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  لنينلنين" " فقدان اصول اخالقیفقدان اصول اخالقی""
اساس?ًا خمي?ره   : های روس هميشه اخالقی ترين افراد بودن?د   "سوسيال رولوسيونر "

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

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

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

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

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

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

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

  .آنند آه استالينيزم فرزند طبيعی لنينيزم استی م

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

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

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

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

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

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

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

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

  .می شودی خيانتكار رفرميست محسوب بورآراس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  !می شودمشكل پيدا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  مجازند؟غيرسرنگونی گانگسترهای امپرياليزم واقعًا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تنه?ا ب?دينطريق ب?ود آ?ه ح?زب توانس?ت         . گفت، و هيچ چيز جز حقيقت را نم?ی گف?ت          ی  م
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، جلب اعتماد زحمتكشان را تا اندازه ای آه هيچ حزبی در جهان موفق به آن نشده بود

  .آند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  صرفًا مترادف با اخالقيات انسانی واالتری است؟

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  !برای مبارزه عليه اين حضرات توصيه آند

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

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

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

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

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

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

  .ها نشان دهند بلشويك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

  .توجيه است

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

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

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

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

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

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

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

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

  .است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .آندی م

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

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

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

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

  .جواب صحيح به اين مسائل را فراهم می آورد

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

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

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

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

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

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

  ".ديگری را بوجود می آورد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .شوندی مبارزه ناشی م

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

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

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

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

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

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

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

  .عليه استالينيزم اعالم آرده است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .موجود متفكر آند

  .١٩٣٨ فوريه، ١٦، Coyoaconآويوآآان 

  

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

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

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

  .راستين بود و از پارسانمايان نفرت داشت

 


