
  يک سؤال اساسی
  

  اند خط استدالل سوسياليستهايی که به جانب بورژوازی رفته
  
  

او در نامۀ اول ماه مه خود . آقای پلخانف تصوير بسيار خوبی از اين موضوع به دست می دهد
به انجمن دانشجويان سوسياليست که در رچ، ديلونارودا و يدنيستووی چاپ امروز انتشار يافته، 

  :می نويسد
  
 –درک نمود که انقالب اجتماعی يا دقيق تر ] ١٨٨٩ در سوسياليستی رۀ انترناسيونالکنگ[«

اين . مستلزم کار فرهنگی و سازمانی دراز مدت در درون طبقۀ کارگر می باشد –سوسياليستی 
روسيه را به کسب قدرت سياسی فرا می خوانند  زحمتکشهای  امر اکنون توسط کسانی که توده

شده است، حال آنکه کسب قدرت سياسی فقط وقتی مفهوم پيدا خواهد کرد که سپرده  فراموشیبه 
  »...اين شرايط هنوز وجود ندارد . شرايط عينی الزم برای يک انقالب اجتماعی فراهم باشد

  
از دولت موقت خاتمه » حمايت صميمانه«و مطلب به همين منوال پيش می رود و با درخواست 

  .می يابد
لخانف خاص گروه کوچکی از کسانيست که خود را سوسيال دمکرات می اين استدالل آقای پ

  .است، پس ارزش پرداختن به آن را بطور مشروح دارد معمولیو بخاطر آنکه امر . خوانند
از کنگرۀ اول انترناسيونال دوم نقل قول ] تنها[حکم می کند  صداقتقبل از هر چيز آيا منطق و 

  کنيم و نه از آخرين آن؟
در بازل  ١٩١٢و آخرين آن در سال  ١٨٨٩در ) ١٩١۴-١٨٨٩(گرۀ انترناسيونال دوم اولين کن

به تصويب رسيد دقيقًا، مستقيمًا، قاطعانه و آشکارا  اتفاق آراءبيانيۀ بازل که به . برگزار گرديد
، و به عالوه از پرولتری انقالباز يک ) که حتی پلخانف ها نتوانند مفهوم آن را تحريف نمايند(

  .درگرفت، سخن می گويد) ١٩١۴در (با همان جنگی که متعاقب آن  ارتباطبی که در انقال
بيانيه » فراموش کردن«ند مستعد ا هفهم آنکه چرا سوسياليستهائی که به جانب بورژوازی رفت

  .بازل بطور کل يا اين مهم ترين قسمت آن، می باشند، مشکل نيست
، آنطور که نويسندۀ ما می گويد، »روسيه تکشزحمهای  توده«ثانيًا کسب قدرت سياسی توسط 

  .»زمانی مفهوم پيدا می کند که شرايط عينی الزم برای يک انقالب اجتماعی موجود باشد«
  .اين يک سرهم بندی است نه يک انديشه

چاپ شده باشد، » سوسياليستی«اشتباهًا بجای » اجتماعی«اگر فرض کنيم در اينجا کلمۀ  حتی
های زحمتکش روسيه از چه طبقاتی  توده. ط در اين خالصه نمی شودمعهذا سرهم بندی فق

کداميک از اين طبقات در . تشکيل می شوند؟ همه می دانند که آنها شامل کارگران و دهقانان اند
اين دهقانان تا آنجا که به موضع طبقاتی شان مربوط می شود، چه کسانی . اکثريت اند؟ دهقانان
مردم را تشکيل می  اگر خرده مالکان اکثريت: ی مطرح می شودسؤال. هستند؟ خرده مالکان

به  می تواننددهند و اگر شرايط عينی برای سوسياليسم وجود ندارد، پس چگونه اکثريت مردم 
عليرغم ارادۀ اکثريت چيزی دربارۀ برقراری  می تواند؟ چه کسی موضع بگيرندنفع سوسياليسم 

  می گويد؟ سوسياليسم بگويد يا چه کسی چنين چيزی



  .ی بسيار مضحک در همان آغاز کار گيج شده استا هآقای پلخانف به شيو
برای شخصی که با پيروی از نمونۀ مطبوعات سرمايه داری، بجای نقل کلمات دقيق اين يا آن 

می تراشد، بدترين تنبيه آن نيست که خود را در » دشمن«حريف سياسی، از تصورات خود 
  .موقعيتی خنده آور بيابد

بايد در دست چه » قدرت سياسی«) Rech(حتی از نظر يک دمکرات مبتذل رچ . پيشتر برويم
 به نحوی ناشايسته، که »های زحمتکش روسيه توده«آيا . کسی باشد؟ در دست اکثريت مردم

را  روسيه توسط سوسيال شوونيست سرهم بند کننده، به آنها اشاره شده است، اکثريت مردم
  !اکثريت قريب به اتفاق –ن شک اينطور است تشکيل می دهند؟ بدو

مخالف  –حتی دمکراسی قابل فهم ميليوکف  –پس چگونه کسی می تواند بدون انکار دمکراسی 
  باشد؟» های زحمتکش روسيه توده«توسط » کسب قدرت سياسی«

هر گامی در تحليل ما ورطۀ جديدی از . هر چه بيشتر به عمق جنگل برويد، درختان قطورترند
سوسيال شوونيست، مخالف انتقال قدرت سياسی ] اين[ .فتگی در عقايد آقای پلخانف می گشايدآش

  !به اکثريت مردم در روسيه می باشد
را با تودۀ » های زحمتکش توده«او هم چنين . آقای پلخانف نمی داند دربارۀ چه حرف می زند

در مورد چنين  ١٨٧۵ها پيش در گرچه مارکس مدت –پرولتر و نيمه پرولتر اشتباه می کند 
ا برای مارکسيست سابق، آقای پلخانف توضيح خواهيم هما تفاوت آن *.اشتباهی اخطار کرده بود

  .داد
آيا اکثريت دهقانان در روسيه می توانند خواستار ملی کردن زمين شوند و آنرا به اجرا 

اهد بود؟ نه اين انقالبی آيا اين يک انقالب سوسياليستی خو .درآورند؟ مطمئنًا می توانند
هم يک انقالب بورژوائی خواهد بود زيرا ملی کردن زمين  هنوزاين . سوسياليستی نخواهد بود

به  ای ضربهاين به هر صورت . اقدامی نيست که با موجوديت سرمايه داری ناسازگار باشد
مورد بيشتر از  بسياری ا هچنين ضرب. يل توليد استامالکيت خصوصی بر مهم ترين وس

  .خواهد کرد تقويتانقالبهای قرون هفدهم، هيجدهم و نوزدهم، پرولترها و نيمه پرولترها را 
آيا اکثريت دهقانان در روسيه می توانند خواهان ادغام کليۀ بانکها در يک بانک و . پيشتر برويم
  باشند؟ روستای از يک بانک دولتی سراسری در هر ا هافتتاح شعب

» دفاع گرايان« حتی. برای مردم انکارناپذير است سودمندی آنو  تسهيالتبله می توانند، زيرا 
روسيه را به مقدار عظيمی » دفاعی«هم می توانند طرفدار اين اقدام باشند، چه اينکار ظرفيت 

  .افزايش خواهد داد
برای کليۀ بانکها وجود دارد؟ بدون شک، اينکار  فوری آيا از نظر اقتصادی امکان چنين ادغام

  .مال امکان پذير استکا
  .هم سوسياليسم نخواهد بود هنوزآيا اين يک اقدام سوسياليستی خواهد بود؟ نه اين 

آيا اکثريت دهقانان در روسيه می توانند خواستار انتقال سنديکای توليدکنندگان . پيشتر برويم
  يابد؟شکر به دولت باشند تا کارگران و دهقانان آنرا کنترل نمايند و قيمت شکر کاهش 

  .البته که می توانند، زيرا اينکار به نفع اکثريت مردم تمام خواهد شد
آيا اينکار از نظر اقتصادی امکان پذير است؟ کامال امکان دارد، زيرا سنديکای شکر نه تنها از 

 قبال همنظر اقتصادی به صورت يک ارگانيسم صنعتی واحد در سطح ملی توسعه يافته، بلکه 

                                                 
  .۴٧ – ۴۶، ص ١٩۶٢، مسکو ١مراجعه نماييد به منتخب آثار مارکس و انگلس، جلد   *



) يعنی کنترل توسط مقامات دولتی خادم سرمايه داران(» دولتی«ت کنترل در نظام تزاری تح
  .قرار داشته است

دمکراتيک يک اقدام سوسياليستی  –آيا در اختيار گرفتن سنديکا توسط دولت دهقانی بورژوا 
  خواهد بود؟

ياد مارکسيسم را به  اصول بديهیاگر آقای پلخانف . نه اينکار هنوز هم سوسياليسم نخواهد بود
  .می آورد، می توانست خود را به سادگی در اين مورد قانع سازد

آيا اقداماتی چون ادغام بانکها يا انتقال سنديکای توليدکنندگان شکر به يک دولت : سؤال اينست
دهقانی دمکراتيک نقش، اهميت و تأثير پرولترها و نيمه پرولترها را در ميان تودۀ عمومی 

  ؟از بين خواهد برد افزايش خواهد داد يامردم 
زيرا اقدامات مذکور از يک نظام توليد خرد به  ،اينکار بدون شک باعث ارتقاء آنان خواهد شد

به وجود نيامده  ١٨٨٩در سال  هنوزکه  »شرايط عينی«عمل نمی آيد؛ اين اقدامات به وسيلۀ آن 
  .وجود دارد، امکان پذير شده است در حال حاضربود ولی 

بخصوص کارگران شهری که  ،های کارگران ناگزير نقش، اهميت و تأثير توده چنين اقداماتی به
  .داد پيشاهنگ پرولترها و نيمه پرولترهای شهر و ده هستند را ارتقاء خواهد

بيشتر به سوی سوسياليسم در روسيه کامال ممکن خواهد شد  پيشرفتانجام اين اقدامات،  پس از
اروپای غربی که از پلخانف های خود در اروپای  به ترباتجرپيشرفته تر و  و با کمک کارگران

خواهد شد و توفيق چنين  اجتناب ناپذيرروسيه به سوسياليسم  واقعیند، گذار ا هغربی گسست
  .خواهد بود مطمئنگذاری 

اين همان خط استداللی است که هر مارکسيست و هر سوسياليستی که به جانب بورژوازی ملی 
  .د بکار بنددنرفته باشد، باي» یخود«
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