دربارۀ مبارزۀ درونی حزب سوسياليست

ايتاليا )(١

پراودا شمارۀ  ٢١٣در  ٢۵سپتامبر  ١٩٢٠نامۀ کوتاھی از من را به نام»:نامه به کارگران
آلمانی و فرانسوی راجع به بحث دربارۀ کنگرۀ دوم انترناسيونال کمونيستی«) (٢منتشر کرد.
آوانتی! ارگان مرکزی حزب سوسياليست ايتاليا در شمارۀ  ۵اکتبر خود ھمين نامه را با
توضيحاتی از خودش چاپ نمود که شايسته است آنھا را مورد مداقه قرار دھيم زيرا که آنھا
بطور برجستهای غلط بودن موضعی که توسط رفيق سراتی سردبير آوانتی! اتخاذ شده است را
برمال می کنند.
ما می خوانيم »توضيح لنين شرايط سختی را که به وسيلۀ رفقايی ديکته شده است که کامال در
وضعی نيستند تا انسانھا و شرايط را در چنين فاصلهای و در چنين موقعيت متفاوتی بطور
صحيحی ارزيابی کنند تا حدودی تخفيف داده است «...
»لنين يکی از قربانيانش را رھا می کند :موديليانی «...
»لنين حاال می گويد – چه از طرف خودش يا از طرف کميتۀ اجرايی انترناسيونال کمونيستی،
ما نمی دانيم – که استثنائاتی ]نسبت به حکم کلی[ مجاز ھستند ]با موافقت کميتۀ اجرايی[«.
کنايۀ طعنه آميز دربارۀ »قربانی« که فرضا ً بايد موديليانی ،يعنی يکی از رفرميستھا ،باشد بی
ربط است .عليرغم عقيدۀ سراتی عدم تذکر نام موديليانی )و نام النگوت( غيرعمدی است .من
اين يا آن اسم را فقط به عنوان مثال آوردم تا يک گرايش را توصيف کنم و مسئلۀ افراد را کنار
گذاشتم ھمانطور که حاال ھم می کنم؛ من تعھد نکردم که دربارۀ اين مسئله تصميم بگيرم و آنرا
در درجۀ دوم اھميت قرار دادم و از امکان استثنائات صحبت نمودم .سراتی ،برخالف گفتهاش،
کامال آگاه است )چون که او مراجعۀ دقيقی به مقالۀ من در پراودا می کند( که من فقط از طرف
خودم صحبت می کنم و می توانم بکنم ،و به ھيچ وجه از طرف کميتۀ اجرايی صحبت نمی کنم.
سراتی ،با اظھاراتش توجه خوانندگان آوانتی! را از اين مسئلۀ اساسی ،اصلی و حياتی که آيا
رفرميستھا اکنون در صفوف حزب ايتاليايی پرولتاريای انقالبی قابل تحمل ھستند يا نه ،منحرف
می سازد .سراتی موضع غلطش را با کوشش در منحرف نمودن اذھان از مسائل اساسی به
مسائل فرعی و کم اھميت ،الپوشانی می نمايد.
با اين امر بايد مبارزه کرد .مسائل اساسی را بايد روشن نمود.
سراتی ،ھم در اين اظھارات که با آنھا سر و کار داريم و ھم در مقاالت ديگری ،می گويد که
کنگرۀ مسکو )کنگرۀ دوم انترناسيونال کمونيستی( به اندازۀ کافی از امور ايتاليا مطلع نگرديد.
شخص ممکنست که فکر کند لب مطلب نه در مبارزه بين دو گرايش اساسی يا در جواب به اين
مسئلۀ اساسی که آيا »وحدت« با رفرميستھا مجاز است ،بلکه در اختالفات دربارۀ نکاتی که
کنگرۀ »مسکو« دقيقا ً دربارۀ آنھا مطلع نگرديده است ،نھفته می باشد!
سفسطۀ زنندۀ اين ديدگاه – و اين تالش برای منحرف کردن اذھان از نکتۀ اصلی – به بھترين
نحو در گزارش رسمی بحث در کميتۀ مرکزی حزب سوسياليست ايتاليا نمايان شده است .اين
بحث در ميالن در  ٢٩ ،٢٨و  ٣٠سپتامبر و  ١اکتبر اتفاق افتاد ،يعنی فقط چند روز قبل از
انتشار شمارهای از آوانتی! که در باال بدان اشاره کرديم.
بحث با رأی گيری دربارۀ دو قطعنامه به پايان رسيد ،يکی از اين قطعنامهھا را می توان
کمونيستی خواند و ديگری را »سانتريستی« يا قطعنامۀ طفره آميز ،که در شکلی پوشيده اتفاق
)»وحدت«!( با رفرميستھا را مورد حمايت قرار می دھد .اولين قطعنامه با ھفت رأی )تراسينی،

جناری ،رجنت ،تونتار ،کاسوسی ،مارزيالی و بلون( به تصويب رسيد؛ قطعنامۀ دوم رد شد
)پنج رأی موافق :باراتونو ،زانرينی ،باکسی ،جياکومينی و سراتی(.
اولين قطعنامه دارای صراحت و دقت قابل توجھی است .اين قطعنامه با اشاره به »شرايط
فعلی« مبارزۀ انقالبی در ايتاليا آغاز می شود و خواھان »ھمگونی بيشتر« در حزب می گردد.
بعد ادامه می دھد که ماندن در حزب حق ھمه است ،به شرط تابعيت از انضباط حزبی؛ لکن اين
شرط پيگيری نشده است .به دنبال آن می گويد که اشتباه خواھد بود اگر تابعيت از انضباط را از
طرف کسانی انتظار داشته باشيم که مخالف اصول و تاکتيکھای بين الملل سوم ھستند؛ در نتيجه،
از آنجايی که بيست و يک مادۀ شرايط مسکو مورد قبول واقع شده است لذا »تصفيۀ راديکال«
حزب ضروريست تا تمام عناصر رفرميست و اپورتونيست را برکنار کنيم.
در اينجا از ھيچ اسم يا مورد خاصی نام برده نشده است .يک خط سياسی روشن مطرح شده
است .زمينهھای تصميم ،يعنی حقايق مشخص از تاريخ حزب در ايتاليا و ويژگيھای مشخص در
موقعيت انقالبی آنجا ،دقيقا ً ترسيم شدهاند.
قطعنامۀ دوم نمونهای از ديپلماسی طفره آميز و ضعيف می باشد :ما بيست و يک ماده را قبول
می کنيم ،منتھی در نظر می گيريم که »اين شرايط راه گريزی برای برداشتھای مشکوک باقی
گذارند« ،و اينکه »ضوابط سياسی ھر قسمت از انترناسيونال سوم کمونيستی بايد با شرايط
تاريخی و با ويژگيھای خاص و حقيقی کشورش تطبيق داده شده و برای تأييد به اين انترناسيونال
تسليم گردد« .قطعنامه »نياز به حفظ وحدت حزب سوسياليست ايتاليا را بر اساس بيست و يک
ماده« مورد تأکيد قرار می دھد؛ نقص کردنھای فردی انضباط بايد به شدت توسط کميتۀ مرکزی
حزب مورد تنبيه واقع شود.
قطعنامۀ کمونيستی می گويد که موقعيت انقالبی خواھان ھمگونی بيشتر در حزب است .چيزی
که غيرقابل انکار است .قطعنامۀ آنھايی که »وحدت« با رفرميستھا را مورد حمايت قرار می
دھند ،تالش می کند که از اين حقيقت غيرقابل انکار طفره رود ،بدون اينکه جرأت انکار آنرا
داشته باشد.
قطعنامۀ کمونيستی می گويد به دليل اين ويژگی موقعيت در ايتالياست که اين شرط که خواھان
تابعيت رفرميستھا از تصميمات حزب است پيگيری نشده است .اين لب مطلب است .با آغاز از
اين موضوع ،اين صرفا ً يک اشتباه نيست بلکه جنايت است که اين اجازه به رفرميستھا داده شود
که در زمانی که موقعيت انقالبی عمومی حاد می شود و زمانی که کشور ممکن است در آستانۀ
نبردھای انقالبی سرنوشت ساز باشد ،در حزب باقی بمانند.
درست است يا نه؟ آيا رفرميستھا تصميمات حزب را اجرا کردهاند؟ آيا آنھا در واقع تابع حزب
بودهاند؟ آيا آنھا سياست آنرا دنبال کردهاند؟ قطعنامۀ مدافعان رفرميستھا جواب مثبتی ندارد؛ اين
قطعنامه نمی تواند با پاسخ منفی کمونيستھا به مقابله برخيزد و از جواب دادن طفره می رود.
قطعنامه می پيچد و می پيچاند و مثالھای کلی از ويژگيھای خاص و متفاوت در کشورھای
مختلف می زند ،و اين کار را بدين خاطر می کند که از مھم ترين »ويژگی خاص« خود ايتاليا
در حال حاضر طفره رود و آنرا بطور نادرستی ارائه دھد .آنچه که اين ويژگی خاص ايتاليا را
تشکيل می دھد اين واقعيت است که رفرميستھا تابحال ثابت کردهاند که در عمل قادر به پياده
کردن تصميمات حزب و دنبال کردن سياست حزبی نيستند .قطعنامۀ حمايت کنندگان از وحدت
با رفرميستھا ،با طفره رفتن از اين موضوع اساسی ،به کلی خود را شکست می دھد.
با ھمين واقعيت به تنھايی ،سراتی ،باراتونو ،زانرينی ،باکسی و جياکومينی اکنون خيلی واضح
و به نحوی غيرقابل انکار نشان دادهاند که آنھا اساسا ً در اشتباھند ،اينکه خط سياسی آنھا اساسا ً
نادرست است.

بحث در کميتۀ مرکزی حزب ايتاليايی بيشتر از ھميشه نادرستی خط سراتی را برمال کرده
است .کمونيستھا درست می گفتند که تا زمانی که رفرميستھا ھمانی ھستند که بودند تنھا کاری
که می توانند بکنند خرابکاری در امر انقالب است ،ھمانطور که ھم اکنون نيز آنھا
خرابکاريشان ]در امر انقالب[ را در طی جنبش انقالبی اخير کارگران ايتاليا که کارخانهھا را
در دست گرفته بودند انجام دادهاند.
اين ھسته و استخوان موضوع است! چگونه ممکنست برای انقالب مھيا شد و به سمت نبردھای
تعيين کننده به پيش رفت در حاليکه مردمانی در حزب ھستند که در انقالب خرابکاری می کنند؟
اين امر صرفا ً نه يک اشتباه ،بلکه يک خيانت است.
اگر سراتی ،ھمانطور که در نامۀ  ١۴اکتبر به اومانيته) (٣صراحتا ً اعالم کرده است ،روی
اخراج توراتی به تنھايی حساب کرده بود* اين اشتباه او نيز ھم اکنون با واقعيات روشن شده
است .رفرميستھای ايتاليايی نه تنھا يک کنگرۀ گروھی برای خودشان برقرار کردند )در رجيو
اميليا ،به تاريخ  ١١اکتبر (١٩٢٠؛ آنھا در اين کنگره نه تنھا جوھر ديدگاھھای رفرميستی خود
را تکرار کردند؛ آنھا در کنگره نه تنھا استقبال شايانی از فيليپو توراتی به عمل آوردند ،بلکه
آنھا از طريق تروس ھمچنين اعالم کردند»:ما يا بايد در حزب باقی بمانيم و يا تا آخرين نفر آنرا
ترک کنيم« .بگذاريد در اين رابطه توجه کنيم که مطبوعات بورژوايی و خود رفرميستھا
بيشترين تالش شان را بکار بردند تا اھميت کنگرۀ گروھی خود را بزرگ جلوه دھند .اما در
آوانتی!  ١٣اکتبر )چاپ ميالن( ما صراحتا ً می خوانيم که رفرميستھا فقط توانستند نمايندگانی از
دويست شاخه از يک حزب با ھزاران شاخه گير بياورند.
ليکن بگذاريد بحث اصلی سراتی دربارۀ جوھر مسئله را با جزئيات بيشتر بررسی کنيم .سراتی
از انشعابی می ترسد که ممکنست حزب را و مخصوصا ً اتحاديهھا ،انجمنھای کئوپراتيوه و
شھرداريھا را تضعيف کند .ايدۀ اصلی سراتی اينست که – اين انجمنھا که برای ساختمان
سوسياليسم اساسی ھستند نبايد نابود شوند .او می پرسد )آوانتی!  ٢اکتبر  ،١٩٢٠چاپ ميالن(:
»ما در کجا به تعداد کافی کمونيست خواھيم يافت ،حتی اگر تنھا پرحرارت ترين کمونيستھای
تازه به دوران رسيده باشند ،تا ،آنطور که تراسينی می گويد ،به پستھای عمومی که صاحبان آنھا
را ھدايت می کنيم ،بگماريم؟« ھمين ايده در مقالهای در دومين کنگرۀ بين الملل سوم از طرف
سراتی در مجلۀ کمونيسم )) (comunismoشمارۀ  ٢۴صفحۀ  (١۶٢٧عنوان شده است»:کمون
ميالن را در پيش چشم خود تصوير کنيد ]يعنی شھرداری ميالن[ که نه به وسيلۀ افراد صالحيت
دار بلکه توسط تازه کارانی که ھمين ديروز خود را کمونيستھای پرحرارتی معرفی کردهاند،
اداره می گردد«.
سراتی از انھدام اتحاديهھا ،انجمنھای کئوپراتيوه و شھرداريھا و از عدم کارآيی و اشتباھات تازه
کاران می ترسد.
آنچه که کمونيستھا از آن می ترسند خرابکاری در انقالب توسط رفرميستھاست.
اين اختالف ،اشتباه سراتی در اصول را برمال می کند .او به تکرار يک ايدۀ ساده ادامه می
دھد :نياز به تاکتيکھای انعطاف پذير .اين ايده غيرقابل ترديد است .مسئله اينست که سراتی ،در
* اين ھم نقل قول اصلی در اين نامه  :ما ھمگی شرايط مسکو را حمايت می کنيم .مسئله اينست که آنھا را
چگونه بايد بکار برد .من تأکيد می کنم حزب بايد از عناصر مضر تصفيه گردد ،و من پيشنھاد کردم که
توراتی بايد اخراج گردد؛ اما ما نبايد تودهھايی که متعلق به سنديکاھا ]اتحاديهھا[ و جوامع کئوپراتيو ھستند را
از دست بدھيم .ديگران خواستار يک انشعاب راديکال ھستند .در اينجاست که ما با ھم اختالف داريم«.
)اومانيته  ١۴اکتبر ،تأکيدھا از سراتی ھستند(.

شرايط فعلی ايتاليا که شخص بايد به چپ متمايل شود ،به راست متمايل می گردد .برای به
سرانجام رساندن انقالب بطور موفقيت آميز و محافظت از آن ،حزب ايتاليا بايد گامی قطعی به
سمت چپ بردارد )بدون اينکه به ھيچ وجه دستان خود را بسته نگاھدارد يا فراموش کند که
حوادث بعدی ممکنست ايجاب نمايد که قدمھايی قطعی به راست برداشته شود(.
پيروزی در انقالب پرولتری غيرقابل حصول است و انقالب را نمی توان محفوظ نگاه داشت،
چنانچه رفرميستھا و منشويکھا در صفوف ما باشند .اين امری است از نظر اصول واضح و به
طرز بارزی به وسيلۀ تجارب ھم روسيه و ھم مجارستان تأييد شده است .اين يک مالحظۀ تعيين
کننده است .مقايسه کردن اين خطر با خطر »از دست دادن« اتحاديهھا ،انجمنھای کئوپراتيوه و
شھرداريھا و غيره يا با خطر شکستھا ،اشتباھات يا فروپاشی آنھا خيلی مضحک است .نه تنھا
مضحک است بلکه جنايت آميز می باشد .کسی که کل انقالب را بخاطر ترس از خدشه دار شدن
امور شھرداری ميالن و غيره در معرض خطر قرار می دھد کامال عقلش را از دست داده ،ھيچ
ايدهای از وظيفۀ اساسی انقالب ندارد و اصال قادر به آماده شدن برای پيروزی انقالب نمی باشد.
ما در روسيه ھزاران اشتباه را مرتکب شديم و ھزاران برگشت ،ھزاران شکست و غيره را به
خاطر عدم کارآيی تازه کاران و آدمھای ناشايست در انجمنھای کئوپراتيوه ،شھرداريھا،
اتحاديهھا و غيره متحمل گرديديم .ما ھيچ شکی نداريم که در ساير کشورھای متمدن تر
اشتباھات کمتری از اين نوع مرتکب خواھند شد .با وجود اين اشتباھات ،ما چيزی را به دست
آوردهايم که از ھمه مھم تر است ،يعنی تصاحب قدرت به وسيلۀ پرولتاريا را .به عالوه ،ما اين
قدرت را برای سه سال نگھداشتهايم.
اشتباھاتی که توسط رفيق سراتی مورد اشاره قرار گرفتند جزئی ھستند و اصالح کردن آنھا بی
نھايت آسان تر از »اشتباه« اجازه دادن به خرابکاری در انقالب به وسيلۀ منشويکھا و تخريب
خود انقالب ،می باشد .اين امريست خودبخود واضح ،در مورد مجارستان بطور بارزی نشان
داده شده است و با تجربۀ ما نيز تأييد شده است؛ در دوران سه سالۀ دولت پرولتری در روسيه
به دفعات زياد موقعيتھای مشکلی به وجود آمده بودند که اگر منشويکھا ،رفرميستھا و
دمکراتھای خرده بورژوا در حزب ما باقی مانده بودند و يا حتی اگر آنھا به تعداد قابل
مالحظهای در ھيأتھای شورايی مرکزی مثل کميتۀ اجرايی مرکزی باقی مانده بودند رژيم
شوراھا بطور حتم سرنگون می شد.
سراتی ويژگيھای خاص موقعيت گذاری را که در ايتاليا وجود دارد ،درک نکرده است ،جايی
که طبق عقيدۀ عموم ،نبردھای تعيين کنندهای بين پرولتاريا و بورژوازی بر سر کسب قدرت
دولتی منتظر وقوع ھستند .در چنين لحظهای ،فقط حذف منشويکھا ،رفرميستھا ،توراتيستھا از
حزب مطلقا ً اساسی نيست ،بلکه شايد حذف بعضی از کمونيستھای خيلی خوب ،حذف آنھا از
تمام پستھای مسئوليت دار اگر که آنھا تمايل به تزلزل دارند و تمايلی به سوی کشيده شدن به
سمت »اتحاد« با رفرميستھا را نشان می دھند ،نيز مؤثر باشد.
اجازه بدھيد توضيحی عملی بدھم .در آستانۀ انقالب اکتبر در روسيه و بالفاصله بعد از آن ،يک
عده از کمونيستھای خيلی خوب در روسيه مرتکب اشتباھی شدند ،اشتباھی که مردم ما حاال از
به ياد آوردن آن بيزارند .چرا آنھا از يادآوری آن بيزارند؟ چون ،بجز اينکه علت خاصی برای
آن باشد ،صحيح نيست که اشتباھاتی را به ياد بياوری که کامال مرتفع شدهاند .ولی يادآوری اين
اشتباه برای استفادۀ کارگران ايتاليا مفيد خواھد بود .در زمان مورد اشاره ،بلشويکھا و
کمونيستھای برجستهای مثل زينوويف ،کامنف ،ريکوف ،نوگين و ميليوتين متزلزل شدند و ترس
خود را از اينکه بلشويکھا به مقدار خيلی زيادی خود را ايزوله کردهاند ،در پيشروی به سوی
قيام خيلی ريسک می کنند و در برخوردشان با بخش معينی از منشويکھا و سوسياليست

رولوسيونرھا تسليم ناپذير ھستند ،ابراز داشتند .اين برخورد آنقدر حاد گرديد که اين رفقا در
ميان شادی دشمنان انقالب شوراھا ،از تمام پستھای مسئوليت دار در حزب و دولت بطور
نمايشی استعفا دادند .اين موضوع آنقدر گسترش يافت که کميتۀ مرکزی حزب ما بحث بسيار
داغی را در مطبوعات با رفقايی که استعفا کرده بودند به راه انداخت .لکن چند ھفته بعد –
حداکثر چند ماه – تمام اين رفقا به اشتباه خود پی بردند و به پستھای خود ،يعنی بعضی از
پرمسئوليت ترين پستھا در حزب و شوراھا ،بازگشتند.
علت اينکه چرا اين امر به وقوع پيوست را می توان به راحتی درک کرد .در آستانۀ انقالب يا
در اوج مبارزه به خاطر پيروزی آن ،کوچکترين تزلزل در صفوف حزب ممکن است ھمه چيز
را خراب کند ،انقالب را به شکست کشاند و قدرت را به زور از دستان پرولتاريا خارج سازد،
چونکه قدرت ھنوز مستحکم نشده است و حمله به سمت آن ھنوز شديد می باشد .اگر رھبران
متزلزل در چنين لحظهای استعفا کنند ،اين امر حزب ،جنبش طبقۀ کارگر و انقالب را تضعيف
نمی کند بلکه آنھا را تقويت می نمايد.
ً
ايتاليا از درون يک ھمچو دورانی می گذرد .اين عموما ديده و قبول شده است که يک بحران
انقالبی سراسری در حال رسيدن است .پرولتاريا در حقيقت نشان داده است که قادر به قيام
خودبخودی و به حرکت درآوردن تودهھا برای يک جنبش انقالبی قدرتمند است .دھقانان فقير ،يا
نيمه پرولترھا )جای تأسف است که رفيق سراتی اين عادت بد را پيدا کرده که در مقابل اين
حرف در ھر کجا که از آن استفاده می کند عالمت سؤالی قرار می دھد؛ اين اصطالح
مارکسيستی صحيحی می باشد و ايدۀ صحيحی را بيان می کند ،که با واقعيت ھم در روسيه و ھم
در ايتاليا ثابت شده است؛ يعنی ،اينکه دھقانان فقير نصف مالکند و نصف پرولتاريا( – دھقانان
فقير در ايتاليا در واقع نشان دادهاند که آنھا قادر به قيام برای يک مبارزۀ انقالبی پشت سر
پرولتاريا ھستند .آنچه که حاال اساسی است و در واقع برای پيروزی انقالب در ايتاليا مطقا ً
اساسی می باشد اينست که پرولتاريای انقالبی ايتاليا بايد يک پيشاھنگ واقعی در ھيأت يک
حزب کمونيستی حقيقی داشته باشد ،پيشاھنگی که در لحظۀ تعيين کننده مستعد تزلزل و شانه
خالی کردن نيست ،حزبی که در درون خود باالترين حميت ،فداکاری نسبت به انقالب ،انرژی
و اشتياق پايان ناپذير و عزم را متمرکز کرده است .پيروزی بايد در مبارزهای بسيار سخت و
دردناک که مستلزم فداکاری زياد است ،به دست آيد؛ وقتی پيروزی به دست آمد ،قدرت را بايد
در مقابل حمالت بسيار شديد ،دسايس ،افترا ،بدگويی ،ترساندن و خشونت از جانب بورژوازی
تمام جھان نگاھداشت ،بايد آنرا در مقابل خطرناک ترين تزلزالت از جانب ھر دمکرات خرده
بورژوا ،ھر طرفدار توراتی ،ھر »سانتريست« ،ھر سوسيال دمکرات ،سوسياليست و
آنارشيست ،محفوظ داشت .در چنين لحظهای و با چنين اوضاعی حزب بايد صدھا بار محکم
تر ،شجاع تر ،قاطع تر ،فداکارتر و بی رحم تر از اوقات عادی يا کمتر مشکل باشد .در چنين
لحظهای و در چنين اوضاعی ،اگر منشويکھا ،مانند آنھايی که در رجيو اميليا در  ١١اکتبر
 ١٩٢٠تجمع کردند ،دسته جمعی از حزب کناره گيری کنند ،و حتی اگر بعضی از بھترين
کمونيستھا – مثل باراتونو ،زانرينی ،باکسی ،جياکومينی و سراتی ،اعضاء کميتۀ مرکزی فعلی
حزب – از رھبری آن دست بکشند ،حزب صدھا بار قوی تر و نه ضعيف تر خواھد شد.
حتی اگر افراد دستۀ آخری ھمين حاال استعفاء کرده بودند ،بيشتر آنھا بدون ترديد خيلی زود به
اشتباھاتشان پی می بردند و بعد از پيروزی پرولتاريا و بعد از اينکه پيروزيش مستحکم می
گرديد برمی گشتند .به احتمال خيلی زياد ،حتی بخشی از منشويکھای ايتاليا ،بخشی از ھواداران
توراتی نيز برمی گردند و وقتی که دوران سخت ترين مشکالت گذشته است به داخل حزب
پذيرفته خواھند شد ،درست ھمانطور که بخشی از منشويکھا و سوسياليست رولوسيونرھا که در

 ١٩١٧-١٨در آن سوی سنگرھا بودند ،حاال به سوی ما بازگشتهاند )بعد از اينکه ما سه سال
سخت از انقالب را گذراندهايم(.
پرولتاريای انقالبی ايتاليا در شرف رويارويی با دورانی از نبردھا می باشند که ھمانطور که
گفتهام صرفا ً بيش از حد مشکل نخواھند بود بلکه واقعا ً مشکل ترين دورانھاست .بزرگترين
امتحانات در پيش ھستند .من کوچک جلوه دادن اين مشکالت را احمقانه و جنايتکارانه می دانم.
اين امر مرا متعجب می کند که چگونه رفيق سراتی توانست در مجلهاش کمونيسم )شمارۀ ،٢۴
 ١۵-٣٠سپتامبر  (١٩٢٠بدون ھيچ توضيحی ،مقالۀ سطحی نظير آن مقالۀ جی.سی با عنوان
»آيا ما تحريم می شويم؟« را چاپ کند .عليرغم آنچه که نويسندۀ اين مقاله می گويد ،من شخصا ً
فکر می کنم که در صورت پيروزی پرولتاريا در ايتاليا تحريم اين کشور توسط بريتانيای کبير،
فرانسه و آمريکا ممکن و محتمل است .به عقيدۀ من ،رفيق گراتسيادی ) (Graziadeiدر
سخنرانی اش در جلسۀ کميتۀ مرکزی حزب ايتاليا)آوانتی!  ١اکتبر  ،١٩٢٠چاپ ميالن( وقتی
که قبول کرد که مسئلۀ امکان تحريم »بسيار وخيم« است )” ،(“problema gravissimaبه
حقيقت بسيار نزديک تر بود .او گفت که روسيه تا حدی به خاطر پراکندگی جمعيت و وسعت
عظيم آن در مقابل تحريم پايداری کرده بود ،اما انقالب در ايتاليا »اگر که با انقالب در بعضی
کشورھای ديگر در اروپای مرکزی ھماھنگ نگردد ،نمی تواند برای مدت طوالنی دوام
بياورد« و اينکه »اينچنين ھماھنگی مشکل ولی غير ممکن نمی باشد« ،چون تمام اروپا در حال
گذار از دورانی انقالبی می باشد.
اين گفته با وجودی که خيلی محتاطانه بيان شده است ولی درست است .من صرفا ً اضافه می کنم
که برای ايتاليا مقدار معينی از ھماھنگی تضمين شده است – ھر چند که اين مقدار ممکن است
ھنوز ناکافی و ناکامل باشد – و اينکه برای ھماھنگی کامل بايد جنگيد .وقتی که رفرميستھا از
امکان تحريم صحبت می کنند به اين منظور اين کار را می کنند که انقالب را خراب کنند،
انقالب را به تدريج نسبت به آينده بيمناک نمايند ،و تودهھا را با اضطراب ،ترس ،بالتکليفی و
نوسان خود آلوده نمايند .انقالبيون و کمونيستھا بدين دليل نبايد خطرات و مشکالت مبارزه را
نفی کنند که استحکام بيشتری به تودهھا بدھند ،حزب را از آنھايی که ضعيف ،متزلزل و ناپايدار
ھستند تصفيه نمايند و حرارت و شور بيشتری به کل جنبش بدمند ،روحيه باالتری از
انترناسيوناليسم و آمادگی بيشتری برای فداکاری به خاطر ھدفی بزرگ ،يعنی تسريع انقالب در
بريتانيای کبير ،فرانسه و آمريکا ،اگر که اين کشورھا جرأت تحريم جمھوری پرولتری و
شورايی ايتاليا را بکنند ،ايجاد نمايند.
مسئلۀ جايگزين کردن رفرميستھای با تجربه يا رھبران »سانتريست« با تازه کاران ،مسئلۀ
بخصوصی برای کشوری واحد در شرايطی خاص نيست .اين مسئلۀ کلی است که در ھر انقالب
پرولتری مطرح می شود و بدين لحاظ در قطعنامۀ کنگرۀ دوم بين الملل کمونيستی در »وظايف
اساسی بين الملل کمونيستی« فرموله و به خوبی جواب داده شده است .در مادۀ  ٨ما اينطور می
خوانيم»:تدارک برای ديکتاتوری پرولتاريا نه تنھا توضيح دادن صفت بورژوايی کل رفرميسم
را دربر دارد  ...بلکه جانشين کردن رھبران قديمی به وسيلۀ کمونيستھا در تشکيالت پرولتری
از ھر نوعش – نه تنھا نوع سياسی ،بلکه ھمچنين نوع اتحاديهای ،کئوپراتيوی ،آموزشی و غيره
را نيز دربر دارد  ...اين نمايندگان آريستوکراسی کارگری ،يا کارگران بورژوا شده بايد صدھا
بار بی باکانه تر از پيش از تمام مقامھايشان برداشته شده و با کارگران ،حتی اگر کامال بی
تجربه باشند ،تا زمانی که با تودهھای استثمار شده در ارتباطند و از اعتماد آنھا در مبارزه
برعليه استثمارگران برخوردارند ،جايگزين گردند .ديکتاتوری پرولتاريا به گماشتن اين چنين

کارگران بی تجربه به پستھايی با بيشترين مسئوليت در دولت نياز خواھد داشت؛ در غير اين
صورت دولت کارگران ناتوان خواھد شد و پشتيبانی تودهھا را نخواھد داشت«).(۴
بنابراين نظر سراتی که می گويد »ھمگی« در حزب ايتاليا موافق پذيرش تصميم کنگرۀ
کمونيست ھستند درست نيست .در ميان ساير مطالب ،در نامۀ فوق الذکر خطاب به اومانيته،
سراتی می گويد:
» ...در مورد وقايع اخير ،شخص بايد بداند که رھبران کنفدراسيون عمومی کار )نسخۀ ايتاليايی
 (T.U.C.پيشنھاد کردند که رھبری جنبش بايد به دست کسانی سپرده شود که می خواھند آنرا
به يک انقالب توسعه دھند .رفقای ما در کنفدراسيون عمومی کار اعالم کردند که اگر افراطيون
رھبری قيام را به عھده بگيرند آنھا حاضرند سربازان با انضباط باقی بمانند .ولی آنھا رھبری
جنبش را قبول نکردند .«...
اين برای سراتی خيلی ساده لوحی است که اين عبارت را به صورت ارزش ظاھری آن از
رفرميستھا در کنفدراسيون عمومی کار بپذيرد .در واقع ،تھديد به استعفا در لحظات بحرانی
نوعی خرابکاری در انقالب است .اين به ھيچ وجه مسئلۀ وفاداری نيست ،بلکه به سادگی مسئلۀ
غيرممکن شدن پيروزی انقالب است ،ھر آينه در ھر چرخش مشکلی رھبران مواجه با ترديد،
نوسان و استعفا از جانب ھمکاران »خودشان« يعنی کسانی در باال يا »رھبران« باشند .اين امر
ممکنست برای رفيق سراتی آموزنده باشد که بداند در آخر سپتامبر  ١٩١٧وقتی که ائتالف
منشويکھای روسی و سوسياليست رولوسيونرھا با بورژوازی از نظر سياسی به نتيجه نرسيده
بود ،ھيچ کس غير از سوسياليست رولوسيونرھای خودمان ،حزب چرنوف ،نبود که در
روزنامۀ خودشان نوشت»:بلشويکھا مجبور خواھند شد که تشکيل کابينه بدھند  ...بگذار آنھا
تالشھای بيھوده برای پنھان شدن در پشت تئوری ساختگی عجوالنه مبنی بر اينکه برای آنھا
غيرممکن است که قدرت را به دست بگيرند ،نکنند .دمکراسی اين تئوريھا را قبول نخواھد کرد.
در عين حال ،طرفداران ائتالف بايد پشتيبانی کامل از آنھا را تضمين نمايند« )روزنامۀ
سوسياليست رولوسيونرھا ،روزنامۀ حزبی شان ،روزنامۀ چرنوف – ديلو نارودا ٢١ ،سپتامبر
 ،١٩١٧در جزوۀ من »آيا بلشويکھا می توانند قدرت دولتی را حفظ کنند؟« نقل قول شده است،
 ١٩١٧پتروگراد ،صفحۀ .(۵)(۴
برای کارگران انقالبی اعتماد کردن به صادقانه بودن چنين اظھاراتی به ھمان اندازه اشتباه
کشندهايست که اعتماد به توراتيستھای مجارستانی که به بالکون قول مساعدت دادند و به حزب
کمونيست پيوستند ولی با اين وجود ثابت کردند که خرابکاران انقالبند و با نوساناتشان آنرا
خراب کردند.

*
جمع بندی کنيم:
 (١حزب پرولتاريای انقالبی ايتاليا بايد بيشترين خودداری ،احتياط و خونسردی را برای
ارزيابی صحيح شرايط بطور اعم و لحظۀ مناسب بطور اخص ،در نبردھای قطعی آتی به
خاطر قدرت سياسی ما بين طبقۀ کارگر ايتاليا و بورژوازی ،از خود نشان دھد.
 (٢در عين حال ،تمام تبليغ و ترويجی که از طرف آن حزب به پيش برده می شود بايد با
قاطعيت تمام برای اجرای اين مبارزه تا نتيجۀ پيروزمندانه درھم آميزد و حالتی متحد و متمرکز
بيابد و با حد اعالی قھرمانی ،بی رحمانه نوسان ،ترديد و تزلزلی را که ھواداران توراتی
اينچنين به آنھا آلودهاند طرد نمايد.

 (٣تبليغات آوانتی! چاپ ميالن به سردبيری سراتی ،پرولتاريا را برای مبارزه آماده نمی سازد
بلکه به تجزيه در ميان صفوف آن دامن می زند .در لحظهای مثل حاال ،کميتۀ مرکزی حزب بايد
کارگران را رھبری نمايد ،آنھا را آمادۀ انقالب سازد ،و با نظرگاھھای غلط مبارزه کند .اين
امر ،در حالی که به ساير گرايشات اجازۀ بيان ديدگاھشان داده می شود ،می تواند )و بايد( انجام
داده شود .سراتی رھبری می کند ولی اين کار را با جھت گيری غلطی انجام می دھد.
 (۴اخراج تمام کسانی که در کنگرۀ رجيو اميليا در  ١١اکتبر  ١٩٢٠شرکت داشتند ،از حزب،
نه تنھا حزب را تضعيف نمی کند بلکه آنرا تقويت می نمايد؛ اينچنين »رھبرانی« فقط می توانند
انقالب را به »سبک مجارستانی« خراب کنند ،حتی اگر وفادار باقی بمانند .گاردھای سفيد و
بورژوازی قادر خواھند بود که از ترديد ،نوسان ،شک ،نامطمئنی و غيرۀ حتی سوسياليستھا،
سوسيال دمکراتھای خيلی »وفادار« استفاده نمايند.
 (۵اگر افرادی مثل باراتونو ،زانرينی ،باکسی ،جياکومينی و سراتی تزلزل نشان دھند و استعفا
کنند ،نبايد از آنھا خواست که بمانند؛ استعفای آنھا بايد بالفاصله قبول گردد .آنھا بعد از دوران
نبردھای سرنوشت ساز برخواھند گشت و آنگاه برای پرولتاريا بيشتر قابل استفاده ھستند.
 (۶رفقا ،کارگران ايتاليا ،درسھای تاريخ تمام انقالبات ،درسھای روسيه و مجارستان در سالھای
 ١٩١٧-٢٠را فراموش نکنيد .نبردھای بزرگ ،مشکالت عظيم و قربانی دادنھای بزرگی در
انتظار پرولتاريای ايتاليا می باشد .پيروزی بر بورژوازی ،تصاحب قدرت به وسيلۀ پرولتاريا و
تحکيم جمھوری شوراھا در ايتاليا ،ھمگی به نتيجۀ اين نبردھا و به ھمبستگی ،انضباط و
فداکاری تودهھای کارگر بستگی دارد .بورژوازی ايتاليا و بورژوازی تمام کشورھای دنيا
بيشترين کوشش خود را بکار می برند و به ھر جنايت و قساوتی دست می زنند تا از تصاحب
قدرت به وسيلۀ پرولتاريا جلوگيری کنند و قدرتش را سرنگون نمايند .ترديد ،نوسان و عدم
قاطعيت رفرميستھا و تمام کسانی که در کنگرۀ رجيو اميليا در  ١١اکتبر  ١٩٢٠شرکت کردند،
اجتناب ناپذير است ،چون ،ھر چند که خيلی از آنھا خيلی ھم صادق ھستند ولی اين چنين افرادی
ھميشه و در ھمۀ کشورھا با نوساناتشان آرمان انقالب را متالشی کردهاند .چنين افرادی بودند
که در مجارستان انقالب )انقالب اول؛ پشت سر آن انقالب بعدی  (...را خراب کردند ،و در
روسيه اگر که از تمام مقامھای مسئوليت دار حذف نشده بودند و به وسيلۀ ديواری از عدم
اعتماد ،نظارت و مراقبت پرولتری محصور نشده بودند انقالب را خراب کرده بودند.
تودهھای زحمتکش و استثمار شدۀ ايتاليا از پرولتاريای انقالبی پيروی می کنند .او سرانجام
پيروزمند خواھد بود زيرا که آرمان او آرمان تمام کارگران جھان است و ھيچ راھی وجود
ندارد که از ادامۀ جنگھای امپرياليستی فعلی ،ظھور جنگھای امپرياليستی جديد که تدارک ديده
می شوند و کابوسھای برده داری و ستم سرمايه داری حذر کرد ،مگر در جمھوری شورايی
کارگران.
١٩٢٠/١١/۴

سخن دروغين دربارۀ آزادی )بجای يک مؤخره(
رفيق نابز سردبير  ،Volksrechtروزنامۀ سوسياليست چپ سوئيسی در زوريخ ،اخيراً نامهای
از زينوويف دربارۀ لزوم گسستن از اپورتونيستھا را به ھمراه پاسخ طوالنی خودش به ھمين
نامه ،به چاپ رساند .پاسخ نابز به رد کردن مؤکد بيست و يک شرط و رد پيوستگی به بين

الملل کمونيستی مربوط می گردد ،که البته اين امر به نام »آزادی« انجام داده می شود – آزادی
انتقاد ،آزادی از درخواستھای زائد يا ديکتاتوری مسکو )من مقالۀ نابز را نگه نداشتهام و لذا
ناچارم که از حافظهام استفاده کنم؛ من از ايده کامال مطمئن ھستم ولی نه از دقت کلمات(.
بطور اتفاقی رفيق نابز رفيق سراتی را به عنوان يک متحد در نظر گرفته است ،کسی که می
دانيم او نيز از »مسکو« ناراضی است ،مخصوصا ً از اعضاء روسی کميتۀ اجرايی بين الملل
کمونيستی و کسی که ھمچنين ايراد می گيرد که مسکو »آزادی« بخشھای سازنده ،احزاب
جداگانه و تک تک اعضاء بين الملل کمونيستی را مورد تعرض قرار داده است .بنابراين ،زائد
نخواھد بود که چند کلمهای دربارۀ آزادی صحبت کنيم.
بعد از سه سال که از ديکتاتوری پرولتاريا می گذرد ،ما با اطمينان می توانيم بگوئيم که معمولی
ترين و متداول ترين اعتراض به آن در سراسر دنيا ،در مورد به اصطالح نقض آزادی و
برابری است .کل مطبوعات بورژوازی در تمام کشورھا ،منجمله مطبوعات دمکراتھای خرده
بورژوا يعنی مطبوعات سوسيال دمکراتھا و سوسياليستھا و در ميان آنھا کائوتسکی،
ھيلفردينگ ،مارتف ،چرنف ،النگوت ،غيره و غيره بلشويکھا را به خاطر تعرضشان به آزادی
و برابری سرزنش می کنند .از نقطه نظر تئوری اين امر به سادگی قابل درک است .خواننده،
کلمات مشھور و طعنه آميز مارکس در کاپيتال را به خاطر می آورد:
»اين مجموعه]ی گردش يا مبادلۀ کاالھا[ ،که در محدودۀ آن خريد و فروش نيروی کار صورت
می گيرد ،در واقعيت امر بھشتی از حقوق ذاتی انسان است .در آنجا آزادی ،برابری ،مالکيت و
بنثام* به تنھايی حکم می رانند)«.کاپيتال ،جلد  ،١قسمت دوم ،انتھای فصل  ،۴چاپ زبان
روسی ١٩٢٠ ،صفحۀ (۶).(١۵٢
اين توضيح طعنه آميز يک معنی تاريخی عميق و فلسفی دارد .آنرا بايد با توضيح معروف ھمين
مسئله به وسيلۀ انگلس که در آنتی دورينگ داده شده است مقايسه کرد ،مخصوصا ً با آنچه که
انگلس دربارۀ ايدۀ برابری گفت .او گفت که برابری يک تعصب يا يک حماقت است اگر که به
معنی الغای طبقات نباشد(٧).
الغای فئوداليسم و بقايای آن و استقرار پايهھای نظام بورژوازی )شخص به درستی می تواند
بگويد :نظام بورژوا – دمکراتيک( يک عصر کامل از تاريخ جھان را دربر گرفت .مطرح
شدن آزادی ،برابری ،مالکيت و بنثام به عنوان شعارھای اين عصر از تاريخ جھان اجتناب
ناپذير بود .الغای سرمايه داری و بقايای آن و استقرار اساس نظام کمونيستی محتوای عصر
جديد تاريخ جھان را تشکيل می دھد که شروع شده است .شعارھای عصر ما بطور اجتناب
ناپذيری :الغای طبقات؛ ديکتاتوری پرولتاريا به منظور رسيدن به اين ھدف؛ افشای بی رحمانۀ
تعصبات دمکراتيک خرده بورژوازی راجع به آزادی و برابری و جنگ بی رحمانه برعليه اين
تعصبات ،ھستند و بايد باشند .ھر کس که اين مطلب را درک نکند ھيچگونه درکی از
ديکتاتوری پرولتاريا ،دولت شوراھا و اصول اساسی بين الملل کمونيستی ندارد.
تا زمانی که طبقات ملغی نشدهاند ،تمام گفتارھا دربارۀ آزادی و برابری بطور کلی برای خود
فريبی و در غير اين صورت فريب کارگران و تمام کسانی که به وسيلۀ سرمايه تحت ستم و
استثمار ھستند می باشند؛ و در ھر حالت ،اين گفتار دفاع از منافع بورژوازی است .تا زمانی که
طبقات از بين نرفتهاند ،تمام بحثھا دربارۀ آزادی و برابری بايد با اين سؤاالت ھمراه باشند:
آزادی برای کدام طبقات و از چه نظری؟ ھر گونه طفرهای از اين سؤاالت ،مستقيم يا
غيرمستقيم ،عمداً يا سھواً بطور اجتناب ناپذيری به دفاع از منافع بورژوازی ،منافع سرمايه و
* ) (J. Benthamمراجعه شود به جلد اول کاپيتال ،فارسی ،صفحۀ  ،١٨۶ترجمۀ ايرج اسکندری – مترجم.

منافع استثمارگران تبديل می شود .اگر اين سؤاالت را از نظر ظاھر جال دھيم و چيزی دربارۀ
مالکيت خصوصی وسايل توليد گفته نشود ،آنگاه شعار آزادی و برابری صرفا ً دروغ و فريب
جامعۀ بورژوازی است که شناسايی رسمی آن از آزادی و برابری ،بردگی و نابرابری اقتصادی
واقعی برای کارگران ،برای تمام کسانی که به وسيلۀ سرمايه ستم ديده و استثمار می شوند
يعنی ،برای اکثريت قريب به اتفاق جمعيت در تمام کشورھای سرمايه داری را پنھان می سازد.
به يمن اين واقعيت که در روسيۀ امروزی ديکتاتوری پرولتاريا به نحوی عملی مسائل اساسی و
نھايی سرمايه داری را مطرح کرده است ،شخص به وضوح خاصی می تواند ببيند که صحبت
کلی دربارۀ آزادی و برابری به نفع کيست )?» - cui prodestمنافع چه کسی؟«( .زمانی که
سوسياليست رولوسيونرھا و منشويکھا ،چرنف ھا و مارتف ھا ما را در بحثھای راجع به آزادی
و برابری در محدودۀ دمکراسی کارگری ھمراھی می کنند )زيرا که آنھا ھرگز مقصر دليل
آوردن دربارۀ آزادی و برابری در کل نيستند! آنھا ھرگز مارکس را فراموش نمی کنند!( ما از
آنھا می پرسيم :پس تمايز بين طبقۀ کارگر مزدبگير و طبقۀ خرده مالک در دوران ديکتاتوری
پرولتاريا چه می شود؟
آزادی و برابری در محدودۀ دمکراسی کارگری يعنی آزادی برای دھقانان خرده مالک )حتی
اگر او روی زمينھای ملی شده کشت و زرع کند( که محصول اضافی خود را با قيمتھای
سودآور بفروشند ،يعنی ،استثمار کردن کارگران .ھر کسی که دربارۀ آزادی و برابری در
محدودۀ دمکراسی کارگری در زمانی که سرمايه داران سرنگون شدهاند ولی مالکيت خصوصی
و آزادی تجارت ھنوز به زندگی خود ادامه می دھد صحبت می کند ،قھرمان استثمارگران می
باشد .پرولتاريا ،در اعمال ديکتاتوری خود ،بايد با اين قھرمانان به ھمان ترتيب رفتار کند که با
استثمارگران می کند ،ھر چند که آنھا بگويند که سوسيال دمکرات يا سوسياليست ھستند ،يا
بپذيرند که بين الملل دوم فاسد است و قس عليھذا.
تا زمانی که مالکيت خصوصی وسايل توليد )برای مثال مالکيت وسايل کشاورزی و احشام،
حتی اگر مالکيت خصوصی زمين ملغی شده باشد( و آزادی تجارت باقی مانده باشد بنياد
اقتصادی سرمايه داری نيز باقی خواھد ماند .ديکتاتوری پرولتاريا تنھا وسيلۀ مبارزۀ موفقيت
آميز برای از بين بردن اين بنياد و تنھا راه الغای طبقات می باشد )بدون اين الغا جای ھيچگونه
سؤالی برای آزادی حقيقی فرد – و نه برای مالک – و برابری واقعی از نظر اجتماعی و
سياسی بين انسانھا – و نه الف برابری بين آنھايی که مالکيت دارند و آنھايی که ندارند ،بين آدم
سير و آدم گرسنه ،بين استثمارگران و استثمارشوندگان ،وجود ندارد( .ديکتاتوری پرولتاريا به
الغای طبقات ختم می شود؛ اين امر ]ديکتاتوری[ از يک طرف با سرنگونی استثمارگران و
سرکوبی مقاومتشان و از طرف ديگر با خنثی کردن و بی خطر کردن نوسانات خرده مالکين
در بين بورژوازی و پرولتاريا ،به اين ھدف می رسد.
البته نادرستی گفتار رفيق نابز و رفيق سراتی در قصد دروغين يا غيرصادقانۀ آنھا نيست .به
ھيچ وجه اينطور نيست .آنھا خيلی ھم صادقند و در آنچه که گفتهاند ھيچ چيز ذھنا ً دروغينی
وجود ندارد .لکن ،گفتار آنھا از نظر عينی و محتوا نادرست است ،زيرا که آنھا از تعصبات
دمکراسی خرده بورژوازی دفاع می کنند؛ آنھا در نھايت از بورژوازی دفاع می کنند.
بين الملل کمونيستی نمی تواند تحت ھر شرايطی آزادی و برابری را برای ھمه کسانی که مايل
به امضای بيانيهھای معينی باشند ،بدون توجه به رفتار سياسی ايشان به رسميت بشناسد .از نظر
کمونيستھا اين امر کمتر از به رسميت شناختن آزادی و برابری »در محدودۀ دمکراسی
کارگری« ،و غيره ،ھم از نظر تئوری و ھم از نظر سياست عملی ،کشنده نيست .اين بايد برای
کسی که قادر به خواندن است و کسی که مايل است آنچه را که می خواند درک کند ،خيلی

روشن باشد که ھيچ يک از تصميمات ،تزھا ،قطعنامهھا و شرايط بين الملل کمونيستی »آزادی
و برابری« مطلق کسانی را که می خواھند وابسته به بين الملل کمونيستی باشند به رسميت نمی
شناسد.
شرط ما برای به رسميت شناختن »آزادی و برابری« ،آزادی و برابری اعضای بين الملل
کمونيستی چيست؟
اين شرط اينست که ھيچ يک از اپورتونيستھا و »سانتريستھا« مثل نمايندگان مشھور جناح
راست احزاب سوسياليست سوئيس و ايتاليا ،نبايد قادر به عضو شدن باشند .اھميتی ندارد که
چگونه اين اپورتونيستھا و »سانتريستھا« ادعا نمايند که ديکتاتوری پرولتاريا را به رسميت می
شناسند ،آنھا در واقع حاميان و طرفداران تعصبات ،ضعفھا و نوسانات دمکراتھای خرده
بورژوا باقی می مانند.
اول بايد از اين تعصبات ،ضعفھا و نوسانات ،از آنھايی که اين ديدگاھھا و کيفيات را ترويج
کرده ،از آنھا دفاع و آنھا را از نظر عملی بيان می کنند جدا شد .بعد و فقط به اين شرط می
توان برای پيوستن به بين الملل کمونيستی »آزاد« بود ،تنھا در اين صورت است که يک
کمونيست واقعی ،کمونيست در عمل و نه صرفا ً در حرف ،می تواند »برابر« با ساير
کمونيستھا و ھر عضو بين الملل کمونيستی باشد.
رفيق نابز شما »آزاد« ھستيد که از نظرگاھھای خود دفاع کنيد .ولی ما نيز »آزاد« ھستيم که
اعالم نمائيم اين نظريات تعصبات خرده بورژوازی ھستند که برای آرمان پرولتری زيان آور و
برای سرمايه داری سودمندند؛ ھمچنين ،ما »آزاد« ھستيم که از پيوستن به اتحاد يا ھمکاری با
دستۀ مردمانی که از اين نظريات حمايت می کنند و يا سياستی که مربوط به آنھا باشد امتناع
کنيم .ما ھم اکنون اين سياست و آن نظريات را از طرف کنگرۀ دوم بين الملل کمونيستی به
عنوان يک کل محکوم کردهايم .ما ھم اکنون گفتهايم که ما مطلقا ً خواستار بريدن از اپورتونيستھا
به عنوان گام اول و مقدماتی ھستيم.
رفيق نابز و رفيق سراتی! از آزادی و برابری بطور کلی صحبت نکنيد .صحبت از آزادی برای
انجام ندادن تصميمات بين الملل کمونيستی دربارۀ وظيفۀ مطلق بريدن از اپورتونيستھا و
»سانتريستھا« )که نمی توانند کاری غير از خرابکاری و فراھم آوردن وسايل نابودی
ديکتاتوری پرولتاريا انجام دھند( کنيد .صحبت از برابری اپورتونيستھا و »سانتريستھا« با
کمونيستھا کنيد .اينچنين آزادی و اينچنين برابری را ما نمی توانيم برای بين الملل کمونيستی به
رسميت بشناسيم؛ مثل ھر نوع آزادی و برابری ديگر – شما تا آنجا که می خواھيد می توانيد از
آنھا برخوردار باشيد!
در سرآغاز انقالب پرولتری ،آزادسازی و آزادی احزاب پرولتاريای انقالبی از اپورتونيستھا و
»سانتريستھا« ،از نفوذ ،تعصبات ،ضعفھا و نوساناتشان ،شرط اصلی و اساسی موفقيت می
باشد.
١٩٢٠/١٢/١١
ترجمه از جلد  ٣١مجموعه آثار لنين ،متن انگليسی.
توضيحات
 -١اين اثر شامل دو مقاله دربارۀ موضوع واحدی می باشد .اولين مقاله که عنوان آن
دربرگيرندۀ ھر دو مقالۀ چاپ کنونی است ،در  ۴نوامبر  ١٩٢٠نوشته شده و در پراودا شمارۀ

 ٢۵٠مورخۀ  ٧نوامبر  ١٩٢٠به چاپ رسيد .ناشرين روزنامه در يادداشتی بر اين مقاله می
نويسند»:رفيق لنين اين مقاله را قبل از آنکه خبر رفتار نکوھيدۀ د آرگونا و ترديونيونيستھای
اپورتونيست ،اعضاء حزب را که بر سياست خود در مخالفت با کميتۀ مرکزی حزبشان اصرار
می ورزيدند ،و با جيوليتی وزير تبانی کرده و جنبش عظيم طبقۀ کارگر را عقيم ساختند ،به
دستش برسد نوشت .اين حقايق که ما در شمارهھای آتی خود دربارۀ آنھا مشروح تر خواھيم
نوشت ،به طرز قاطعانه تری تأييد می کنند که حق با لنين است« .دومين مقاله ،که لنين آنرا
»سخن دروغين دربارۀ آزادی )به جای يک مؤخره(« ناميد ،به تاريخ  ١١دسامبر  ١٩٢٠نوشته
شد .اين يادداشت در دستنويس مشاھده می شود)»:خوب توجه کنيد( :اگر چنانچه خواستيد اين
مقاله را به چاپ رسانيد آنرا به صورت مؤخرهای بر مقالۀ مبارزه در حزب سوسياليست ايتاليا
چاپ کنيد).خوب توجه کنيد(« )آرشيو کميتۀ مرکزی در انستيتوی مارکسيسم – لنينيسم کميتۀ
مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی( .ھر دو اين مقاالت در شمارۀ  ١۵مجلۀ انترناسيونال
کمونيست در دسامبر  ١٩٢٠زير عنوان مشترک »سخن دروغين دربارۀ آزادی« به چاپ
رسيدند.
 -٢مراجعه کنيد به صفحات  ٢٨٠-٨٢جلد  ٣١مجموعه آثار لنين] .مقالۀ »نامه به کارگران
آلمانی و فرانسوی« – م[
 -٣اومانيته  :روزنامۀ فرانسوی که در  ١٩٠۴به عنوان ارگان حزب سوسياليست فرانسه توسط
جين ژورس تأسيس شد .اين روزنامه در طی جنگ جھانی به صورت سخنگوی جناح به غايت
راست حزب درآمده و موضعی سوسيال شووينيستی گرفت .کمی بعد از انشعاب در کنگره در
تاريخ دسامبر  ١٩٢٠و تشکيل حزب کمونيست ،به صورت ارگان دومی درآمده و تاکنون نيز
به ھمان صورت منتشر می شود.
 -۴مراجعه کنيد به صفحۀ  ١٩١جلد  ٣١مجموعه آثار لنين.
 -۵مراجعه کنيد به جلد  ٢۶مجموعه آثار لنين ،صفحات .٩١-٩٢
 -۶مراجعه کنيد به کارل مارکس ،سرمايه ،مسکو ،جلد اول ،١٩۶٢ ،ص .١٧۶
 -٧مراجعه کنيد به فردريش انگلس ،آنتی دورينگ ،مسکو ،١٩۵٩ ،ص .١۴٨
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