون، هرچند برای پيروزی کافی نبود، برای آشکار ساختن جنبه 

  .می کرد فايتآن ک

ی روزنامDه  .  قانون ملی سربازگيری را لغDو کDرد   - يعنی شورای شهر پاريس    -کمون

هرچنDد بDا احتيDاط امDا     .  ناميDد  رسمی جمهوری فرانسه ی روزنامه را   ناشر افکار خود  

جDدائی ديDن از سياسDت را اعDالم کDرد و      . به هر حال دست برروی بانک دولتی گذاشDت     

و . های مختلف ارتباط برقرار کDرد  با سفارت. ذف نمودکمک هزينه های کليساها را ح     

                                                 
روزنامxه نxويس و   ) ١٨٧١-١٨١٧(، Jaen Baptiste Milliere ميلxی يxر، ژان باتيسxت    - ٨٨

پxس از سxقوط کمxون بxه     . عضxو کمxون  . مخxالف امپراتxوری نxاپلئون سxوم    . سياست مدار فرانسوی 

  .دست مخالفان تيرباران شد
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امDDا .  را بDDه برکDDت ديکتDDاتوری انقالبDDی انجDDام داداايDDن کارهDDی همDDه . ديگDDر از اينگونDDه

  . دموکرات جوان اين مزيت را قبول نداشت٨٩کلمانسو

      قيDDDDام آغDDDDازی «: مرکDDDزی داشDDDDت گفDDDت  ی  در جلسDDDه ای کDDDDه کلمانسDDDو بDDDDا کميتDDDDه   

طDولی نخواهDد کشDيد کDه کميتDه مDورد ريشDخند واقDع خواهDد شDد و                     ...غيرقانونی داشت 

وانگهDی پDاريس حDق نDدارد عليDه      . نامه های آن بی ارزش شDمرده خواهDد شDد     تصويب

  ».فرانسه قيام کند و بايد بی چون و چرا به قدرت مجمع ملی گردن بنهد

ايDن  متأسDفانه بDه   . مسأله ای که برای کمون مطرح بود منحل کردن مجمDع ملDی بDود         

 آن علDل   یکارانDه هامDروز کائوتسDکی مDی کوشDد کDه بDرای نيDات تب         . کار توفيDق نيافDت    

  .مخففه بجويد

اشاره می کند که دشمنان کمونيان در مجمع ملی شاه طلبان بودند، حال که مخالفان       

    ن سوسياليسDDDDت ووهDDDDا بودنDDDDد و انقالبيDDDD سوسياليسDDDDت...  مجلDDDDس مؤسسDDDDاندرمDDDDا 

هDا و   کائوتسDکی از منشDويک  !  مغزی مبتال شده اسDت  بی نوا به خسوف   . ها منشويک

. هDا را از يDاد مDی بDرد     انقالبيون سوسياليست دم می زند و تنها دشمن جدی مDا، کDادت    

 با اينان بودند که حزب تی ير روسی را تشکيل می دادند، يعنی دسته ای از مالکان را   

مDرد بDزرگ   «از آن و پرفسور ميليوکف هرچه می توانست کوشيد تDا  : نام حق مالکيت  

براستی هم خيلی زود، مدتی پيش از انقDالب اکتبDر، ميليوکDف           . تقليد کند » کوچک اندام 

، ٩٠ خDودرا بDه نوبDت در ميDان چهDار ژنDرال کرنيلDف، الکسDه يDف          ی قيافDه  سعی کرد که  

                                                 
يس، ، روزنامه نگxار، طنزنxو  George Benjamin Clemeceau کلمانسو، ژرژبنژامن - ٨٩

قيافxه او و شxجاعتش سxبب شxده بxود کxه بxه او          . خطيب و از نامدارترين سياست مداران فرانسxوی       

  .لقب ببر داده شود
ژنxxرال  ). ١٩١٨ -١٨٥٧ (Alekseev يxxا Alexiev آلکسxxه يxxف، ميخائيxxل واسxxيليويچ،    - ٩٠

و بعxد از  . و در جنگ جهxانی اول شxرکت کxرد   ) ١٩٠٥-١٩٠٤(روسی، در جنگ روس و ژاپن    

  .ب به همکاری دنيکين با بلشويک ها جنگيدانقال
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احزاب را کنار زد ی  همه ٩٢و پس از آن کلچاک .  و کراسنف جست و جو کند      ٩١کالدين

 متوسط یطبقه ی ها، که تنها حزب جدی  ل کرد حزب کادتو مجلس مؤسسان را منح

           Dه، بDد بلکDغ نورزيDتيبانی او دريDا از پشDه تنهDود، نDب بDعکس، رو از بيخ و بن شاه طل

  .بيش از پيش نسبت به او احساسات صميمانه و مساعد نشان داد

ها و انقالبيون سوسياليست نقش مستقلی در ميان ما ايفا نکردند؛ درست         منشويک

 خDط مشDی آنDان مبتنDی بDر       یند حزب کائوتسکی در رويدادهای انقالبی آلمان، همDه  مان

ها را در وضعی قرار دادند که بی اعتنا به  ها بود، و بدين ترتيب کادت ائتالف با کادت  

هDا   انقالبيDون سوسياليسDت و منشDويک   . توازن نيروهای سياسDی، دسDتور صDادر کننDد       

        در اجتماعDDDات و انتخابDDDات اعتمDDDاد سياسDDDیفقDDDط وسDDDائل بينDDDابين بودنDDDد بDDDرای اينکDDDه 

      تDDوده هDDائی را کDDه بDDه سDDببب انقDDالب بيDDدار شDDده بودنDDد جلDDب کننDDد و در اختيDDار حDDزب       

 انتخابDات بسDتگی داشDته     ی بی آنکDه بDه نتيجDه   -ها بگذارند شاه طلب ضدانقالبی کادت   

  .باشند

 اقليDDتهDDا از  شDDويکتابعيDDت دسDDت نشDDانده وار اکثريDDت انقالبيDDون سوسياليسDDت و من

       داده» دموکراسDی «ی ها خDود دشDنامی بDود کDه در زيDر نقDابی نDازک بDه انديشDه                    کادت

  .اما اين تمام داستان نيست. می شد

بيشتر از حد عمر کDرده بDود    » دموکراسی«نواحی کشور که درآنها رژيم      ی  در همه   

 چنين بود در اوکرائين از جمله. پايان رسيده يک کودتای آشکار ضدانقالب ب بناچار با

 دمDوکراتی کDه حکومDت شDوروی را بDه امپرياليسDم آلمDان فروختDه بDود بDه               ٩٣که رادای 

                                                 
، )١٩١٨-١٨٦١ (Aleksei Maksimovich Kaledin کالxدين، الکسxی ماکسxيموويچ    - ٩١

بعد از انقالب .   م٨ م  و لشکر ١٢ژنرال روسی جنگ جهانی اول، فرمانده سوار نظام و لشکر          

  . با بلشويک ها جنگيدDonاستعفا داد و به رهبری قزاق های ُدن 
. ، درياسxxxاالر روس)١٩٢٠-١٨٧٣ (Aleksandre Kolckakکلچxxxاک، الکسxxxاندر   - ٩٢

  .فرمانده ارتش روس های سفيد در جنگ داخلی بعد از انقالب
  . رادا واژه ای اسالوی است به معنی مجلس مشاورتی- ٩٣
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 ٩٥و چنDين بDود درکوبDان   .  طرفدار سلطنت واژگون گرديDد ٩٤اسکوروپادسکیی  وسيله  

 و ايDن  -و چنDين بDود در سDيبری       .  افتDاد  ٩٦که رادای دموکراتی زير پاشDنه هDای دنيکDين         

 که در  که مجلس مؤسسان-ما شمرده می شود» دموکراسی« یترين تجربه  يکی مهم

نبودن بلشDويک هDا زيDر سDيطره ی صDوری انقالبيDون سوسياليسDت و منشDويک هDا و                

رهبری عملی کادت ها قرار داشت سرانجام به ديکتDاوری درياسDاالر کلچDاک هواخDواه      

البDی  دولDت انق تزار منتهDی شDد و بDاالخره، چنDين بDود در شDمال، کDه مجلDس مؤسسDان                 

، تبDDDديل بDDDه نشDDDان پDDDرزرق و برقDDDی شDDDد بDDDرای حکومDDDت  ٩٧سوسياليسDDDت چايکفسDDDکی

و چنDين بDود، يDا هسDت، در ايDاالت کوچDک             . های انگليسDی و روسDی      ضدانقالبی ژنرال 

ساحلی فنالند، استونی، التويا، ليتوانی، لهستان، گرجستان، ارمنستان، که زيDر پDرچم             

هDDای بيگانDDه   داران و ميليتاريسDDتظDDاهری دموکراسDDی برتDDری زمDDين داران و سDDرمايه

  .تحکيم يافته بود

  

                                                 
-١٨٧٣ (Pavel Petrovich Skoropadski اسکوروپادسxxxکی، پxxxاول پتxxxروويچ،  - ٩٤

بعxد ازجنxگ و انقxالب در رأس واحxدهای اوکxرائين      . جهxانی اول ، ژنرال روس درجنگ    )١٩٤٥

بxxا بلشxxويک هxxا جنگيxxد و در اوکxxرائين حکxxومتی تأسxxيس کxxرد کxxه براثxxر ائxxتالف هxxای دمxxوکراتی     

  .اوکرائين ساقط شد و اسکوروپادسکی به آلمان گريخت
٩٥ - Kuban 
ال روسxی  ژنxر ) ١٩٤٧-١٨٧٢ (Anton Ivanovich Denikin دنيکxين، انxتن ايوانxويچ    - ٩٦

     بعxxxد از انقxxxالب بxxxه قفقxxxاز گريخxxxت و بxxxا الکسxxxيف و کرنيلxxxف بxxxه جنxxxگ بxxxا     . جنxxxگ اول جهxxxانی

 از بودينی شکست خورد ١٩٢٠در  . يک چند در جنوب حکومتی برپا کرد      . بلشويک ها پرداخت  

  .و به قسطنطنيه، و بعد به پاريس رفت
-١٨٥٠(، Nikolai Vasilivich Chaikovski چايکفسxxکی، نيکxxوالی واسxxيليويچ   - ٩٧

بعxxد از انقxxالب بxxه . در جxxوانی در نهضxxت هxxای آزادی خxxواهی وارد شxxد . انقالبxxی روس). ١٩٢٦

بعxد در خxارج از کشxور    . مخالفت با بلشويک ها برخاست و رئيس حکومت شxمالی ارخانگxل شxد        

  .عزلت گزيد
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  ١٩١٧١٩١٧ و زحمتکش پتروگراد در  و زحمتکش پتروگراد در ١٨٧١١٨٧١کارگر پاريس در کارگر پاريس در 
     تDDرين،  سياسDDی بDDی لطDDف  ی يکDDی از خشDDن تDDرين و بDDی اسDDاس تDDرين، و از جنبDDه       

شوروی مDی کنDد مربDوط مDی شDود      ی مقايسه هائی که کائوتسکی بين کمون و روسيه   

 تDا   ١٩١٧هDای     و زحمتکشDان پتروگDراد در سDال        ١٨٧١به منش کارگران پDاريس در       

کائوتسDکی اولDی را دارای شDور انقالبDی و آمDDاده بDرای بDاالترين حDد فDDداکاری        . ١٩١٩

ومDDرج طلDDب و بDDی احسDDاس     معرفDDی مDDی کنDDد و دومDDی را خودخDDواه و بDDزدل و هDDرج      

  .وليت می داندئمس

محتDاج بDه   کارگر پاريسی درپشت سر خDود گذشDته ای آنقDدر مشDخص داشDت کDه نDه             

بDا  . نيازمند به محافظت از تمجيDدهای کائوتسDکی کنDونی          توصيه های انقالبی بود و نه     

وجود اين زحمتکش پتروگرادی دليلی نمDی ديDد کDه از مقايسDه شDدن بDا بDرادر بزرگتDر                   

 نخست برای قبضه - کارگران پتروگراد   ی سه سال مداوم مبارزه   . قهرمانش دوری کند  

 داسDتانی اسDتثنائی اسDت از دليDری جمعDی و         -و تثبيت آن  کردن قدرت و بعد برای حفظ       

هDDای بDDی سDDابقه ای بDDه شDDکل گرسDDنگی و سDDرما و خطرهDDای   فDDداکاری، درميDDان عDDذاب

  .دائمی

های کمونيان  کائوتسکی، چنان که در ارتباط با موضوع ديگر کشف توانيم کرد، گل

ين او و ازايDDن حيDDث بDD . را بDDا غDDم انگيزتDDرين عنصDDرهای رنجبDDران روسDDی مDDی سDDنجد    

تDر از زنDدگان     متوسطی که در نظرشان کمونيان مرده بسيار جDذاب     یطبقه  چاپلوسان  

  .هيچ روی فرقی نيسته آنان هستند ب

ايDن  . زحمتکشان پتروگرادی قدرت را چهار دهه و نيم بعد از پاريسيان قبضه کردند          

س  متوسDط خDرده پDای پDاري     یطبقDه   مDنش   . دور از زمان بسيار به سود ما گشته اسDت         

قديم، و قسمتی هم پاريس جديد، برای پتروگراد، که مرکز متمرکزتDرين صDنعت جهDان               

ما را در تحريک کردن و سازمان دادن ی  وضع اخير وظيفه    . کامًال بيگانه است   است،

  .و نيز در به کرسی نشاندن دستگاه شوروی بسيار آسان کرد
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ران فرانسDDوی هDDای انقالبDDی غنDDی کDDارگ   زحمتکشDDان مDDا کDDوچکترين اثDDری از سDDنت   

 نسل سالمندتر کDارگران مDا    یاما در عوض، درآغاز انقالب حاضر در حافظه    . نداشتند

 تقاصDی   یشکست آن و وظيفDه      تازه بود، با   ١٩٠٥ بزرگ انقالب     ی تجربه ی   خاطره

  .ما گذاشته بودی که برعهده 

کDDارگران روسDDی ماننDDد فرانسDDويان از يDDک مکتDDب طDDوالنی دموکراسDDی و حکومDDت       

زحمتکش شDمرده مDی شDد،    ی طبقه ، که زمانی عاملی مهم در تربيت سياسی        پارلمانی

 کDارگر روسDی شDرنگ از هDم پاشDيدگی و          یطبقDه   اما، از سوی ديگDر،      . نگذشته بودند 

انقالبDی زحمDتکش فرانسDوی را    ی  بودن را که از چندی پيش هنDوز اراده         کزهر شکا 

  .زموده بودآد ني در روح خو-می دارد و اميدواريم زمان درازی نپايد باز

تمDام عظمDت خDود در برابDر آن      کمون پاريس، پيش از آن کDه مشDکالت اقتصDادی بDا        

وجDDود صDDفات عDDالی جنگجDDوئی  و بDDا. ظDDاهر شDDوند، متحمDDل شکسDDتی نظDDامی شDDده بDDود 

. کارگران پاريسی دردم معلوم شد که به سرنوشت نظامی کمون اميدی نمDی توانDد بDود        

  .وجب فرو ريختن پائين شدبی تصميمی و مصالحه کاری باال، م

 افسDر  ٦،٥٠٠ سرباز و درجDه دار و     ١٦٢،٠٠٠فهرست حقوق گارد ملی براساس      

           تنظDDيم شDDده بDDود، تعDDداد کسDDانی کDDه بواقDDع بDDه ميDDدان جنDDگ مDDی رفتنDDد، خاصDDه پDDس            

ناموفق سوم آوريل برای شکستن محاصDره، بDين بيسDت تDا سDی هDزار نفDر        ی از حمله  

  .بود

مDی دهDد کDه    نبه حيثيت کارگران پاريس لطمه نمDی زنDد و بDه مDا حDق        ها   اين واقعيت 

برای ارتشی .  هرچند چنان نبود که گريزی درميان نباشد-آنان را بزدل و فراری بدانيم

  که در حال جنگ است، پيش از هرچيز، يDک دسDتگاه اداری دقيDق و مDنظم الزم اسDت؛        

  .و در کمون از اين دستگاه کوچکترين اثری نبود

ن که نويسنده ای حکايت می کند وزارت جنگ کمون اتاق تاريکی بDود کDه درآن     چنا

اتاق کار وزير پر بود از افسران و گاردهDای معمDولی کDه         . همه با هم تصادم می کردند     
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وسائل نظامی و خوردنی مطالبه می کردند و شکايت ازآن داشتند که به آنان استراحت 

  .گسيل می شدندآنان به سربازخانه ها . داده نمی شود

هDای ديگDر    يک گردان بيسDت تDا سDی روز در سDنگر مDی مانDد در حDالی کDه گDردان               «

ميان  کلی ازه ديری نکشيد که اين بی توجهی انظباط را ب       ... پيوسته جزو ذخيره بودند   

ديگDران از خDدمت     . دليران خيلی زود تصميم گرفتند کDه فقDط برخDود متکDی باشDند              . برد

    يکDی پسDت خDودرا تDرک    . گونDه رفتDار مDی کردنDد     نيDز همين انافسDر . شDانه خDالی کردنDد   

بردنDد  ی می کرد تا به ياری همسايه ای که زير آتش بود بشتابد، ديگران روبه شهر م           

  »...و 

امDا کائوتسDکی درايDن    . چنين رژيمی بی کيفر نمی ماند، و کمون به خون کشيده شDد          

هرچه باشد «: اند و می گويدمورد راه حل حيرت انگيزی دارد، سر را عاقالنه می جنب 

  ». زحمتکش نيستیطبقه جنگ آزمائی جنبه قوی 

ديگDDری ی  اسDDت کDDامًال در سDDطح گفتDDه ٩٨ کوتDDاه، کDDه در خDDور پDDانگلوس یايDDن گفتDDه

 خوبی  یاست حربه» ابزار صلح«بين الملل، که در جوهر خود «: است از کائوتسکی 

  ».برای استفاده در زمان جنگ نيست

کائوتسکی را تمام و کامل، يعنی اندکی باالتر از يک صDفر گDرد،   راستی می توان  ه  ب

  .دراين کلمات قصار يافت

 زحمDتکش نيسDت، و بDين الملDل     یطبقDه  قDوی  ی نگ آزمائی جنبDه  جآيا می بينيد که   

برای زمان جنگ آفريده نشده است؟ کشتی کائوتسکی برای درياچه ها و لنگرگاه های 

اگDر ايDن   . های پهناور، و نه هم بDرای زمDان توفDان        آرام ساخته شده است نه برای دريا      

کشDDتی شDDکافی برداشDDته و آب در آن راه يافتDDه و آرام آرام بDDه تDDه دريDDا فDDرو مDDی رود      

ها، و يک  موجی تقصير توفان است، و اين مقدار غير الزم آب، و عظمت فوق العاده 

                                                 
 وی کxxه مربxxی - از اشxخاص کتxxاب کانديxxد نوشxته ولتxxر  Dr. Pangloss پxxانگلوس، دکتxر  - ٩٨

کانديد بود مردی بسيار خوشبين بود و درهمه ی موارد، حتی سخت ترين، آنها تکيه کالمxش ايxن         

  »بهترين وضع در بهترين جهانی که ممکن است«: بود



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٠ 

ز خDود را   حيDرت انگيD   ی ديگر، که کائوتسکی وسDيله  یرشته حوادث پيش بينی نشده  

  .برای اينگونه موارد نساخته است

    پرولتاريDای بDDين المللDی مسDDأله ای را کDه بDDرای خDDود طDرح کDDرد غلبDه برقDDدرت بDDود،     

از » عمومDDًا«بDDی آنکDDه موضDDوعی کDDه مDDی گDDوئيم بDDا ايDDن  مسDDأله کDDه آيDDا جنDDگ داخلDDی    

يDن  درا» عمومDاً «. پيامدهای اجتناب ناپذير انقالب هست يا نيسDت بسDتگی داشDته باشDد      

 -هDائی از اتDريش   واقعيت شبهه نيست که بDه هDر تقDدير، در روسDيه و آلمDان و قسDمت                   

 زحمتکش شکل جنگ داخلی به خDود گرفDت، و آن هDم            یطبقه  هنگری سابق پيشرفت    

     اگDDر جنDDگ آزمDDائی. نDDه تنهDDا در جبهDDه هDDای داخلDDی بلکDDه حتDDی در جبهDDه هDDای خDDارجی  

 کارگران فقط برای دوره های صلح لل زحمتکش نباشد و بين المیطبقه قوی  ی  جنبه  

هائی هم برمزار انقالب و سوسياليسم برپا کنيم؛        مناسب باشد، آنگاه می توانيم صليب     

قDوی هرکشDور سDرمايه داری اسDت کDه بDی جنDگ           ی  زيرا که جنگ آزمائی کامًال جنبDه        

صورت فقط اعالم ايDن نکتDه بDاقی مDی مانDد            دراين  . برتری کارگران را نخواهد پذيرفت    

  یچيزی نيست جز صفت مالزم با جامعه» جامعه گرا«دموکراسی به اصطالح ه اين   ک

     ، ٩٩هDDDDا  يعنDDDDی آنچDDDDه ابDDDDرت- متوسDDDDطیطبقDDDDه سDDDDرمايه داری و حکومDDDDت پارلمDDDDانی 

 به آن عمل می کنند و آنچه ظDاهرًا هنDوز کائوتسDکی بDه      ١٠١ها  و رنودل  ١٠٠ها شيدمان

  .زبان به آن معترض است

                                                 
٩٩ - Ebert 
 Friedrich و فريxدريش ابxرت   ١٩٣٧ تا ١٨٦٥ Philip Scheidmann فيليپ شيدمان -١٠٠

Ebert  وکرات       دو سوسيال دموکرات جناح ر     ١٩٢٥ تا   ١٨٧٠xيال دمxاست، رهبران حزب سوس

ول ئبا عنوان عضو دولxت، مسx  . آلمان که از نقش ميهن خود در جنگ جهانی اول پشتيبانی کردند    

 و Karl Liebknecht، و کشxتن کxارل ليxب کنشxت     ١٩١٨فرونشxاندن طغيxان انقالبxی آلمxان در     

  )ن. ( بودندRosa Luxemburgروزالوکزامبورگ 
١٠١- Renaudel 
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کامًال صحيح است؛ و به همين دليل است که     . مون نبود قوی ک  ی   جنگ آزمائی جنبه  

  ! و چه بيرحمانه کوبيده شد؛درهم کوبيده شد

برای پاسخگوئی به اينگونه    «:  آزاديخواه بسيار معتدل در زمان خود نوشت       ١٠٢فيو

 و آنتونيDDوس و ١٠٣هDDای سDDوال هDDای متمDDدن بايDDد شDDدت عمDDل  کشDDتارها در تDDاريخ ملDDت 

 و شDب  ١٠٥های دينی زمان آخرين پادشاهان والوا   نگج.  را بياد بياوريم   ١٠٤اکتاويوس

. هDائی بچگانDه شDمرده مDی شDوند     ی  و حکومت وحشت پيش اينهDا بDاز    ١٠٦سن بارتلمی 

ها جمDع آوری     نعش شورشيان فدرال   ١٧،٠٠٠ آخر ماه مه درپاريس       ی فقط در هفته  

  ». ژوئن همچنان ادامه داشت١٥و کشتار تا ... شد

  ».زحمتکش نيستی طبقه  قوی  یبهبعد از همه چيز، جنگ آزمائی جن«

را هDم   » ابDزار جنDگ   «کDارگران روسDی نشDان داده انDد کDه مDی تواننDد                ! راست نيست 

در اينجا ناظر گامی بسيار بزرگ به پيش در جهت مقايسه بDا کمDون        . خوب بکار ببرند  

هDDای کمDDون در    زيDDرا کDDه سDDنت -هرگDDز موضDDوع انکDDار کمDDون در کDDار نيسDDت   . هسDDتيم

برای کامل کردن . کمون ضعيف بود.  کار آن است ی بلکه در ارائه-بيچارگی آن نيست

بت پشت سرضربت بر جالدان رما ض. کمون درهم شکست  . کار او ما نيرومند شده ايم     

  .ما انتقام کمون را می گيريم و کين اورا خواهيم خواست. کمون فرو می باريم

تن به ميدان جنگ  گارد ملی که حقوق می گرفتند بيست تا سی هزار          ١٦٧،٠٠٠از  

جالDب دقتDی هسDتند بDرای نتيجDه گDرفتن نقDش دموکراسDی            ی  ايDن عDددها وسDيله       . رفتند

                                                 
١٠٢- Fiaux 
  .سردار و ديکتاتور رومی.) م. ق٧٨-١٣٨(، لوکيوس کرنليوس Sulla سوال -١٠٣
 خانواده ای رومی که مردان شمشير و سياست متعدد از آن بيxرون      Octavius اکتاويوس   -١٠٤

  .باسوال همکاری داشت.) م. ق٨٧متوفی (Gnaeusآمدند، که از آن ميان 
  .١٥٨٩ تا ١٣٢٨ والوا، سلسله پادشاهی فرانسه از -١٠٥
 از پروتسxxتان هxxای فرانسxxه بxxه دسxxتور شxxارل ششxxم   ٣٠٠٠ سxxن بxxارتلمی، شxxب، قتxxل عxxام  -١٠٦

  .، موجب از سرگرفته شدن جنگ های مذهبی شد١٥٧٢ اوت ٢٣پادشاه فرانسه در شب 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٢ 

رأی کمون پاريس تصميم گرفتDه شDد امDا نDه     ی درباره . انقالبیی صوری دريک دوره  

يکصد وشصDت و هفDت هDزار گDارد     . لشکريان تی ير در انتخابات، بلکه در نبردهای با     

امDDا در حقيقDDت، در عرصDDه هDDای .  دهنDDدگان بودنDDدگ رأیبDDزری تDDوده ی ملDDی نماينDDده 

 رسی هزار تن مشDخص شDد؛ اقليDت فDداکا       بيست تا   ی  نبرد، سرنوشت کمون به وسيله      

روشی دليرانه تر و فداکارانه تر خواست اکثريت    فقط با : اين اقليت تنها نماند   . جنگجو

پنهان کردند  بحرانی روی ديگران که در لحظه . اما با اين همه اقليت بود. را بيان کرد

ی عکس فعاالنه يا منفعالنه ازآن پشتيبانی کردند، اما از جنبDه      ردشمن کمون نبودند؛ ب   

دموکراسDی سياسDی سDطح    ی در عرصDه  . سياسی کمتDر هوشDيار و کمتDر مصDمم بودنDد       

شان به آنان مجال داد که فريب ماجراجويان و حقه بازان و            تر هشياری سياسی   پائين

هDائی کDودن و نDادان را،     متوسط را بخورند، و نيز فريب دوستی قه طبهای   نادرست

اما در جنگ طبقاتی آشکار، تعداد بيشتر . که در حقيقت خودشان خود را گول می زدند

    و ايDDن پيDDروی بDDود کDDه بDDه صDDورت تشDDکيل   . يDDا کمتDDری از اقليDDت فDDداکار پيDDروی کردنDDد 

 بDين جلDوداران و    ی ود ايDن رابطDه    اگر عمر کمون درازتر می ب     . گارد ملی جلوه گر شد    

  .زحمتکش بيشتر از پيش استوار می شدی  قوای توده  یعمده

        آشDDکار بوجDDود مDDی آيDDد، هماننDDد سDDازمان     یسDDازمانی کDDه در جريDDان آنDDی مبDDارزه   

توده های کارگر بدل بDه سDازمان ديکتDاتوری آنهDا مDی شDود، يعنDی شDورای نماينDدگان               

  .زحمتکش مسلح

  

  ١٩٢٠امی شوروی،در يک قطار نظ
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  مارکس و کائوتسکیمارکس و کائوتسکی
  

را کDه در نويDه   ) وحشDت (تDرور  دربDاره ی  کائوتسکی با بلند نظری نظريات مDارکس   

      آن زمDان،    بيDان شDده بDود بDدين صDورت کنDار مDی گDذارد کDه در                  ١٠٧راينيشه تسايتونگ 

 که به بوده است و نظرياتش هنوز مجال نيافته بود» جوان«می بيند که مارکس خيلی      

وضDع ضDعف کDاملی برسDد کDه بوضDوح در مDورد برخDی نظريDه پDردازان در دهDه هفDDتم            

 ١٨٤٩ تDا   ١٨٤٨هDای     سDال   ی در برابDر مDارکس بDی تجربDه        . عمرشان ديده می شDود    

 کائوتسکی از مارکس پخته و رسيده زمان کمون پاريس نقل      )مؤلف بيانيه کمونيست  (

می دهد و   را از دستهای شير خود لائوتسکی يا و اين مارکس در زير قلم ک-می کند 

در برابر ما به صورت استدالل کننده بسيار محترمی ظاهر می شود که در برابر اماکن 

مDی کنDد و در       و به تقديس آدمDی اذعDان       مقدس دموکراسی سر تعظيم فرود می آورد      

 جسDDمانی  ی، و بخصDDوص نDDوه ١٠٨مقابDDل جاذبDDه هDDای سياسDDی شDDيدمان و واندرولDDده    

 کDDالم، مDDارکس کDDه از زنDDدگی   یخالصDDه. لونگDDه کمDDر تکDDريم خDDم مDDی کنDDد خDDودش ژان 

  . کائوتسکی است یتجربه ها آموخته است، ثابت می کند که يکی از پيروان شايسته

 که صفحاتش درزمDان خDود مDا از زنDدگی           جنگ داخلی در فرانسه،   از کتاب فناناپذير    

به عنوان شاهد می آورد تازه و پرتحرکی بهره ور است، کائوتسکی فقط سطرهائی را 

مDردی کمونيDان بDا     که درآنها نظريه پرداز توانای انقالب اجتماعی به بيان تباين جوان       

کائوتسDDکی ايDDن  . سDDوم حکومDDت ورسDDای پرداختDDه اسDDت   طبقDDه ی وحشDDيگری خDDاص  

مDDارکس بDDه صDDورت واعDDظ . سDDطرها را بDDه تبDDاهی کشDDانيده و بDDه ابتDDذال رسDDانيده اسDDت 

درست مثDل ايDن   ! ی عشق کلی به نوع بشر جلوه می کند  بشريت ازهم گسيخته و حوار    
                                                 

١٠٧ - Neue Rheinische Zeitung 
١٠٨ - Vandervelde -- « مربوط به لونگه١٠٨ياداشت پای صفحه .  
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از طبيعی هم طبيعی تر است که در مقابل ...  صحبت کنيم١٠٩تولستوی که از بودا يا لئو

      آن تبليغDDات بDDين المللDDی کDDه مDDردان کمDDون را رجالDDه و زنDDان کمDDون را بDDدکاره نمايDDان       

         ب قيافDDDه ای را مDDDی سDDDاخت، در مقابDDDل اتهامDDDات زشDDDتی کDDDه بDDDرای جنگجويDDDان مغلDDDو    

متوسط غالب ترشDح کDرده بDود، مDارکس مجبDور      طبقه ی   می ساخت که از تخيل منحط       

       آن خصDDايل محبDDت و شDDرافتی تکيDDه کنDDد کDDه بيشDDتر اوقDDات روی ديگDDر سDDکه        بDDود بDDر 

نه فضل فروشی ميان تهDی بDود و نDه هDم مDدافع         .  مارکس بود  ،مارکس. بی ارادگی بود  

آن ترکيDب کDرده بDود؛      تحليلی علمی از کمون را با دفاع انقالبDی از    وی: قانونی انقالب 

 اما با تأکيDد بDر  . نه تنها توضيح داد و انتقاد نمود، بلکه به دفاع پرداخت و مبارزه کرد 

ماليمت کمون که شکست خورد، جای ترديد در اقداماتی که کمون بايسDتی کDرده باشDد              

  . تا شکست نخورد باقی نگذاشت

ملDی آن روز، را     مرکزی، يعنی نمايندگان شورای گDارد     کميته ی    اخلیجنگ د مؤلف  

کائوتسکی . را زودتر از حد الزم به کمون انتخابی واگذاشت متهم می کند که جای خود

ايDDن نDDافهمی صDDادقانه يکDDی از نشDDانه هDDای تنDDزل . »نمDDی فهمDDد«دليDDل چنDDين مالمتDDی را 

 ابر نظDر مDارکس، مقDام اول در        بنD . فکری کائوتسکی درمورد مسائل کلDی انقDالب اسDت         

امDور بايسDتی بDه هيDأت صDرفًا مبDارزی، يعنDی مرکDزی بDرای شDورش و بDرای عمليDDات            

نظامی عليه ورسای، داده شده باشDد نDه بDه مرکDز سDازمان يافتDه حکومDت دموکراسDی          

  .نوبت اين مرکز بعد می رسيد. کارگری

و وضDع تDدافعی بDه    دم به ورسDای حملDه نکDرد     مارکس کمون را متهم می کند که در    

جلوه می کند، و امکDان بيشDتر بDه توسDل         » مردمی تر «خود گرفت، وضعی که همواره      

امDا در شDرايط جنDگ داخلDی هرگDز      . به قوانين اخالقی و به تقدس زندگی آدمی می دهد       

از سDDوی ديگDDر مDDارکس قبDDل از هرچيDDز و بيشDDتر از هرچيDDز  . بDDه پيDDروزی نمDDی انجامDDد 

 نمDی کنDد   ءهيچ جا، حتی با يک کلمه، اين اصDل را القDا  . ودخواستار پيروزيی انقالبی ب   

                                                 
جنxxxگ و صxxxلح، آناکارنينxxxا، «. يسxxxنده نامxxxدار روسنو) ١٩١٠-١٨٢٨( تولسxxxتوی، لxxxو - ١٠٩

  »...رستاخيز
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عکس، بايد ديد رب.  طبقاتی قرار دارد یکه دموکراسی چيزی است که باالتر از مبارزه 

سDDرمايه   ی بلکDDه مؤلDDف پختDDه  رايDDن ی روزنامDDهر جDDوانکDDه مDDارکس، نDDه آن سDDردبي  
که هنوز زيDر دسDت   های انبوه چون شير       است؛ مارکس راستين ما با آن يال       )کاپيتال(

جDو تصDنعی   «گران مکتب کائوتسکی نيفتاده است، با چDه تحقيDر پرمايDه ای از               آرايش

سخن می گويد، حکومتی که در آن کوتوله هDائی جسDمی و روحDی           » حکومت پارلمانی 

  ی خشDک و فضDل فروشDانه    یبعDد از انتشDار جDزوه    ! مانند تی ير غول جلوه مDی کننDد        

روشDن  اد توفنده ای عمل می کنDد کDه فضDا را صDاف و      مانند بجنگ داخلیکائوتسکی،  

  .می سازد

های کائوتسکی، ميان مارکس و اين نظريه که دموکراسDی آخDرين و     با وجود تهمت  

گسDترش  . تDرين محصDول تDاريخ اسDت هDيچ وجDه مشDترکی نيسDت               مطلق تDرين و عDالی     

چ هDي ه بD . بDرآورده اسDت   متوسDط، کDه دموکراسDی معاصDر از آن سDر           طبقه ی     ی جامعه

روی نماينده سير آن دموکراسی کودنی نيست که پDيش از جنDگ در رؤيDای بزرگتDرين            

، و اکنون در رؤيای     ١١٠ يعنی ژان ژورس   -دموکراسیدرباره ی   خيالباف سوسياليست   

مDDارکس در حکومDDت .  يعنDDی کDDارل کائوتسDDکی، بDDوده اسDDت -تDDرين فضDDل فDDروش فاضDDل

 کDDه در زمDDان آن «ی بينDDد را مDD» تنهDDا صDDورتی از حکومDDت«امپراتDDوری نDDاپلئون سDDوم 

کDDارگر طبقDDه ی مDDردم را از دسDDت داد حDDال آنکDDه  متوسDDط امکDDان حکومDDت بDDرطبقDDه ی 

    Dت نيDود آهنوز آن را بدسDی      »..ورده بDارت گرائDارکس، بناپDر مDب، در نظDدين ترتيD١١١ ب 

رهيختگDان  فممکDن اسDت   . متوسط اسDت، نDه دموکراسDی    طبقه ی   آخرين صورت قدرت    

                                                 
مؤسxس حxزب   . ، سياسxت مxدار فرانسxوی   )١٩٢٤-١٨٥٩ (Jean Jaures ژورس، ژان - ١١٠

   SFIO و همکار در تأسيس حزب جامعه گرای ١٩٠١جامعه گرای فرانسه در 
 اصxxxطالحی مارکسيسxxxتی اسxxxت، کxxxه مبxxxين حکxxxومتی   Bonapartism بناپxxxات گرائxxxی - ١١١

تxxاتوری يxxا رژيمxxی دارای رنگxxی از ديکتxxاتوری کxxه در دوره ای زمامxxدار اسxxت کxxه حکومxxت  ديک

طبقاتی تأمين نيست؛ بنای آن بيشتر بر ديوانسxاالری دولxت و نيروهxای پلxيس و نظاميxان اسxت تxا                 

  )ن. (بر احزاب پارلمانی يا جنبش توده ای
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کDرد زيDرا کDه امپراتDوری بناپDارتی بDرای مDدت نDيم قDرن               بگويند که مارکس اشتباه مDی       

در عمDDق . امDDا مDDارکس اشDDتباه نمDDی کDDرد. داد» جمهDDوری دمDDوکراتی«جDDای خDDود را بDDه 

.  پوسDيدگی کامDل دموکراسDی بDوده اسDت           ی جمهDوری سDوم دوره    . مطلب حق بDااو بDود     

شDت   کلمانسو تجلی صيقلی تری دا     -بناپارت گرائی در بازار بورس جمهوری پوانکاره      

راست است که جمهوری سوم تاج امپراتDوری بDر تDارک نداشDت،     . تا در اپراتوری دوم 

  . تزار روسيه بر روی آن تصوير انداخته بود یاما در عوض سايه

    اجويDDابی کDDه از کمDDون کDDرده بDDا کمDDال دقDDت از سDDکه هDDای از ر        مDDارکس در ارزش

کمDون پارلمDان نبDود    « : مDی نويسDد  .  اصطالحات دموکراتی اجتناب کرده است  ی افتاده

بلکه بنيانی کارگری بDود، و در خDود قDوه هDای اجDرا کننDده و قانونگDذار را يکDی کDرده            

مارکس در مقام اول صورت خاص دموکراتی کمون را پيش نمی کشDد بلکDه بDه                 » .بود

می دانيم که کمون ارتDش مDنظم و پلDيس را منحDل کDرد و      . جوهر طبقاتی آن توجه دارد   

کمون ايDن کارهDا را بDا حقDی کDه از ديکتDاتوری انقالبDی              . ی کليسا داد  امر به ضبط دارائ   

پاريس کسب کDرده بDود اجDرا کDرد بDی آنکDه از دموکراسDی کلDی کشDور کDه درآن زمDان                         

اما انقDالب بDا   . آن در انجمن ملی تی ير ديده می شد اجازه بگيرد   » قانونی تر «صورت  

انجمDن ملDی نDه چيDزی     «: دمارکس مDی گويD  .  بروز نمی رسد یآرای عمومی به منصه   

بيشDDتر بDDود و نDDه چيDDزی کمتDDر از يکDDی از فDDروغ انقDDالب کDDه تجسDDم راسDDتين آن پDDاريس   

  !و اين چقدر با دموکراسی صوری فاصله دارد» .مسلح بود

الزم بDود کDه نظامDات کمDون در پDاريس و در مراکDز فرعDی اجDرا                «:مارکس می گويد  

کومDت مردمDی توليدکننDدگان    هDا بDه ح   شDود و دسDتگاه حکومDت مرکDزی در شهرسDتان     

 پاريس انقالبDی را نDه بDا توجDه بDه پيDروزی آن بDه         یپس مارکس مسأله» .تسليم گردد 

هاست که به  مجمع ظريف مؤسسان می نگرد بلکه نگران يک سازمان متمرکز کمون         

جای آنکDه براسDاس اصDول خDارجی دموکراسDی سDاخته شDده باشDد پايDه اش براصDالت                   

  .گان باشدحکومت مردمی توليد کنند
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از داليل کائوتسکی عليه قانون اساسی شوروی نامستقيم بودن انتخابات است که با 

مDارکس نهDاد کDارگری    . متوسط مغDايرت دارد طبقه ی  دموکراسی  یقوانين تثبيت شده 

    امDور کلDی    یاداره«: هDا مشDخص مDی کنDد     پيشنهادی بDرای فرانسDه را بDا ايDن عبDارت         

 آن بخDش   ین نماينDدگان مختDاری کDه در شDهر عمDده     های ده هر بخش بDه انجمD        کمون

های بخDش بDه نوبDت خDود نماينDدگانی بDه مجمDع         تشکيل می شود محول گردد و انجمن      

  ».ملی که مقر آن در پاريس است بفرستند

بطوری که می بينيم مارکس، به هيچ وجه از درجه های مختلف انتخابDات نامسDتقيم     

ئی بDود کDه مربDوط بDه سDازمان کشDوری خDود        کوچکترين نگرانی نداشت، و ايDن تDا جDا      

متوسDط نامسDتقيم بDودن    طبقDه ی  در چDارچوب دموکراسDی   . زحمتکش می شDد   طبقه ی   

ها مDی شDود، امDا در    طبقه ی  ها و    انتخابات موجب درهم شدن خطوط فاصل بين حزب       

يعنی در حکومDت طبقDاتی کDارگران، نامسDتقيم بDودن       » حکومت مردمی توليد کنندگان   «

سأله ای سياسی نيست بلکه از مقتضيات فنی حکومت مردم بر مردم است،   انتخابات م 

و تا حدودی ممکن است دارای همان مزايائی باشد که در قلمرو سازمان اتحاديه هDای   

  .کارگری برقرار است

صDDاحبان غDDرض در دموکراسDDی از نDDابرابری تعDDداد نماينDDدگان کDDارگران و دهقانDDان      

 تفاوت نقش های  بازتابسی شوروی اين نابرابریخشمگين هستند، اما در قانون اسا  

کمDون ميDل داشDت کDه توليDد کننDدگان       «: مارکس می نويسDد  . انقالبی شهر و روستاست   

هDای آنهDا قDرار دهDد و بDدين       روستائی را زير رهبDری فکDری شDهرهای مرکDزی بخDش        

 که مسأله اين نبود » .ترتيب کارگران شهری را نگاه دارندگان طبيعی منافع آنان سازد         

بر روی کاغذ دهقان با کارگر شهری مساوی شناخته شود بلکه دهقان از نظر معنوی        

 مسDائل کشDوری    یهمDه دربDاره ی  مDارکس  . می بايست به سطح کDارگر ارتقDا پيDدا کنDد      

آمDد   کارگری براساس پويائی انقالبی نيروهای زنده تصميم می گيرد نه برطبق رفDت و   

  .ومت دموکراسیسايه ها بر روی پرده های بازاری حک
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کائوتسکی برای به انتهای حد رسانيدن عدم توازن مغزی خود منکDر قDدرت جهDانی      

زحمDتکش و  طبقDه ی  شوراهای کارگری می شDود، بDراين پايDه کDه مDرزی قDانونی بDين           

کائوتسکی منشأ قدرت قراردادی ديکتاتوری شوروی را       . متوسط وجود ندارد  طبقه ی   

    مDDارکس درسDDت عکDDس ايDDن را  .  درمDDی يابDDددر ماهيDDت نامشDDخص تقسDDيمات اجتمDDاعی 

هDای ديگDر    کمون شDکل حکDومتی فDوق العDاده کشDدار بDود حDال آنکDه شDکل          «: می بيند 

اين نهفته است که کمون  راز آن در. حکومت مقدم برآن متحمل محدوديت بسيار بودند

طبقDDDه ی  بDDDين  ی مبDDDارزه یکDDDارگر بDDDود و نتيجDDDهطبقDDDه ی در جDDDوهر خDDDود حکومDDDت 

صDاحبان درآمDدهای اختصاصDی، و شDکلی سياسDی بDود کDه از                طبقه ی   گان و   توليدکنند

مDDدتی پDDيش جسDDتجو مDDی شDDد و بDDه وسDDيله آن ممکDDن بDDود آزادی اقتصDDادی کDDار تحقDDق    

طبقDه ی  راز کمون عبارت از اين بود کDه در واقDع در ذات خDود يDک حکومDت       » .پذيرد

 کائوتسDDکی هنDDوز ايDDن راز، کDDه مDDارکس آن را بDDرمال سDDاخته اسDDت، بDDرای . کDDارگر بDDود

  .رازی است که با هفت مهر ممهور شده است

 حکومDDت شDDوروی در  یهDDای سDDتمگرانه کراسDDی بDDا خشDDم از اقDDدامو دم١١٢فريسDDيان

مDDDارکس بDDDه  . هDDDا سDDDخن مDDDی گوينDDDد   هDDDا و اعDDDدام قيDDDف بسDDDتن روزنامDDDه هDDDا و در تو 

نظريDDه بافDDان «هDDای  و بDDه سDDرزنش» سوءاسDDتفاده هDDای زشDDت مDDزدوران مطبوعDDاتی«

: هDای کمDون چنDين پاسDخ مDی گويDد       شدت عملدرباره ی » متوسطبقه ی  طخوش نيت   

های علنی خونينی کDه عليDه پDاريس افروختDه بودنDد       به آتش جنگ آنکه  ورسای نشين «

   آيDا کمDون  . می کوشDيدند کDه محرمانDه بDا فسDاد و دسيسDه درآن رخنDه کننDد                  قانع نبودند 

 همDان   خDود خيانDت کنDد   بDی شDرمانه بDه رسDالت    می توانسDت در چنDان زمDانی بDی آنکDه        

هDای عDادی آزادی گرانDه را مراعDات کنDد کDه گDوئی صDلح کامDل در اطDراف آن                      صورت

برقرار است؟ اگر حکومت کمون در روحيه با حکومDت تDی يDر برابDری مDی کDرد ديگDر         

مجالی برای تعطيDل روزنامDه هDای حDزب در پDاريس يDا حDذف روزنامDه هDای کمDون در             

                                                 
فعاليxت  . م١٣٥ بxود و تxا   ، يکی از دو فرقه دينxی و سياسxی يهxود کxه افراطxی     »فريسيان «- ١١٢

  .بود» صدوقيان«فرقه ديگر . داشت
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آنچDه را کائوتسDکی بDه نDام اصDول مقDدس دموکراسDی            بدين ترتيب   » .ورسای نمی ماند  

  .خواستار است مارکس با انگ خيانت در امانتی شرم آور قرين می سازد

درمورد ويرانگری که کمون به آن متهم است و اکنون حکومDت شDوروی در مظDان               

مرحله ای اجتناب ناپذير و نسبتًا بی اهميت در «آن اتهام است مارکس از آن با عنوان 

هDر   در» .عه ای غول آسا بين نظام نوزاد و نظام کهDن درحDال سDقوط يDاد مDی کنDد        مناز

فقDط چاپلوسDان مDی تواننDد ايDن دو کDار را        . جنگی از ويرانی و بيرحمDی گريDزی نيسDت         

و بDه  » آنDان سDتم مDی کننDد درگيDر مDی شDود          در جنگی که بين بردگان و کسانی که بر        «

امنDد و بDاز هDم کائوتسDکی، ايDن مDرد        جنايDت بن هاسDت  عادالنه ترين جنگ  قول مارکس   

  مخوفی که ما را مDتهم مDی سDازد، در کتDابش يDک کلمDه ازايDن واقعيDت سDخن بDه ميDان                      

نمی آورد که در وضع دفاع انقالبی دائمی از خويش هستيم زيرا که در جنگی شديد بDا    

  .» تاريخ یتنها جنگ عادالنه«ستمگران جهانی درگيريم، 

  یکند و مويه می کنDد کDه حکومDت شDوروی در دوره    و باز هم کائوتسکی موی می  

     یديگDر مقايسDه   گيری استفاده کرده است؛ و بار جنگ داخلی از روش سخت گروگان  

 مردمDی کمDون    وحشی شوروی و حکومت  بين حکومت   ی مندانه بی مورد و ناشرافت   

 وقتDی «:  مارکس دراين باره روشن و قاطع طنين می افکند  ی عقيده. را پيش می کشد   

آغاز اختالف، عمل انسانی تيرباران کردن کمونيان اسير را بDه موقDع    که تی ير، هم از 

جDز دسDت زدن بDه عDادت     حفDظ جDان آنDان چDاره ای نداشDت           اجرا گذاشDت، کمDون بDرای        

ها بارها و بارها به تاوان تيرباران شدن اسيران  جان گروگان . پروسی گروگان گرفتن  

بعد از حمام خونی که سربازان     ونه ممکن بود    چگ. ازطرف ورسای نشينان برباد رفت    

هDا مصDون    جDان آن گروگDان  ماک ماهون ورود خود به پDاريس را بDا آن جشDن گرفتنDد             
و اينک ما، همصدا با مارکس، می پرسيم ممکن بDود در شDرايط جنDگ داخلDی         » بماند؟

هDای   رفتار ديگری شDود در حDالی کDه ضDدانقالب، کDه بخDش قابDل تDوجهی از سDرزمين               

سDلح و  مهروقت کDه مDی خواسDت مDی توانسDت کDارگران نا         را زير اشغال داشت،    کشور

تيرباران کند يا به دار آويزد؟ چه می توانستيم کرد جز  زنان و مادران آنان را بگيرد و
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متوسDط محبDوب و مDورد اعتمDاد، گروگDان بگيDريم و       طبقDه ی  اين که تا می شد از ايDن     

وليت متقابDل قDرار    ئ شمشDير دامDوکلس مسD      متوسط را زيDر   طبقه ی     ی بدين ترتيب همه  

  دهيم؟

      یدشDDوار نيسDDت نشDDان دادن ايDDن کDDه، روز بDDه روز در طDDول جنDDگ داخلDDی، همDDه         

های شديدی که حکومت شوروی می کرد بDه عنDوان وسDايل دفDاع انقالبDی بDه آن          اقدام

امDا بDرای آنکDه محکDی جزئDی      . در اينجا بDه بيDان جزئيDات نمDی پDردازيم         . می شد  تحميل

رای ارزيDابی اوضDاع مبDارزه داده باشDيم بDه يDاد خواننDده مDی آوريDم کDه درزمDانی کDه                     ب

کمونيسDتی    هDر ءشان بDی اسDتثنا   گاردهای سفيد باشرکت متحدان انگليسی و فرانسوی 

 اسDيران جنگDی،     ی شان می افتاد تيرباران می کردند،ارتش سDرخ همDه          را که به دست   

  . کشتن معاف کردند آنان، را از یاز جمله افسران بلند پايه

 تاريخيش را کامًال درک کرده و  یکارگر، که وظيفهطبقه ی «: مارکس نوشته است

   خDود شDده اسDت، ممکDن اسDت بDه        ی تر وظيفه  قهرمانانه مصمم به اجرای هرچه کامل     

        نظريDDDه بافDDDان  یهDDDای زشDDDت روزنامDDDه نگDDDاران مDDDزدور و بDDDه توجDDDه آگاهانDDDه   افDDDراط

، که مبتذالت باسمه ای جاهالنه و مهمالت سرشتی خود را متوسططبقه ی خوش نيت  

 مبشران آثار منزه علمی بيان می کنند، با تبسمی از سDر تحقيDری         ی بالحن دانشمندانه 

  ».ماليم پاسخ گويد

متوسDDDط گDDDاهی در لبDDDاس نظريDDDه پDDDردازان طبقDDه ی  اگDDر نظريDDDه بافDDDان خDDDوش نيDDDت  

 مهمDDل بDDودن را از مهمDDالت    بDDين الملDDل دوم ظDDاهر شDDوند ايDDن امDDر حDDق     یبازنشسDDته

  .سرشتی آنان سلب نمی کند

  

  

    ١٩٢٠در يک قطار نظامی شوروی، 
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  های کمون پاريسهای کمون پاريس  درسدرس

 هربار که در تاريخ کمون پDژوهش مDی کنDيم آن را در سDيمای تDازه ای مDی بينDيم؛ و                

  از همDه، از راين از برکDت تجربDه ای اسDت کDه در مبDارزه هDای انقالبDی بعDدی و، بDاالت           

 .های، نDه تنهDا روسDی بلکDه آلمDانی و مجارسDتانی نيDز، کسDب کDرده ايDم                انقالبآخرين  

جنDDگ فرانسDDه و آلمDDان انفجDDاری خDDونين بDDود و منDDادی کشDDتار بDDزرگ جهDDانی، کمDDون     

  .پاريس آذرخشی بود مبشر انقالب جهانی کارگری

کمون دليری تDوده هDای کDارگری، و استعدادشDان بDرای يکپارچDه شDدن، و هنرشDان                

              مDDی دهDDDد؛ امDDا در همDDDان زمDDDان  نکDDردن خDDDود در راه آينDDده را بDDDه مDDا نشDDDا   بDDرای فDDDدا  

بی استعدادی توده ها را در انتخاب مسير، و بی تصميمی آنها را در رهبری جنبش، و 

ها، ودر نتيجه دادن مجDال     تمايل شوم آنها را به متوقف ماندن بعد از نخستين کاميابی          

  .ها به دشمن را، نمايان می سازد  در موضعتازه کردن نفس و استقرار مجدد

برای آن امکان داشت که روز چهارم سپتامبر قدرت را . خيلی دير تشکيل شد    کمون

قبضه کند، و اگر چنين کرده بود کارگر پاريسی می توانست بDا يDک ضDرب خDود را در           

 نيروهDDای  ی آنDDان را عليDDه همDDه یمقDDام رهبDDری کDDارگران کشDDور قDDرار دهDDد و مبDDارزه 

      امDDا ايDDن همDDه بDDه دسDDت   . گذشDDته و عليDDه بيسDDمارک، و نيDDز عليDDه تDDی يDDر رهبDDری کنDDد    

زحمDDتکش طبقDDه ی . يDDاوه گويDDان دمDDوکرات، يعنDDی نماينDDدگان پDDاريس در مجلDDس افتDDاد   

پDاريس نDه حزبDی داشDت و نDDه رهبرانDی کDه بDه سDبب مبDDارزه هDای قبلDی بDا آنDان پيونDDد             

     را  ده پDDای مDDيهن پرسDDت، کDDه خDDود    متوسDDط خDDر طبقDDه ی  افDDراد . نزديDDک يافتDDه باشDDد  

واقDع نسDبت    جامعه گرا می پنداشتند و چشم پشتيبانی از طرف کارگران را داشDتند، در       

کDارگر بDه خDودش    طبقDه ی  آنDان موجDب شDدند کDه اعتمDاد      . به يکديگر بی اعتماد بودند 

ان دانان نامور و روزنامه نگDاران و نماينDدگ    حقوق متزلزل شود؛ پيوسته درپی يافتن      

های انقالبی، بودند تا رهبDری جنDبش    مجلس، با توشه ای فقط مرکب از مشتی عبارت  

  .را به آنان واگذارند
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 و شDرکا در چهDارم   ١١٥ و گارنيDه پDاژ  ١١٤، پيکDار ١١٣همان دليلی که موجDب شDد فDاور       

 ١١٨ و رنDودل ١١٧، واران١١٦سپتامبر در پاريس به قدرت برسند مجال داد که پل بنکDور        

  .کارگر شوندطبقه ی ابان حزب و بسياری ديگر، چندی ارب

، بDه حکDم عالئDق و نيDز       ١١٩هDا  ها و پل بنکورها، حتDی لونگDه هDا و پرسDمان             رنودل

طبقDه ی  ترنDد تDا بDه      نزديک١٢٠شان به ژول فاور و ژول فری     ی  های روشنفکر  عادت

هDای جامعDه گDرا مآبانDه آنDان چيDزی جDز نقDابی تDاريخی            ی  عبارت پرداز . کارگر انقالبی 

                                                 
، وکيxxxل دعxxxاوی و سياسxxxت مxxxدار   )١٨٨٠ تxxxا ١٨٠٩( ، Jules Favre فxxxاور، ژول - ١١٣

   .جمهوری خواه، عضو حکومت دفاع ملی، عضو آکادمی فرانسه. فرانسوی
١١٤ - Picard 
، و )١٨٧٨ تxا  ١٨٠٣ (Louis- Antoine Garnier- Pages لxوئی انتxوان گارنيxه پxاژ     - ١١٥

تxxxا ١٨٢١ (Ernest Picardارنسxxxت پيکxxxار  ) ١٨٨٠ تxxxا ١٨٠٩ (Jules Favreژول فxxxاور 

، درهxxم Thiersجمهxxوری خواهxxان طبقxxه ی متوسxxط ميانxxه رو؛ وزيxxران دولxxت تxxی يxxر    ): ١٨٧٧

  )ن.(کوبندگان کمون پاريس
روزنامxه نگxار و سياسxت    ) تxا ؟ ١٨٧٣(، Joseph Paul- Bencour پxل بنکxور، ژزف   - ١١٦

طرفدار جدی جامعه ی ملxل  . نماينده ی مجلس، وزير کار، سناتور، نخست وزير      . دار فرانسوی م

  .بود
١١٧ - A.Varenne 
 Joseph Paul -و ژزف پxل بنکxور  ) ١٩٣٥تxا  ١٨٧١ (P.Renaudel پxی يxر رنxودل   - ١١٨

Boncour) ا ؟١٨٧٣xxت (اندر وارنxxالکس Alexandre Varenne) ا ١٨٧٠xxران ) ١٩٤٧تxxرهب

  )ن.(انسه، ميهن پرستان افراطی سوسيال در جنگ جهانی اولحزب سوسياليست فر
١١٩ - Pressemane 
وقتxxی وزيxxر  . سياسxxت مxxدار فرانسxxوی   ،)١٨٩٣-١٨٣٢ (Gules Ferryژول   فxxری،- ١٢٠

آمxxوزش و پxxرورش بxxود تحصxxيالت رايگxxان را اجxxرا کxxرد و در وزارت خارجxxه بxxه توسxxعه ی          

  .مستعمرات پرداخت
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توده ها تحميل کنند؛ و درست به سبب آنکه   مجال می دهد خود را برنيست که به آنان

خواهانDه  ی فاور و سيمون و پيکار و ديگران از يک سلسله عبDارت دمDوکراتی و آزاد         

هDای  ی سوءاستفاده کردند پسران و پسرزادگان آنDان بايDد بDه عبDارت پDرداز      استفاده و   

 همچنDDان اليDDق پDDدران خDDود بDDاقی  امDDا پسDDران و نوگDDان . جامعDDه گرامآبانDDه توسDDل جوينDDد

گروهDی از  درباره ی و وقتی که الزم آيد که نه . مانده اند و به کار خود ادامه می دهند      

 تصميم گرفته شود که کDدام  رت  خيلی مهم یداشتن اين مسألهدرباره ی   وزيران، بلکه   

ن در بايد در فرانسه به قدرت برسد رنودل و وارن و لونگDه و هماننDدهای آنDا      طبقه ی   

وقتی که ژاژخوايDان    ...  قصاب کمون، قرار می گيرند      ی اردوگاه ميلران، همکار گاليفه   

را، در زنDDدگی حقيقDDی، بDDا انقDDالب رويDDاروی مDDی بيننDDد  انقالبDDی تاالرهDDا و پارلمDDان خDDود

  .هرگز آن را باز نمی شناسند

هDDای پارلمDDانی    دسDDتگاهی بDDرای نمDDايش - حDDزب راسDDتين کDDارگران -حDDزب کDDارگران 

فقDط بDا کمDک     . کDارگر اسDت   طبقDه ی      ی  انباشته و سازمان يافته     ی  بلکه تجربه  نيست؛

 نظDری، راه   ی می توان از جنبDه -اين حزب که بر تاريخ کامل گذشته اش استوار است    

گسترش و مرحله های مختلف آن را پيش بينی کرد و دستورهای الزم برای کار را از           

نDو آغDاز کنDد،     را از که هميشه تاريخ خودکارگر را از اين طبقه ی آن بيرون کشيد، و     

  .و نيز از ترديد و از بی تصميمی و اشتباه، بازداشت

      متوسDDط، کDDهطبقDDه ی  جامعDDه گرايDDان -کDDارگر پDDاريس چنDDين حزبDDی نداشDDت طبقDDه ی 

ظDDار معجDDزه ای يDDا رهبDDری  تدر کمDDون مDDی لوليدنDDد، چشDDم بDDه آسDDمان مDDی دوختنDDد و ان   

د عمل می کردند، و در همان حال توده ها کورانه با دست پيغمبرانه ای داشتند، با تردي

ماليدن راهی می جستند و از بDی تصDميمی بعضDی و هوسDبازی بعضDی ديگDر سDرگيجه         

 انقالب در ميان آنان خيلی دير ظهور کرد، زمDانی کDه پDاريس     آنکه  نتيجه  . گرفته بودند 

  هDDای رسکDDارگر توانسDDت د طبقDDه ی  شDDش مDDاه گذشDDت تDDا   - محاصDDره بDDود در حلقDDه ی

ه ياد بهای مکرر دموکراسی را    های زمان سابق و خيانت     های گذشته و جنگ    انقالب

  .آورد و قدرت را در دست گيرد
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هرگاه حزبی .  جبران ناپذيری بود یفتهرثابت شد که اين شش ماه فرصت از دست        

کارگر فرانسDه بDود، تمDام    طبقه ی  در رأس  ١٨٧٠با عمل متمرکز انقالبی در سپتامبر       

  . تاريخ بشر در مسير ديگری قرار می گرفت یاريخ فرانسه و همهت

اگر در هجدهم مارس قدرت بDه دسDت کDارگران پDاريس افتDاد نDه از آن روی بDود کDه                 

قدرت به عمد قبضه شده باشد، بلکه بدان سبب بود که دشDمنان پDاريس را تDرک گفتDه               

  .بودند

     ؛ کDDارگران آنDDان را خDDوار ايDDن دشDDمنان زمينDDه را بDDه طDDور مDDداوم از دسDDت مDDی دادنDDد 

متوسط خرده پا ديگر به آنان اعتماد نداشت طبقه ی می شمردند و دشمن می داشتند،     

. متوسط باال می ترسيد که آنان ديگDر قDدرت دفDاع از خDود را نداشDته باشDند       طبقه ی   و  

دولت از پDاريس گريخDت تDا نيروهDای خDود را در جDای       . سربازان، خصم افسران بودند   

  .کارگر حاکم بر وضعيت شدطبقه ی در اين هنگام بود که .  متمرکز سازدديگری

  .رسيد انقالب بنحوی نامنتظر سر. اما اين واقعيت را فقط روز بعد دريافت

دشDمن بDه ورسDای گريختDه      . اين نخستين توفيق منشأ ديگری بDرای بDی ارادگDی بDود            

دن دسDتگاه حکومDت   آيا ايDن خDود پيروزيDی نبDود؟ در آن لحظDه درهDم شکسDته شD              . بود

در پاريس ممکن بDود همDه وزيDران،    . ممکن بود تقريبًا بی ريختن خون صورت بپذيرد 

        هDDيچ کDDس بDDرای دفDDاع آنDDان دسDDت بلنDDد      . تDDی يDDر را در رأس آنDDان، بDDه اسDDارت گرفDDت    

دربDاره ی  اما سازمانی از يDک حDزب متمرکDز وجDود نداشDت تDا نظDر جDامعی                   . نمی کرد 

  .های خود داشته باشد رای اجرای تصميموقايع و وسايل خاصی ب

رابطه بين افسDران  .  پياده نظام نمی خواست به ورسای عقب نشينی کند        ی باقيمانده

اگر دستگاه مرکزی اداره کنده ای در پDاريس بDود چنDد      . و سربازان به موئی بسته بود     

     صDDد نفDDر، و حتDDی چنDDد ده نفDDر، از کDDارگران مطمDDئن و ارادتمنDDد را جDDزء ارتشDDی کDDه          

و بDه آنDان تعلDيم مDی داد کDه بDه        ) امکDان ايDن کDار بDود       (عقب نشينی می کرد جا می داد        

 روانDی مسDاعد    ی آتش نارضائی سربازان از افسران دامDن بزننDد و از نخسDتين لحظDه              

شان آزاد سازند و بDه پDاريس بازگرداننDد تDا         استفاده کنند و سربازان را از بند افسران       
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امDا حتDی   .  تأييد خود پشتيبانان تی ير اين کار تحقق پذير بDود         بنابر. با ملت متحد شوند   

وانگهDی  . اصًال کسی نبود که به فکر چنDين کDاری بيفتDد   . يک تن به فکر اين کار نيفتاد     

 حزبی انقالبی  یهائی فقط به وسيله در گرماگرم چنان رويدادهای بزرگ چنين تصميم  

ا برای آن آمDاده کنDد، و گDيج نشDود؛     گرفته تواند شد که خواستار انقالب باشد و خود ر        

  . حزبی که عادت کرده باشد به داشتن نظر جامع و نترسيدن از عمل کردن یبه وسيله

  .حزبی عملی، و درست همان چيزی که کارگران فرانسوی نداشتند

مرکزی گارد ملی در حقيقت در حکDم شDورای نماينDدگان کDارگران مسDلح و        کميته ی   

 توده هائی که راه انقالب  ی  شورائی که مستقيمًا به وسيله     چنين. خرده پاست طبقه ی   

امDا در عDين حDال، و    . را برگزيده اند انتخاب شده است ابDزاری عDالی بDرای عمDل اسDت      

درست به سبب ارتباط مقدماتی و بيواسطه با توده هائی که در حالتی هستند که انقالب 

نبه های ضعيف توده ها را نيDز  آنان را در ربوده است، نه تنها جنبه های قوی بلکه ج        

  می سازد؛ و در آغاز جنبه های ضعيف را بيشتر از جنبه هDای قDوی مDنعکس             منعکس

    روح بDDDی تصDDDميمی و انتظDDDار و گDDDرايش بDDDه فعDDDال نبDDDودن بعDDDد از نخسDDDتين    : مDDDی کنDDDد

  .ها موفقيت

     الزم بDود سDDازمانی باشDDد  . مرکDDزی گDارد ملDDی نيDاز بDDه رهبDDری شDدن داشDDت   کميتDه ی  

      زحمDDDتکش را تجسDDDم بخشDDDد و هميشDDDه، نDDDه تنهDDDا در   طبقDDDه ی  سياسDDDی  ی تجربDDDهکDDDه

  هDDای  تDDرين بخDDش  فرهDDا، و در ژ مرکDDزی بلکDDه، در لشDDکرها، و در گDDردان  کميتDDه ی 

 شDDوراهای  یحDDزب مDDی توانسDDت بDDه وسDDيله   . کDDارگر فرانسDDوی حDDاظر باشDDد  طبقDDه ی 

 بDا تDوده هDا تمDاس دائDم         نمايندگان، در صورتی که اين شوراها عضو گارد ملی بودنDد،          

مرکز رهبری آن می توانست هر روز شعاری . داشته باشد و وضع روحی آنها را بداند

      ويDDان حDDزب بDDه ميDDان تDDوده هDDا راه يابDDد و فکDDر و    ج جنگ یرا برگزينDDد کDDه بDDه وسDDيله  

  . آنها را متحد کند یاراده

ه گDارد ملDی   هنوز حکومت که به ورسای عقب نشسته بود به ورسای نرسيده بود ک       

          Dار مسDر بDانه از زيDئبا شتاب ش      Dه مسDه ای کDان لحظDت در همDيار  ئوليت، درسDوليت بس
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. بDرای کمDون افتDاد     » قانونی«مرکزی به فکر انتخابات     کميته ی   . خطير بود، خالی کرد   

» قDDانونی بDDودن«و بDDا شDDهرداران پDDاريس وارد مDDذاکره شDDد تDDا بDDرای خDDود پوششDDی از   

  .فراهم سازد

 شDDديدی بDDه ورسDDای پDDی ريDDزی شDDده بDDود، مDDذاکره بDDا     ی حملDDهاگDDر در همDDان زمDDان 

شDهرداران حيلDDه ای جنگDDی مDDی بDDود کDDه از ديDDدگاه نظDDامی موجDDه مDDی نمDDود و بDDا هDDدف   

اما حقيقDت ايDن بDود کDه ايDن مDذاکرات بDه منظDور آن انجDام مDی شDد کDه             . مطابقت داشت 

و ) يکDDالراد(متوسDDط خDDرده پDDای تنDDدرو طبقDDه ی . معجDDزه ای مبDDارزه را متوقDDف سDDازد

احتDرام مDی گذاشDتند، و مردانDی     » قDانونی بDودن   «جامعه گرايDان غيرواقDع بDين، کDه بDه            

بودند، در ته دل » قانونی«جزئی از دولت آنکه مانند نمايندگان و شهرداران و مانند آن

قرار گيرد تی ير » قانونی«اميدوار بودند که در لحظه ای که پاريس زير پوشش کمون 

  .پاريس انقالبی ايست کندمحترمانه در برابر 

  هDDای بDی ارادگDDی و   در ايDن مDDورد اصDول مقDDدس فدراسDيون و خودمختDDاری پشDتيبان    

. های متعدد ديگر است می بينيد، پاريس يک کمون در ميان کمون: بی تصميمی بودند

پاريس نمی خواهد هيچ چيز را به هيچ کس تحميل کند؛ قصDد نDدارد بDرای ديکتDاتوری              

  .باشد» ديکتاتوری نمونه«اين که صحبت از مبارزه کند، مگر 

 کDDالم، منظDDوری نبDDود جDDز اينکDDه بDDه جDDای انقDDالب کDDارگری، کDDه در حDDال       یخالصDDه

  متوسDط خDرده پDا شDمرده     طبقDه ی  گسترش بود، خودمختاری کمDونی، کDه اصDالحی در          

 راستين انقالبDی عبDارت از آن بDود کDه در سراسDر       ی وظيفه. پايه گذاری شود   می شد، 

 DDور قDDرای کشDDه ی درت بDDود  طبقDDأمين شDDارگر تDDاه   . کDDا و پايگDDت مبنDDی بايسDDاريس مDDپ          

       بDDرای رسDDيدن بDDه ايDDن هDDدف الزم بDDود کDDه ورسDDای     .  اتکDDای ايDDن کDDار باشDDد   یو نقطDDه

بی فوت وقت مسخر گردد و محرکان و سازمان دهندگان و نيروهای مسلح به سراسر        

ن تماس برقرار گردد و مرددان به راه آورده دال الزم بود که با هم. فرانسه گسيل شوند

بDه جDای پيDروی از ايDن خDط مشDی هجDوم و        . شوند و مخالفت رقيDب درهDم کوفتDه شDود       

 رهبران پاريس سعی کردند - که تنها راهی بود که به نجات وضع منتهی می شد-حمله
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ی اگر کسی به آنان حمله نکند آنDان بDه کسD   : در خودمختاری کمونی خود منزوی شوند    

  یايDن زمزمDه  . حمله نخواهند کرد، هر شDهری حDق مقDدس خودمختDاری را دارا اسDت           

 در واقDع سرپوشDی بDود    -های ايDن جهDانی اسDت     گرايانه که از نوع هرج و مرج       آرمان

برای بزدلی در مقابل عملی انقالبی که حق اين بود که تا رسيدن به مقصد بDی انقطDاع                

  ...ددنبال شود، وگرنه نمی بايستی آغاز گرد

متوسDط خDرده پDا بDه     طبقDه ی   بسDتگی     کDه از دل    -خصومت با سازمان سرمايه داری    

 ضDعيف بخشDی از    ی بی ترديد جنبDه -استقالل محلی و خودمختاری به ارث رسيده بود      

    هDDا، بDDرای  خودمختDDاری بDDرای هDDر ناحيDDه، بDDرای بخDDش . کDDارگر فرانسDDه اسDDتطبقDDه ی 

ن بDاالترين تضDمين اسDت بDرای فعاليDت        ويD ها، برای شهرها، درنظر برخی انقالب      گردان

کDDارگر طبقDه ی  امDا خبطDی اسDت بDزرگ کDه ايDن خDبط بDرای         . راسDتين و اسDتقالل فDردی   

  .فرانسوی خيلی گران تمام شد

کارگر، و مصالح جزئی آنها و طبقه ی برای حفظ گروه ها و زير گروه های مختلف   

      مبDDارزه بDDا  «هDDای کوچDDک و مDDديران محلDDی آنهDDا جنگDDی بDDه صDDورت         رهبDDران بخDDش 

   کDDارگر، طبقDDه ی   یهمDDه. در مDDی گيDDرد» خشDDک«يDDا انضDDباط » مرکDDز گرائDDی مسDDتبدانه

می تواند با حفظ اصالت فرهنگی و تمايالت متنوع سياسی بنحوی اصولی و استوار و 

 خود را به  یبی ماندن در کشاکش رويدادها عمل کند و درهر زمان ضربه های کشنده

ها و  فرود آورد، به شرط آنکه در رأس آن، در باالی بخش های ضعيف دشمن     قسمت

. ناحيه ها و گروه ها، دستگاهی متمرکز باشد که با انظباطی آهنين به هم پيوسته باشد

 ی در گرايش به سوی استقالل داخلی، به هر صورت که باشد، ميراثی است از گذشته         

 و کمونيسDم سDنديکائی،      هرچه زودتر کمونيسم فرانسوی، کمونيسم جامعه گرا      . گذشته

  .ث برهاند برای انقالب کارگری آن بهتر خواهد بوداخود را از اين مير

 خود نمی آفريند؛ زمان قبضه کردن قDدرت را بDه دلخDواه          ی حزب انقالب را به اراده    

خود معين نمی کند؛ امDا فعاالنDه در رويDدادها مداخلDه مDی کنDد، در هDر لحظDه در وضDع                

    نفDDوذ، و قDDDدرت مقاومDDت دشDDمن را بDDDرآورد مDDی نمايDDDد و     روحDDی تDDوده هDDDای انقالبDDی   
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  یايDن دشDوارترين جنبDه   . تDرين لحظDه بDرای عمDل قطعDی را در نظDر مDی گيDرد         مناسDب 

مورد نيDاز   آنچه.  موارد معتبر باشد   ی حزب تصميمی ندارد که برای همه     . مسأله است 

 DDا، و درک موقعيDDوده هDDا تDDميمانه بDDاس صDDق، و تمDDت دقيDDه ای اسDDت نظريDDد اسDDت، و دي

  ی قلمروهDDای مبDDارزه  یهرچDDه حDDزب انقالبDDی در همDDه   . انقالبDDی، و ثبDDات عDDزم زيDDاد   

اثDر وحDدت هDدف و انظبDاط متحDدتر باشDد        تر نفوذ کند، و هر قدر بر زحمتکشان عميق 

  .زودتر و بهتر به انجام وظيفه اش موفق می شود

نظبDDاطی دشDDواری کDDار عبDDارت اسDDت از داشDDتن سDDازمان ايDDن حDDزب متمرکDDز، کDDه بDDا ا 

پوالدين در داخل خود جوش خورده، و با جنبش توده ها و جزر و مد آن پيوند نزديک 

پيDDروزی بDDر قDDدرت دسDDت نخواهDDد داد مگDDر بDDه شDDرط يDDک فشDDار انقالبDDی   . داشDDته باشDDد

امDDا در ايDDن عمDDل از داشDDتن عنصDDر آمDDاده کننDDده  . نيرومنDDد از سDDوی تDDوده هDDای رنجبDDر 

ان را بهتر درک کند، هرچه مبناهای مقاومت        هرقدر حزب پيشامد و زم    . گريزی نيست 

هDر انDدازه نيروهDا و نقDش هDای آنهDا بهتDر توضDيح شDده باشDند           بهتر مهيا شده باشند،     

کار سياسی و جنگی برای قبضه کردن قدرت . توفيق يقين تر و تلفات کمتر خواهد بود  

  .داشتن همبستگی است بين عملی که با دقت تهيه شده باشد، و جنبش توده ها

 از ايDDن ديDDدگاه بسDDيار آموزنDDده  ١٩١٧ اکتبDDر ٢٥ بDDا ١٨٧١ مDDارس ١٨  یمقايسDDه

ف محافDل رهبDری انقDالب کDوچکترين اثDری      ردر پاريس از ابتکار در عمل، از ط . است

         متوسDDDط مسDDDلح شDDDده اسDDDت طبقDDDه ی کDDDارگر کDDDه از طDDDرف حکومDDDت طبقDDDه ی . نيسDDDت

 تDوپ و  -ا در اختيDار دارد  وسDايل مDادی قDدرت ر    ی در حقيقت صاحب شهر است، همDه      

      سDDط کوشDDش ومتطبقDDه ی . تفنDDگ در دسDDت آنDDان اسDDت، امDDا خDDود بDDه آن وقDDوف نDDدارد   

. کDارگر بDدزدد  طبقDه ی  می خواهد توپ را از : می کند که اسلحه را از غول پس بگيرد     

         حکومDDت بDDا تDDرس و لDDرز از پDDاريس بDDه ورسDDای       . ايDDن کوشDDش شکسDDت مDDی خDDورد    

کDارگر مDی فهمDد    طبقDه ی  اما فقط روز بعDد  . رزم از رقيب خالی است    ميدان  . می گريزد 

در قفای رويدادها حرکDت مDی کننDد، وقتDی آنهDا را              » رهبران«. که صاحب پاريس است   
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   تDا   و هرچDه در قDوه دارنDد بDه فعDل درمDی آورنDد             . دنD ثبت می کنند کDه صDورت پذيرفتDه ا         

  .ند کنند تيغ انقالب را ُک یلبه

حDDزب بDDا عDDزم اسDDتوار و  .  بDDه صDDورت ديگDDری گسDDترش يافDDت  در پتروگDDراد حDDوادث

موضDع را   مصممانه برای گرفتن قدرت به حرکت درآمد، مردانش همDه جDا بودنDد، هDر             

هDDا در يDDک طDDرف و   تحکDDيم مDDی کDDرد و هDDر شDDکاف را، کDDه ميDDان کDDارگران و پادگDDان     

  .تر می ساخت حکومت در طرف ديگر آن بود، وسيع

 ژوئيه از عمليات شناسائی وسيعی بود که حDزب           روزهای ماه   ی تظاهرات مسلحانه 

.  تمDاس نزديDک بDين تDوده هDا و قDدرت مقاومDت دشDمن را بسDنجد                 ی انجام داد تا درجه   

ما عقب رانده شديم، اما در عين . عمليات شناسائی به زدوخورد بين پاسداران انجاميد

اوت، سپتامبر های  ماه. اطی بين حزب و اعماق توده ها برقرار کردبحال اين عمل ارت

هDای خDود    حزب از آن استفاده کDرد و تکيDه گDاه       : د انقالبی عظيمی بود   و اکتبر شاهد مَ   

پDس از آن  . هDا را بDه تعDداد قابDل تDوجهی افDزايش داد           کارگر و پادگان  طبقه ی   در ميان   

        پنهDDانی مقDDدمات و عمDDل تDDوده ای تقريبDDًا خودبخDDود صDDورت       یهمDDاهنگی بDDين تهيDDه  

   معDDين ) سDDوم آبDDان( اکتبDDر ٢٥ دوم شDDوراها بDDرای  ی تشDDکيل کنگDDرهتDDاريخ. مDDی پDDذيرد

های قبلی ما برای اين بDود کDه بDه قبضDه کDردن قDدرت بDه          برانگيختن ی همه. شده بود 

 اکتبر از پيش برای واژگون کردن ٢٥بدين ترتيب روز .  کنگره کشانيده شود یوسيله

کرنسDDDکی و . وم بDDDودايDDDن وضDDDع کDDDامًال بDDDرای دشDDDمن معلDDD. حکومDDDت معDDDين شDDDده بDDDود

  یمشاورانش نمDی توانسDتند از هDر اقDدامی بDرای تقويDت خDود در پتروگDراد در لحظDه                    

پDس الزم بDود کDه بيشDتر بخDش شورشDی       . قاطع، ولو برای مدتی کوتاه، خودداری کنند     

مDا، از جانDب خDود، از ايDن تDالش کرنسDکی         . پادگان را از پتروگراد بDه خDارج بفرسDتند         

 تازه ای قرار دهيم، و ايDن کDار اهميتDی          ی  منازعه  ی را سرچشمه آن   استفاده کرديم تا  

علنًا حکومت کرنسکی را متهم کDرديم کDه مصDمم اسDت يDک سDوم پادگDان               . قاطع داشت 

      پتروگDDDراد را، نDDDه بDDDه مالحظDDDات نظDDDامی بلکDDDه بDDDرای توطئDDDه هDDDای ضDDDدانقالبی نقDDDل و  

اين منازعه ما را باز بDه  .  شد و اين اتهام بعد کتبًا در يک سند رسمی تأييد       -انتقال دهد 
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و آن پشDتيبانی از  : پادگان نزديکتر کرد و برای آن وظيفه ای کامًال مشخص معين کرد        

و چون دولت، هرچند بنحوی .  اکتبر معين شده بود٢٥ شوراها بود که برای  یکنگره

بسDDيار ضDDعيف، اصDDرار داشDDت کDDه پادگDDان بDDه خDDارج فرسDDتاده شDDود مDDا در شDDورای            

DDراد، کDDک  پتروگDDود، يDDان بDDت خودمDDه ی ه در دسDDه  کميتDDرديم، بDDاد کDDگ ايجDDی جنDDانقالب  

  . دولت تحقيق کند ی اينکه در داليل نظامی اين نقشه یبهانه

بدين ترتيب ما يک عامل نظامی خالص در رأس پادگان پتروگراد داشتيم که در واقع 

  ی همه در) کمونيست(در همان زمان کميسرهای     . عامل قانونی شورش مسلحانه بود    

سازمان سDری  . های نظامی و مانند آنها معين کرديم   مخزن  ی واحدهای نظامی و همه   

انقالبی جنگ، جنگجويانی بسيار کميته ی نظامی وظايف فنی خاصی انجام داد و برای 

کDار اصDلی کDه عبDارت بDود از آمDاده       . قابل اعتماد برای وظايف مهم نظامی فراهم آورد   

 قيام مسلحانه آشکارا صورت پذيرفتند و چنان اصولی        کردن و عملی ساختن و اجرای     

متوسDط کDه کرنسDکی در رأس آن بDود درسDت نفهميDد       طبقه ی و ماهرانه، که حکومت    

کارگر فقط روز بعد فهميد طبقه ی   در پاريس   (که در مقابل ديدگانش چه روی می دهد         

ه بDود و  عمDد در طلDب آن برنيامDد   ه  پيروزيDی کDه خDود بD    -که براستی پيDروز شDده اسDت     

در پتروگDراد عکDس آن بDود حDزب مDا کDه بDر کDارگران و         . صاحب اختيار موقعيت اسDت  

متوسDط شDبی را تقريبDًا بDه آرامDی       طبقDه ی    پادگان تکيه کرده بود قدرت را قبضه کرد،         

گذراند و صبح روز بعد دريافت که سکان کشتی کشور در دست کسDانی اسDت کDه گDور            

  .)او را کنده اند

  . بسيار در حزب ما حکمفرما بود ی مشی جنگی اختالف عقيدهخطدرباره ی اما 

مرکزی خDود را بDا قبضDه کDردن قDدرت      کميته ی همانطور که دانسته است، جزئی از    

مخالف اعالم کرد، زيرا که معتقد بود هنوز موقع اين کار نرسيده است، و پتروگراد از 

  .ز اين قبيلدهقان جداست، و اطبقه ی کارگر از طبقه ی  کشور و  یبقيه

 نظامی اهميت الزم را  یبعضی رفيقان ديگر معتقد بودند که ما برای عناصر توطئه       

مرکزی تقاضا داشت که تئاتر الکساندرين، که کميته ی يکی از عضوهای . قائل نيستيم
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 کنفرانس دموکراتی در آن منعقDد بDود محاصDره شDود و ديکتDاتوری از طDرف                  ی جلسه

مDان و  يها بDا متمرکDز کDردن تحريDک    : او مDی گفDت  . گDردد مرکزی حزب اعDالم   کميته ی   

 دوم نقشه خود را بDرای رقيDب    ی انعقاد کنگره ی نظاميان برای لحظه ی کارهای تهيه 

  یآشکار کDرده ايDم و بDه او امکDان داده ايDم کDه خDود را آمDاده کنDد و حتDی يDک ضDربه                  

 نظDامی و    ی وطئDه اما ترديدی نيست که تالش برای يک ت       . ما وارد آورد   پيشگيرانه بر 

محاصره کردن تئاتر الکساندرين عملی بود بسيار بيگانDه بDا پيشDرفت حDوادث و شDايد                

ممکن بDود چنDين اقDدامی کDه پDيش از گسDترش منطقDی        . هم سبب تشويش مردم می شد  

 ما در آنجDا غلبDه داشDت،     یمبارزه انجام شود حتی در شورای پتروگراد که دارودسته     

هDای دودل و    بزرگی شود، خاصه در پادگDان، کDه هنDگ         بی نظمی  در آن لحظه، موجب   

. هDای سDوار نظDام    خيلی کم قابل اعتماد، درآنجا وجDود داشDتند، علDی الخصDوص هنDگ              

تDر بDود تDا     برای کرنسکی درهم شکستن توطئه ای که توده منتظر آن نبود خيلی آسان 

پDذيری آن  حمله به پادگانی که بيشتر از هروقت موضع خDود را، کDه دفDاع از تعDرض نا     

کميتDDه ی ايDDن اکثريDDت  بنDDابر.  شDDوراها بDDود، تحکDDيم مDDی کDDرد ی آينDDده یبDDه نDDام کنگDDره

.  احاطDDه کDDردن کنفDDرانس دمDDوکراتی را رد کردنDDد، و چDDه خDDوب کردنDDد یمرکDDزی نقشDDه

    شDDورش مسDDلح، تقريبDDًا : جريDDان پيشDDامد هDDم خيلDDی درسDDت داوری شDDده بDDود دربDDاره ی 

کDه از پDيش معDين شDده بDود و بDه طDور علنDی،           بی خDونريزی، درسDت در همDان روزی          

  . دوم شوراها، پيروز گرديد یبرای تشکيل کنگره

اما برای فنون جنگی نمی توان قاعده ای کلDی قائDل شDد، بسDتگی بDه اوضDاع خDاص               

ها معتقد نبود و سربازانی هم که کمتDر از همDه          ديگر هيچ کس به جنگ با آلمان      . دارد

 و حتDی اگDر   دن پتروگراد برای رفتن بDه جبهDه نبودنDد؛    حاضر به ترک کر انقالبی بودند 

دليل آنکه پادگان به طور کامل در کنار کارگران قرار گرفت همين بوده باشد، اين دليل      

اما اين رفتار پادگان پتروگراد . تر شد که نقشه های کرنسکی آشکار گرديد       ی  وقتی قو 

اگDر  . خDوار داشDت   جنDگ جهDان   دهقDان و گسDترش  طبقDه ی  تDری در وضDع     دليل عميDق  

شکاف کوچکی در پادگان پيدا می شد و اگDر کرنسDکی امکDان پشDتيبانی از طDرف چنDد             
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 کDامًال   یعناصDر توطئDه  .  مDا بDا شکسDت روبDرو مDی شDد          ی هنگ را پيدا می کرد نقشه     

و البتDه الزم مDی آمDد کDه     . غلبDه مDی کردنDد   ) توطئه چينDی و سDرعت عمDل زيDاد         (نظامی  

  .ظر گرفته شود ديگری برای قيام درن یلحظه

هDا   هDای دهقDانی را داشDت، زيDرا کDه آن هنDگ        کمون هم امکان غلبه، حتی برهنDگ      

 احترام خود را برای مرجع قدرت و بDرای فرمانDدهی از دسDت     ی اعتماد و همه ی همه

در اينجDا گنDاه بDه گDردن روابDط بDين       . اما کمون در ايDن راه قDدمی برنداشDت         . داده بودند 

  .گر نيست، بلکه متوجه فنون جنگی انقالبی استهای دهقان و کارطبقه ی 

در زمDDان حاضDDر وضDDع از نظDDر کشDDورهای اروپDDائی چگونDDه اسDDت؟ بDDه هDDيچ روی        

اما با کندی گسترش رويدادها، و با توجه بDه ايDن   . پيشگوئی در اين مورد آسان نيست     

 تDالش خDود را بDرای اسDتفاده از تجربDه هDای        ی متوسط همه طبقه ی   های   که حکومت 

کDDارگر آنکDDه طبقDDه ی  مصDDروف مDDی دارنDDد مDDی تDDوان پDDيش بينDDی کDDرد کDDه بDDرای  گذشDDته

    همDDدردی سDDربازان را جلDDب کنDDد بايDDد در لحظDDه ای معDDين بDDر مقاومDDت کDDامًال سDDازمان       

موقDع از طDرف انقDالب الزم    ه  ماهرانDه و کDامًال بD        ی پس يDک حملDه    . يافته ای غلبه کند   

  درسDت بDه ايDن    . ن کDار آمDاده کنDد    حDزب ايDن اسDت کDه خDود را بDرای ايD               ی وظيفه. است

دليل است که بايد سرشت خود را به عنوان يک سازمان متمرکز بسDط دهDد، سDازمانی       

که آشDکارا جنDبش انقالبDی تDوده هDا را رهبDری کنDد و در خفDا ابDزار شDورش مسDلحانه                 

  .باشد

.  انتخDابی بDودن فرمانDدهی يکDی از داليDDل اخDتالف گDارد ملDی و تDی يDر بDDود          یمسDأله 

 ايDن  ١٢١درنتيجDه وارلDن  . يس از قبDول فرمانDدهی کDه تDی يDر برگزيDده بDود سDرپيچيد        پDار 

 مDردان خDود    یتقاضا را کرد که کادر فرماندهی گارد ملDی، از بDاال تDا پDائين بDه وسDيله              

مرکزی گارد ملی از پشDتيبانی برخDوردار      کميته ی   در اينجاست که    . گارد انتخاب شوند  

  .شد

                                                 
١٢١ - Varlin 
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   سياسDDی و از  یاز جنبDDه: مDDورد توجDDه قDDرار داد ايDDن موضDDوع را بايDDد از دو جنبDDه   

.  نظامی، که با يکديگر پيوسته اند اما بايد جداگانه درآنها بDه بررسDی پرداخDت     ی جنبه

 سياسی پيراستن گارد ملی بود از فرماندهی ضدانقالبی، انتخابی بودن تDام و      ی وظيفه

طبقDDه ی کDDارگران و  ايDDن کDDار بDDود زيDDرا کDDه اکثريDDت گDDارد ملDDی از    یتمDDام تنهDDا وسDDيله

بDه پيDاده   » انتخابی بودن فرماندهی«متوسط خرده پا تشکيل شده بود، به عالوه شعار     

 خDDود، يعنDDی  یتDDی يDDر بDDا يDDک ضDDربت از سDDالح عمDDده . نظDDام هDDم سDDرايت داده مDDی شDDد 

برای تحقDق يDافتن ايDن نقشDه يDک سDازمان حزبDی        . افسران ضدانقالبی، محروم می شد 

       Dردانش در تمDه مDند    الزم بود کDته باشDور داشDدها حضDه   . ام واحDه، وظيفDک کلمDیدر ي  

ها فرماندهان خوب تأمين کند،  عاجل انتخابی بودن فرماندهی اين نبود که برای گردان

متوسDط سرسDپرده بودنDد    طبقDه ی  بلکه اين بود که آنها را از فرماندهانی که نسبت به         

 امتداد خطوط طبقاتی بDه  انتخابی بودن در حکم گوه ای بود که ارتش را در    . رها سازد 

 کرنسکی، بخصDوص در روز پDيش از اکتبDر، بDرای      یاين وضع در دوره. دو شقه کند 

  .ما پيش آمد

اما رها ساختن ارتش از دستگاه فرماندهی قديم به ناچDار موجDب ضDعف همبسDتگی                

 کلDDی ايDDن اسDDت کDDه فرمانDDدهی   یقاعDDده. سDDازمانی و کDDم شDDده نيDDروی رزمDDی مDDی شDDود 

.  نظامی خيلی ضعيف و از حيث حفظ نظم و انظباط ناتوان است-گاه فنی انتخابی از ديد  

پس در لحظه ای که ارتش خود را از فرماندهی قديم ضدانقالبی که بر آن ستم می کرد 

پيش می آيد که به آن يک فرمانDدهی انقالبDی داده شDود کDه      خالص می کند، اين مسأله   

    هDDيچ روی نمDDی تDDوان بDDه    ه ه را بDDو ايDDن مسDDأل . قDDادر بDDه انجDDام مأموريDDت خDDود باشDDد    

 الزم  یتDDوده هDDای سDDربازان تجربDDهآنکDDه پDDيش از .  انتخابDDات سDDاده حDDل کDDرد یوسDDيله

 دشDDمن، کDDه در  یبDDرای خDDوب انتخDDاب کDDردن فرمانDDدهان پيDDدا کننDDد انقDDالب بDDه وسDDيله   

      . هDDDا اسDDتفاده مDDی کنDDد، مغلDDوب خواهDDد شDDDد      انتخDDاب فرمانDDدهی از تجربDDه هDDای قDDرن     

بايد تکميل شDود و تDا حDدی انتخDاب از     ) انتخاب ساده( دموکراسی بی شکل    های روش

انقDDالب بايDDد هيDDأتی را خلDDق کنDDد مرکDDب از سDDازمان دهنDDدگان     . بDDاال جDDای آن را بگيDDرد 
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     Dايان اطمينDه   ناآزموده و شDه      کDت و همDق داشDاد مطلDه آن اعتمDوان بDدرت الزم   یبتDق 

اگر استقالل داخلDی   .  آن تفويض کرد   برای انتخاب و انتصاب و تربيت فرماندهان را به        

و خودمختاری برای انقالب کارگری به طور کلی بغايت خطرناک باشد بDرای ارتDش ده    

  .ما در مثال فاجعه آميز کمون ناظر اين امر بوده ايم. چندان خطر دارد

   در . مرکDDزی گDارد ملDی از حDDق انتخDاب دمDوکراتيکی نشDDأت مDی کDDرد     کميتDه ی  قDدرت  

مرکDDزی نيDDاز داشDDت کDDه ابتکDDار خDDود در حملDDه را بDDه حDDداکثر      يتDDه ی کملحظDDه ای کDDه  

       برساند، چون از رهبری حزب کارگری محروم بود سرگيجه گرفDت و در نهايDت شDتاب         

تDDری  را بDDه نماينDDدگان کمDDون، کDDه خواسDDتار مبDDانی دمDDوکراتی وسDDيع   هDDای خDDود قDDدرت

اما وقتی . اشتباهی بزرگ بودو در آن زمان بازی کردن با انتخابات . بودند، منتقل کرد

که انتخابات انجDام شDد و کمDون گDردهم آمDد الزم بDود کDه همDه چيDز بDه يDک ضDربت در                

کمون متمرکز شود و هيأتی ايجاد گDردد کDه دارای قDدرت واقعDی بDرای تجديDد سDازمان                     

مرکزی بDاقی مانDد؛ سرشDت    کميته ی پهلوی کمون انتخابی . گارد ملی باشد؛ چنين نشد  

زمان اخير به آن قدرتی سياسی بخشيده بود که از برکت آن می توانست بDا        انتخابی سا 

چشمی کند؛ اما در عين حال آن را از نيرو و استحکامی محDروم مDی سDاخت            کمون هم 

     موضوع نظامی صرفی بود که پس از سازمان کمDون وجDود آن را توجيDه              ی که الزمه 

طبقDه ی   کDه در دسDت   بزارهDائی جDز يکDی از ا    روش دموکراتی انتخDابی بDودن       . می کرد 

     .  دردها یانتخابی بودن نه طلسم است و نه درمان همه. کارگر و حزب آن است نيست 

از گDارد   کميتDه ی    قDدرت   . های انتصابی ترکيDب شDوند      های انتخابی بايد با روش     روش

ن اما پس از خلق شدن الزم بود گارد ملی را از باال تDا پDائي          . ملی انتخابی ناشی می شد    

تجديد سازمان دهد و به آن قدرت بخشد و رهبران قابل اعتماد برآن بگمارد و رژيمDی          

اما کمون چنين نکرد، زيرا کDه خDود از يDک مرکDز قDوی          . با انضباطی شديد برقرار کند    

  .درنتيجه آن نيز درهم شکسته شد. انقالبی رهبری کننده محروم بود

 ورق بDه ورق برگDردانيم، تنهDا در      تاريخ کمون را بDا انگشDت          ی پس می توانيم همه   

ای،  هطبقD بيشتر از هDر  . يک رهبری نيرومند حزبی الزم است : آن يک درس می بينيم    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٩٥ 

. امDا بيشDتر از همDه هDم فريDب خوردنDد      . کارگران فرانسDوی بDرای انقDالب قربDانی دادنDد        

خواهی و تندروی و سوسياليسم ی متوسط آن را با زرق و برق جمهورطبقه ی   بارها  

طبقDه ی  . رد، برای اينکDه هربDار بنDدهای سDرمايه داری را بDرآن اسDتوارتر کنDد          خيره ک 

      دانDDDانش و روزنامDDDه نگDDDارانش انبDDDوهی       عDDDامالنش، حقDDDوق  یمتوسDDDط بDDDه وسDDDيله  

   هDDائی  هDDای دمDDوکراتی و پارلمDDانی و خودمختDDاری عرضDDه کDDرده اسDDت، فرمDDول  فرمDDول

ه آن را از حرکDت بDه جلDو بDاز            طبقه ی زحمDتکش نيسDتند کD        پاهای که جز پابندهائی بر   

  .می دارند

     امDDا. زحمDDتکش فرانسDDه چDDون گDDدازه هDDای آتشفشDDانی انقالبDDی اسDDت  طبقDDه ی مDDزاج  

         یايDDن گDDدازه هDDDا اکنDDون بDDDا خاکسDDتر شDDDک پوشDDانيده شDDDده انDDد و ايDDDن وضDDع نتيجDDDه       

 بايDد  همچنين کارگران انقالبی فرانسDوی . های متعدد است ها و دلزدگی   فريب خوردگی 

ناسDازی ميDان    گيDر باشDند و بيرحمانDه نقDاب از رخسDار هDر        نسبت به حزب خود سDخت     

کارگران فرانسوی محتاج به سازمانی هستند به صDالبت فDوالد   . گفتار و کردار بردارند  

  . توده ها مراقبت شوند یبا رهبرانی که در هر گام از حرکت انقالبی به وسيله

طبقDDه ی .  خDDود را آمDاده کنDDيم؟ معلDوم نيسDDت  تDاريخ بDDه مDا چقDDدر فرصDت مDDی دهDDد تDا    

هDای کمونيDان برگزيDد مDدت      جمهوری سDوم را از ميDان اسDتخوان        آنکه  متوسط پس از    

.  فاقDد دليDری نبودنDد   ٧١آن جنگجويان سDال  . پنجاه سال قدرت را در دست نگاه داشت    

آنچه فاقد بودند روشنی در روش و سازمان رهبری متمرکز بود؛ و بدين سبب مغلوب    

 گرفتن انتقام  یکارگر فرانسوی مسألهآنکه طبقه ی نيم قرن سپری شد پيش از . شدند

. اما اين بار عمل استوارتر و متمرکزتر خواهد بود. مرگ کمونيان را بتواند مطرح کند

  .ميراث خواران تی ير مجبور به پس دادن تمام وام تاريخ خواهند بود

  ١٩٢١، چهارم فوريه ١٢٢زالتوست
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