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  )۱۹۲۷سپتامبر ۱۵ -۱۸۶۴ وامبرن ۲۶(هرمان گورتر

  
 ۱۵ در[ .در ورمورير در هلند متولد شد ۱۸۶۴ وامبرن ۲۶ هرمان گورتر متولد[      

 ر رشته فلسفه کالسيک در دانشگاهد ۱۸۸۳ از سال .]درگذشت ۱۹۲۷سپتامبر
با درجه دکتراي  ۱۸۸۹ او تحصيالت خود را در سال. آمستردام تحصيل کرد

  .نمايشنامه نويس يوناني، آيسخيلوس به پايان رساند
ه ب ۱۸۹۶ در سال. عنوان معلم دبيرستان شروع به کار کرد در همان سال وي به      

يکي از رهبران حزب  ۱۹۰۳ سال او از. حزب کارگران سوسيال دمکرات پيوست
. تأسيس کرد را  SDAP De Tribune وي مجله جناح چپ، ۱۹۰۷ شد و در
 در پايان سال. گذاران حزب کمونيست هلند شد وي يکي از بنيان، ۱۹۱۸ در سال

در حزب ، ۱۹۲۰ به آلمان نقل مکان و در حزب کمونيست آلمان و از سال، ۱۹۱۸
عضو دبيرخانه  پانه کوکاو به همراه . کارگران کمونيست آلمان فعاليت کرد

 حزب در کنگره کمينترن در مسکو در نوامبر اروپاي غربي کمينترن و نماينده
 ي سرگشاده خود را به گورتر نامه. و در همين سال از کمينترن اخراج شد، ۱۹۲۰



از مؤسسان حزب کارگران کمونيست ، ۱۹۲۱ او در سال. لنين در همين سال نوشت
  .]هلند بود

  

  
  پانه کوک

Antonie” Anton“ Pannekoek (۲  January 1873 – 28 April 1960) 
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گان را به اين نکته  خواهم توجه رفيق لنين، شما و خواننده مي جا من در اين      
روسيه به ورشو نوشته شده  معطوف کنم که اين نامه در اثناي مارش پيروزمند

گان در مورد تکرار مطالب  خواهم از شما و خواننده جا مي چنين در اين هم. است
بسياري از  براي کارگران »ها چپ«جايي که تاکتيک  آن از. ذرخواهي کنمع

  .پذير نبودند کشورها شناخته شده نيست، تکرار مطالب اجتناب
  .گ. ه
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  درآمد پيش .۱
  !رفيق عزيز لنين      

 
من از . ي شما را در مورد راديکاليسم در جنبش کمونيستي خواندم من جزوه      

نيز مثل بسياري از من . گرفتم چون ديگر آثار شما مطالب زيادي ياد اين جزوه هم
ي شما براي نوشتن اين  انگيزه. ار هستمزگ رفقاي ديگر در اين مورد از شما سپاس

هاي بيماري کودکانه که بدون شک  بعضي ردپاها و بعضي جوانه جزوه شايد راندن
مطلب . بود اند، بوده که قدر مسلم ثمربخش نيز خواهد در من نيز مسکن گزيده

 "ها بوده کامال بازاري در بسياري از کله ب باني آشفتهشما در مورد اين که انقال
طوري  ناگهاني بود و نه آن" انقالب کامال من بر اين نکته واقفم که. درست است

ي شما محرک جديدي خواهد بود که دوباره و  و نوشته. که ما انتظارش را داشتيم
چنين  تاکتيک، هم تر از گذشته قضاوتم را در مورد تمام مسائل مربوط به بيش خيلي

ي  فقط منوط به مساله ايد، طور که شما نشان داده تاکتيک در انقالب را همان
  .واقعيت، توازن واقعي قواي طبقاتي بکنم



۳ 

اما . تمام مطالب درست است: ي شما را خواندم فکر کردم من وقتي که جزوه      
ه آيا من ديگر مطرح شد ک زماني که نشستم و پس از مدتي تعمق چند سؤال برايم

و حزب  KAPDيي براي  پشتيباني کنم و ديگر مقاله »ها چپ«نبايد از اين 
  .اين سؤاالت پاسخ منفي دادم اپوزيسيون ننويسم، اما من به

ي  رفيق اما علت اين است که نقطه. شايد اين موضوع متناقض به نظر برسد      
که قضاوت شما در گمانم  من بر اين. عزيمت شما در اين جزوه درست نيست

ي شرايط انقالب  ي مطابقت انقالب در اروپاي غربي با انقالب روسيه، در باره باره
 غربي و در نتيجه در مورد توازن قواي طبقاتي درست نيست ـ در کشورهاي اروپاي

 ها و اپوزيسيون ترتيب تصوير شما در مورد علت پيدايي چپ بدين
ي عزيمت تحليل شما را قبول داشته  ما نقطهترتيب وقتي که  ـ بدين. واژگونه است

صحيح است، اما وقتي که از اين موضع  ي شما رسد که مفاد جزوه اشيم، به نظر ميب
ي شما  وقت کل جزوه آن) يعني کاري را که بايستي انجام دهيم(حرکت نکنيم 
ِ ت نابجا، بعضا. نادرست است اشتباه شما منجر به  "کامال "نابجا و بعضا "قضاو

طور که  همان. است ويژه در آلمان و انگلستان شدهه محکوم کردن جنبش چپ ب
از اين موضوع اطالع داريد که من موافق تمام  "حتما »رهبر«شما به عنوان يک 

ام که  نيستم اما با اين حال تصميم جدي گرفته نکات مطرح شده توسط اين جنبش
 بهپاسخ مانم به بهترين نحوي اين کار را از طريق از اين جنبش دفاع کنم، به گ

ها را  حقانيت، مزيت آن. توانم انجام بدهم ها مي ي شما در دفاع از اين چپ جزوه
بدهم، نه فقط حقانيت و مزيت  جا و در حال حاضر در اروپاي غربي نشان در اين

ترين مساله  مهم چنين، و شايد هم که اين که هم ها را در اين مرحله اثبات کنم بل آن
ي انقالب در اروپاي  يي که به خصوص در روسيه در باره واژگونه باشد، با تصوير

هم تاکتيک اروپاي غربي و  هر دو مهم هستند، چرا که. غربي مسلط است، مبارزه کنم
  .گي به اين برداشت از انقالب در اروپاي غربي دارد هچنين تاکتيک روسيه بست هم



۴ 

ي مسکو انجام دهم، اما موقعيت  ودم که اين کار را در کنگرهبسيار مايل ب      
  .جا را نداشتم آمدن به آن

ي مطرح شده از جانب شما را رد  ي نخست من بايستي دو مالحظه در درجه      
شما با تمسخر و . شوند گان توانند باعث قضاوت اشتباه رفقا و خواننده کنم که مي

ديکتاتوري « ي بودن مبارزه در آلمان، در بارهگانه  تحقير در مورد مضحک و بچه
 "ما کامال. ايد و غيره مطالبي نوشته »ينيديکتاتوري از باال يا از پا« ،»ها رهبران يا توده
 آن. جانب شما نيستند ايد طرح درست مسائل از چه را که شما نوشته موافقيم که آن

ها مسائل  اي غربي آناما با کمال تأسف در اروپ. هم حداقل با تحقير و تمسخر
در اروپاي غربي مثل بسياري از کشورهاي ديگر رهبر  ما نيز. مطرح براي ما هستند

 وجوي نداريم، مثل شما که رهبر انترناسيونال دوم بوديد، ما هنوز در جست
ها خيانت  ها حکومت کنند و به آن خواهند بر توده رهبران درستي هستيم که نمي

خواهيم تمام کارها را از  مي ما چنين رهبراني را نداريم،کنند و تا زماني هم که 
نورديم  وقتي که راهنماي کوه. ها انجام دهيم پايين و از طريق ديکتاتوري خود توده

چنين  "وقت خواهم بود که اصال کشاند، خوش به پرتگاه مي کسي است که مرا
 وقت آن وقتي که ما رهبران درست را پيدا کرديم. راهنمايي نداشته باشم

ها  توانند توده در اين صورت مي. خواهيم توانست قدم در راه ديگري هم بگذاريم
و انگليسي و ما اين و نه هيچ  هاي آلمان منظور چپ. يکي شوند "و رهبران واقعا

  .۱چيز ديگري است
ي دوم شما هم صادق است که رهبران طبقه و  اين موضوع در مورد مالحظه      
. با شما موافق هستيم "کامال ما. ک کل منسجم را تشکيل بدهندها بايستي ي توده

فقط موضوع بر سر اين است که چنين رهبراني را نيز پيدا و طوري تربيت کنيم که 
ها تنها از طريق  ها، احزاب سياسي و اتحاديه توده. متحد باشند ها با توده "واقعا

                                                 
 .ی از پايين به باال ی فزاينده سلطه:کند را مطالبه می تري چيز بيش KAPDبا اين وجود : ي ناشر مالحظه - ۱



۵ 

پيدا و تربيت  رهبراني را توانند چنين چنين بين خودشان مي ي سرسخت، هم مبارزه
چون و چرا نيز  گرايي بي اين موضوع در مورد انضباط آهنين و مرکزيت. کنند

هستيم، اما وقتي که ما رهبران درست را پيدا  ها ما نيز خواستار آن. صادق است
ي سخت که در حال حاضر در آلمان و  در اين مبارزه. کرديم و نه قبل از آن

ترين  دن به کمونيسم در کشورهاي نزديک با بزرگبخشي براي تحقق انگليس
شما با . داشته باشد ها در جريان است، تمسخر شما فقط در آينده شايد تأثير تالش

کاربرد اين تمسخر عناصر اپورتونيستي انترناسيونال سوم را دور و بر خود جمع 
اصري در ها عن ابزارهايي هستند که از طريق آن ها يکي از چرا که آن. ايد کرده

 چنين در احزاب کمونيست بعضي در انگلستان و هم BSPحزب اسپارتاکيست ودر 
گوييد که  وقتي شما مي. خواهند کارگران را فريب دهند از کشورهاي ديگر مي

مسخره و «مسخرهايي هستند،  ها و رهبران مسائل تمام اين مسائل مربوط به توده
ي کساني را بگيريد که از خود شما، از خواهيد جلو ، با اين فراز شما مي»کودکانه

گرايي شما  با فراز مربوط به انضباط آهنين و مرکزيت .کنند مي رهبران انتقاد
کاري  اپورتونيستي هم خواهيد اپوزيسيون را درهم بشکنيد، شما با چنين عناصر مي

  .گرفتيد ها را به خدمت مي و آن
ما در اروپاي غربي هنوز در يک  .رفيق اما شما نبايد چنين کاري را بکنيد      

سخن گفتن که به مبارزان حق  در اين موارد بهتر است. تر قرار داريم ي عقب مرحله
  .داد تا به حاکمان

اما در حاشيه اشاره کنم که من در اين نوشته دوباره به اين موضوع باز       
ي شما موافق  جزوه توانم با تري نيز وجود دارد که من نمي دليل عميق. ردمگ مي

  :به دليل زير. باشم
هاي شما را  ها، مقاالت و کتاب هاي اروپاي غربي جزوه وقتي که ما مارکسيست      
ايد، اما  مطالبي را که شما نوشته تمام "خوانديم، در عين تصديق و تحسين تقريبا مي



۶ 

محتاط  "با اين حال يک نکته وجود داشت که ما ناگهان به عنوان خواننده کامال
تري بوديم، ولي چنين توضيحاتي را پيدا  توضيحات بيش شديم که منتظر مي

 در فکر فرو رفتيم و فقط با شرط .ها ها بعد از خواندن آن مدت انکرديم، حت
جايي که شما از کارگران و  درست در آن. ها بوديم و شروط حاضر به قبول آن
و همه جا . ايد ارها تکرار کردهب شما اين مطلب را. ايد دهقانان فقير صحبت کرده
ها به عنوان عناصر انقالبي در سراسر جهان صحبت  شما از هر دوي اين مقوله

ام شما  جايي که من مطالب شما را خوانده کجا، حداقل تا آن و در هيچ .کنيد مي
 کنيد در مورد تمايز بزرگي که در تاکيد بسيار صريح و واضحي نمي

و کشورهاي ) و بعضي از کشورهاي اروپاي شرقي( مورد اين مساله بين روسيه
بلژيک، هلند، سوئيس و کشورهاي  يعني آلمان، فرانسه، انگليس،(اروپاي غربي 

ولي با اين وجود به نظر من اختالف بين . وجود دارد) اسکانديناوي، شايد هم ايتاليا
مانتاريسم با به ها و مسائل مربوط به پارل ي تاکتيک در مورد اتحاديه در باره نظر شما

بين روسيه و اروپاي غربي در  ست که ها در اروپاي غربي در تمايزي اصطالح چپ
  .اين زمينه وجود دارد

جايي  شناسيد، اما شما حداقل تا آن اين تمايز را مي "شما درست مثل من طبيعتا      
اروپاي اين تمايز تاکتيک در  ام، بر مبناي تبعات که من آثار شما را مطالعه کرده

ترتيب قضاوت  ايد و بدين شما به اين تبعات توجه نکرده. ايد غربي را تبيين نکرده
اين قضاوت خطرناک بوده و . ۲تاکتيک در اروپاي غربي اشتباه است شما در مورد

اروپاي غربي  تر هم شده است، چرا که احزاب کمونيست در سرتاسر خطرناک
تکرار  .ها مارکسيست اکنند، حت وراجي مي ي شما را باز گونه تأملي جمله بدون هيچ

                                                 
داري زير  اکثريت عظيم دهقانان در کشور سرمايه«: ايد که نوشته ۶۷ ص» دولت و انقالب«شما به طور مثال در  - ۲

فقط پرولتاريا قادر به . هستند »ارزان«آن و روي کار آمدن يک دولت  ي سرنگوني ستم دولت قرار دارند و تشنه
 .ي کمونيسم نيستند تشنه قضيه اما در اين است که دهقانان» ...تحقق بخشيدن به آن است



۷ 

هاي  ها و در همايش نشريات کمونيستي و جزوه ها، اين مطلب در تمام روزنامه
 زنند که انگار همين امروز يا فردا قيام بزرگ عمومي به اين خيال خام دامن مي

قضاوت کارگران نيز مسخ  ااز اين طريق حت! فقير در شرف تکوين استدهقانان 
دهقانان دارد که کارگران با کمک  مندي از ي قدرت د که انگار روسيه طبقهشو مي
کنيد که ما هم در اروپاي غربي  آيا تصور مي .اند ها به پيروزي دست پيدا کرده آن

ي آن شما  برخوردار خواهيم شد که از طريق آن، و فقط به واسطه از چنين کمکي
کمکي پيروز خواهيم  جا با چنين در اينکنيد که ما هم  آيا تصور مي ؟ايد پيروز شده

کنيد که دهقانان در اروپاي غربي چه  شما در مورد اين مساله سکوت مي ؟شد
  .شود تاکتيک شما از اين تصور استنتاج مي موضعي خواهند گرفت و تمام

تمايز بزرگي بين روسيه و اروپاي غربي . اما اين تصور منطبق با واقعيت نيست      
تر و  کم ،عنوان يک عامل انقالبي به طور عمومي اهميت دهقانان به. وجود دارد

هايي از آسيا، چين و هند در صورت بروز انقالب  اين طبقه در بخش. شود تر مي کم
د کرد، اين طبقه در روسيه براي انقالب نيي ايفاء خواه کننده تعيين" نقش کامال

بعضي از  لهستان و پوشي بود، اين طبقه در يک عامل اساسي غيرقابل چشم
کشورهاي جنوب شرقي و اروپاي ميانه براي انقالب هنوز از اهميت برخوردار 

 آييم اين طبقه به صورت خصومت غرب مي تر به طرف است، اما هر چه که ما بيش
  .آميزي در مقابل انقالب قد علم کرده است

دهقانان فقير  اما شمار. ميليون نفر است ۸تا  ۷ کارگران صنعتي روسيه بين      
خاطر اشتباه در مورد ارقام ارائه  شما بايد مرا به. (رسد ميليون نفر مي ۲۵ به "تقريبا

شده ببخشيد، به دليل عجله در نوشتن اين مقاله بايستي در مورد اين ارقام به 
وقتي که کرنسکي به اين دهقانان زمين نداد شما متوجه .) کردم مي ام رجوع حافظه

اين . خواهند آمد پس از اطالع از اين موضوع به سمت شما "فورا ها شديد که آن
ن داده نخواهد شد، آموضوع در مورد اروپاي غربي صادق نيست و تغييري هم در 
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ها شناخت  جايي که من از آن اروپاي غربي تا آن کشورهاي چنين شرايطي در
  .دارم، وجود ندارد

رغم دهشتناک عال. روسيه فرق داردوضعيت دهقانان فقير در اروپاي غربي با       
در . وضعيت دهقانان در روسيه نيست بودن اين وضعيت اما در مقايسه به دهشتناکي

دليل ه ها ب آن. جا دهقانان فقير به عنوان مستأجر يا مالک قطعه زميني دارند اين
در بدترين وضعيت  اها حت آن. عالي اغلب فروش خوبي دارند ل ترابرييوسا
ها کمي  آن هاي گذشته وضعيت در دهه. از پس معاش خودشان بربيايندتوانند  مي

ها را نيز باال  توانند قيمت ها اکنون در اثناي جنگ و پس از آن مي آن. بهتر هم شده
ها  توان از محصوالت آن غذايي نمي به دليل واردات بسيار کم مواد. ببرند
داري نيز از  سرمايه. افزايش دهندها را  توانند قيمت مي "ها دائما آن. پوشي کرد چشم

سرمايه تا زماني که خودش بر مسند قدرت تکيه زده، زير  .کند مي ها حمايت آن
. ناخوشايندترست موقعيت دهقانان فقير نزد شما بسيار .گيرد ها را مي دست آن

ي سياسي انقالبي برخوردارند و در يک  ي شما از يک برنامه دهقانان فقير به واسطه
. هاي انقالبي در حزب سوسياليست: سازماندهي شده بودند انقالبي سياسيحزب 

 عالوه بر اين در. دور و بر ما در هيچ کجا چنين حزبي وجود ندارد
هاي مالکان بزرگ،  زمين. روسيه مقادير زيادي ثروت براي توزيع وجود دارد

هاي  نيستاما کمو .ها صومعه هاي دولت و اموال ي سلطنتي، زمين ثروت خانواده
ها را به انقالب و  توانند بدهند تا آن يي به دهقانان فقير نمي اروپاي غربي چنين وعده

ميليون کشاورز فقير بر  ۵تا  ۴ قبل از جنگ در آلمان. کنند به سمت خود جلب
 "واقعا هاي مساحت کل زمين کارخانه. کردند هکتار کار مي ۲ هاي تا روي زمين

تازه زماني هم که . ميليون هکتار بود ۹تا  ۸ فقط) هکتار ۱۰۰ بيش از(بزرگ 
دهقانان فقير فقيرتر هم خواهند شد،  ها را تقسيم کنند، ها تمام اين زمين کمونيست

ها سهمي  خواهند از اين زمين چرا که هفت تا هشت ميليون کارگر کشاورز هم مي
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ها را تقسيم  ينتمام اين زم اتوانند حت اما اين کارگران کشاورز نمي. داشته باشند
بزرگ احتياج  هاي ها را براي کارخانه کنند، به اين دليل که خودشان اين زمين

ها هيچ ابزاري براي جلب  از مناطق بسيار کوچک که بگذريم، کمونيست. ۳دارند
هاي کوچک و متوسط سلب  نبايد از کارخانه" دهقانان فقير ندارند، چرا که مطمئنا

 نفر دهقان فقير در فرانسه و در سوئيس، بلژيک، هلند و ميليون ۵تا  ۴. مالکيت کرد
هاي کوچک و  همه جا کارخانه. ۴يي دارند  دو کشور اسکانديناوي وضعيت مشابه

تازه بدون مدنظر  .کند فرق چنداني نمي در ايتاليا وضعيت احت. متوسط مسلط هستند
دهند  ارقام نشان مياين . هزار دهقان فقير دارد ۲۰۰تا  ۱۰۰ گرفتن انگلستان که فقط

هاي  بنابراين ارتش. شمار دهقانان فقير اروپاي غربي بسيار کم است ،مقايسه که در
شان بسيار  پا بگيرند، کمک هايي چنين ارتش "در صورتي هم که اساسا ،کمکي تازه

  .ناچيز خواهد بود
 تواند ي عدم پرداخت اجاره و اجاره بهاي رهن در کمونيسم نمي وعده احت      

کمونيسم، جنگ داخلي، از  ها چرا که از نظر آن. باعث جذب دهقانان فقير بشود
  .ست بين رفتن بازارها و ويرانگري

در اروپاي غربي در صورتي که از بحران خبري نباشد، بحراني که در بنابراين       
زمان کنوني را به همراه خواهد آورد،  ترين وضعيت تا هشتناکد شد صورت بروز

هاي  داري تا زماني که در قيد حيات است و نفس ن فقير پشت سر سرمايهدهقانا
  .۵اند کشد،ايستاده مي آخرش را

قشر بسيار نازک  اچرا که حت. تنها هستند "کارگران در اروپاي غربي کامال      
قشري که از لحاظ . ها کمک نخواهد کرد ي متوسط نيز به آن تحتاني طبقه

                                                 
 .اند ي کشاورزي راه چنين استنباطي را باز گذاشته تزهاي مسکو در مورد مساله - ۳
 .هاي آماري در مورد سوئد و اسپانيا دسترسي ندارم من به داده - ۴
تکامل انقالب . با تاکيد زيادي تفاوت بين روسيه و اروپاي غربي را اثبات کردم »انقالب جهاني«ي  من در جزوه - ۵

 .در ايتاليا دهقانان فقير شايد به طرف پرولتاريا بيايند. من خيلي خوشبينانه بوده است آلمان به من ياد داد که قضاوت
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اين تمايز . کارگران بايد به تنهايي انقالب کنند. استاقتصادي نيز بي اهميت 
  .است بزرگ اروپاي غربي با روسيه

در روسيه هم . يد که اين وضعيت در روسيه هم بوديرفيق لنين، شايد شما بگو      
ها  انقالب دهقانان فقير به آن تازه پس از. انجام داد پرولتاريا انقالب را به تنهايي

  .ت دارد، اما تفاوتي که وجود دارد بسيار عظيم استاين واقعي. پيوستند
سرعت به جانب شما خواهند ه و ب "دانستيد که دهقانان مطمئنا رفيق لنين شما مي      
. ها بدهد توانست زمين به آن نمي دانستيد که کرنسکي قصد نداشت و شما مي. آمد

شما از . د کرددانستيد که دهقانان مدت زيادي به کرنسکي کمک نخواهن شما مي
ها ظرف چند ماه به  استفاده کرديد تا آن »براي دهقانان زمين«ي يابراز جادو
 ي در سرتاسر قاره "ها موقتا برعکس ما مطمئن هستيم که آن. پيوندنده پرولتاريا ب

  .داري کمک خواهند کرد اروپا به سرمايه
براي کمک وجود  ي عظيم دهقانان فقير يد که در آلمان تودهيشايد شما بگو      

اند، اما بدون شک  گرفته ها کارگر که هنوز جانب بورژوازي را ندارد، اما ميليون
جا جايگاه دهقانان فقير روسيه را کارگران  يعني در اين. به طرف شما خواهند آمد

  .انتظار کمک داشته باشيد گيرند و بنابراين بايد مي
چنان بر سرجاي  تمايز عظيم با روسيه هم. اشتباه است "ساسااما اين تصور نيز ا      

  .ست خود باقي
گردان شدند و به طرف  داري روي بعد از جنگ از سرمايهه دهقانان روسيه ک      

اند  داري را گرفته سرمايه اما وقتي که کارگران آلماني که هنوز جانب. شما آمدند
داري شروع  سرمايهوقت مبارزه واقعي بر عليه  پيوندند، تازه آنه به کمونيسم ب

  .شود مي
ي اين که دهقانان فقير به شما پيوستند و فقط از اين طريق رفقاي  واسطهه ب      

يب ما صو سهمي ن و پيروزي شما قوي و مستحکم است. روسي پيروز شدند
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اند،  داري ايستاده ي اين که کارگران آلماني در صف سرمايه به واسطه. نخواهد شد
وقتي که کارگران  ،چنين ساده هم نخواهد بود آمد، هم خواهدپيروزي به طرف ما ن

 .وقت مبارزه شروع خواهد شد داري پشتيباني نکنند، تازه آن آلماني از سرمايه
اش دهشتناک بود و حال  انقالب در روسيه براي کارگران در اثناي روند چند ساله

گي اتفاق افتاد، به  به ساده اما اين انقالب. برانگيز است که پيروز هم شده وهم
  .ي کمک دهقانان واسطه

وضعيت قبل از انقالب ساده و بعد از . برعکس است "اما براي ما قضيه کامال      
مسلم  قدر. خواهد بود برانگيز اما خود انقالب وهم. آن نيز ساده خواهد بود

داري نزد  سرمايهچرا که . برانگيزتر از هر انقالبي که تا به حال انجام شده است وهم
و حتي بربريت  اکمي به باالي فئوداليسم، قرون وسط شما ضعيف بود و فقط
 هاي مستحکمي ست و ريشه داري در کشور ما قوي چسبيده بود، اما سرمايه

به استثناي يک قشر الغر از لحاظ . دارد و از سازماندهي نيرومندي برخوردار است
در کنار  فقير و خرد هميشه قانانده ني وي متوسط تحتا اهميت، طبقه اقتصادي بي

  .داري نيز از آن دفاع خواهند کرد اند و تا پايان واقعي سرمايه ترها ايستاده قوي
اين موضوع را در . انقالب روسيه با کمک دهقانان فقير روسيه پيروز شد      
کارگران اما . فراموش کرد جهان نبايستي  ي همه جا، در اروپاي غربي و در اين

. اروپاي غربي تنها هستند، موضوعي که نبايستي در روسيه آن را فراموش کرد
و تاکتيک ما بايستي بر . اين يک واقعيت است. غربي تنهاست پرولتارياي اروپاي

باشد، اشتباه  هر تاکتيکي که براين مبنا اتخاذ نشده. مبناي اين واقعيت اتخاذ شود
  .شود تاريا مياست و منجر به شکست سهمگين پرول

چرا که نه فقط دهقانان . واقعيت داشتن اين ادعا را پراکسيس اثبات خواهد کرد      
که در  کنند، بل را طرح نمي ي زمين يي ندارند، مطالبه  خرد اروپاي غربي برنامه

اما . دارند شرايط کنوني که کمونيسم نزديک است پا را از روي پا هم بر نمي
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طور که اشاره کردم نظرياتي در  همان. گرايي کرد مطلق نبايد در اين ادعا "طبيعتا
هستند و در  ها مالکان بزرگ زمين مسلط اروپاي غربي وجود دارد که بر مبناي آن

چنين افکار ديگري نيز  هم. توان به کمونيسم جذب کرد نتيجه دهقانان فقير را مي
اما . دهقانان را جلب کرد توان و محلي مي يي وجود دارند که بر مبناي روابط منطقه

و در پايان انقالب هم که همه چيز درهم و برهم . اين افکار گسترش زيادي ندارند
در اين موضوع نبايد شک . مهم نيست که دهقانان فقير به طرف ما بيايند يا نه است،
اما ما بايد . تبليغ کنيم ها در ميان آن "به همين جهت ما بايستي دائما. کرد

طور گفته  همان. ل انقالب و در زمان شروع آن تعيين کنيمين را براي اواما تاکتيک
ي عمومي وضعيت در آن  گرايش عمومي توازن قوا و جنبه گي به هشد اين امر بست

  .۶ريزي شود شالوده تاکتيک ما اما بايستي بر مبناي تنها بودن پرولتاريا. دوره دارد
که بايستي آن را به صورت صريح ي نخست ـ  تبعات اين موضوع در درجه      

اروپاي غربي امکان  و آشکار اعالم کرد ـ اين است که در حال حاضر در
داري و ساختن و استقرار دائمي  انقالبي واقعي و بنابراين سرنگوني سرمايه

قدر  شان به تنهايي آن کشورهايي که پرولتارياي هم در کمونيسم وجود دارد، آن
قات ديگر مقابله کند، يعني در آلمان و انگليس، و در ست که بتواند با طب قوي
در کشورهاي ديگر تدارک براي . ياري دهقانان فقير وجود دارد امکان هم ايتاليا

انقالب فقط زماني . مبارزه از طريق تبليغ، سازماندهي و .انقالب امکانپذير است
روسيه، (رگ ي انقالب در کشورهاي بز پيوندد که اقتصاد به واسطه وقوع ميه ب

ي کافي  ي بورژوازي به اندازه درآمده باشد و طبقه به لرزه) آلمان و انگليس
توانيم  مان را نمي دهيد که ما تاکتيک به من حق مي "شما حتما. ضعيف شده باشد

کمک (ها خبري نباشد  آينده که شايد هم از آن اساس رخدادهاي احتمالي در بر
                                                 

ها  کنند بر آن شان سعي مي مخالفان يي نيستيد که با مطلق کردن ادعاهاي پايه شما جزو اشخاص دون "رفيق حتما - ۶
 .ست ا جا به آن اشاره کردم فقط در مورد چنين اشخاصي اين به همين دليل موضوعي را که من در. چيره شوند
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) اند حال بروز نکرده اي دهشتناکي که تا بهه ناارتش روسيه، قيام درهند، بحر
  .ريزي کنيم طرح
. رفيق لنين اولين اشتباه بزرگ شما در مورد اهميت واقعي دهقانان فقير است      

  .انترناسيونال نيز هست ي ي اجرايي و کنگره عين حال اشتباه کميته که در
ها  جا از توده اينهايي که در  ي اول به اين معناست که درخواست مساله      
ها در روسيه شده  توده هايي هستند که از تر از درخواست شود، هنوز خيلي بيش مي

اين  "و دوما. تر است هاي پرولتاريا در انقالب خيلي بيش بنابراين اهميت توده. است
  .تر است کم جا اهميت رهبران که در اين

در اثناي جنگ  "بعضا ا، ـ حتديدند هاي پرولتارياي روسيه قدر مسلم مي توده      
پرولتارياي آلمان، . پيوست ها خواهند شاهد آن بودند ـ که دهقانان بزودي به آن

داري  دانند که تمام سرمايه ها سر صحبت را باز کنيد، مي اولين کساني که با آن احت
  .ها ايستاده است ديگر در مقابل آن آلمان با تمام طبقات

ها شجاعت بسيار  هر پرولتارياي آلمان، از تک تک آن بنابراين انقالب از      
تا پرولتارياي  کند تري براي قرباني دادن طلب مي گي بيش تر و آماده بيش

  .روسيه
اين امر از تبعات مناسبات اقتصادي و طبقاتي در آلمان است و نه برگرفته از       

  .روشنفکران يک تئوري يا تصورات رمانتيک انقالبيون و
 فرا نيروي تمام "در صورتي که نه تمام طبقه و يا حداقل اکثريت آن شخصا      

وقت پيروز  نگيرد، آن اش را براي انقالب و بر عليه طبقات ديگر به کار انساني
مان را بايستي به اتکاي  دهيد که ما تاکتيک شما به من حق مي .نخواهد شد

  .روسيه تعيين کنيمخارج، نظير کمک  نيروي خودمان و نه بر نيرويي از
داري  غيرمسلح، تنها، بدون کمک در مقابل چنين سرمايه "پرولتارياي تقريبا      
 پرولتري در آلمان، اين به معناي آن است که هر. يي ايستاده است پارچه يک
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ها، يک مبارز آگاه است، هر پرولتري يک قهرمان است ـ و  اکثريت بزرگي از آن
  .نين استچ در سرتاسر اروپا وضعيت

شوند، يعني به يک  اکثريت پرولتاريايي که به مبارزاني جدي و آگاه تبديل مي      
 تر از نسبي خيلي قوي جا بايستي به صورت مطلق و کمونيست واقعي در اين

  .پرولتارياي روسيه بشوند
فکر يا شاعر  ها نه تبعات تصورات و خياالت يک روشن اين: و دوباره اين که      
  .بر بستر واقعيت محض است که بل

و هر چه که اهميت طبقه افزايش پيدا کند به همان نسبت به طور نسبي اهميت       
جا  بگويم که ما در اين خواهم وجه نمي من به هيچ .کند رهبران کاهش پيدا مي
ما . ي کافي مناسب نيستند شان هم به اندازه تازه بهترين. بهترين رهبران را داريم

خواستم بگويم که اهميت  جا فقط مي در اين. هستيم ها وجوي آن جستهنوز در 
  .تر است ها کم رهبران در مقايسه با اهميت توده

 ۱۶۰ميليون پرولتاريا و با ۸ يا ۷ وقتي که مثل شما قرار باشد در کشوري با      
صورت اهميت رهبران بسيار  اين ميليون جمعيت قدرت را بدست بگيريد، بله در

جايي که با چنين نيروي کمي قرار است بر  ي نخست از آن در درجه! استزياد 
وقتي که مثل . گي دارد ي تاکتيک بسته غلبه کرد، همه چيز به مساله خيلي از چيزها

کمک نيروي  شما رفيق قرار باشد با يک چنين گروه کوچکي ـاگر چه با
نخست همه چيز ي  غيرخودي ـ در يک کشوري به اين بزرگي موفق شد، در درجه

وقتي که شما رفيق لنين با گروه کوچکي از . گي دارد به تاکتيک رهبران بسته
 ي نخست تاکتيک شما در پرولتاريا مبارزه را شروع کرديد در آن مرحله در درجه

  .مناسب باعث جلب دهقانان شدي ي لحظه
راحت و ترين تاکتيک، با ص مندانه درايت اجا حت اما در آلمان چه؟ در آن      

جا طبقات  در آن. ندارد روشني آشکار حتا با نبوغ رهبري اثر زياد و به سزايي



۱۵ 

. اند، يک طبقه در مقابل تمام طبقات ديگر ديگر ايستاده ناپذير در مقابل يک انعطاف
متناسب با قدرت و . جا خودش تصميم بگيرد آن ي پرولتاريا بايستي در طبقه

تاريا در آلمان به دليل اين که دشمن چنين ي قدرت پرول اما شالوده. شا کميت
  .ي کيفي دارد شده جنبه و بهتر از پرولتاريا سازماندهي و مسلح قدرتمند

اشاره به [دار روسيه مثل داوود در مقابل گولياس  شما در مقابل طبقات مالکيت      
داوود  .ايستاده بوديد] است پيکر در تورات نبرد داوود ريزنقش و گولياس غول

پرولتارياي . ش کافي بودا يي داشت که براي کشتن حريف کوچک بود، اما اسلحه
داري ايستاده  ست که در مقابل غول سرمايه غربي غولي آلمان، انگليس و اروپاي

 قدرت بدني و به. گي دارد ي اين نبرد به توانايي و قدرت بسته نتيجه. است
  .خصوص فکري

 »بزرگي«ايد که آلمان رهبر  رفيق لنين آيا شما به اين موضوع توجه نکرده      
گر  اين موضوع بيان. هستند معمولي "هاي کامال ندارد؟ مرداني وجود دارند که آدم

  .هاست و نه رهبران ي نخست انقالب کار توده اين است که در درجه
و خود . بات تاکنونيتر از انقال تر و پرعظمت به گمان من کاري با شکوه      
  .ي اين است که کمونيسم چه خواهد بود دهنده نشان
  .جا پرولتاريا تنهاست همه. وضعيت تمام اروپاي غربي مثل شرايط آلمان است      
بار به  هاي کارگران براي اولين هاي کارگران ـ که فقط توده انقالب توده      

و زيبايي آن و يا به  ه به خاطر خوبيهم ن اند و آن آرايي کرده تنهايي براي آن صف
آرايي به دليل وضعيت  اين صف که ريزي کرده، بل خاطر آن که کسي آن را طرح

 از تمايزات بين روسيه و اروپاي غربي. ۷است طبقاتي و اقتصادي شکل گرفته
  :هاي زير را استنتاج کرد گيري توان نتيجه مي

                                                 
ام که نشان  ديگري را مدنظر نگرفته) ميليون نفر در آلمان ۷۰ ميليون به ۲۰ از(هاي آماري  جا من نسبت در اين - ۷

ها، حزب و رهبر هم در اثناي و هم در پايان انقالب  ي بين توده ها و رهبر و رابطه توده اهميت دهند که در آلمان مي
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هاي اپورتونيست  مسکو يا کمونيست ي اجرايي در وقتي که شما يا کميته .۱      
انگليس مطرح  ها يا حزب کمونيست روي شما در اتحاد اسپارتاکيست دنبال

. هوده ست بي ها بحثي ي رهبران يا توده بحث و جدل در مورد مساله: کنند که مي
وجوي رهبران  چرا که ما نه فقط در جست تعميم اين موضوع به ما اشتباه است

 "نين به اين دليل که اين مساله نزد شما از اهميت کامالچ که هم هستيم، بل
  .برخوردارست متفاوتي

ها بايستي يک کل واحد را  گوييد که رهبران و توده وقتي که شما مي .۲      
ما هنوز در  تشکيل دهند، اين موضوع نه فقط به اين دليل اشتباه است که

ل هم که اين مساله براي که به اين دلي وجوي چنين کل واحدي هستيم، بل جست
  .تا براي شما متفاوتي برخوردار است "ما از اهميت کامال

گوييد که حزب کمونيست بايستي داراي انضباط آهنين  وقتي که شما مي .۳      
اشتباه است که ما هنوز  م نظامي باشد، اين موضوع نه فقط به اين دليلسو سانترالي
چنين به اين  که هم م قوي هستيم، بلسليوجوي انضباط آهنين و سانترا در جست

  .متفاوتي برخوردارست تا براي شما "اهميت کامال دليل که اين مساله براي ما از
گوييد که ما در روسيه نسب به اين يا آن موضوع  وقتي که شما مي .۴      
يا در مقطع  ي کورنيلوف به طور مثال پس از حمله(کنيم گونه برخورد مي اين

در اين يا در مقطع ديگري در پارلمان شرکت  "يا اين که ما قبال و) ديگري
پس پرولتارياي آلمان نيز بايد  ايد، ها کار کرده کرديم و يا اين که در اتحاديه

جايي که  گيري و برخورد را با اين مسائل بکند، از آن همين موضع "دقيقا
ه تمام شرايط و طرف شما مطلق نيستند و قابل تعميم ب موضوعات مطرح شده از

                                                                                                                 
ي بحث من  اين مساله بسيار مهم منجر به گسترش دامنه پرداختن به. توانند باشند تا در روسيه طور ديگري مي

 .شود مي
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 ها در هر شرايطي نيستند، چرا که شرايط بدون آن ها و دليل درست موقعيت
  .با شرايط روسيه متفاوت است "طبقاتي اروپاي غربي در مبارزه در انقالب کامال

هاي اپورتونيست  ي اجرايي در مسکو يا کمونيست وقتي که شما يا کميته.۵      
در روسيه درست بوده،  را به ما ديکته کنيد که خواهيد تاکتيکي اروپاي غربي مي

کرد دهقانان  تاکتيکي که براساس تخمين يا ارزيابي آگاهانه يا غيرآگاهانه از عمل
کارکن در روسيه بوده است، اما تعميم اين تاکتيک به  فقير يا ديگر قشرهاي

ـ . نيست اروپاي غربي معناي ديگرش اين است که پرولتارياي اروپاي غربي تنها
کنيد يا تاکتيکي  تاکتيک شما در روسيه، تاکتيکي که شما براي ما هم تجويز مي

باعث نابودي و شکست دهشتناک  کنيد که شما در اروپاي غربي تعقيب مي
  .پرولتارياي اروپاي غربي خواهد شد

ي اجرايي در مسکو يا عناصر اپورتونيست در اروپاي  وقتي که شما يا کميته.۶      
در انگلستان  BSPو  در آلمان ها ر مرکزيت اتحاد اسپارتاکيستغربي نظي

خواهند ما را در اروپاي غربي مجبور به اتخاذ تاکتيکي اپورتونيستي کنند  مي
) گذارند ست که پرولتاريا را قال مي عناصر خارجي اش به اپورتونيسم همواره تکيه(

 کمک، اهميت عظيمموضوع تنها ماندن، عدم انتظار . حق به جانب شما نيست
ها داليل عمومي هستند که بايستي  اهميت نسبي رهبران ـ اينبنابراين ها و  توده

اين موضوعات . استنتاج شوند ها هاي اروپاي غربي بر مبناي آن تاکتيک کمونيست
کمونيست اتريشي ـ  ۱۹۳۹ـ ۱۸۸۵ نام مستعار کارل سوبلسوهن[توسط رادک 

ي  د، مطرح شدند، موضوعاتي که توسط کميتهدر آلمان بو زماني که او] مجاري
شما، ناديده  هاي اجرايي انترناسيونال در مسکو و از جانب شما، با توجه به صحبت

تاکتيک حزب کارگران کمونيست آلمان، حزب کمونيست سيلويا . اند گرفته شده
ها دادند  نامي که در مسکو به آن ،آمستردام و اکثريت کميسيون ۸پانک هورست

                                                 
 .حداقل تا به امروز - ۸
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اهميت عظيم تک تک  ي وها ساس تنها بودن پرولتاريا و اهميت عظيم تودهبر ا
  .است ها استوار آن

ها را به عنوان يک  کنند که قبل از هر چيز توده ها تالش مي به همين دليل آن      
کنند، تک تک افراد را به  کل واحد و تک تک افراد را به مرتبت باالتري هدايت

که از  ربيت کنند و نه فقط از طريق آموزش تئوريک بلعنوان مبارزان انقالبي ت
ي چيزها به  ي همه اين موضوع را روشن کنند که نتيجه هاي عملي طريق آموزش

 تر گي دارد و نه به کمک خارجي طبقات ديگر و خيلي کم ها بسته خود آن

  .ي انتظارات را از خودشان داشته باشند از آن به رهبران و اين که بايد همه
اگر که از نظريات شخصي، مسائل کم اهميت و مر بوط به رشد ناموزون نظير       

را مدنظر نگيريم، مطالبي که  کنند آن مطالبي که ولفهايم و الفن برگ مطرح مي
ناپذير هستند، نظريات اين احزاب و  ل برآمد يک جنبش اجتنابيها در اوا طرح آن

  .۹اشتباه است "شان واقعا مبارزهدرست ولي  "تئوريک کامال ي رفقا از جنبه
يم در يک مکان معين از مرز يوقتي که ما از شرق اروپا به طرف غرب آن بيا      

شرق به طرف درياي مديترانه،  کنيم، مرزي که از درياي ي عبور ميي اقتصادي
اين خط مرزي فرضي دو دنيا را از  .کند از دانسيگ به طرف ونيز عبور مي "تقريبا
ي صنعتي ـ تجاري و  قسمت غربي اين خط مرزي سرمايه .کند مي جداديگر  يک

طور کامل ادغام  به "ي بانکي بسيار رشد کرده، تقريبا است که با سرمايه مالي مسلط
ي اين سرمايه است، يا اين که  ي کشاورزي حتا زيرمجموعه شده است، سرمايه

يابي بسيار  مايه از سازماناين سر. کرد داشته باشد عمل مجبور است در ارتباط با آن
 ترين وجهي در درست دولت متمرکز شده بااليي برخوردار و به گسترده

 .است

                                                 
همواره از نظرات شخصي و نه نظريات  "تان تقريبا که شما در مبارزه اين نکته توجه مرا به خود جلب کرده - ۹

 .کنيد تان استفاده مي رسمي مخالفان
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ي متمرکز بانکي، تجاري ـ  در قسمت شرقي اين مرز مفروض نه از سرمايه      
ش از طريق ا ي مطلق سلطه ست و نه ازا  يافته خبري ترابري، صنعتي بسيار تکامل

  .دولت مدرن
انگاشتن تاکتيک انقالبي پرولتاريا در قلمرو غربي اين  سان ترتيب يک بدين      

  .برانگيز است تعجب خودي خود ديگر بسياره مرز با قلمرو شرقي آن ب
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   ها ي اتحاديه مساله.۲ 
  

جا سعي  ل عمومي نظري را مطرح کردم، در اينيحال پس از اين که من دال      
ها در آلمان  حق به جانب چپ کنم به طور عملي اثبات کنم که به طور عمومي مي

ي  ها و چه در مورد مساله ي اتحاديه چه در مورد مساله. و انگلستان است
 .پارلمانتاريسم

  .پردازم ها مي ي اتحاديه ي نخست به مساله در درجه      
 هاي کري رهبر بر تودهطور که پارلمانتاريسم نماد اعمال قدرت ف همان      

قدرت مادي رهبر بر  هاي نماد اعمال طور هم جنبش اتحاديه همان کارگران است،
 ي گذشته تاکيد کرد، طور که مارکس در دوره همان. هاي کارگران است توده

. هايي طبيعي براي اتحاد پرولتاريا هستند ناسازم داري ها در سرمايه اتحاديه
 تر از آن در عصر امپرياليسم به رفته و حتا بيش پيش داري در سرمايه ها اتحاديه

همان گرايش  اند که مثل دوران متاخرتر هاي بزرگي تبديل شده مراتب به سازمان
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 يي از ها طبقه آن در .دهند تکاملي دولت بورژوايي را از خود نشان مي
 ها شکل گرفته است که تمام ابزارها را براي اعمال منصبان و بوروکرات صاحب

منصبان  مالي، مطبوعات، به کارگماشتن صاحب قدرت در اختيار دارند، منبع
 دونپايه؛ کساني که در بسياري از موارد از قدرت بسيار بااليي برخوردارند،

اند و خودشان را  گزاران جمع به سروران خودشان تبديل شده کساني که از خدمت
ها با دولت و بوروکراسي آن  حاديهات و در اين زمينه. کنند يابي مي با اتحاديه هويت

ها مسلط باشد،  رغم دمکراسي که بايد در اين اتحاديهمطابقت کامل دارند که عال
ه شان را در مقابل بوروکراسي به کرسي ب هاي قادر نيستند که خواسته شان اعضاي

 هر گونه بنا شده که هايي ها و نظامنامه نشانند، دستگاهي که هنرمندانه با اساسنامه
که به مدارج باالتر سرايت کرده باشد، درنطفه خفه  شورِش اعضايش را قبل از آن

 .کند مي

هم پس از تغيير پرسنال، با  ها تازه آن ها بعضي از اتحاديه تاکنون پس از سال      
هاي  در سال. اند پيدا کرده هاي ناچيزي دست يي به موفقيت گيري سرسختانه پي

ها در انگلستان، آلمان،  غلب اعضاي شورشي اتحاديهقبل از جنگ و بعد از آن ا
ها يا  نيروي خودشان و برخالف ميل رهبران اتحاديه آمريکا فقط با تکيه به

چه که بايد  تر آن اين مساله خيلي بيش. دست به اعتصاب زدند شان مصوبات
ي  ها نماينده گر اين است که اين سازمان تر بيان رسد که بيش به نظر مي طبيعي

که  هستند، نه اين زمان به عنوان چيزي بيگانه که هم بل. شان نيستند کل اعضاي
که  شان هستند، بل ي مطالبات کننده قرار گرفته و تعيين کارگران فراي اتحاديه

شان حتا  ها هستند که اعضاي سر آن ها قدرت خارجي فراي برعکس اتحاديه
ها  ن قدرت از خود آنهر چند که اي. توانند برعليه آنان شورش کنند مي

که شورش  پس از آن. فرايندي مشابه دولتبنابراين . سرچشمه گرفته است
 ي اعضاء رغم نفرت و ناتواني تلخ تودهي قديمي عال کند، سلطه فروکش مي
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تفاوتي و  گاه اين سلطه بر بي کند، چرا که تکيه دوباره برقرار و خود را تثبيت مي
اعضاي اتحاديه و از الزامات  ي مصمم توده ي دهفقدان نظريات روشن و واحد، ارا

ها به عنوان تنها ابزار براي وحدت نيروي کارگران  اين نظريه است که به اتحاديه
  .کند نگاه مي برعليه سرمايه

کارگران بر عليه  داري با محدود کردن مبارزات هايي در سرمايه چنين اتحاديه      
ترتيب با فراهم کردن  بدين سازي سرمايه وسرمايه، بر عليه گرايشات مطلق فقير

ي از ينتيجه خود به جز ي کارگر نقش خود را ايفاء و در ي حيات طبقه امکان ادامه
اما با برآمد انقالب هنگامي که پرولتاريا به . اند تبديل شده داري ي سرمايه جامعه

آيد، تازه  يم داري، به عنوان نابودگر آن به صحنه ي سرمايه عنوان بخشي از جامعه
  . [...]ايستند ها در مقابل پرولتاريا مي در اين زمان اتحاديه

ناپذيري تبديل دولت به ابزار انقالب  مالحضات مارکس و لنين در مورد امکان      
توان . ها نيز صادق است سازمان اتحاديه پرولتري عالرغم دمکراسي رسمي در مورد

گزين کردن رهبران  تغيير پرسنل، جايتوان از طريق  ها را نمي ضدانقالبي آن
  .با رهبران راديکال يا انقالبي از بين برد، يا تضعيف کرد کار محافظه

گيرد و مانع  ي کارگران را از آنان مي ها قدرت توده شکل سازماني اتحاديه      
تواند به  تنها زماني مي انقالب. شود ها مي ي آن ها به ارگان اراده تبديل اتحاديه

شان را  ها را نابود کند، يعني اشکال سازماني پيروزي دست پيدا کند که اين سازمان
سيستم . به چيز ديگري تبديل نمايد "ها را کامال و آن به طور کامل تغيير دهد

 چنين که هم شوروي نه فقط قادر نشد که بازسازي دروني بوروکراسي دولتي بل
نه فقط ارگان سياسي جديد . ابود کندکن و ن ها را ريشه بوروکراسي در اتحاديه

هاي  ي ساختن اتحاديه زمينه چنين که هم پرولتري بر عليه سرمايه ايجاد نشد، بل
در جدل بين احزاب در آلمان اين مبحث که شکل انقالبي . جديد نيز فراهم نشد

. به عقايد انقالبي اعضاي آن دارد به ريشخند گرفته شد گي يک سازمان فقط بسته
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 ي ها اداره ون انقالبي اين باشد که خود تودهمترين مض ر صورتي که مهماما د

امورشان ـ رهبري جامعه و توليد ـ را به دست بگيرند، ديگر هر شکل سازماني که 
ندهد، ضدانقالبي و مضر است و به  فرمايي و رهبري را ي حکم ها اجازه به توده

ش در ا ي که انقالبي بودنگزين آن شود، شکل همين دليل بايد شکل ديگري جاي
دهد که خودشان فعاالنه در مورد همه چيز  کارگران اجازه مي اين است که به

  »۱۰.تصميم بگيرند
سالح خوبي براي انقالب در اروپاي غربي نيستند،  شان ها بدليل ماهيت اتحاديه      

  داري يهکار سرمابه ابزار  ها تازه اگر که هم اين موضوع را ناديده بگيريم که آن
شان  ها به دليل سرشت اند و در دست خائنين قرار دارند، اين سازمان بدل شده
گان و  ها را به برده خواهند اعضاي اتحاديه که همواره مي يي دارند عرضه رهبران بي

 صورت اين رهبران کاربرد ي دست خودشان تبديل کنند، در غير اين بازيچه

داري  ا در مبارزه، در انقالب برعليه سرمايهه اتحاديه. دهند خود را از دست مي
بسيار بااليي دارد و برعليه  يابي ي سازمان داري که درجه اروپاي غربي، سرمايه

 ترند، ها خيلي قوي ها در مقابله با اتحاديه آن. داري ضعيف هستند دولت اين سرمايه
که عالوه بر اين هاي شغلي هستند  هاي رسته هنوز اتحاديه" بعضا ها چرا که اتحاديه

 يي هستند که فقط براي دوران تحوالت کنند و ابزار پيچيده خيلي کند کار مي
انقالب نشود ما دو باره براي  "در صورتي که فورا. خورند تدريجي و آرام بدرد مي

روبرو هستيم و پس از اين دوره  آميز يک دوره براي يک دوره با مبارزات مسالمت
شان بايد  ها شوند که تکيه گزين آن هاي صنعتي جاي اديهها بايد نابود و اتح آن

خواهيم با  حاال ما مي. باشند] صنعتي[هاي  يي و کارگاه کارخانه هاي درون سازمان
راه  هاي مفلوکي که در هر صورت بايد نابود شوند، انقالب اين اتحاديه

                                                 
۱۰ - Anton Pannekoek, Die Entwicklung der Weltrevolution und die Taktik 

desKommunismus,in:Kommunismus, Wochenschrift für Theorie und Praxis 
des revolutionären Marxismus, 1.Jg. (1920), Heft 28/29, S. 994-996 (Hrg.) 
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 دارند، کارگران براي انقالب در اروپاي غربي احتياج به سالح!!! ندازيما بي
 اروپاي غربي است که بتواند يي تنها سالح انقالب در کارخانه هاي درون سازمان

کارگران اروپاي غربي احتياج .ديگر پيوند دهد يک کل واحد با يک ها را در آن
کمک  ها کسي به آن که تنها هستند، براي اين که به دليل اين به بهترين سالح دارند،

 يي را در آلمان هاي درون کارخانه ها بايد سازمان و در نتيجه آن. نخواهد کرد
ها  ما بايد اين سازمان .برپاکنند "ي انقالب قرار دارند، فورا و انگلستان که در آستانه

. کشورهاي ديگر هر چه زودتر برپا کنيم جايي که توانايي آن را داريم در را تا آن
ما اين کار را در  :ندک ي شما به کارگران هيچ کمکي نمي رفيق لنين اين گفته

هاي مبارزاتي به  به اين دليل که شما سازمان "اوال. اين نحو انجام داديم روسيه به
شما . نداشتيد ها در اروپاي غربي کارآمدي را مثل بسياري از اتحاديهنااين 

 "سوما .ي انقالبي بودند کارگران داراي ايده "دوما. هاي صنعتي داشتيد اتحاديه
که  "اما چهارما. دولت بسيار نازل بود چنين داري و هم يابي سرمايه ي سازمان درجه

شما احتياج به بهترين سالح . به شما کمک شد: يي نيز بود کننده عامل تعيين
در . ما بايد بهترين سالح را در اختيار داشته باشيمبنابراين هستيم،  ما تنها. نداشتيد
شکستي منجر به  صورت هر ايندر غير . صورت پيروز نخواهيم شد غير اين
  .هاي بعدي خواهد شد شکست

به  رفيق. کنند مي چنين عوامل ديگر مادي و رواني اين موضوع را اثبات هم      
. گونه بود هجنگ چ خاطر بياوريد که شرايط آلمان قبل از جنگ و در اثناي

 ها همچو هاي بيش از پيش ضعيف در دست رهبراني بودند که از آن اتحاديه
بعد . کردند استفاده ميوءداري س سرمايه هاي مرده و ابزاري در خدمت ماشين

شان بر عليه  هاي اعضاي ها و توده ها از اتحاديه رهبران اتحاديه. انقالب از راه رسيد
شان و  ها، توسط رهبران ها و با حمايت آن با کمک اتحاديه. استفاده کردند انقالب

ها شاهد  کمونيست. رسيد ها انقالب به قتل حاديهچنين با کمک اعضاي ات هم "بعضا
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ها مانع اعتصابات براي  آن. ها به قتل رسيدند شان با کمک اتحاديه بودند که برادران
کنيد که امکان دارد که کارگران  فکر مي "شما واقعا آيا! رفيق. انقالب شدند

 ابزار بسيار ها که آن هايي باقي بمانند؟ عالرغم اين انقالبي در چنين اتحاديه
حتا . دانم من اين مساله را از نظر رواني غيرممکن مي! ضعيفي براي انقالب هستند

ها  به طور مثال در صورتي که منشويک خود شما به عنوان عضو يک حزب سياسي
از  "گرفتيد؟ شما حتما کردند چه موضعي مي در انقالب چنين برخوردهايي را مي

 !)تر انجام داديد که شما اين کار خيلي پيش اين عالرغم(کرديد  انشعاب مي ها آن
سياسي است و ربطي به  مساله بر سر يک حزب جا در اين: شما شايد بگوئيد که

در انقالب و در اثناي آن هر  .کنيد من معتقدم که شما اشتباه مي. ها ندارد اتحاديه
  .استکارگري يک حزب سياسي انقالبي يا ضدانقالبي  يي و هر انجمن اتحاديه

بايستي بر اين فوران احساسات : ايد که تان هم گفته شما شايد بگوييد، در مقاله      
ها و شواهد مشخص به  نمونه من با. ت کمونيستي فائق شدابه خاطر وحدت و تبليغ

چرا که ما  .شما نشان خواهم داد که اين کار در اثناي انقالب آلمان غيرممکن بود
مشخص و روشني نسبت به اين مسائل داشته  "مالکا بايستي ديدگاه چنين هم

 صد هزار نفر از "فرض حرکت کنيم که در آلمان واقعا از اين پيش... باشيم
سازي، صد هزار نفر از کارگران انقالبي صنايع فوالد  کارگران انقالبي صنايع کشتي

اي وجود داشتند که حاضر بودند بر و صد هزار نفر از کارگران انقالبي در معادن
ها کارگر ديگر  اما آن ميليون. انقالب اعتصاب و مبارزه کنند و براي آن بميرند

دادند؟  بايستي چه کاري انجام مي نفر مي، ۳۰۰۰۰۰ حال اين. نداشتند چنين قصدي
کنيد که کارگران  قبول. يي براي مبارزه تأسيس کنند متحد شوند و اتحاديه "اوال

ي جديدي بر  حال يک اتحاديه. انجام دهند توانند، بدون سازمان هيچ کاري نمي
ي  شان در اتحاديه بيايد، حتا زماني که اعضاي وجوده ي قديمي ب عليه آن اتحاديه

 که به طور واقعي هم بمانند، اين يعني انشعاب قديمي نه فقط به صورت رسمي بل
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نل ها و به پرس ييي جديد احتياج به مطبوعات، گردهما اما اعضاي اتحاديه. کردن
و کارگران آلماني هم که آه در  برد اين کارها بسيار هزينه مي. بگير دارند حقوق

ي جديد بايستي حتا ناخواسته  ها براي حفظ اتحاديه بساط ندارند، پس در نتيجه آن
چه را  بررسي مشخص مساله به اين نحو است، آن. را ترک کنند ي قديمي اتحاديه

  . ناپذير امکان ست يافتي هکنيد، ر که شما تصور مي
ها  کارگران آلماني که از اتحاديه. اما هنوز داليل مادي بهتري نيز وجود دارند     

هاي درون  نابود کنند، سازمان ها را خواستند اتحاديه خارج شدند، کارگراني که مي
دست  "بايستي فورا فقط مي. وجود بياورند، آماده براي انقالب بودنده يي را ب کارخانه

حال . خواستند، مبارزه کنند ها نمي اما اتحاديه. جا بود انقالب آن. زدند ارزه ميبه مب
تان تبليغ   هاي ايده ها بمانيد، براي در اتحاديه :کند گفتن اين موضوع چه کمکي مي

 در اين. تر خواهيد شد و اکثريت را به طرف خود جلب خواهيد کرد کنيد، شما قوي
ست ناديده  کردن اقليت را که در اين موارد طبيعي خفه صورت، تازه اگر که موضوع

 ها چپ چنين نبايد فراموش کنيم که ولي هم يافت مناسبي باشد، توانست ره بگيريم، مي
کردند، اما فقط  تالش مي "چه که گفتيد در صورت داشتن فرصت کافي حتما براي آن

انقالب هنوز . بودجا  انقالب آن. را داشتند کار در صورتي که فرصت کافي براي اين
 رفيق به اين نکته توجه کنيد که کارگران آلماني در انقالب(در انقالب . جاست هم آن

 کارگران انقالبي از سوسيال) وجود آورنده شان را ب انشعاب و اتحاد کارگري
شما و . ديگري وجود ندارد براي مبارزه کردن امکان. پرستان انشعاب کردند وطن

. گوييد که انشعاب درست نيست مي ي انترناسيونال سکو و کنگرهي اجرايي در م کميته
مدت  شود، چرا که کارگران در دراز داليل مادي و رواني انجام مي اما انشعاب به

  .کنند به قتل برسند مي که مبارزه ها به خاطر اين آن توانند تحمل کنند که ديگر نمي
و فقط به خاطر . ها بود چپ گيري اتحاد کارگري توسط همين نکته علت شکل      

هنوزهم ادامه دارد و تا زماني  که اين است که هنوز انقالب در آلمان تمام نشده، بل
  .که به پيروزي برسد، علت مقاومت و پافشاري کارگران همين مساله است
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گيري کامال متفاوت با  رفيق لنين وقتي که در جنبش کارگري دو سمت      
غير از انشعاب وجود  گيرد آيا راه ديگري هم به کل ميديگر براي مبارزه ش يک

شناسيد؟ و آيا چيزي متضادتر از انقالب و  دارد؟ آيا شما ابزار ديگري را مي
و اتحادکارگران کامال حق  KAPDجهت  ضدانقالب وجود دارد؟ به همين

  .دارند
 اند؟ نبوده ها همواره به نفع پرولتاريا گري ورفيق آيا اين انشعابات و روشن      

است؟ من در اين زمينه  مدت حقانيت خود را اثبات کرده موضوعي که در دراز
پرستان بوديم،  ما هنوز وقتي که در حزب سوسياليست وطن. داراي تجاربي هستم

حزب نداشتيم اما وقتي که از حزب خارج شديم عالرغم  هيچ تاثيري بر روي اين
 اما پس از مدت کوتاهي تاثيرگذاري اين که در آغاز تاثير خيلي کمي داشتيم،

ها هم  رفيق آيا شما بلشويک .تر شد تر و بيش تر و پس از آن نقش ما بيش ما بيش
 کنم که وضعيت شما هم مي بعد از انشعاب همين وضعيت را نداشتيد؟ من فکر

تر  اوايل نيروي بسيار کوچکي بوديد که به مرور زمان بزرگ. شبيه به ما بود "دقيقا
 - فرايند .ايد االن هم که به يک نيروي عظيم تبديل شده تر شديد و ردهو گست

 به تکامل سياسي و "کامال _تر شدن يک گروه کوچک  تر و گسترده قوي
در صورتي که انقالب در آلمان فروکش نکند، هنوز . گي دارد اقتصادي بسته

نبايد ارقامي . ودتر ش نيز بيش توان اميدوار بود که اهميت و تأثير اتحاد کارگري مي
سردي ما شوند، چرا که  ميليون نفر باعث دل، ۷ نفر در مقابل، ۷۰۰۰۰ نظير

 تر ها توانستند به مرور زمان قوي اين هم نظير بلشويک تر از هاي کوچک گروه
کارگري  هاي صنعتي که اتحاد يي و کارگاه هاي درون کارخانه چرا سازمان. شوند

ي حزب کمونيست بهترين و تنها سالح  کند، به عالوه ها فعاليت مي با اتکاء به آن
شود که  هستند؟ براي اين که اين امر باعث مي خوب براي انقالب در اروپاي غربي

هاي  ها در اتحاديه خود کارگران به صحنه بيايند که قابل مقايسه با فعاليت آن
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هاي  سازمانگيرند و  ها از اين طريق رهبري را به دست مي نيست و آن قديمي
هر کارخانه و هر  کنند، ترتيب کل اتحاد کارگري را کنترل مي  يي و بدين کارخانه

ها  و کارگران در آن. دهد کارگاهي به خودي خودش يک واحد کل را تشکيل مي
يي بر مبناي  هاي درون کارخانه تشکل .کنند مي افراد مورد اعتماد خود را انتخاب

ي اقتصادي دوباره افراد  براي هر حوزه. اند شده بندي هاي اقتصادي تقسيم حوزه
ي سراسري کل  رئيسه شوند و خود اين معتمدان هيئت اعتماد انتخاب مي مورد
يي بدون مدنظر  درون کارخانه هاي ي تشکل مجموعه .کنند وري را انتخاب ميتامپرا

ود شوند، اتحادکارگري خود را به وج به چه بخش صنعتي مربوط مي که گرفتن اين
  .براي انقالب سازماندهي شده است "که يک تشکيالت، کامال بينيم ما مي. آورند مي

آميز از قابليت انطباق با  مسالمت "اين تشکيالت در دوران بينابيني مبارزات نسبتا      
يي در چارچوب  درون کارخانه تشکيالت. ملزومات اين دوران برخوردار است

بينيم  جا مي چنين در اين ما هم. اند ديگر مرتبط يک اتحاد کارگري بر اساس صنايع با
که او در کارخانه و  کند، به دليل اين و هر کارگري قدرت پيدا مي که کارگران

اش و  ي اقتصادي حوزه ها بر روي اش افراد معتمد را انتخاب و از طريق آن کارگاه
وجود دارد، اما  جا مرکزگرايي قوي در اين. گذارد کل امپراتوري تأثير مستقيم مي

ِ ت مستقيم کارخانه فرد و. نه بيش از اندازه او . اش، قدرت بزرگي دارد تشکيال
 اش را عزل و فرد ديگري را به جاي او معتمد انتخاب شده "تواند فورا مي

گزين کردن  ترتيب جاي انتخاب کند که تبعاِ ت آن عزل مراتب باالتر و به همين
تر از  وجود دارد، اما نه بيش فردگرايي. است فرد ديگري به جاي فرد عزل شده

هاي مرکزي، شوراهاي امپراتوري و  يي که بايد باشد، چرا که ارگان اندازه
فرد و رهبران مرکزي فقط براي اين . زيادي دارند هاي اقتصادي قدرت حوزه
 ي برآمد انقالبي در اروپاي کنيم، يعني در دوره مي  گي زندهيي که ما در آن  دوره

  .تر از آن ست قدرت دارند و نه بيشا جا که ضروري و ممکن ربي تا آنغ
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داري شهروند در مقابل دولت فقط يک انگاره  مارکس نوشته است که در سرمايه      
. قديمي نيز صادق است هاي اين امر در مورد اتحاديه. تر نيست و عدد بيش

هفتم فراي کارگران بوروکراسي و کل واحد تشکيالت خيلي باالتر و در آسمان 
ها  توانند به عرش اعالي آن کارگران نمي. بيگانه هستند ها کنند و با آن پرواز مي

 بوروکرات آن. تر نيستند ها انگاره و رقمي بيش کارگران در مقابل آن. برسند
ي حي و حاضر،  کند، موجود زنده ها در کارخانه کار مي کارگري نيست که کنار آن

قديمي افراد ديگري را به جاي  هاي يد و در اتحاديهيشما بيا حال. کامل و مبارز
ها بگذاريد، پس از مدت زمان کوتاهي شما خواهيد ديد که اين افراد هم  بوروکرات
ها، فراي سر  ني براي توده هنيافت دست :کنند ها را پيدا مي بوروکرات هاي همان منش

مقتدراني تبديل  نفرشان به ۱۰۰ ازنفر  ۹۹. ها گونه پيوندي با آن ها و بدون هيچ آن
ها را به چنين افرادي  ها آن سرشت اتحاديه. ايستند شوند که در کنار بورژوازي مي مي

  .کند تبديل مي
ها در  خود کارگران در اين سازمان! يي هاي درون کارخانه برخالف سازمان      

ر صورتي که و د. گيرند مي گيري اتحاديه و مبارزه تصميم مورد تاکتيک، سمت
او  "ها فورا اند، آن همان کاري را انجام ندهد که کارگران از او مطالبه کرده »رهبر«

ست چرا که کارخانه و کارگاه به طور ا اين فرايندي دائمي. کنند را برکنار مي
وجود دارد  جايي که امکانش تا آن. يي دائمي ست در مبارزه زمان خود سازماني هم

ها  هاي خود اين سازمان، و توده مندي مهارت و توان گر و رهبر محصول کنش
چه  تر از آن تر و فراتر و ژرف خيلي بيش. هستند ي خودشان گر و رهبر مبارزه کنش

 پذير شان امکان شان و چه سنديکاليستي هاي قديمي چه رفرميستي که در اتحاديه
يي و اتحاد کارگري تک تک خود افراد و  هاي درون کارخانه سازمان. ۱۱بود

                                                 
ست که بايستي اين موضوع را به خوبي درک کرد که پيوند جديد بين فردگرايي و مرکزگرايي در حال  بديهي – ۱۱

کند و  که اين پيوند جديد تازه شکل گرفته و در خود مبارزه تکامل پيدا مي گرفت، بل حاضر و فوري شکل نخواهد
 .رسد ه کمال ميب
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 "به کساني که آن را واقعا کنند، ها را به حاملين مبارزه تبديل مي خود تودهبنابراين 
ها و اتحاد کارگري بهترين سالح براي  به همين دليل اين سازمان .کنند رهبري مي

غربي به آن احتياج داريم تا بدون سالحي که ما در اروپاي  انقالب هستند، همان
رفيق تازه  اما. داري جهان را سرنگون کنيم مندترين سرمايه کمک ديگران قدرت

دليل اصلي آخري در ارتباط تنگاتنگ با . داليل ضعيفي هستند "اين داليل، نهايتا
 دليل آخري که. ها اشاره کردم آن ست که در ابتداي اين نامه به هايي پپرنسي

: کننده هستند و احزاب اپوزيسيون در انگلستان تعيين KAPDم براي مطرح کرد
ها و تک تک افراد را در آلمان و انگلستان  رشد ذهني توده خواهند اين احزاب مي

ابزار وجود  به نظر شما در اين مورد فقط يک. به ميزان بسيار زيادي ارتقاء بدهند
يا شما ابزار ديگري را در جنبش خواهم از شما بشنوم که آ و من دو باره مي. دارد

ست که با مبارزه ا گيري يک گروه ابزار شکل به نظر من اين ؟شناسيد کارگري مي
 شناسم، شما رفيق من ابزار ديگري را نمي. بايد باشند  گونه چهها  دهد که توده نشان مي

من معتقدم که در . من را از آن با خبر کنيد "شناسيد لطفا اگر ابزار ديگري را مي
عمل،  خوِد: ستا وار ابزار عمل نمونه جنبش کارگري و به خصوص در انقالب تنها

داري و  هاي کوچک که بر عليه سرمايه رفقاي چپ معتقدند که اين گروه. وار نمونه
ش ا ا، امکانها را به طرف خود جلب، ي توانند اتحاديه کنند، مي مبارزه مي ها اتحاديه

اين . را پيش بگيرند تري ها را مجبور کنند که راه درست وجود دارد که بتوانند آن
هاي  اشکال جديد سازمان. ستا پذير وار امکان کرد فقط از طريق عمل نمونه روي

به همان . ناپذيرند اجتناب "مرتبت کارگران آلماني کامال يي براي ارتقاء درون کارخانه
همان  کنند، به پرست مقابله مي مونيست با احزاب سوسيال وطننحوي که احزاب ک

. ۱۲هاي قديمي مقابله کنند نحو نيز بايستي اين تشکل جديد اتحاد کارگري با اتحاديه
                                                 

ي خود  تواند پاکدامن باشـد کسـان زيادي را شـيفته آميز شـما که اتحاد کارگري نمي ي طعنه با مالحظه - ۱۲
کارگري مجبور شود براي رفاه در چارچوب  اين مسـاله فقط در صـورتي مصـداق دارد که اتحاد .کند نمي

 .کند، اشتباه است ه اتحاد کارگري براي انقالب مبارزه مياما اين مالحظه تا زماني ک. داري مبارزه کند سرمايه
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ي رفرميست سوسيال  شده هاي برده توده توان وار مي تنها از طريق عمل نمونه
  .پرست را تغيير داد وطن
انگلستان هم مثل آلمان در . پردازم در انگلستان مي ها چپجا من به  حال در اين      

که  ست، بلا جا انقالبي در آن که موقعيت ي انقالب قرار دارد، نه به خاطر اين آستانه
داري، اقتصادي  به اين دليل که شمار پرولتاريا بسيار زياد است و شرايط سرمايه

بارزه شروع شود، ست تا ما ي قوي کافي يک ضربه جا فقط آن. مناسب است
 .اين ضربه زده خواهد شد. يي که فقط با پيروزي به پايان خواهد رسيد مبارزه

 کنند ي انگلستان آن را به طور غريزي احساس مي رفته اغلب کارگران پيش
ها در انگلستان مثل  آن و به همين دليل )کنيم طور که ما آن را احساس مي همان(

گيري مختلفي دارد و در  اند که هنوز جهت هآلمان جنبش جديدي را تأسيس کرد
 »آرايي از پايين صف«ـ مثل آلمان ـ جنبش  وجوي چرايي خودش است جست

اين جنبش خيلي شبيه به . ۱۳بدون رهبر "تقريبا ،هاست، بدون رهبر جنبش خود توده
  .کارگري در آلمان است اتحاد
جنبش فقط در دو کشور از  ايد که اين رفيق آيا شما به اين موضوع توجه کرده      
ها؟ و  است؟ و از بطن خود توده داري شکل گرفته ترين کشورهاي سرمايه رفته پيش

کند که اين جنبشي  اين جنبش به خودي خود اثبات مي ؟۱۴در بسياري از مناطق
در انگلستان اين ! تواند از گسترش آن جلوگيري کند کسي نمي است خودپوي و

هاي  اتحاديه چرا که. ست تا در آلمانا تر ها خيلي ضروري اتحاديهمبارزه برعليه 
شود که تاب مقاومت بر عليه  در انگلستان نه فقط توسط کساني رهبري مي صنفي
دردنخوري براي ه تر از آلمان ابزار ب بيش ها خيلي که آن داري را ندارند، بل سرمايه

پراکنده در  هاي کوچک ي جنگ هاي صنفي در دروره اتحاديه. انقالب هستند

                                                 
 .ويژه در ولزه هاي صنعتي ب ها و کارگاه و اتحاديه گان کارخانه ههاي کارخانه و کارگاه، ناظران و نمايند کميته – ۱۳
 .يابي شده است چيزي جز انکار واقعيت نيست اين ادعا که اين جنبش در آلمان از باال سازمان - ۱۴
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ي  اتحاديه ۲۵ در انگلستان نه فقط. شکل گرفت ۱۸ ي بله سده، ۱۹ ي ل سدهياوا
عضوگيري  که خودشان براي کنند، بل شان جان مي ي حيات صنفي براي ادامه

تازه اعضايي که از هيچ قدرتي !! ديگر هستند گي با يک همشغول جنگ مرگ و زند
ها را حفظ کنيد؟ آيا  خواهيد اين اتحاديه مي يا شمارفيق لنين آ. برخوردار نيستند

ها را نابود کرد؟  ها انشعاب کرد و آن ها مبارزه کرد، از آن بايستي با اين اتحاديه
هاي  چنين نيز مخالف کميته مخالف اتحاد کارگري است بايستي هم کسي که

هاي صنعتي  حاديهات و ها و کارگاه گان کارخانه کارخانه و کارگاه، ناظران و نماينده
دار اتحاد کارگري نيز  ست بايستي طرفا هاي صنعتي دار اتحاديه کسي طرف. باشد

ها اهداف مشترکي را دنبال  دوي اين تشکل ها در هر باشد، چرا که کمونيست
  . کنند مي

 هاي اتحاديه گيري جديد جنبش خواهند از اين سمت هاي کمونيست مي چپ      
شان تغيير  که سياست هاي انگلستان، تا زماني تغيير اتحاديهصنفي، براي نابودي، 

ي طبقاتي،  مفيد براي مبارزه ها با ابزارهاي جديد گزين کردن آن نکند، براي جاي
لي که ما در مورد جنبش آلمان مطرح کرديم يدال همان. براي انقالب استفاده کنند

  .جا نيز صادق هستند در اين
خواندم که اين  KAPDال سوم به وني اجرايي انترناسي کميتهي  من در نامه      

آمريکاست، در صورتي که  دار سازمان کارگران صنعتي جهاني در کميته طرف
اما اين . کرد سياسي و پيوستن به حزب کمونيست باشند ها فقط خواهان عمل آن

اما  !هاي آمريکا شوند به اين ندارند که وارد اتحاديه کارگران صنعتي نيازي
 هاي سراسري صنعتي در آلمان ي اجرايي انترناسيونال مخالف اتحاديه کميته

هاي قديمي شوند، در حالي  ها بايد وارد اتحاديه گويد که آن وقتي که مي است،
با حزب سياسي کار  هاي سراسري صنعتي کمونيست هستند و که اين اتحاديه

ي از پايين در انگلستان آراي و شما رفيق لنين از جنبش صف .کنند مشترک مي
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ها  شود و بسياري از کمونيست باعث انشقاق مي که اين جنبش اغلب عالرغم اين(
 کنيد و مخالف اتحاد کارگري در ها هستند دفاع مي در آن خواهان نابودي اتحاديه

و عالوه  .ستا ي اجرايي اپورتونيستي به نظر من موضع شما و کميته) .آلمان هستيد
که  در انگلستان به دليل اين هاي کمونيست چپ "طبيعتا. نيز هست اين اشتباه بر

. توانند مثل ما در آلمان گامي فراتر بگذارند انقالب هنوز بروز نکرده است، نمي
را به سرتاسر  »آرايي از پايين صف«ندارند که جنبش  ها هنوز توان آن را آن

 د و براي انقالبي بزرگ متح انگلستان گسترش دهند و آن را به يک مجموعه

ي چنين اقداماتي هستند، همين که  هاي انگلستان آماده اما چپ. سازماندهي کنند
دردنخور براي انقالب ه ب هاي صنفي هاي کارگران اتحاديه انقالب بروز کند، توده

جايي که  و از آن. يي خواهند پيوست هاي صنعتي و کارخانه را ترک و به سازمان
هاي  کنند که ايده کنند، سعي مي در اين جنبش نفوذ مي جا هاي کمونيست همه چپ

 ها مثل ما در آلمان هدف نهايي آن. کمونيستي را در اين جنبش گسترش دهند
  .۱۵وار است ي کنوني از طريق عمل نمونه ارتقاء سريع کارگران در لحظه

بر  شان فقط گاه آرايي از پايين که تکيه در آلمان و جنبش صف اتحاد کارگري      
کارگري، سوويت  روان شوراهاي ست، پيشا هاي صنعتي ها و کارگاه کارخانه

مراتب طوالني ه جايي که انقالب در اروپاي غربي بسيار سخت و ب از آن. هستند
هاي  رو داريم که در آن اتحاديه طوالني در پيش خواهد بود، ما يک دوران گذار

 هاي اين گي ويژه. اند برپا نشده توخالي ديگر هيچ کاربردي ندارند و سوويت هنوز
هاي  گزين کردن سازمان ها و جاي ها، تغيير آن دوران گذار مبارزه برعليه اتحاديه

                                                 
ها  شدن از اتحاديه ها در صورت خارج ايد که کمونيست شما و ديگران به کرات اين استدالل را مطرح کرده -  ۱۵

هم هر روزه به وجود  ها تازه آن اما مگر بهترين پيوند در کارخانه. دهند دست مي ها از هرگونه پيوند خود را با توده
توانند پيوند  مي» ها چپ»  گونه چهاند؟ حاال  نشده مباحثات تبديلها به کانون  آيد؟ آيا در شرايط کنوني کارخانه نمي

 ها از دست بدهند؟ خود را با توده
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باشيد، ما براي انجام اين کار زمان  شما نبايد واهمه داشته. هاست جاي آن بهتري به
  .کافي در اختيار خواهيم داشت

ها صورت  ن امر نه به خواست ما چپدو باره اين موضوع را تکرار کنم که اي      
ها انقالب  بدون آن .کند مي هاي جديد را مطالبه که انقالب اين سازمان گيرد، بل مي

  .پيروز نخواهد شد
آرايي از پايين در انگلستان و اتحاد کارگري در  پس زنده باد جنبش صف      

هايي  د اولين سازمانبا زنده. گامان شوراها در اروپاي غربي ين پيشنخستاين . آلمان
. برند داري را پيش مي ها انقالب برعليه سرمايه که احزاب کمونيست از طريق آن

مان در  که ما اکنون در اروپاي غربي بدون رفقاي خواهيد رفيق لنين شما مي
 ي با اين درجه مند، بيش از اندازه قدرت مسلح  داري سرمايهدر مقابل  اتحادکارگري
هم در  به ايستد، آن) هاي مختلف ها و بخش در تمام شاخه( يابي باالي سازمان

خواهيد ما را  داريم، شما مي ترين سالح احتياج شرايطي که ما به بهترين و قوي
هاي مفلوک را به  خواهيد اتحاديه شما مي. مجبور به استفاده از بدترين سالح کنيد

را در در داخل  خواهيم انقالب در شرايطي که ما مي هم ما تحميل کنيد، آن
 تواند انقالب در اروپاي غربي مي. ها سازماندهي کنيم ها و از طريق آن کارخانه

ها سازماندهي شود چرا که در  ها و از طريق آن و بايستي فقط در داخل کارخانه
يابي  اقتصادي و سياسي از سازمان) هاي ها و بخش در تمام شاخ(داري  جا سرمايه اين

به جز حزب (چنين به اين دليل که کارگران  دار است و همي برخوريبسيار باال
ها مسلح بودند و دهقانان  روس. نيرومند ديگري در اختيار ندارند سالح) کمونيست

ها  براي روس همان اهميتي را که مسلح بودن و دهقانان. فقير در کنارشان بودند
جا به ما  ما در اينو ش. داشتند، همان اهميت را تاکتيک و تشکيالت براي ما دارند

در شرايطي که ما در بطن انقالب قرار  .کنيد مي ها را پيشنهاد همکاري با اتحاديه
 ها مبارزه کنيم، اما شما داريم و به داليل مادي و رواني بايستي برعليه اتحاديه
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در شرايطي که ما از طريق انشعاب . ها شويد ي ما با آن مانع مبارزه خواهيد مي
در شرايطي . انشعاب هستيد ها مبارزه کنيم، شما مخالف اين اتحاديه خواهيم با مي

وار به پرولتاريا تنها ابزار مبارزه  ها، به طور نمونه دادن گروه خواهيم با شکل که ما مي
در شرايطي . وار برحذر داريد خواهيد ما را از اين کار نمونه شما مي را نشان دهيم،

. کنيد اندازي مي سنگ قاء دهيم، شما در راه ماخواهيم کارگران را ارت که ما مي
يي باالتر  هاي جديد و ارتقاء به مرحله گيري گروه شما خواهان انشعاب و شکل

هاي  خواهيد احزاب بزرگ و اتحاديه شما مي اما چرا؟ به اين دليل که. نيستيد
 اما تازه ست،ا اين کار به نظر من اپورتونيستي. بزرگ را وارد انترناسيونال سوم کنيد

رفيق لنين شما اکنون در انترناسيونال در مقايسه با زماني که . ۱۶هم از نوع بدش آن
مواضعي . گيري ديگري داريد موضع ها بوديد، به طور کامل در حزب مارکسيست

و شايد هم امروز نيز ( شدند مواضع ارزيابي مي »ترين اصولي« که در آن دوره
ديگر اکنون حتا نصف، يک چهارم و ) .شوند ميمواضع ارزيابي » ترين اصولي«

مصيبت جنبش . وارد انترناسيونال سوم شوند ها هم بايستي يک هشتم کمونيست
شود،  معيني برخوردار مي »قدرت«کارگري اين است که همين که اين جنبش از 

چنين در  هم. ترين ابزار گسترش دهد بپرنسي بي کند که اين قدرت را با تالش مي
اتخاذ  »اصولي«در تمام کشورها مواضع  "ها تقريبا سوسيال دمکراتل ياوا
احزاب مارکسيستي  "پرست کنوني واقعا اغلب احزاب سوسيال وطن. کردند مي

کردند، اما همين  هاي وسيعي را جلب خودشان بودند و با تبليغات مارکسيستي توده
شما . رها کردندها را به حال خودشان  مندتر شدند، توده»قدرت«که اين احزاب 

 بديهي. کنيد ها در گذشته برخورد مي دمکرات امروز در انترناسيونال مثل سوسيال
المللي  که بر اساس شرايط بين ست که شما امروز نه بر مبناي شرايط ملَي بلا

                                                 
کشورهايي وجود دارند که در : کند بازاري مي دهد که اين اپورتونيسم ما را دچار چه آشفته مثال زير نشان مي - ۱۶
 .کنند هاي آزاد مبارزه مي ه بد، اما خيلي بهتر از اتحاديهاگر چ. آزاد وجود دارند هاي سنديکاها در کنار اتحاديه ها آن
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ها  و پرنسيب »اصولي«انقالب روسيه به دليل تکيه بر مباني . کنيد مي گيري موضع
. مندتر شده است قدرت رياي جهاني از طريق اين انقالباکنون پرولتا. پيروز شد

تاکتيک قديمي را به کار  "اين قدرت بايد در اروپا گسترش پيدا کند و بايستي فورا
  . بگيرد

 که در شرايط فعلي تمام کشورهاي ديگر همان تاکتيک آزموده به جاي اين      
سوم را از درون قوي کنيد،  نالي قبلي را به کار بگيرند و از اين طريق انترناسيو شده

حاال . يديفرما ها نقل مکان مي ي اپورتونيست دوباره مثل سوسيال دمکراسي به جبهه
هاي فرانسوي،  ها، سانتريست ها، مستقل اتحاديه: انترناسيونال شوند بايد همه وارد

هم حفظ شود،  که ظاهر مارکسيستي قضيه بخشي از حزب کار و به خاطر اين
گي موظف به  هايي هم براي ورود به انترناسيونال گذاشته شده که همه شرط پيش

. شوند هيلفردينگ و توماس کنار گذاشته مي و کائوتسکي،(!!) امضاي آن هستند 
 ها شود و از تمام ابزارها براي وارد شدن آن ي وسيع قشر مياني باز مي جاي پاي توده

ها قدرت پيدا کنند،  که سانتريستو براي اين . شود به انترناسيونال استفاده مي
کنار  KAPDبهترين انقالبيون، نظير بنابراين ! شود گرفته مي» ها چپ«جلوي ورود 
  !شوند گذاشته مي

وقت با  رو گردهم آورده شدند، آن ي وسيعي با مواضعي ميانه وقتي که توده      
خود را پس العاده امتحان  خارق انضباطي آهنين و تحت رهبري کساني که به طرق

اما وقتي که ما اين . شوند؟ به پرتگاه اما به کجا هدايت مي. روند اند به پيش مي داده
هاي درخشان  هاي باشکوه، تئوري عملي کنيم، ديگر پرنسيب اپورتونيسم را

ترين  عالي توانند بکنند؟ انترناسيونال دوم هم انترناسيونال سوم چه کمکي به ما مي
خواهيم اين  ها نمي اما ما چپ. ش اپورتونيستي بودا ا عملها را داشت، ام پرنسيب

ها  خواهيم در اروپاي غربي مثل بلشويک مي ما. سياست اپورتونيستي را دنبال کنيم
احزاب  )شايد احزاب بسيار کوچک "اگر چه بدوا(در گذشته در روسيه در ابتدا 
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و تازه وقتي که . بياوريمبسيار قوي و با مواضع بسيار صريح را به وجود  مستحکم،
اما فقط و به طور . داد ها را گسترش خواهيم ما اين احزاب را به وجود آورديم، آن

ما در اروپاي غربي فقط از . »اصولي«دائمي احزابي مستحکم، بسيار قوي و بسيار 
به همين دليل هم ما به طور کامل تاکتيک . پيروزي برسيم توانيم به اين طريق مي

 گوييد که ما اعضاي کميسيون آمستردام رفيق شما مي .کنيم مي شما را رد
ها شناختي  از آن "که اساسا ايم و يا اين هاي انقالبات قبلي را فراموش کرده آموزه
يکي از مواردي که . به ياد دارم اما رفيق من انقالبات گذشته را هنوز خوب. نداريم

ندرو همواره نقش برجسته و ت »چپ«ست که احزاب ا ام اين هنوز فراموش نکرده
در انقالب هلند بر عليه اسپانيا، در . اند اين انقالبات ايفاء کرده گيري را در چشم

اما  در . روسيه انقالب انگلستان، در انقالب فرانسه، در کمون و در هر دو انقالب
گيري در انقالب اروپاي غربي وجود  جا متناسب با رشد جنبش کارگري دو سمت اين

تاکتيک مناسب و وحدت فقط . گيري اپورتونيستي سمت گيري راديکال و سمت: دارد
 گيري سمت اما. پذيرست ديگر امکان گيري با يک ي اين دو سمت از طريق مبارزه

هايش در بعضي موارد، در مقايسه بهترين  راديکال جنبش کارگري عالرغم تندروي
و  .کنيد تونيسم حمايت مياپور جا از و شما رفيق لنين در اين. گيري است سمت

ي اجرايي در مسکو، رهبران انقالب روسيه  هتکمي. شود موضوع فقط به اين ختم نمي
خواهند به  با کمک ارتش ميليوني دهقانان فقير به پيروزي برسند، مي که فقط توانستند

نيز هست که فقط  ست و مجبورا پرولتارياي اروپاي غربي که فقط به خودش متکي
زمان از جمله  و به طور هم! شان را نيز تحميل کنند متکي باشد، تاکتيکبه خودش 

   !براي انقالب در اروپاي غربي را درهم بشکنيد گيري خواهيد بهترين سمت شما مي
وقتي که انقالب در اروپاي ! ويژه ديالکتيکي آبکيه حماقتي باورنکردني و ب      

برانگيزتان خواهيد شد  يأس ي معجزه تان شاهد شما با اين تاکتيک غربي بروز کند،
  .که البته پرولتاريا قرباني آن خواهد بود
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ها در اروپاي غربي  دانيد که اتحاديه ي اجرايي در مسکو مي رفيق شما و کميته      
ي اين موضوع  دهنده نشان تزهاي شما به روشني. انقالبي هستند نيروهايي ضد

چنين از اين  شما هم. ها را حفظ کنيد حاديهخواهيد ات با اين وجود شما مي. هستند
يي و جنبش  هاي کارخانه اتحاد کارگري و بالطبع سازمان موضع آگاهي داريد که

اين  تان به خود شما در تزهاي. هايي انقالبي هستند آرايي از پايين سازمان صف
وجود با اين . يي باشد هاي کارخانه ايد که هدف ما بايد سازمان موضوع اذعان کرده

ها را که  خواهيد اين سازمان شما مي. کنيد ها را خفه خواهيد اين سازمان اما شما مي
کنند،  ها کارگران، تک تک کارگران و بالطبع تودها قدرت و نيرو پيدا مي در آن

فقط ابزار صرف  ها ها توده هايي را حفظ کنيد که در آن و آن سازمان خفه کنيد
ي قدرت  سلطه ها را به زير خواهيد که اتحاديه ميبدين نحو شما . رهبران هستند

  .خود و انترناسيونال سوم بکشانيد
اما هدف شما از اين کار چيست؟ چرا شما اين تاکتيک نادرست را دنبال       
به اين . خود جمع کنيد ها را دور و بر خواهيد توده کنيد؟ به اين دليل که شما مي مي

کمونيست، نيمه کمونيست و (ها  صورتي که توده دليل که شما معتقديد که فقط در
خود داشته باشيد که از طريق انضباط بي چون و چرا و  را به دنبال )حتا غير کمونيست

  .شد در اين صورت شما رهبران پيروز خواهيد ،سانتراليسم از شما اطاعت کنند
از منظور من . ايد به طور خالصه شما سياست رهبري را در پيش گرفته      

نيست، چرا که بدون  سياست رهبري، سياست مبتني بر سانتراليسم رهبري
که منظور من  به چيزي دست پيدا نخواهيم کرد، بل) و بدون حزب(سانتراليسم 
ها را دور و بر خود جمع کند، بدون  توده خواهد ست که فقط ميا آن سياستي

از اين کار چيست، که به اين سؤال پاسخ دهيد که قصد و غرض شما رهبران  اين
ها  توانيد به پيروزي برسيد که توده رهبران معتقديد که فقط در صورتي مي شما

  .را دور و بر خود جمع کنيد
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مندتر شوند و تازه پس از آن از طريق شما  جا بايد خود کارگران قدرت در اين      
  .کند سياست رهبري را از جا ي علف هرز اين جا بايستي ريشه در اين. رهبران

ها اثبات  تان در مورد اتحاديه ي اجرايي در مسکو با اين تاکتيک شما و کميته      
توانيد انقالب  ندهيد، نمي ايد که حداقل تا زماني که تغييري در اين تاکتيک کرده

  .را در اروپاي غربي به پيش ببريد
رفيق  .ندکن شان وراجي مي فقط در مورد تاکتيک »ها چپ«گوييد که  شما مي      

 کردن عملي در کشورهاي ديگر هنوز در موارد نادري امکان »ها چپ«
اما با اين وجود در صورتي که شما نگاهي به تاکتيک و . اند شان را داشته تاکتيک

ندازيد ا در آلمان و در انقالب روسيه بي در زمان کودتاي کاپ KAPDکرد  عمل
  .۱۷بگيريدهاي خود را پس  شويد که حرف وقت مجبور مي آن
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  پارلمانتاريسم.۳
 

 ي ها در برابر شما در مورد مساله يي که باقيمانده دفاع از چپ لهامس      
مطرح شده در مورد  جا نيز همان مباني عام نظري در اين ۱۸پارلمانتاريسم است

پرولتاريا، قدرت تنها بودن . ها هستند ي برخورد چپ ي شيوه کننده ها تعيين اتحاديه
يي باالتر که بتواند تنها به نيروي  ها به مرحله ارتقاء توده عظيم دشمنان، ضرورت
  .بينم ل نمييجا نيازي به تکرار اين دال من در اين. خودش اتکاء کند و غيره

: "اوال. شوند ل ديگري به آن مباني مطرح شده اضافه مييحال دال اما با اين      
هاي  آل کارکن مطيع ايده هاي ربي و به طور عمومي تودهکارگران اروپاي غ

گي،  چنين سيستم نماينده همبنابراين هاي بورژوايي و  فرهنگ بورژوايي، ايده
تر از کشورهاي اروپاي  خيلي بيش. بورژوايي هستند پارلمانتاريسم، دمکراسي

 گي ع زندهگي اجتماعي و بالطب ئولوژي بورژوايي تمام زنده هجا ايد در اين. شرقي

                                                 
ها در  اما موضع اپورتونيستي اتحاد اسپارتاکيست. کردم در ابتدا من اين مساله را موضوعي ثانويه ارزيابي مي - ۱۸

تان مرا متعاقد کردند که اين مساله از اهميت بسيار  موضع اپورتونيستي شما در جزوه چنين مورد کودتاي کاپ و هم
 .زيادي برخوردار است
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هاي کارگران  تر در مغزها و قلب ي خود درآورده و بسيار ژرف سياسي را زير سلطه
گونه بزرگ و تربيت  ها است که اين سده ها در اروپاي غربي آن. نفوذ کرده است

 .اند شده

  :ي وين کمونيسم تشريح کرده است اين مساله را در نشريه پانه کوکرفيق       
آلمان معضل بزرگ انقالب در اروپاي غربي را در مقابل ما قرار داده ي  تجربه«      

يافته  بورژوازي و فرهنگ بسيار تکامل ي قديمي توليد در اين کشورها شيوه. است
 .هاي مردم است گذار فکر و احساس توده ها است پايه تنيده با آن، سده در هم

متفاوت با  "لق کامالهاي خ کشورها منش دروني و رواني توده بالطبع در اين
و در . اند ست که با اين سلطه فرهنگ بورژوايي آشنا نبودها کشورهاي شرقي

د انقالب در شرق و غرب اروپا ني نخست در همين نکته تفاوت بين رو درجه
 ااسکانديناوي، ايتاليا و آلمان از قرون وسط در انگلستان، فرانسه، هلند، .نهفته است

 بورژوازي خرده داري و ندي با اتکاء به توليد بدوي سرمايهم به بعد بورژوازي قدرت
به حيات خود ادامه داده، دورهايي که در آن فئوداليسم در هم شکسته شده، 

اند، دهقاناني که  قوي شده دهقانان مستقل در روستاها به سرعت و به همان نسبت
بورژوازي در گي فکري  ي نخست زنده در وهله. آقاي اقتصاد خرد خود بودند

داري با  کشورهاي ساحلي در انگلستان و فرانسه که سرمايه هاي زمين خود دولت
. است تري تکامل يافته به فرهنگ قوي ملي شکوفا شده آهنگ هر چه سريع

ي نوزدهم با به زير سلطه کشيدن کامل اقتصاد اين فرهنگ را  داري سده سرمايه
اش، مطبوعات،  ارهاي تبليغات فکريابز ارتقاء و گسترش داد و آن را از طريق

ي  هايي را که او پرولتريزه و روانه ها، هم آن مدارس و کليسا در مغزهاي توده
اين  .هايي که در روستاها باقي ماندند، حک کرده است بودو هم آن شهرها کرده

چنين  که هم است، بل داري صادق موضوع نه فقط در مورد کشورهاي اصلي سرمايه
ِ ل هاي  ها دولت ييتري در آمريکا و استراليا که اروپا مشابه و متفاوت با اشکا
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کشورهاي اروپاي مرکزي، آلمان، اتريش،  جديدي تأسيس کردند و هم براي
 داري، رشدي که به اقتصاد قديمي، ايستاي ايتاليا با آهنگ رشد کندتر سرمايه

داري هنگام  مايهاما سر. بورژوايي تکيه داده بود بورژوازي و فرهنگ خرده خرده
ديگري  "هاي کامال و سنت مايه نفوذ و گسترش در کشورهاي شرق اروپا با بن

ي  ي بروژوازي در روسيه، لهستان، مجارستان، در شرق رودخانه طبقه. روبرو شد
 فکري کهن بر آن حاکم بود، مناسبات بدوي مالکيت بر گي الب نبود و زنده

 گي ي زنده کننده و کمونيسم دهقاني تعيين هاي کالن، فئوداليسم پدر ساالر زمين

  » ۱۹.فکري بودند
او . ئولوژي ک را به صالبه کشيده است قلمرو ايده پانه کوکجا رفيق  در اين      

شما انجام گرفته تمايز  چه که تا به حال از جانب تر از آن تر و عميق خيلي دقيق
اروپا را به طور روشن ئولوژي ک بين کشورهاي شرق و غرب در  هاي ايده جنبه

تاکتيک انقالبي در کشورهاي را براي باز کردن قفل  نشان داده و بدين نحو کليدي
 کرد ست که اين عملا حال فقط کافي. اروپاي غربي در اختيار ما گذاشته است

ي بانکي  مان، به سرمايه ئولوژيک را به چرايي قدرت مادي دشمنان فرهنگي ايده
  .شود ي تاکتيک براي ما روشن لهتعميم دهيم تا کل مسا

: تري داد ئولوژيک توضيحات بيش ي ايده توان در مورد مساله اما هنوز مي      
شان،  بخش آزادي هاي گذشته در مبارزات ها مردان و زنان، نسل تر از اين پيش

يي  اند، مبارزه ها را در اروپاي غربي کسب کرده آزادي بورژوايي، قدرت پارلمان
هنوز خاطرات . مالکين، از طرف خلق انجام گرفته است وسط شهروندان،که فقط ت

 و .ستا جريان ها در اين مبارزات به عنوان يک سنت مبارزاتي در خون اين خلق
توسط يک گي شدن  تر ناخودآگاهانه که نماينده ي بيش ترين خاطره انقالب ژرف

                                                 
۱۹ -Anton Pannekoek, Die Entwicklung der Weltrevolution und die 

Taktik des Kommunismus (a ,a. O.), S. 91. (Hrg). 
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اين امر . نيز بود منوعي ظفرمندي، ظفرمندي عظيم، نيروي آرا پارلمان بود خود
ها  در آن ترين کشورهاي بورژوايي صادق است که تر در مورد قديمي بيش

بخش طوالني و به کرات انجام گرفته است، در انگلستان، هلند و  مبارزات آزادي
در آلمان، بلژيک و کشورهاي  تري چنين به ميزان بسيار کم اما هم. فرانسه

اي شرقي شايد نتواند تصور کند که اين يک ساکن کشورهاي اروپ. اسکانديناوي
هاي طوالني  عالوه بر اين اغلب خود کارگران سال. تواند باشد مي تأثير چقدر قوي

طور مستقيم و غير  ترتيب آن را به اند و بدين گاني مبارزه کرده هبراي حق رأي هم
بود بدست آوردن اين حق رأي خود نيز يک پيروزي . اند مستقيم به کرسي نشانده

گي شدن و  دهنفکر و احساس نماي. به بار آورده است که ثمرات خود را در گذشته
طور  گان خود را در پارلمان بورژوازي براي دفاع از امور خود داشتن به نماينده

ئولوژي   تأثيرات اين ايده. شود رفت و پيروزي محسوب مي عمومي خود نوعي پيش
  .ستا بسيار زياد

ي کارگر اروپاي غربي به طور کامل به زير  طريق رفرميسم طبقهو باالخره از       
که باني جنگ و اتحاد با  است، اعضايي ي اعضاي پارلمان درآمده سيطره
  .ستا ثيرات اين رفرميسم بسيار عظيماچنين ت هم. اند داري شده سرمايه

ان گاني که امک اين عوامل باعث شد که کارگران برده پارلمان شوند، برده      
اند،  را انتخاب کرده ها گويي به کساني که آن ها را بدون جواب کارکرد پارلمان

اند اما خود اين کارگران ديگر با اتکاء به نيروي خودشان فعاليت  فراهم کرده
 .۲۰کنند نمي

حال انقالب از راه رسيده است و بايد خود کارگران تمام کارها را به تنهايي انجام 
مند مبارزه کنند  برعليه دشمن قدرت شان بايد کارگران با طبقهدر حال حاضر . دهند

                                                 
ئولوژي اروپاي غربي، اياالت متحده و مستعمرات انگليس در اروپاي شرقي، در ترکيه  اين تأثير زياد، کل ايده - ۲۰

 .شود درک نمي) که بگذريم تازه از آسيا(و بالکان و غيره 
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. يي را که تا به حال جهان به خود نديده به سرانجام برسانند ترين مبارزه و دهشتناک
تمام طبقات سرسختانه در مقابل  .کند رهبران کمکي به اين طبقه نمي تاکتيک

برعکس  .کند نمي حمايتي ديگري از او  اند و هيچ طبقه ي کارگر ايستاده طبقه
ش يا طبقات ديگر در پارلمان اعتماد کند، ا ي کارگر در صورتي که به رهبران طبقه

گيرش شوند،  هاي قديمي دوباره گربيان ضعف اين خطر بزرگ وجود دارد که
که به  گيري کنند، يعني اين که اجازه دهد که رهبران به جاي او موضع يعني اين

که ديگران  افتد، يعني اين ش ميا همان وهم قديمي به جاناعتماد کند که  پارلمان
که  فتد، يعني اينا بي که او بدنبال سراب توانند براي او انقالب کنند، يعني اين مي

  .ئولوژي  قديمي بورژوازي به ماند گير ايده زمين
ها را با رهبران به خوبي تشريح کرده  ي توده رابطه چنين هم پانه کوکرفيق       

  : تاس
که  پارلمانتاريسم شکل منحصر به فرد و ابزار مبارزه رهبران است، در جايي«      

گان،  ي نماينده برد مبارزه پيش کرد رهبران عمل. ها نقش فرودستي دارند خود توده
ها به اين پندار خام دامن بزند که  بنابراين او بايد در ميان توده. و افراد منفرد است

اين گمان جا افتاده بود که انگار  "قبال. برند بارزه را به پيش ميم جاي او ديگران به
حتا اين پندار خام  هاي مهمي را در پارلمان به پيش ببرند، يا توانند رفرم رهبران مي

توانند از طريق وضع قوانين تغييرات  گان در پارلمان مي وجود داشت که نماينده
امروز اما که . به سوسياليسم هدايت کنندو آن را  بنيادي در جامعه به وجود بياورند

 گان در شنويم که نماينده تري پيدا کرده اين استدالل را مي پارلمان نقش محجوب
در . ي در تبليغات براي کمونيسم ايفاء کنندي توانند نقش شايان توجه پارلمان مي

 ست کها شود و بديهي مي جا همواره نقش اصلي براي رهبران در نظر گرفته اين
ها ـ  ي مباحث در کنگره و قطعنامه افراد ورزيده سياست روز را ـ حال در جامه

ثمر براي اين  هاي بي ي تالش سوسيال دمکراسي، تاريخچه ي تعيين کنند ـ تاريخچه
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. تعيين کنند شان را است که خود اعضاي حزب اجازه داشته باشند، سياست حزب
اند، يعني در  شان را به وجود نياورده خودکنشيهاي  ها هنوز ارگان تا زماني که توده

 ي پارلمانتاريستي پرولتاريا ماند، مبارزه زماني که بايد هنوز منتظر انقالب
ها وارد صحنه شوند، فعاليت کنند و از  که خود توده اما همين. ستا ناپذير اجتناب

  .شود يتر م هاي پارلمانتاريستي بيش کاستيوزن گذاري کنند،  سياست اين طريق
هاي بورژوايي  کن کردن سنت يکي از معظالت موجود در مورد تاکتيک ريشه      

ست که اين ا ي مضري رسيده فکر کردن و تمام آن نظريات از گذشته به ارث
بخش  .کنند ي کارگر را از او سلب مي هاي طبقه ها را از نو تقويت و توانايي سنت
ست، چرا ا ها در برابر رهبران الل تودهي تفکر عدم استق شيوه جان و قوي اين سگ

طبقاتي  چه راکه به مسائل گيري در مورد مسائل عمومي، آن که رهبري تصميم
داري فلج  ناپذير سرمايه گرايش اجتناب .کند ها واگذار مي شوند را به آن مربوط مي

هاي  گيرم که سخنراني. انقالب است ها براي کردن فعاليت ضروري خود توده
ها براي عمل انقالبي انجام بگيرد، اما وقتي که راه  هم براي تهيج تودهغرايي 

هاي جدي و سهمگين باني عمل انقالبي  باقي نمانده، ضرورت انتخاب ديگري
  .هايي هستند، نه چنين سخنراني

ي براي سرنگوني يک ي ست تا کنش انقالبي تودها تري انقالب مستلزم چيز بيش      
سفارش رهبران صورت  دانيم انقالب بنا به ور که ميط همان. نظام حکومتي

ست که ا انقالب مستلزم اين .کند فوران مي که فقط از تمايلي ژرف گيرد، بل نمي
پرداخته شود، که تصميمات سهمگين گرفته  به مسائل کالن بازسازي اجتماعي

پيوندد ـ امکان عملي شدن ه گر ب شود، که کل پرولتاريا به جنبش آفرينش
 رو و در ي نخست پيش ست که در درجها مطرح شده تنها زماني وعاتموض

ه مسئوليت ب هاي وسيع خود دست به عمل بزنند، تالش کنند، ي بعد توده مرحله
ي اين  همه. پذيرند، تبليغ کنند، تعمق کنند و براي رهبري دل و جرات پيدا کنند
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گمان کند که در راه ي کارگر  طبقه ند، اما تا زماني کها کارها سخت و پرمشقت
هم به اين نحو که بگذارد که ديگران برايش  تواند قدم بگذارد، آن تري مي ساده

گيري  هاي بلند و باال تبليغات را رهبري کنند، تصميم پشت تريبون فعاليت کنند، از
وقت ترديد  آن ها را بدهند، قوانين را وضع کنند ـ کنند، فراخون براي اکسيون

اش  هاي قديمي ي فکر کردن و ضعف هاي قديمي شيوه ي عادت طهکند و به واس مي
  .۲۱ماند پاسيو باقي مي

که  ها بل ي نخست در اتحاديه کارگران اروپاي غربي بايستي نه فقط در درجه      
کنند  گيري مي که تصميم چنين در قلمرو سياست خودش بايد اولين مقامي باشند هم

به جاي او عمل کنند، چرا که کارگران تنها هستند  و نبايد به رهبران اجازه دهند که
ها کمک نخواهد کرد ـ اين مطلب بايستي  يي به آن هوشيارانه و هيچ تاکتيک

شود و کسي که  ها بار گفته هزاران و حتا در صورت لزوم صدها هزار و ميليون
ر به بعد چيزي نياموخته و چشم خود را ب، ۱۹۱۸ هنوز از تاريخ رخدادهاي نوامبر

حتا زماني که اين نکته شامل شما هم (ست نابينا ا فردي روي اين واقعيات بسته،
 .ترين نيروي محرکه نشأت بگيرد ها بايستي عظيم از خود توده) .بشود رفيق

جا به درجات بسيار باالتر از روسيه بايستي رهايي کارگران به دست خود  در اين
حق دارند به رفقاي آلماني  ي چپو به همين دليل رفقا. کارگران انجام بگيرد

وقعي به انتخابات نگذاريد، پارلمان را تحريم کنيد ـ شما تمام کارها را در : بگويند
خودتان انجام دهيد، شما فقط با آگاهي از اين موضوع و  قلمرو سياست بايستي

 تان، گروه به گروه، شهر ي منطبق با آن تک تک فعاليت دو، پنچ، ده ساله
طقه به منطقه و باالخره در سرتاسر امپراتوري به عنوان يک حزب، به به شهر، من

ها، به عنوان توده، به عنوان طبقه  کارخانه عنوان يک کل متحد، به عنوان شوراهاي

                                                 
۲۱ -Anton Pannekoek, Die Entwicklung der Weltrevolution und die Taktik des 

Kommunismus(a,a.O.),S.91-92.(Hrg.). 
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توانيد پيروز شويد ـ و سرانجام به دليل  به اين نوع مبارزه عادت کرده باشيد، مي
رسيد که خودتان  ها به جايي مي موزهها و آ پايان و شکست و مبارزات بي ها آزمون

  .را رقم بزنيد ي منسجم همه چيز به عنوان يک اکثريت بزرگ، يک توده
وقتي که در مورد اين مسائل فقط موعظه و تبليغ  KAPDها،  اما اين رفقا، چپ      

تر  اشتباه به مراتب خيلي بيش جا اين در اين. کنند، دچار خطاي بزرگي خواهند شد
ست ا ها، چرا که موضوع بر سر کل مسائل سياسي بود تا در مورد اتحاديهخواهد 

 ي برخورد ديگري وار و نحوه مستلزم مبارزه، عمل نمونه ي نخست که در درجه
 ترين حق، حق حق داشتند، سترگ KAPDو به همين دليل رفقاي  .ستا

گفته شود با  ها ـ يا بهترست شان تا با اتحاد اسپارتاکيست ي تاريخي مطالبه شده
 "رفقاي ما را نداشتند ـ فورا ها که ديگر تاب تحمل تبليغات مرکزيت اسپارتاکيست

ي نخست و در باالترين  چرا که در درجه. ها انشعاب کنند قطع رابطه و از آن
وار  آلمان و کارگران اروپاي غربي نياز به عمل نمونه ي شده  مرحله، خلق برده

 گان سياسي و در اين جهان فرودستان خلق بردهبايستي در ميان اين . داشت
بدون رهبران مثل  "اروپاي غربي گروهي از مبارزان آزاد بدون رهبران، دقيقا

دو باره تکرار کنم که آن  و. آمد، آن هم بدون اعضاي پارلمان گذشته به وجود مي
رمانانه پسند واقع شدن، باني کار خوبي بودن و يا به دليل عمل قه هم نه به دليل دل

که خلق کارکن آلمان و  که به خاطر اين از اين نوع، بل يا هر دليل مشابه ديگري
 که بتواند انتظار ي دهشتناک تنهاست، بدون آن اروپاي غربي در اين مبارزه

جا خردمندي رهبران هيچ کمکي به  کمک از ديگر طبقات داشته باشد، در اين
ها، تک  و انسجام توده نده است ارادهکن کند، فقط تنها چيزي که کمک ها نمي آن

به خاطر اين داليل . تک مردان، تک تک زنان به عنوان يک کل واحد است
تواند براي اين امر  اين تاکتيک کار در پارلمان مي که برعکس سترگ و به دليل اين

 هاي کوچکي که به همراه دارد برجسته مضر باشد، غيرقابل مقايسه است با مزيت
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ها به خاطر اين داليل سترگ در پارلمان شرکت  ، چپ)تريبون پارلمانتبليغ از (
 .کنند نمي
گوييد که رفيق ليبکنخت زماني که هنوز زنده بود، توانست کار  شما مي      

او در . قبول نداريم ما اين موضوع را. ي در مجلس رايش انجام دهدي ارزنده
توانست به هيچ مانور سياسي  نميهاي فعلي  صورتي که اکنون زنده بود در پارلمان

در  "احزاب بزرگ بورژوايي و خرده بورژوايي متحدا دست بزند چرا که تمام
جلب  تري را ليبکنخت هم نتوانست در پارلمان کارگران بيش. اند مقابل ما ايستاده

ها فقط تکيه به  برعکس بخش بزرگي از توده. کند تا خارج از پارلمان
قدرمسلم چنين . ۲۲مضر بود د، پس حضور او در پارلمانهاي او داشتن راني سخن

 هاي متمادي دارد، يي نائل شود احتياج به سال که به نتيجه براي اين »ها چپ«روش کار 
هاي فوري، ارقام و آمار پرطمطراق، شمار زياد  هر دليلي دنبال موفقيت و کساني که به

المللي  ي بين جنبه گان، احزاب بزرگ و از هدهند  اعضاء، شمار زياد رأي
هاي خيلي  شان بايستي سال هستند براي رسيدن به اهداف )مند قدرت "ظاهرا(مند قدرت

کنند که پيروزي انقالب در آلمان و در  کساني که درک مي اما. تري منتظر بمانند بيش
 هاي شود که شمار زيادي از توده اروپاي غربي فقط زماني ميسر مي

اعتماد کنند، در اين صورت اين افراد از اين تاکتيک راضي کارگران به خودشان 
ست، به ا آلمان و در اروپاي غربي اين تاکتيک تنها تاکتيک درست در. خواهند بود

   .خصوص در انگلستان
رفيق آيا شما با فردگرايي بورژوايي، آزادي بورژوايي، دمکراسي پارلماني و       

داشته آشنا هستيد؟ آيا ] جريان[ر انگلستاني گذشته د سده ۷ يا ۶ روندي که ظرف
                                                 

اعتراضات او در پارلمان قبل از انقالب . کند که تاکتيک ما درست است ي رفيق ليبکنخت اثبات مي نمونه – ۲۲
کرد، فشار بسيار  رگونه اعتراضي را سرکوب ميبود و از طريق قانون جنگ ه شا زماني که امپرياليسم در اوج قدرت

بنابراين هم اين که . ثير بودندات اثناي انقالب ديگر بي کرد، اما اين اعتراضات پارلماني در اعمال مي زيادي به دولت
 .پا بگذاريم کارگران سرنوشت خود را به دست خودشان بگيرند، ما ديگر بايد پارلمانتاريسم را زير
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با اين روند آشنايي داريد؟ آيا با اين مقوالت که در شرايطي که شما داريد،  "واقعا
دانيد که اين ايده چقدر در تمام  هستيد؟ آيا شما مي بازنمود ديگري دارند، آشنا

 است؟ چنين تک تک کارگران انگلستان و مستعمرات آن ريشه دوانده مردم و هم
خصوصي؟  گي گي اجتماعي و چه در زنده و با تأثيرات عمومي آن؟ چه در زنده

در . ها آشنايي ندارد از آن يي کنم که هيچ روسي، هيچ اروپاي شرقي من فکر مي
در مورد  "وقت شما حتما صورتي که شما از اين موضاعات شناخت داشته باشيد آن

داري در  مند سياسي کل سرمايه که با اين محصول قدرت آن کارگران انگليسي
وقتي که  به مراتب. شويد حال مي اند، خوش تمام جهان به طور کامل گسست کرده

صورت بگيرد، ديگر گسست اين  اش اين گسست با آگاهي کامل به مفهوم انقالبي
گسست . تزاريسم را درهم شکستند تر از آن کساني نيست که افراد کم ارزش

اين امر  .ستا ي انقالب در انگلستان گلستان خودش نطفهکامل با دمکراسي در ان
ش بايستي با قاطعيت بيش از اندازه ا آن تاريخ و سنت و قدرت عظيم در انگلستان با
در مقياس (ش ا عظيم وقتي که پرولتارياي انگلستان با آن قدرت. صورت بگيرد

بورژوازي  مندترين قدرت که با) مندترين پتانسيل برخوردارست جهاني از قدرت
هنوز بروز نکرده، با يک  که انقالب در اين کشور دنيا برخورد کند، عالرغم اين

  .ضربه دمکراسي در انگلستان را به طور کامل دور خواهد انداخت
شما، ما بنابراين . هاي بزرگ آزاد هستند تزهاي مسکو خواهان ورود به اتحاديه      

عالوه بر اين . در هلند "کنيد، مثال مي لشکن تبدي ها را اغلب به اعتصاب کمونيست
اما خود  .کنيد طلبي محکوم مي اتحاد کارگري آلمان را به خاطر انشعاب

المللي خودش را برپا  هاي بين کند؟ انترناسيونال اتحاديه کار مي انترناسيونال سوم چه
  . کند مي

 KAPDآلمان،  ها در روان آن ها، مثل پيش ها، چپ روان آن همين کار را پيش      
يي  هستند، که هيچ طبقه دانستند که تنها ها مي چرا؟ به اين دليل که آن. انجام دادند
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دانستند که خود پرولتاريا و  ها کمک نخواهد کرد و مي در سرتاسر انگلستان به آن
پرولتارياي . ۲۳صف مقدم مبارزه و به پيروزي دست پيدا کند نه رهبران بايستي در

به : کند خواهد مبارزه مي  گونه چهش نشان داده که ا پيشگام بودنانگلستان در 
: ها و دو باره مثل آلماني. هايش تنهايي و برعليه تمام طبقات در انگلستان و مستعمره

حزب کمونيست که در پارلمان شرکت  وار خودش، با تأسيس با عمل نمونه
ان گسست کنيد، از اين از پارلم: گويد کند و به تمام کارگران انگلستان مي نمي

يي خودتان  هاي کارخانه حزب خودتان را بسازيد، سازمان. داري سرمايه نماد قدرت
انگلستان بايستي به اين  رفيق در. تنها و تنها به خودتان اتکاء کنيد. را ايجاد کنيد

 اين غرور و. در نهايت بايستي چنين روندي تکوين شود. طريق فعاليت کرد
ي کارگر  کالن متولد شده است و باالخره خود طبقه داري ايهشجاعت ازخود سرم

  .وارد صحنه خواهد شد، ناگهان و غيرمترقبه
رفيق در آن روز ژوئن در لندن که اولين حزب کمونيست تأسيس شد، روزي       

نهادهاي دولتي به زير سؤال  تاريخي بود که تمام قانون اساسي هفت صدساله و
به . جا بودند خواست که مارکس و انگلس در آن روز آن ميچقدر دلم . برده شدند

ديدند که تمام دولت  ها اين کارگران انگليسي را مي که آن گمان من در صورتي
 ها است هاي بورژوايي در جهان را که سده انگلستان، نماد و الگوي تمام دولت

ريت ست که بر يک سوم بشا جهاني  داري سرمايهکه مرکز ثقل و دژ  سرمايه
ي نظري  از جنبه فقط "ش را اگر چه بدواا کند، اين دولت و پارلمان فرمانروايي مي

براي به کارگيري . شدند حال مي بيش از پيش خوش "به زير سؤال برده است، حتما
 متعدد ديگري نيز وجود دارند، چرا که اين تاکتيک در انگلستان داليل

کند و قدر  کشورهاي ديگر حمايت مي داري تمام داري انگلستان از سرمايه سرمايه

                                                 
ي  انگلستان دهقانان فقير وجود ندارند که بتوانند از سرمايه حمايت کنند، اما به جاي آن طبقه اگر چه در - ۲۳

 .وابسته است داري متوسط بزرگي دارند که به سرمايه
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يي از بسيج نيروهاي کمکي از سراسر جهان براي سرکوب  واهمه مسلم هيچ
ي پرولتارياي  مبارزهبنابراين  .پرولتارياي کشور خودش و کشورهاي ديگر ندارد

ست و به همين دليل کمونيسم انگليسي ا داري جهاني انگلستان مبارزه برعليه سرمايه
وار براي  اين طبقه نمونه. نمونه را عرضه خواهد کرد واالترين ترين و روشن

مبارزه  کند و در عين حال او را از طريق اين پرولتارياي سراسر جهان مبارزه مي
هايي وجود داشته باشند که تمام  همه جا و هميشه بايد چنين گروه. ۲۴کند تر مي قوي

اکنون . بخش بشريت هستند انهايي ج گروه چنين. تبعات مبارزه را به جان بخرند
ستيز دفاع کردم به  ي نظري از تاکتيک پارلمان که از جنبه جا من پس از اين در اين

شما از پارلمانتاريسم در انگلستان و . پردازم دفاع شما از پارلمانتاريسم مي جزئيات
استدالهاي شما فقط متناسب با  اما) ۸۶تا  ۳۶ ي از صفحه.(کنيد آلمان دفاع مي

) و در بهترين صورت متناسب با بعضي از کشورهاي اروپاي شرقي(ايط روسيه شر
. و اشتباه شما در همين نکته است. شرايط کشورهاي اروپاي غربي است و نه با

. ايد اپورتونيست تبديل شده ترتيب شما از يک رهبر مارکسيست به يک رهبر بدين
بعضي  "سيست روسيه و قطعاي رهبران راديکال مارک ترتيب شما که در جرگه بدين

ي رهبران  شرقي هستيد، اما در اروپاي غربي در جرگه از کشورهاي اروپاي
پذيرش  جا مورد و تاکتيک شما در صورتي که در اين. ايد اپورتونيسم قرار گرفته

قرار بگيرد و متحقق شود، در اين صورت کل جنبش اروپاي غربي به تباهي و 
                                                 

چنين رفيق ما  رسد که هم به نظر مي. تر از هر جاي ديگري خطر بزرگ اپورتونيسم وجود دارد در انگلستان بيش -  ۲۴
هاي عميق و  به دليل خلق و خو، غريزه و تجربه اما شايد نه به به دليل بررسي تر ست که بيشسيلويا پانک هور

او از . کمونيسم چپ بود، نظر خود را تغيير داده است تر به صورت اتفاقي يکي از پيشگامان جانبه، و بنابراين بيش همه
عوض کرده است، آن هم به  با اپورتونيسم اش که ضديت با پارلمانتاريسم بود، دست کشيده و آن را محور مبارزه
 گذارد که قبل از او رهبران کارگران به اين ترتيب او قدم در همان راهي مي. هاي مستقيم وحدت خاطر مزيت

از . بر بورژوازي شدن يعني به زير يوغ اپورتونيسم رفتن، با تمام تبعات آن و در نهايت فرمان: انگليس آن را پيمودند
قدم در انگلستان را متعاقد به  باک ثابت کرد ـ اما رفيق لنين اين که شما اين يگانه رهبر بي ايد تعجباين موضوع نب

 .جهاني است يي به انقالب روسيه و انقالب ضربه، اين کار کرديد
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کنم که اين موضوع در  اثبات مي جا من در اين .گي کشانده خواهد شد پوسيده
  .مورد تمام استدالهاي شما صادق است

 "خواندم، دائما مي ۶۸ تا ۳۶ ي هاي شما را از صفحه رفيق وقتي که من استدالل      
ي حزب قديمي  کنگره شد که انگار دوباره در اين موضوع برايم تداعي مي

دهم، در مورد  اي تروالسترا گوش ميه پرست هلند هستم و به حرف سوسيال وطن
رفرميستي کارگران، در مورد کارگراني که هنوز  ترسيم خطوط اساسي سياست

 ها بايستي جذب حزب شوند، در اند و از طريق سازش سوسيال دمکرات نشده

ي ما  با احزاب اين کارگران، در مورد حداکثر استفاده) موقتي "طبيعتا(مورد ائتالف 
هاي او  حرف "شما هم رفيق لنين دقيقا. درون و بين احزاب بورژوايي »شکاف«از 

من خاطرم هست که ما !! زنيد هاي غربي مي را، البته نه واژه به واژه براي ما اروپايي
و  پانه کوکرفقاي مارکسيست، فقط چهار يا پنچ نفر، هنريته دوالند هولست،  با

 "و تروالسترا مثل شما کامال ديميکي دو نفر ديگر در رديف آخر سالن نشسته بو
به خاطر دارم که درست در اوج  "من دقيقا. کرد راني مي کننده و پرشور سخن قانع

هاي لرزه برانگيز، دشنام  زدن مورد سياست رفرميستي، کف راني غراي او در سخن
ها را  بچه« و کساني که »االغ«و  »احمق«ها به عنوان افرادي  دادن به مارکسيست

کارگران با   گونه چه کنند، که البته منظورش از اين افراد ما بوديم، مي »هسرکسي
ها را به ما  همين دشنام "هم دقيقا البته شما .گشتند شان دنبال اين افراد مي نگاه
ي مارکسيست »ها چپ«راني شما برعليه  همين جريان هنگام سخن "دهيد و حتما مي

تروالسترا مثل شما رفيق، البته . ر خواهد شدانترناسيونال در مسکو تکرا ي در کنگره
کرد که  صحبت مي چنان متقاعدکننده مندي و منطق خودش آن در چارچوب روش

  .کردم که حق با اوست خود من تا حاال فکر مي
که ما  ۱۹۰۹ ها تا طي آن سال(گوي اپوزيسيون بودم  تر مواقع سخن من در بيش      

چه چيزي همواره فکر من ، دانيد که پس از آن ميآيا ) .را از حزب اخراج کردند
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بعد از آن من شروع کردم که . هاي تروالسترا را به خودش مشغول کرده بود؟ حرف
ه شکردم که همي من اغلب از ابزاري استفاده مي. به چالش بکشم خيلي از مباحث را

ي تو هميشه ها حرف اعمال و: ي حزب بود يي از برنامه اين ابزار جمله. دم دستم بود
. بايد به نحوي باشند که به آگاهي طبقاتي کارگران کمک و آن را تقويت کنند

جا زد، آگاهي  هايي که اين آقا آن اين حرف من از خودم سؤال کردم که آيا
کند يا نه؟ جواب من به اين سؤال منفي بود و من  طبقاتي کارگران را تقويت مي

  .دريافتم که حق با من است" فورا
من . ي شما همان احساس دوباره به من دست داده بود هنگام خواندن جزوه      

احزاب غيرکمونيست،  هاي اپورتونيستي شما را در مورد همکاري با لاستدال
ج يهاي شما در ابتدا مرا تهي حرف. ها را خواندم احزاب بورژوايي و سازش با آن

چنين در چارچوب  هم توسط شما درخشان، روشن، عالي و مسائل مطرح شده. کرد
 يي اما دوباره مثل گذشته جمله. رسيدند به نظر مي مندي شما منطقي روش

 ها پيش در مبارزه بر عليه يي که من از مدت به ذهن من خطور کرد، جمله
چيزهايي که رفيق  آيا اين: ي گوشم کرده بودم ها آويزه اپورتونيسم کمونيست

ها را براي کنش، براي انقالب، براي  ي توده در اين جزوه مطرح کرده اراده
کند يا نه؟ جواب قلب و عقل من به  تقويت مي انقالب واقعي در اروپاي غربي

دانستم که حق با  مي "ي شما نه بود ـ و رفيق لنين من دقيقا زمان به جزوه هم طور
  .يي آگاه شده مطمئن مثل کسي که تازه از نکته "است، کامال من

 اگر رفقا. کنم که از اين وسيله استفاده کنند چپ پيشنهاد ميمن به رفقاي       
هاي  کمونيست ي سهمگيني که برعليه خواهيد بدانيد که آيا شما در مبارزه مي

اين مبارزه در هلند نزديک به سه سال است که (اپورتونيست در تمام کشورها 
از خود  با شماست يا نه همين سؤال را در پيش رو داريد، حق) ور شده شعله
  !بکنيد
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تان برعليه ما فقط از سه استدالل، يا به صورت مشخص  رفيق لنين شما در مبارزه      
  :ها به شرح زير هستند آن. ايد تان استفاده کرده و يا موردي در تمام جزوه

  .بورژوايي هاي تبليغ در پارلمان براي جذب کارگران و عناصر خرده مزيت.۱      
بين احزاب و مصالحه  »شکاف«عاليت در پارلمان براي استفاده از هاي ف مزيت.۲      

  .ها با بعضي از آن
يي تأثير  ها به وجه شايان توجه ي روسيه که اين تبليغات و مصالحه نمونه.۳      

  .داشتند
ها جواب  جا به ترتيب به آن من در اين. ايد شما استدالل ديگري را مطرح نکرده      
 .دهم مي

اين . پردازم درجه نخست به استدالل اول شما در مورد تبليغ در پارلمان مي در      
چرا که . برخوردار است تري ي اهميت بسيار کم استدالل به مراتب از درجه

کارگران غير کمونيست يعني کارگران سوسيال دمکرات، مسيحي و ديگر 
هاي ما  راني سخنمطلبي در مورد  "شان معموال هاي روزنامه متفکران بورژوازي در

ها درج  روزنامه تازه اگر هم مطلبي در اين .کنند در پارلمان براي خواندن پيدا نمي
 صداي ما از اين طريق به اين کارگران. تحريف شده است "شوند، معموال

ها دسترسي  مان به آن هاي جزوات و روزنامه ما فقط از طريق تجمعات، .رسد نمي
  .کنيم پيدا مي

مان  ويژه از طريق عمله ـ ب کنم صحبت مي KAPDـ من اغلب به نام  اما ما      
به کارگران  )کنيم مي در دوران انقالبي که ما در مورد اين دوران صحبت(

بينند که ما دست به  ها در شهرهاي بزرگ و روستاها مي آن .کنيم دسترسي پيدا مي
از اين . مان در شوراهايمان،  مان، در نبردهاي خياباني اعتصابات زنيم، در عمل مي
گونه به  ما چه بينند که ها مي آن .کنند آگاهي پيدا مي هاي ما حل ها از راه طريق آن

بدون فعاليت بنابراين  .کننده است ي تبليغ قانع اين بهترين شيوه. پردازيم مسائل مي
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صر اند و عنا کارگراني که هنوز کمونيست نشده توانيم به در پارلمان ما به خوبي مي
ي  ويژه بايستي نکتهه جا ب در اين. دهقان دسترسي پيدا کنيم بورژوا و خرده خرده
 يي که به را رد کرد، نکته »بيماري کودکانه«ي  ديگري در جزوه ي شده مطرح

  .کشانده است دهد که اپورتونيسم، شما رفيق عزيز را به کجا خوبي نشان مي
مار زيادي از کارگران آلماني به ايد که ش مطرح کرده ۵۲ ي شما در صفحه      

. اند حزب کمونيست پيوسته ها و نه به دليل عدم شرکت در پارلمان به حزب مستقل
ي عظيم کارگران در برلن به دليل قتل رفقاي  بنابراين به نظر شما به طور مثال توده

مند و نبردهاي خياباني  رگ، به دليل اعتصاب هدفوروزا لوکزامب ما ليبکنخت و
در پارلمان  صورتي که رفيق لوي قانع شده بودند، فقط در "ها تقريبا نيستکمو

که  هايي شدند و نه مستقل جذب ما مي "ها کامال وقت آن کرد، آن راني مي سخن
ها  رفيق اين منطبق با واقعيت نيست، آن نه!! گيري صريح و مشخص نداشتند موضع

چرا . انقالب به طور مشخص ترسيدندهاي دوپهلو پيوستند که از  زماني به مستقل
رفيق مواظب . گيرد گي به آزادي از طريق شکاکيت انجام مي از برده که گذار

  .کشاند مي ها را به کجا بينند که اپورتونيسم شما آن کارگران مي! باشيد
و در صورتي که به اين نکته توجه کنيم که . اهميت است اولين استدالل شما بي      

يي  آن ايده) سراسر اروپاي غربي در انقالب آلمان و انگلستان و در(لمان کار در پار
يي را تضعيف  دهند و آن ايده کند که رهبران کارها را انجام مي را تقويت مي

يابيم  وقت درمي کارگران بايستي تمام کارها را پيش به ببرند، آن کند که خود مي
  .بخش نيز هست که زيان که اين استدالل نه فقط تبعات خوبي ندارد، بل

در (پردازيم، يعني به مزاياي فعاليت پارلمانتاريستي ه حال به استدالل دوم شما ب      
من  .ها و مصالحه با بعضي از آن براي استفاده از شکاف بين احزاب) دوران انقالبي

چنين در مورد  به خصوص در مورد انگلستان و آلمان، اما هم(براي رد اين استدالل 
. پردازم تا به استدالل اوله تر به آن ب مجبورم قدري مفصل) اروپاي غربي رتاسرس
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ي  کل مساله. انجام بدهم عليه شما رفيق لنين براي من ساده نيست که اين کار را بر
که  چرا که ديگر اين اپورتونيسم رفرميستي نبوده، بل(اپورتونيسم انقالبي 

يي  راي ما در اروپاي غربي تبديل به مسالهب در کمونيسم )ستا اپورتونيسم انقالبي
گي تبديل شده  ي مرگ و زنده به معناي واقعي کلمه به مساله. حياتي شده است

ما صدها بار همين استدالل را زماني که . خود اين استدالل ساده است رد. است
ولده، ديگران و به طور  اشتاين، لگين، رناودل، فن در تروالسترا، هندرسون، برن

بله خود کائوتسکي زماني . پرستان مطرح کردند، رد کرديم خالصه سوسيال وطن
ما . ها بود ترين استدالل رفرميست اين کالن. آن را رد کرد که هنوز کائوتسکي بود

شما انجام  کرديم که زماني مجبور شويم که اين کار را بر عليه بيني نمي هرگز پيش
  .انجام بدهيمکار را  اما اکنون بايستي اين. بدهيم

 »شکاف«بين احزاب به اين دليل که اين  »شکاف«مزيت پارلماني استفاده از       
يعني شکاف . معناست بي داده ها است که اهميت خود را از دست هاست، سده سال

بين احزاب بورژوايي، بين احزاب بورژوايي و خرده بورژوايي در اروپاي غربي، در 
که خيلي  ف اهميت خود را نه از زمان شروع انقالب، بلاين شکا. انگلستان آلمان و

تمام احزاب به . داده است زودتر از آن در زمان تکامل تدريجي و آرام از دست
و بين . اند هاست که در مقابل کارگران ايستاده انضمام احزاب خرده بورژوايي مدت

چنين طرح  ترتيب هم و بدين(مختلف مربوط به کارگران  ها طرح مسائل خود آن
. رفته است بسيار کم و اغلب به طور کامل از بين) تمام مسائل ديگر در اين زمينه

ي تئوريک و هم عملي در اروپاي غربي، درآلمان و انگلستان  اين مساله هم از جنبه
ها،  به اين دليل که سرمايه خود را در بانک ي تئوريک از جنبه. اثبات شده است

چرا که در . ي بسيار بااليي متمرکز کرده است رجهها و انحصارات به د تراست
 "ها تقريبا ها و تراست غربي و به خصوص در انگلستان و آلمان اين بانک اروپاي

حتا بخش اعظم کشاورزي  تمام سرمايه را در بخش صنعت، تجارت، حمل و نقل و
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ن چني ترتيب کل صنايع به انضمام صنايع کوچک، هم بدين. اند به خود جذب کرده
به انضمام حمل و نقل محلي، بخش اعظم کشاورزي به  کل بخش حمل و نقل

 ها آن. اند ي کالن وابسته شده انضمام کشاروزي خرد به طور کامل به سرمايه
  .اند ي کالن يکي شده با سرمايه

گويد که تجارت خرد، حمل و نقل، صنايع و کشاورزي بين  رفيق لنين مي      
اين موضوع در روسيه و . اين موضوع اشتباه است. ندا سانسرمايه و کارگران در نو

ها اکنون در اروپاي غربي، در آلمان و انگلستان به  آن. جا درست بود در اين "قبال
. اند و بين سرمايه و کارگران در نوسان نيستند کالن وابسته ي طور کامل به سرمايه

ها،  تراست ي ير سيطرهداران به طور کامل ز خرده مالکان، صنايع کوچک، مغازه
کند و  ها ارسال مي ي کالن کاالها را به آن سرمايه. ها قرار دارند انحصارات و بانک

هايش به  نيز به دليل مراودات و قرض حتا دهقان خرد. دهد ها وام مي به آن
هاي من  لرفيق اين بخش از استدال. ها وابسته است ها و انحصارات و بانک تراست

گي به آن  کل تاکتيک ما در اروپا و آمريکا بسته. است »ها چپ«استدالل  ترين مهم
 .دارد

 ترين قشر به پرولتاريا هستند از چه رفيق اين قشرهاي پاييني که نزديک      
پايه و  منصبان دون صاحب وران، داران، پيشه اند؟ از مغازه هايي تشکيل شده بخش

! سي اين مساله در اروپاي غربي بپردازيمحال به برر. کارمندان و از دهقانان فقير
ها به  گي آن هاي بزرگ ـ که وابسته نه فقط به فروشگاه د با من سرييرفيق بياي

 هاي فقير کارگري در ها و محله که به مغازه ست ـ بلا ي کالن بديهي سرمايه
 "بابينيد؟ تمام، تقري چه چيزي را مي! به دور بر خود نگاه کنيد. اروپاي غربي بزنيم

ها، سوخت و غيره فقط  دستگاه تمام کاالها، پوشاک، مواد غذايي، وسائل و
اين . ها چنين اغلب محصول تراست که هم محصوالت صنايع بزرگ نيستند، بل

بخش اعظم . چنين در روستاها نيز صادق است که هم شهرها بل موضوع نه فقط در
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بانکي، چرا که  ي ي سرمايهيعن. ي کالن هستند داران خرد انباردار سرمايه مغازه
  .ها مسلط است هاي بزرگ و تراست ي بانکي بر کارخانه سرمايه

اندازيم، با وضعيت  گر در شهر يا روستا بي نظري به کارگاه يک صنعت      
ي کالن، اغلب  از سرمايه سوخت، آهن، چرم، چوب و غيره! يي روبرو هستيم مشابه

جايي که  از آن. شوند ها تأمين مي کاز انحصارات و بنابراين از طريق بان
ها هنوز به  داران خرد هستند بنابراين خود آن سرمايه ي اين کاالها کننده تأمين

  . ي بانکي وابسته هستند سرمايه
گونه است؟ بخش اعظم  پايه چه منصبان و کارمندان دون و اما وضعيت صاحب      
ي وابسته به  دولت و کمونيته وي کالن  گذار سرمايه ها در اروپاي غربي خدمت آن

 منصباني که به پرولتاريا درصد کارمندان و صاحب. ها هستند بانک "آن و نهايتا
 ي کالن هستند در مستقيم يا غير مستقيم وابسته به سرمايه نزديک و به به طور

 ها در چنين درصد آن اروپاي غربي بسيار زياد، در آلمان و انگلستان و هم
بنابراين منافع اين اقشار با . تر است مستعمرات انگلستان بسيار بيش اياالت متحده و

در مورد دهقانان فقير . گره خورده است ها ي کالن و در نتيجه با بانک منافع سرمايه
توان به کمونيسم جلب  ها را نمي آن "صحبت کردم و ما ديديم که عجالتا "من قبال

ها نيز  ير نيز صادق است، چرا که آنداليل ديگر در مورد دهقانان فق همان. کرد
  .وابسته هستند ي کالن شان به سرمايه هاي آالت، کاالها و رهن براي ماشين

  رسيم رفيق؟ بندي مي از مسائل مطرح شده در باال به چه جمع      
به ) و آمريکا(ي مدرن در اروپاي غربي  رسيم که جامعه بندي مي به اين جمع      

ي بانکي تمام اين  سرمايه يابي شده تبديل شده که ازمانيک واحد کل بزرگ س
آورد و بر  مي هايش هدايت و به حرکت در ترين اجزا و شاخه سيستم را در کوچک

 مند بر اساس مناسبات جامعه پيکري سامان جا اين که در. آن مسلط است
ان ست که در تمام آن جريا ي بانکي خون اين پيکر که سرمايه .ستا داري سرمايه
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که اين پيکر يک کل واحد است که  .کند و تمام اعضاي آن را تغذيه مي دارد
اعضاي آن تا پايان حيات  کند، تا جايي که تمام مند مي سرمايه آن را بسيار قدرت

ـ فقط پرولتاريا که خون اين پيکر، ارزش اضافي را . گيرند جانب آن را مي
  . کند مبارزه مي داري آفريند با سرمايه مي

ي  ي بانکي و قدرت عظيم سرمايه گي تمام طبقات به سرمايه به دليل اين وابسته      
و . ايستند ديگر مي مقابل يک يي در نهابانکي در انقالب تمام طبقات به طور خصم

پذيرترين نيرو در  پذير و اغلب انعطاف ي بانکي انعطاف جايي که سرمايه از آن
برابر شده و به همين دليل  ش هزارا اش قدرت دهي وام جهان است و به دليل توان

 داري را حتا در موقعيت داري و دولت سرمايه ي سرمايه داري، جامعه سرمايه
پس از اين جنگ دهشتناک، پس از هزاران ميليارد خسارت و در بطن شرايطي که 

ترتيب به غير از  و بدين. کرده است ديگر منسجم با يک رسيد، ورشکسته به نظر مي
ها را  تري کنار هم گردآورده و آن لتاريا تمام طبقات را با قدرت هر چه بيشپرو

و نيرو و . ي واحد منسجم کرده است به عنوان يک مجموعه رياابرعليه پرولت
ها  را مدت ها قدر بزرگ است که آن کاران آن پذيري و انسجام تمام اين بزه انعطاف

  .پس از برآمد انقالب کنار هم نگه خواهد داشت
آيد و با آن  بحران مي. قدرمسلم سرمايه به طرز سهمناکي ضعيف شده است      

دو عامل وجود دارند که  اما هنوز. و معتقدم که انقالب پيروز خواهد شد. انقالب
 ها و گي ذهني توده اين عوامل برده .بخشند داري قدرت مي چنان به سرمايه هم

. ما بايستي متکي بر قدرت اين عوامل باشدتاکتيک بنابراين  .ي بانکي هستند سرمايه
يافته تمام  سازمان ي بانکي و هنوز عامل ديگري وجود دارند که از طريق آن سرمايه

تمام . و آن شمار زياد پرولتارياست. طبقات را برعليه انقالب متحد کرده است
 ۲۰ در آلمان نزديک به(توانند کارگران ه ب کنند در صورتي که طبقات فکر مي

وقت امکان  ساعت کار در روز مجبور کنند، آن، ۱۴، ۱۲، ۱۰ را به) ميليون نفر
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ها را در کنار  که آن چنين عامل ديگري نيز هست و هم. بحران وجود دارد نجات از
 .ستا غربي اين عامل موقعيت اقتصادي اروپاي. هم متحد کرده است

ر نبود و به همين دليل ي بانکي از چنين نيرويي برخوردا در روسيه سرمايه      
ها  و بين آن. منسجم کند ديگر نتوانست طبقات تحتاني و بورژوازي را با يک
اين عوامل . جا پرولتاريا تنها نبود شکاف واقعي وجود داشت و به همين دليل در آن

به همين دليل اين طبقات در انتخابات  .کنند را تعيين مي گذاري اقتصادي سياست
 شان، به احزاب يي هستند که به سروران گان وابسته بردهدر اروپاي غربي، 

در آلمان و انگلستان و . ها تعلق دارند دهند و به آن بورژوازي کالن رأي مي
اين گرايش  .شان را ندارند خودي احزاب "پايه عمدتا اروپاي غربي اين افراد دون

م و شوينيسم، قبل از انقالب و جنگ بسيار قوي بود و در اثناي جنگ ناسيوناليس
ي تمام نيروهاي اقتصادي،آن را به ابعاد  سازي گسترده تراست ويژه از طريقه ب

بورژوايي  اما انقالب هم گرايش انسجام تمام احزاب. بسيار عظيمي تشديد کرد
بورژوا را به بورژوازي کالن به ميزان بسيار زيادي  و جذب تمام عناصر خرده

  .تشديد کرد
دانند که چه چيزي  همه مي! فتاده استا بدون دليل اتفاق نيانقالب روسيه       

  .هاست در انتظار آن
در اورپاي غربي و بخصوص در آلمان و انگلستان بورژوازي کالن بنابراين       

قشرهاي مادون بورژوازي و  ي متوسط و دهقانان مياني، و دهقانان کالن، طبقه
دليل جنگ،  ها، امپرياليسم، به استها، تر ي انحصارات، بانک دهقانان به واسطه

 جايي که و از آن. ۲۵اند آرايي کرده کارگران صف در مقابل "انقالب متحدا
                                                 

به اما تمام آن کساني که . يي کرده است ي جنگ رشد قابل توجه ست که پرولتريزه شدن به واسطها اين واقعيتي - ۲۵
 .کنند داري چسبيده و به او حتا اگر شده با سالح کمک مي بيمارگونه به سرمايه) ها تمام آن(پرولتاريا تعلق ندارند 

 .ها دشمنان کمونيسم هستند آن
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 ها در کارگران تمام مسائل ديگر را تحت شعاع خود قرار داده است، آن ي مساله
  . اند ديگر ايستاده کنار يک "مورد تمام مسائل ديگر متحدا

ها را در  اره مجبوربه تکرار همان تذکراتي هستم که آنجا دو ب اين رفيق من در      
به خوبي از اين مساله آگاهي . مطرح کردم) در بخش اول(ي دهقانان  مورد مساله

 فکر در حزب ما توانايي آن را ندارند که که افراد کوته دارم که نه شما، بل
ها تمام  آناساسي عمومي بنا کنند و به همين دليل  تاکتيک را برمبناي خطوط

 اند که هنوز مجذوب هايي از اين قشرها کرده شان را معطوف به آن اليه توجه
  .اند ي کالن نشده سرمايه

گويم که واقعيت عمومي،  هايي نيستم اما من مي من منکر وجود چنين اليه      
ي کالن  خدمت سرمايه ها در گرايش عمومي در اروپاي غربي اين است که آن

  !تاکتيک ما بايد بر مبناي اين واقعيت عمومي اتخاذ شودقرار دارند و 
گويم که اين  من فقط مي. من منکر وجود شکاف بين اين طبقات نيستم      

وحدت بين : داشت گرايش عمومي مدت مديدي در اثناي انقالب وجود خواهد
گويم که براي کارگران در اروپاي غربي بهتر اين است که  و من مي. اين طبقات

چرا که در  .ها اين وحدت کنند تا شکاف بين آن ام توجه خود را معطوف بهتم
 جا انقالب کنند ـ و نه رهبران و ي نخست خود کارگران مجبورند که در اين درجه

  .شان در پارلمان اعضاي حزب
هاي من اين است که  بين در حزب ما از حرف چنين برداشت افراد کوته هم      

دانم  که من خوب مي حالي ي کالن است، در ن منافع سرمايهمنافع اين طبقات هما
  .کند ها را سرکوب مي ي کالن هم آن که سرمايه

تر از گذشته به  اين طبقات به مراتب خيلي بيش: لب کالم من اين است که      
پرولتري را نيز در برابر خود  ها خطر انقالب اند، چرا که آن ي کالن چسبيده سرمايه

 ي سرمايه در اروپاي غربي به معناي نوعي تضمين ها سلطه براي آن .بينند مي
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شان را  شدن وضعيت گي و بهتر ي زنده در آن امکان ادامه شان است که گي زنده
 آنان در کنار سرمايهبنابراين . بينند، يا اين که حداقل به آن معتقدند مي

ابزارها براي پايان دادن به هرج و شان بر اين است که از تمام  اند و تمام سعي ايستاده
ي  و کارگران را به ساعات کار روزانه مرج استفاده کنند، توليد را دو باره نجات دهند

ها انقالب پرولتري در اروپاي غربي به  براي آن. ها وادار کنند تر و تحمل مشقت بيش
بنابراين . شان، اگر چه نظمي سست و لرزان است گي فروپاشي تمام نظم زنده معناي

کالن دفاع و کنار آن  ي چنين در اثناي انقالب از سرمايه ها مدت مديدي هم آن
  .خواهند ايستاد

جا بر اين نکته تأکيد کنم که صحبت من در مورد  و در نهايت من بايد در اين      
اين طبقات در اواخر  دانم که من مي .تاکتيک در اوايل و در اثناي انقالب است

داري به لرزه افتاده است به طرف ما خواهند  که پيروزي نزديک و سرمايهانقالب وقتي 
  .آمد
ي تئوريک بايستي  از جنبه. از حيث تئوريک بايستي مساله به اين نحو باشدبنابراين       

ي نظري اين مساله به قوت خود  جنبه فقط از. ديگر بايستند اين طبقات در کنار يک
  .اما در عمل نه .ستا باقي

  :جا نشان خواهم داد من صحت اين موضوع را در اين      
هاي سال است که تمام بورژوازي که تمام احزاب بورژوايي در اروپاي غربي  سال      

ها تعلق دارند هيچ کاري براي  به آن چنين خرده بورژوازي و دهقانان خرد نيز و هم
گرا و  امپرياليسم ،گي دشمن جنبش کارگري ها همه آن. دهند کارگران انجام نمي

  .ندا طلب جنگ
هاست که هيچ حزبي در انگلستان، در آلمان، در اروپاي غربي از کارگران  سال      

هيچ . هستند ۲۶کارگران دشمن ها در تمام عرصه گي ها همه آن .کند حمايت نمي
                                                 

 »مباني کمونيسم«ي  اما من در جزوه. جا از امکان اثبات تک تک موارد مطرح شده برخوردار نيستم من در اين - ۲۶
 .ام پرداخته به طور مفصل به اين موضوع
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قوانين همواره به ضرر کارگران و بر . قانوني به نفع کارگران تصويب نشده است
  .اند ها همواره افزايش پيدا کرده ماليات. اند شده اعتصاب تصويبعليه 
چنين خرده بورژوايي از امپرياليسم، استعمار،  تمام احزاب بورژوايي و هم      

ليبرال و کشيش، ارتجاعي و  تمايز بين. اند گري حمايت کرده مقدسات ملي، نظامي
  .فته استرفته، بورژوازي کالن و خرده بورژوازي از بين ر پيش
ها درمورد تمايز بين  پرستان، رفرميست وطن تمام آن چيزهايي را که سوسيال      

  ها دامن لنين دو باره به آن گويند ـ که شما رفيق ها مي بين آن »شکاف«احزاب، 
در تمام کشورهاي اروپاي غربي اين مساله به بهترين . ايد ـ نيرنگ بوده و هست زده

ي  همه "قبال. نشان داده است، ۱۹۱۴ ژوئيه و آگوسترا در  وجهي صحت خود
با  ي انقالب بيش از پيش در عمل و به واسطه. ديگر متحد بودند ها با يک آن

بر عليه انقالب و به همين وجه » کافيش«ها بدون هيچ  آن. اند ديگر يکي شده يک
بخشد ـ  را بهبود وضعيت کارگران تواند برعليه کارگران ـ چرا که فقط انقالب مي

جايي که تمام مسائل سياسي و عملي اجتماعي، جنگ، بحران و  از آن. اند ايستاده
تنيده است، اين طبقات در اروپاي غربي در مورد تمام  انقالب درهم ي انقالب با مساله

توانم بگويم  خالصه مي به طور. اند ديگر و بر عليه پرولتاريا ايستاده مسائل در کنار يک
هاي بزرگ، جنگ امپرياليستي،  ها، انحصارات، بانک ي که تراستدر اروپاي غرب

بورژوازي و دهقانان را به عنوان  را بورژوازي کالن، خرده تمام طبقات "انقالب عمال
ي نظري و  جنبه بنابراين از   .۲۷ديگرجوش داده است ي به يک يک توده بر عليه طبقه

ويژه در ه روپاي غربي و بدر انقالب در ا. عملي اين مساله اثبات شده است
  .طبقات وجود ندارد مهمي بين اين »شکاف«انگلستان و آلمان 

                                                 
ي مستعمرات اين  به واسطه »ها شکاف«ما شاهد از بين رفتن . ها از اين موضوع اطالع دقيق داريم ما هلندي - ۲۷

جا  در اين. ها وجود ندارند جا ديگر احزاب دمکرات، مسيحي يا نظاير آن در اين. کشور کوچک امپرياليستي بوديم
رسد که مسائل اروپاي غربي را بر مبناي  به نظر مي ها که متأسفانه توانند قضاوت کنند تا روس هتر ميها ب حتا هلندي

 .کنند وضعيت روسيه ارزيابي مي
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شما در . مطلبي را دوباره اضافه کنم "جا من مجبورم که شخصا در اين      
فرازي از تزهاي دفتر را  شما. ايد از دفتر آمستردام انتقاد کرده ۴۱و  ۴۰ ي صفحه

ايد  مطالبي را که شما در اين مورد مطرح کردهايد و تمام  به طور ضمني آورده
 که يد که کميسيون آمستردام قبل از اينيگو چنين مي هم اما شما. اشتباه است

 ي از توازن قواي طبقاتي وي بايستي بررسي مي پارلمانتاريسم را محکوم کند
رفيق با عرض . احزاب سياسي را ارائه کند که اين محکوميت را توجيه کند

به اين دليل که  آن هم. کميسيون نبوده است ي ين بررسي وظيفهمعذرت ا
ست که تمام احزاب بورژوايي در ا شان بر اين مبنا استوار کساني که تزهاي

گونه اختالفي بين   بوده و هستند و هيچ برعليه کارگران داخل و خارج از پارلمان
ها و  آن براي ها در اين زمينه وجود نداشته و ندارد، موضوعي اثبات شده آن

بنابراين ما . حداقل در اروپاي غربي .ها مارکسيست عام براي پذيرفته شده به طور
مصالحه و  عکس شما که خواهان بر. لزومي به بررسي اين موضوع نداشتيم

خواهيد ما را به اپورتونيسم  ائتالف با احزاب سياسي در پارلمان هستيد و مي
احزاب بورژوايي را اثبات و نشان  م بينمه »شکاف«بکشانيد وظيفه داريد که 

خواهيد ما را در اروپاي غربي به مصالحه و سازش بکشانيد، کاري  شما مي. دهيد
هندرسون، شايدمن، توراتي در دوران تحوالت تدريجي و آرام  که تروالسترا،

. انجام بدهيد خواهيد اين کار را در دوران انقالبي نتوانستند انجام بدهند، شما مي
بر اساس  "اثبات اين کار واقعا. ستا پذير ما بايد اثبات کنيد که اين کار امکانش

انجام اين کار را در اروپاي  "است،اما لطفا ي کافي ساده ي روسيه به اندازه نمونه
برانگيز انجام  تان به نحوي رقت اما شما اين وظيفه را در جزوه. غربي نشان بدهيد

ي روسيه، کشوري بسيار  شما فقط از نمونه نبايد هم تعجب کرد،. ايد داده
  .ايد کرده افتاده و نه از يک کشوري مدرن در اروپاي غربي حرکت عقب
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ي تاکتيک اختصاص داده شده ـ از  ي شما که به مساله من در تمام جزوه      
دو مثال از اروپاي  پردازم ـ فقط به آن مي "ي روسيه که بگذريم که من بعدا نمونه

با اپوزيسيون  ي کودتاي کاپ در آلمان و دولت للويد جورج، چرچيلغربي يعن
هايي کم اهميت و بسيار بد که در عمل  نمونه. اسکويت در انگلستان را پيدا کردم

. واقعي بين احزاب بورژوايي و سوسيال دمکرات است »شکاف«ي  نشان دهنده
و (زاب بورژوايي ي اين موضوع است که بين اح کننده کودتاي کاپ اثبات" اتفاقا

ي  غربي در مورد مساله در اروپاي) چنين حزب سوسيال دمکرات در اين مورد هم
ها،  ها، دمکرات کاپيست. مهمي وجود ندارد »شکاف«انقالب و مقابله با کارگران 

ها را زنداني، مجازات و به قتل نرساندند و وقتي هم  دمکرات مرکزگراها و سوسيال
به قتل  ها را زنداني، مجازات و سرکار آمدند کاپيستها دوباره  که اين آخري

. کمونيسم هنوز ضعيف بود. ها را کشتند اما هر دوي اين احزاب کمونيست. نرسانند
اما در فرصت بعدي يعني . سرکار بياورند به همين دليل نتوانستند ديکتاتوري را

  .تر است، ديکتاتوري را سرکار خواهند آورد زماني که کمونيسم قوي
گونه  ها چه کمونيست "ي شماست که نشان بدهيد که قبال حال رفيق وظيفه      
استفاده کنند، تازه آن هم  در پارلمان] بين احزاب بورژوايي[شکاف  توانستند از مي

ي شما بوده و هست که  اين وظيفه. به نحوي که براي کارگران منفعتي داشته باشد
فرمودند که  بايستي چه نطقي در پارلمان ميکمونيست  گان نشان بدهيد که نماينده

که  به نحوي "طبيعتا. اين شکاف را به کارگران نشان بدهند و از آن استفاده کنند
توانيد  شما اين کار را نمي. تر نيز نشوند ها قوي احزاب بورژوايي از طريق اين نطق

ما . نداردمهمي در مورد انقالب وجود  انجام دهيد، چرا که بين اين احزاب شکاف
ي شما بوده و هست که  اين وظيفه. صحبت خواهيم کرد "در مورد اين مساله بعدا

را نشان بدهيد، شايد بسيار مفيدتر بود که شما توجه  ها يي از اين شکاف ويژه موارد
  .گرايش عمومي براي وحدت کرديد تا به کارگران را به اين موارد معطوف مي
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اين که رهبري ما را در اروپاي غربي بر عهده بگيريد،  ي شما قبل از رفيق وظيفه      
  .اروپاي غربي بوده و هست ها در انگلستان، آلمان و نشان دادن اين شکاف

شما از شکاف بين چرچيل، . آييد ي اين کار نيز بر نمي چنين از عهده شما هم      
استفاده  کارگران از آن کنيد که بايستي به نفع للويد جرج و آسکويت صحبت مي

خواهم در اين مورد با شما صحبت  من ديگر نمي. برانگيز است اين ديگر رقت. کرد
دانند که از زماني که در انگلستان پرولتارياي صنعتي به  مي چرا که ديگر همه. کنم

اختالفات را به  شان اين يک نيروي قوي تبديل شده، احزاب بورژوايي و رهبران
آورند، تا سر کارگران کاله  اند و به وجود مي صورت مصنوعي به وجود آورده

ها را  ترتيب آن طرف ديگر جلب کنند و بدين ها را از يک طرف به بگذارند، آن
 ها براي اين کار حتا اغلب سه نفر آن. مستقل نگه دارند براي هميشه ضعيف و غير

به اين  و شما رفيق لنين. للويد جرج و چرچيل :کنند را وارد کابينه مي(!) مخالف 
انگلستان را قانع کند که  خواهد کارگران او مي .افتيد دام تقريبا صد ساله مي

آن هم در دوران ! برداري انجام دهند شان را بر مبناي اين کاله گذاري سياست
ديگر به توافق  للويد جرج حتما برعليه انقالب با يک چرچيل، اسکويت و! انقالب

 اين توهمات به پرولتارياي انگلستان دروغوقت شما رفيق با  رسند و آن مي
ي شماست که به طور دقيق  رفيق اين وظيفه. کنيد ها را تضعيف مي گوييد و آن مي

و نه با کالمي زيبا و درخشان و  هاي بارز و دقيق ها و واقعيت و مشخص و با نمونه
ال در تان به طور مث طور که شما اين کار را در فصل آخر جزوه همان(گويانه  عام

ها، اختالفات ـ آن هم نه از  نشان دهيد که کدام تنش) ايد داده انجام، ۷۲ ي صفحه
اش ـ  غربي که از نوع اروپاي اهميت يا مصنوعي، بل چنين بي اش و هم نوع روسي

تا زماني . ايد تان چنين کاري را انجام نداده شما در تمام جزوه. واقعي و مهم هستند
در . تان نخواهيم شد هاي ما متعاقد حرف ايد، ام ندادهکه شما چنين کاري را انج

 ها مان را نيز به آن هايي را مطرح کنيد، ما جواب صورتي که شما چنين نمونه
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توهماتي هستند که فقط به کارگران : آن زمان پاسخ ما اين است تا. خواهيم داد
که شما رفيق  واقعيت اين است. شوند گويند و منجر به تاکتيکي اشتباه مي دروغ مي

از چه طريقي؟ از . دانيد انقالب اروپاي غربي را با انقالب روسيه يکي مي "اشتباها
و (هاي مدرن اروپاي غربي  که در دولت کنيد اين طريق که شما فراموش مي

داران ـ مالکان  نيرويي وجود دارد که فراي انواع مختلف سرمايه) آمريکاي شمالي
سان با امپرياليسم است  اين نيرو که هم. ي بانکي سرمايه: و تجار قرار دارد ها زمين

. کند ها متحد مي را با آن بورژوازي چنين دهقانان و خرده داران و هم تمام سرمايه
شکاف بين احزاب کارگري و بورژوايي وجود : توانيد بگوييد که شما فقط مي

  .اين مساله درست است. استفاده کنيم توانيم از آن و ما مي. دارد
با اين حال بايستي گفته شود که اختالف بين سوسيال دمکراسي و احزاب       

است و بر حسب روال  ي جنگ و انقالب بسيار نازل بورژوايي در مورد مساله
توانستند  توانند و مي اما اين اختالفات مي. معمول به طور کامل از بين رفته است

در . ها به وجود بيايد ختالفاتي بين آنهم هنوز در آينده ا شايد. هنوز موجود باشند
» ناب«جايي که شما به دولت  به خصوص از آن. اين مورد ما بايد صحبت کنيم

هاي سيلويا پانکهورست در  لکارگري، توماس، هندرسن، سلينز در مقابل استدال
نوسکه، هيلفردينگ، گون بر  سوسياليستي ابرت، شايدمن، »ناب«انگلستان و دولت 

گوييد که تاکتيک شما به کارگران با تکيه  شما مي. ۲۸ايد اشاره کرده KAPDعليه 
رفتن و  کند که کمک به جلو زد مي نکاتي را گوش هاي کارگري بر اين دولت

 ست تا آن چيزي که ما مطرحا بارتر ها کرده و بسيار گوياتر و مزيت يابي آن سازمان
نه رفيق موضع ما  .کند نميبخش است و کمکي به رشد کارگران  کنيم که زيان مي

                                                 
. جا سرکار خواهند آمد يا نه در اين »ناب«هاي کارگري  هنوز مساله بر سر اين موضوع است که آيا چنين دولت -  ۲۸

ي اين نامه  من در ادامه. ايد ي کرنسکي در روسيه دچار اشتباه شده به خاطر نمونه هجا دوبار شما رفيق شايد در اين
 .شد سوسياليستي حمايت مي »ناب«نبايستي از چنين دولت  نشان خواهم داد که چرا در روزهاي ماه مارس در آلمان
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 بين احزاب کارگري و که اختالف »ناب«هاي کارگري  در مقابل اين دولت
هايش خيلي  انقالب مزيت: روشن است "بورژوايي بسيار ناچيز است، کامال

ش ادامه ا که ما اجازه بدهيم که دولتي به حيات اين امکان وجود دارد. ترست بيش
در صورتي . رفت جنبش کمک کند باشد و به پيشتواند ضروري  اين امر مي. دهد

دهيم که چنين دولتي به کارش  نتوانيم حرکتي به جلو داشته باشيم، اجازه مي که ما
کنيم و در  را از آن مي ترين انتقادات جايي که امکان دارد سخت ادامه دهد و تا آن
و به جاي کنيم  ش موجود باشد هر چه زودتر آن را سرنگون ميا صورتي که امکان

اما اين که ما در دوران انقالبي در . وريمآ سرکار مي آن يک دولت کمونيستي را
 بيايند، اروپاي غربي با شرکت در انتخابات کمک کنيم که اين حضرات سرکار

  .نه ما چنين کاري را نخواهيم کرد
تنها ما چنين کاري را نخواهيم کرد، چرا که کارگران اروپاي غربي در انقالب       

ها به عمل و روشن  خواست آن جا همه چيز، باور کنيد همه چيز به در اين. هستند
جايي که تاکتيک شما سازش با  از آن .گي دارد شان بسته بودن مسائل در ذهن آن

شان است ـ نامي هم  داران ها و بعضي از طرف با کريسپين ها، ها و هندرسون شايدمن
يا  ها هاي اپورتونيست اتحاد اسپارتاکيست تهاي انگليسي يا کمونيس از مستقل

BSP جايي که تاکتيک شما در اروپاي غربي و در اثناي انقالب در  ببريد ـ، از آن
شود، چرا که شما به  کارگران مي داخل و خارج از پارلمان باعث سردرگمي افکار

دانند که او يک  گوييد کسي را انتخاب کنند که همه از قبل مي کارگران مي
که تاکتيک ما به صراحت دشمن را به عنوان دشمن به  حالي در. روغگو استد

در دوران  کند، حتا در صورتي که ما به دليل اين صراحت حتا همه معرفي مي
فعاليت غيرقانوني يک نماينده را در پارلمان از دست بدهيم و زماني که ما از اين 

اين تاکتيک ما در اروپاي . ماستفاده کني بي را) در پارلمان( »شکاف«طريق حتا 
ترتيب تاکتيک شما را  بريم و بدين سر ميه ست که ما در آن با غربي و در وضعيتي
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شود و به  جا پيشنهاد شما دوباره باعث سردرگمي مي در اين .ريزيم مي هم دور
  .زند توهمات دامن مي

را به  ها آيا بايد اعضاي احزاب سوسيال دمکرات، حزب کار، حزب مستقل      
  بدهيم؟ گونه انجام خودمان جذب کنيم؟ و اين کار را بايستي چه

 ها در اروپاي غربي اعضاي اين احزاب، کارگران و عناصر ما چپ      
مطبوعات و به ويژه از  ها، ييآ ها را از طريق تبليغات، گردهم بورژواي آن خرده

. کنيم جذب خودمان ميها  مان در کارخانه ها، عمل حل وار، راه طريق عمل نمونه
 در اثناي انقالب، از طريق مطبوعات، عمل ما و نحو حال تمام کساني که بدين

 اعضاي اين احزاب. پيوندنده خود انقالب جذب ما نشوند، بگذار حتا به شيطان ب
ها در انگلستان و آلمان کارگران و  ها، کار و نظاير آن سوسيال دمکرات، مستقل

 مدت جذب خودمان دراز ها، کارگران را در اولي ما. بورژواها هستند خرده
ها بر  بورژواها عناصر بسياري کمي جذب ما خواهند شد و آن از خرده .کنيم مي

ما فقط   از طريق تبليغات: اقتصادي بسيار ناچيزي دارند عکس دهقانان خرد اهميت
 شان گاه ها ـ که تکيه اغلب آن. ها به طرف ما خواهند آمد عناصر معدودي از آن

داري دارند و هر چه انقالب  ها هستند ـ تعلق به سرمايه و کنسرن به خصوص نوسکه
داري  تر به سرمايه خودشان را بيش کند، حتا تا پايان آن، تعميق و ادامه پيدا مي

  . چسبانند مي
ها، سوسيال  که در انتخابات از احزاب کارگري، مستقل اما آيا ما به دليل اين      

يي  گونه رابطه هستيم و هيچ ها کنيم، دشمن آن ها، حزب کار حمايت نمي دمکرات
تر با  جا که امکان دارد به دنبال ارتباط هر بيش برعکس ما تا آن. ها نداريم با آن

براي  :کنيم ها دعوت به عمل مشترک مي فرصتي از آن ما در هر. ها هستيم آن
کارگري،  وص در شوراهاياعتصاب، تحريم، شورش، نبردهاي خياباني و به خص

ها هستيم، اما نه مثل قبل  جا به دنبال کار مشترک با آن ما همه .ها شوراهاي کارخانه
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 توان حاال ديگر مي. ها و در خيابان انجمن ها، در که در کارخانه در پارلمان، بل
اين پراکسيس . ها و خيابان پيدا و به خود جذب کرد ها، انجمن ها را در کارخانه آن

  .کند، پراکسيس کمونيستي که سوسيال دمکراسي دنبال مي ستا جديدي
ها را وارد پارلمان و دولت  ها، مستقل خواهيد که سوسيال دمکرات شما رفيق مي      

برداران تشکيل  از کاله هايي کنيد تا از اين طريق نشان دهيد که چنين دولت
ارلمان استفاده کنيد که هيچ خواهيد از پ چنين مي شما براي اين کار هم. اند شده

انه ککنيد که سرکارگران را زير شما سعي مي. کرد کمکي در اين زمينه نخواهد
 اما .کنيد شان مي اندازيد و بعد رهاي ها مي شما طناب را به گردن آن. ماليده شيره ب

 شما. توانايي انجام اين کار را داريم ما. کنيم ما از چنين کاري جلوگيري مي
 هاي کارگران توده کنيد و ما تاکتيک هاي دهقانان را تعقيب مي تودهتاکتيک 
من بر اين باورم که راه شما . من قصد تحقير و يا توهين به شما را ندارم. صنعتي را

شما نبايد ما را وادار کنيد که ـ نه فقط در مورد اين  اما. در روسيه درست بود
 ها و تري نظير اتحاديه رد مسائل مهمچنين در مو که هم ي پيش پا افتاده بل مساله

کننده  جا تباه پارلمانتاريسم ـ آن کاري را که براي روسيه درست بود، اما در اين
  .دهيمه است، انجام ب

گوييد و اغلب نيز  شما مي: بايستي هنوز بر روي يک نکته تأکيد کنم "من نهايتا      
پس از آن که طبقات  نهاايد که انقالب در اروپاي غربي ت از آن دفاع کرده

و يا اين که  اي کافي ضعيف يا خنث فرودست، اما نزديک به پرولتاريا به اندازه
جايي که من نشان دادم که  از آن. تواند شروع شود مي شده باشند، جذب کارگران

 و يا جذب کرد، در اتوان در اوايل انقالب تضعيف، خنث اين طبقات را نمي

 اين موضوع بارها از .ستا ممکن ما انقالب غيرصورت درست بودن ادعاي ش
بختانه اين ادعاي شما در  خوش اما. جانب شما و رفيق زينوويف مطرح شده است

اين مطلب . کننده در مورد انقالب اشتباه است ي بسيار مبرم و تعيين مورد اين مساله
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مسائل نگاه ي به اين ي نظر يک اروپاي شرقي شما فقط از نقطه کند که اثبات مي
من فکر . ام نشان خواهم داد من اين موضوع را در بخش پاياني نامه .کنيد مي
جا اثبات کردم که بخش اعظم استدالل دوم شما در مورد  کنم که در اين مي

ي  جهت اکنون بايستي شيوه ست و به همينا پارلمانتاريسم دروغي اپورتونيستي
هاي بزرگي نيز دارد،  که مزيت بل مبارزاتي ديگري را که نه تنها مضر نيست،

  .کرد گزين پارلمانتاريسم جاي
. ها برخوردار است من قبول دارم که تاکتيک شما در اين مورد از بعضي مزيت      

چنين  داشته باشد و هم تواند چيزهاي خوبي هم به همراه دولت کارگري مي
ليت غيرقانوني نيز چنين در دوران فعا تاکتيک شما هم. گري بزرگي هم بکند روشن

اما مثل گذشته به . کنيم ها را نفي نمي ما اين مزيت. باشد هايي داشته تواند مزيت مي
 ما رشد خودآگاهي کارگران را مقدم: يميگو ها مي ها و رفرميست رويزيونيست

ما به شما رفيق لنين، رفيق . هاي کم دهيم، حتا مقدم بر مزيت بر هرچيزي قرار مي
براي عمل را مقدم بر هر چيز  ها ي توده ما رشد اراده: يميگو مي مان راست کنوني

ي شما در اروپاي غربي همه چيز بايستي  مثل دوران گذشته. دهيم ديگري قرار مي
خواهد بود، با  هدف قرار بگيرد ـ ما خواهيم ديد که حق با چه کسي در خدمت اين

طور که  ما همان. ام د نداشتهمن در هيچ زماني شکي در اين مور. ها و يا با لنين چپ
  .بر تروالسترا، رناودل و لگين غلبه پيدا کرديم، شما را هم شکست خواهيم داد

شما به کرات . هايي ازروسيه نمونه: پردازم جا به استدالل سوم شما مي من در اين      
ام  دهها را با دقت کافي خوان من آن) ۹۷تا  ۱ ي از صفحه(ايد  ها چنين نام برده از آن

همواره از شما ، ۱۹۰۳ من از سال .کنم و االن هم مثل گذشته شما را تحسين مي
هاي  هاي شما آشنا نبودم، من با انگيزه زماني که من هنوز با انگيزه حتا. ام دفاع کرده

قدرمسلم . دفاع کردم ها ـ شما از صلح برست ليتوفسک ـ عالرغم قطع شدن تماس
ها با به کارگيري اين تاکتيک به  تاکتيک شما در مورد روسيه درخشان بود و روس
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کند؟ بر  موضوع چه چيزي را براي اروپاي غربي اثبات مي اما اين .پيروزي رسيدند
شوراها را به  ما. کند يا مسائل کمي را چيزي را اثبات نمي مبناي داوري من، هيچ

چنين تاکتيک  هم .کنيم الب و برپايي ديکتاتوري پرولتاريا قبول ميعنوان ابزار انق
 اما. حداقل تا االن ـ سرمشقي براي ما بوده است شما در مورد مسائل خارجي ـ

 و اين موضوع. ستا تاکتيک شما در مورد کشورهاي اروپاي غربي چيز ديگري
  .ستا طبيعي "کامال

سان باشد؟ روسيه  غربي و شرقي يک تواند تاکتيک در اروپاي گونه مي چه      
رفته  پيش "فقط بعضا داري صنعتي که کشاورزي، اما با سرمايه "کشوري عمدتا

و عالوه بر . تر بوده، تازه آن هم در مقايسه با کشورهاي ديگر به مراتب خيلي کم
برعکس اروپاي غربي ! کرد ي خارجي تغذيه مي سرمايه اين بخش بزرگي از آن را

سرمايه  ي افتاده نزد شما هنوز تمام اشکال عقب. آلمان و انگلستان و بخصوص در
 نزد ما تقريبا فقط. ي ربايي گرفته تا اشکال بعد از آن وجود دارند، از سرمايه

نزد شما بقاياي زيادي از دوران فئودالي . رفته وجود دارد ي بانکي بسيار پيش سرمايه
اما نزد ما . اند يت به حيات خود ادامه دادهو ما قبل آن و حتا از دوران ايالتي و بربر

 ويژه در آلمان و انگلستان تمام کشاورزي، تجارت، صنعت در خدمت به
از سرواژ، دهقانان فقير و  نزد شما بقاياي بزرگي. رفته هستند داري بسيار پيش سرمايه

 اما نزد ما هنوز دهقانان فقير در. قشر متوسط هضم شده در کشاورزي وجود دارند
قشر متوسط، . مدرن، حمل و نقل، فناوري و داد و ستد قرار دارند ارتباط با توليد

مستقيم با  حتا بخش تحتاتي آن چه در شهرها و چه در روستاها در ارتباط
ها هنوز يک طبقه هستند که که پرولتارياي  آن. داران بزرگ قرار دارند سرمايه

حضور اين طبقات به خودي . رار کندبرق ها رابطه تواند با آن پيشرو در آينده مي
قدرمسلم اين موضوع در مورد احزاب سياسي نيز صادق . کننده است خود کمک

  .اما براي ما هنوز از اولويت برخوردار نيست. است
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طور  هاي مختلف، آن گيري کرد با سمت ست که نزد شما مصالحه، عملا بديهي      
ها و  اختالفات، حتا بين ليبرال براي استفاده ازايد،  بندي کرده ها را جمع که شما آن

به همين . اما انجام اين کار نزد ما غير ممکن است. مالکان بزرگ درست بوده است
تاکتيک ما . ديگر تفاوت دارند در اروپاي شرقي و غربي با يک دليل نيز تاکتيک

همان اندازه  به جا تاکتيک ما در اين. ست که در آن قرار داريما متناسب با شرايطي
هاي شما  من مثال. درست است که تاکتيک شما در روسيه، متناسب با شرايط شما

اما . پيدا کردم ۱۲،۱۳،۲۶،۲۷،۳۷،۴۰،۵۱،۵۲ صفحات در مورد روسيه را به ويژه در
روسيه از اهميت  ها در ي اتحاديه هاي شما در مورد مساله به همان نسبتي که مثال

 اهميت است، چرا که در ا در اروپاي غربي بيبراي م، )۲۷ص(برخوردار است
 هاي شما در مورد مثال. تري احتياج دارد قوي جا پرولتاريا به سالح اين

 به طور مثال(يي هستند که از انقالب خبري نبوده  پارلمانتاريسم يا مربوط به دوره

جه ها موا جا با آن درد حل مسائلي که ما در اينه ببنابراين ـ ، )۱۶،۲۶،۴۱،۵۱ص
بورژوايي  احزاب دهقانان فقير و خرده خورد ـ و يا اين که مربوط به هستيم، نمي

ي شما قرار بگيرند ـ  اند مورد استفاده توانسته که مي) ۱۲،۳۷،۴۰،۴۱،۵۱ص(شود  مي
  .۲۹قدر با شرايط ما متفاوت هستند که اهميتي براي ما ندارند آن که

تان ـ و  اشتباه شما، تمام اشتباهات شما در کتاب "رفيق به نظر من قضاوت کامال      
شما با آن موافق هستيد ـ نه فقط  به همان ميزان تاکتيک کميته اجرايي در مسکو که

 که بهتر ي کافي با شرايط ما آشنا نيستيد، بل بر اين اساس است که شما به اندازه
گيريد و  ي نميتان در مورد شرايط ما نتايج درست از آگاهي ست بگويم که شماا

 ستا اما اين به معناي آن. کنيد فقط از موقعيت خودتان در روسيه حرکت مي

تري دوباره تکرار کنم که سعادت و بدبختي  که ـ بايستي با صراحت هر چه بيش

                                                 
ها  ي آن خواهم که به مطالعه نده مياما با اين وجود من از خوان. آور است هاي روسيه مالل پرداختن به تمام نمونه -  ۲۹

 .مطالب مطرح شده در باال درست هستند شما خواهيد ديد که. ادامه دهد
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گي دارد ـ  انقالب جهاني به آن بسته پرولتارياي اروپاي غربي، پرولتارياي جهاني،
تان را تغيير ندهيد  ي در مسکو در صورتي که تاکتيکي اجراي که نه شما و نه کميته

برخوردار نخواهيد شد که انقالب در اروپاي غربي و بالطبع انقالب  از موقعيتي
  .جهاني را رهبري کنيد

ايد که آيا ما که مدعي تغييرات شگرف آتي  شما اين سؤال را مطرح کرده      
ييم؟ پاسخ ما اين آ مي بر ي پارلمانها ي تغيير توازن قواي فراکسيون هستيم از عهده

 "کند که کسي که دست به چنين تالشي بزند، فورا کتاب خود شما اثبات مي: است
ي  کننده کتاب شما منعکس. کشاند گي مي و گنديده جنبش کارگري را به بيراه

 سازش با: اوهامات کارگران در اروپاي غربي براي تحقق کاري غيرممکن است
کنيد  اما شما يک واقعيت موجود را کتمان و مطرح مي. اي انقالببورژوازي در اثن

شما وانمود . گي شده است دودسته که بورژوازي اروپاي غربي در انقالب دچار
 پرستان و عناصر متزلزل در پارلمان کار مثبتي کنيد که مصالحه با سوسيال ـ وطن مي

  .بار است که چنين کاري فاجعه حالي در ست،ا
کشاند که  شما پرولتارياي اروپاي غربي را به همان باتالقي در گذشته مي کتاب      

کرده است و تازه شروع  هاي بزرگ انجام شده در آن گير عالرغم تمام تالش
تاکتيک شما ما را دوباره به همان باتالق موراست، . بيايد کرده که از آن در

، برانتينگ و تروالسترا کائوتسکي، مک دونالد، لونگوت شايدمن، گلينز، رناودل،
حالي  خوش توانيد تصور کنيد که اين کار چقدر باعث آيا شما مي. (کند سرازير مي

کتاب شما براي پرولتارياي ) .و مسرت اين حضرات و بورژوازي کالن خواهد شد
 دارد که کتاب برن اشتاين براي پرولتارياي پيشا کمونيست انقالبي همان ارزشي را

 .انقالبي
بايستي متحد شويم و همه چيز را از پايين شروع کنيم و به نقد " چپ"ما رفقاي       

سوم راه درستي را انتخاب  ي کساني به پردازيم که در انترناسيونال سرسختانه
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 .۳۰اند نکرده

بندي من در مورد پارلمانتاريسم با توجه به مسائلي که باال مطرح کردم به  جمع       
پارلمانتاريسم يا اين که از اهميت بسيار  الل شما در موردسه استد: شرح زير است

تاکتيک شما در اين مورد مثل تاکتيک . کمي برخوردارند و يا اين که اشتباه هستند
  .بار است ها براي پرولتاريا مصيبت ي اتحاديه مورد مساله شما در

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ي انقالب قرار ندارند و کارگران  بر اين باورم که ما از پارلمانتاريسم در کشورهايي که در آستانه "من شخصا - ۳۰

در اين مورد کنترل و انتقاد . توانيم استفاده کنيم انقالب بزنند، مينيستند که دست به  ي کافي نيرومند هنوز به اندازه
که رفقايي هستند که در اين مورد نظر ديگري  کنم فکر مي. ستا ناپذير گان پارلمان اجتناب ي نماينده سرسختانه

 .دارند
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  اپورتونيسم در انترناسيونال سوم .۴
 

جا  ي اپورتونيسم از اهميت خاصي برخوردار است که من در اين براي ما مساله      
 .طور مفصل به آن بپردازم خواهم به مي

ي انترناسيونال سوم نزد ما هنوز اپورتونيسم به حيات خود ادامه داده يرفيق با برپا      
در . کنيم مي ما آن را در تمام کشورها و در تمام احزاب کمونيست مشاهده. است

صورتي که عامل مرگ انترناسيونال دوم در انترناسيونال سوم به حيات خود ادامه 
 .ي بود که در تضاد با تمام قوانين تکامل قرار داشتي داد، اين امر معجزه نمي

ي بين آنارشيسم و سوسيال دمکراسي در  طور که مبارزه برعکس همان      
ي بين اپورتونيسم با  اش انجاميد، مبارزه انترناسيونال دوم به سرانجام قطعي

در . اش خواهد انجاميد مارکسيسم انقالبي نيز در انترناسيونال سوم به سرانجام قطعي
ي در پارلمان شرکت دست گرفتن رهبر ها براي به شرايط کنوني کمونيست

ها و احزاب کارگري حمايت  تر اتحاديه دست آوردن رأي بيش براي به. کنند مي



۷۷ 

به جاي تأسيس احزاب کمونيستي براي کمونيسم، از کمونيسم براي . شود مي
که انقالب در اروپاي غربي، انقالبي ارام  دليل اين به. شود تاسيس احزاب استفاده مي
پرستان و احزاب  وطن نخوري با سوسيال درده ماني بخواهد بود، توافقات پارل

هاي  شود و کمونيست استفاده ميوء ي آزادي س از واژه. گيرد بورژوايي انجام مي
کردهاي انترناسيونال دوم دوباره  خالصه عمل طور به. شوند خوب کنار گذاشته مي

  . شوند کارگرفته مي به
حوي که اين کار را در انترناسيونال دوم ها بايستي براي مبارزه، به همان ن چپ      

جايي که اپورتونيسم دشمن بزرگ ما به شمار  از آن. انجام دادند، دو باره برخيزند
ها  ها و انقالبيون بايستي از چپ يد، بنابراين در اين مبارزه تمام مارکسيستآ مي

وارد اشتباه ها در بعضي از م ها بر اين باورند که چپ حمايت کنند، حتا زماني که آن
در ص (طور که شما  اپورتونيسم در داخل صفوف ما وجود دارد و نه آن. کنند مي
 .در خارج از صفوف ما  ايد، مطرح کرده) ۱۳

ش براي روان و نيروي پرولتاريا، هزاران برابر ا ناک اپورتونيسم با تبعات دهشت      
جا موضع  جا و آن ينها حتا زماني که در ا آن. ها است بدتر از راديکاليسم چپ

شان اشتباه  ها هم اين که ببينند که تاکتيک چپ. افراطي بگيرند، باز انقالبي هستند
شود،  تر مي اپورتونيسم راست همواره اپورتونيستي. است، آن را تغيير خواهند داد

اتفاقي نيست که ما . کشاند رود و کارگران را به تباهي مي تر در باتالق فرو مي بيش
اپورتونيسم طاعون جنبش . کنيم مان تجربه مي ي سال مبارزه ۲۵ائل را در اين مس

با اپورتونيسم تمام صدمات شروع شد، رفرميسم، . کارگري، مرگ انقالب است
اپورتونيسم باني شکست . جنگ، شکست، مرگ انقالب در مجارستان و آلمان

بايد من آن را به يا آرفيق . اپورتونيسم در انترناسيونال سوم وجود دارد. ماست
نظري به خودتان، . تفصيل براي شما توضيح بدهم؟ نگاهي به دور و بر خود بکنيد

  . اپورتونيسم همه جا هست. ندازيدا ي اجرايي و تمام کشورهاي اروپا بي کميته
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ده، . ي حزب سوسياليست انگليس، حزب کمونيست کنوني را بخوانيد روزنامه      
ها، حزب کار،  مه را بخوانيد، انتقاد ضعيف به اتحاديهبيست شماره از اين روزنا

. بگذاريد» ها چپ«را در کنار نشريات   ها اعضاي پارلمان را بخوانيد و آن
ي کساني مقايسه کنيد که با حزب کار مبارزه  حزب کار را با روزنامه   هاي روزنامه

به انترناسيونال ي وسيع ي شما خواهيد ديد که اپورتونيسم به صورت توده. کنند مي 
با کمک (قدرت را در پارلمان   چنين براي اين که شما هم. سوم نزديک شده است

انترناسيونال دوم ـ در فکر آنيد    به دست بگيريد، با توجه به ) کارگران ضدانقالبي
زودي در ه که حزب سوسيال دمکرات مستقل و بسياري از احزاب ديگر مرکز را ب

کنيد که در صورت وادار کردن اين  آيا فکر نمي. پذيريده انترناسيونال سوم ب
احزب به طرد کاتوتسکي، توماس و ديگران، شمار بسياري، هزاران اپورتونيست 

گانه  ها را نخواهند گرفت؟ تمام موازين شما براي طرد افراد بچه ديگر، جاي آن
خصوص بعد به . .شوند ها به شما نزديک مي هاي وسيعي از اپورتونيست توده. است

 .ي شما از انتشار جزوه

هاي اروپاي  اندازيد به حزب کمونيست هلند که حتا به بلشويک نگاهي بي      
ي  جزوه. ن دوره نام اشتباهي هم نبودآغربي مشهور شده بود که با توجه به وضعيت 

ي  طورکامل به ورطه گونه اين حزب به مربوط به حزب هلند را بخوانيد که چه
اين حزب در اثناي جنگ و بعد از . انترناسيونال دوم کشيده شده است اپورتونيسم

حزبي درخشاني که ديگر . گران شده است آن و حتا در حال حاضر تسليم سازش
 .برداري شده است ي دورويي و کاله نمونه

ندازيد که انقالب در آن زبانه کشيده ا اما نگاهي هم به آلمان، به کشوري بي      
براي ما جاي    .جا نيز اپورتونيسم النه کرده و گسترش پيدا کرده است در آن. است

در روزهاي ماه مارس حمايت   KPDتعجب بود وقتي شنيديم که شما از موضع
ي شما متوجه شديم که شما از چند و  بختانه براساس جزوه اما ما خوش. ايد کرده
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براي دفاع    KPDيتشما مهر تاييد بر موضع مرکز. ايد چون رخدادها آگاه نبوده
شکارا آ از ابرت، شايدمن، هيلفردينگ، اپوزيسيون راست کريسپين زديد، اما شما

تان از اين موضوع اطالع نداشتيد که اين موضع درست  در هنگام نوشتن جزوه
آوري نيروهاي ارتش توسط ابرت برعليه پرولتارياي آلمان بود  زمان با جمع هم
هاي وسيعي از آلمان گسترش پيدا کرده بود  بخشاعتصاب سراسري هنوز به  که

که هنوز امکان (اگر چه نه براي پيروزي انقالب  هاي کمونيست توده   و اکثريت
هنگامي که . کردند ن تالش ميآکه براي ارتقاء نيروي  بل) ن وجود نداشتآ

تا زمان (بردند  از طريق اعتصاب و قيام مسلحانه انقالب را به پيش مي ها توده
گي اعتصابات و  مندي و شورانگيخته به قدرت  قيام و اعتصاب عمومي  ونيکن

رهبران در پارلمان پيشنهاداتي را براي )ر وجود نداشته استوقيام در مناطق ر ،
ترتيب شما از ابرت در مقابل انقالب در  بدين .مصالحه و سازش مطرح کردند

ارزش بودن استفاده  رد بياگر به خواهيم مثالي در مو. ر حمايت کرديدومناطق ر
مالحضه . ر بارزترين نمونه استوي ر از پارلمان در اروپاي غربي بزنيم، نمونه

کنيد رفيق، اين اپورتونيسم پارلمانتاريستي است، مصالحه و سازش با سوسيال  مي
 .ن هستيمآکنيد، ولي ما مخالف  ها که شما آن را دنبال مي پرستان و مستقل وطن

در آلمان به کجا کشيده شده است؟ شما و  حاال کار شوراهاي و رفيق       
ها پيشنهاد کرديد که با تمام  ي اجرايي و انترناسيونال سوم به کمونيست کميته

هاي مختلف وارد اين شوراها شوند تا بتوانند  گيري جريانات ديگر با جهت
. تاد؟ برعکسچه اتفاقي اف "اما عمال. ها خارج کنند رهبري را از دست اتحاديه

! اند ها تبديل شده کامل به ابزار دست اتحاديه طور تقريبا به   ها شوراهاي کارخانه
ي را که وارد ي هايي هستند که تمام موجودات زنده ها ديگر اختاپوسي اتحاديه

  .کنند شوند، خفه مي شان مي محدودي
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و اروپاي غربي  رفيق به مطالعه و بررسي آن چيزهايي به پردازيد که در آلمان      
چنين بر اين باورم که  من هم. افتند و من اميدوارم که شما به ما به پيونديد اتفاق مي

 .کند که تاکتيک ما را انتخاب کند تجربه، انترناسيونال سوم را به جايي هدايت مي

اما در صورتي که اپورتونيسم در آلمان همين مسيري را که انتخاب کرده ادامه       
چه مسيري را در فرانسه و   توانيم تصور کنيم که اپورتونيسم آن وقت ميبدهد، 

 !انگلستان در پيش خواهد گرفت

اين . ها هستيم ها رهبراني هستند که ما مخالف آن اين! کنيد رفيق مالحضه مي      
و ما انضباط آهنين، اطاعت بي چون و . خواهيم را ما نمي ها وحدت رهبران و توده

 . خواهيم کادرها را نيز نمي  چراي نظامي

ي اجرايي و به خصوص  ي هم در مورد کمتيهي خواهم چند کلمه جا مي در اين      
خواست که ولفهايم  KAPD ي اجرايي با کمال گستاخي از کميته. رادک بگويم

گيري در اين مورد را به خود  و الفنبرگ را اخراج کند، به جاي اين که تصميم
را تهديد کرد ولي از احزاب مرکز    KAPDي اجرايي کميته .ها واگذار کند آن

از حزب ايتاليا نخواست که . هاي مستقل استقبال کرد نظير سوسيال دمکرات
ي مرکزي را  نخواست که کميته KPD از! ندازدا پرستان را بيرون بي وطن سوسيال

ي  طقهها در من هايش مسئوليت شکست کمونيست ندازد که با درخواستا بيرون بي
از حزب هلند خواسته نشد که وينگوپ، فن و راوستين را . هاست ر بردوش آنور

اين بدان . هاي هلندي شدند خواستار همکاري کشتي   اندازد که در جنگ بيرون بي
نه من اين رفقا را رفقاي . خواستم که اين رفقا اخراج شوند معنا نيست که من مي

تباه شدند، چرا که تکامل و شروع انقالب کنم که فقط دچار اش خوبي ارزيابي مي
ي ما هنوز مرتکب  ما همه. وحشتناکي سخت است طور در اروپاي غربي به

عالوه بر اين ديگر اخراج از اين انترناسيونال . اشتباهات بسيار بزرگي خواهيم شد
 .کند هيچ کمکي نمي
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 رتونيسم درخواهم نشان دهم که چقدر اپو ي جديد فقط مي من با يک نمونه      
ي مرکزي در مسکو اين برخورد  کميته .صفوف خود ما به تکاپو افتاده است

شروع کرد، چرا که ديگر براي سياست اپورتونيستي  KAPD ناعادالنه را برعليه
خواهان  که ش نبود، بلا اش خواهان حضور انقالبيون واقعي در صفوف جهاني

کميته مرکزي تاکتيک . هاي مستقل و غيره بود حضور و جذب اپورتونيست
از  "قرار داد با وجود اين که دقيقا KAPD در مقابل "ولفهايم و الفنبرگ را عمدا

بارترين  آن هم بر اساس رقت  .با اين تاکتيک اطالع داشت KAPD عدم موافقت
ها و احزاب سياسي فقط  خواهند مثل اتحاديه ها مي چرا که آن. ل اپورتونيستييدال

 .حوش خودشان جمع کنند، چه کمونيست و چه غيرکمونيست ها را حول و توده

کنند که انترناسيونال چه  کرد ديگر انترناسيونال سوم اثبات مي دو عمل      
اقدام اولي عزل دفتر آمستردام اين تنها گروه . گيري را اتخاذ کرده است سمت

زل نکرده ست که هرگز تزل ا پرداز در اروپاي غربي انقالبي مارکسيست و نظريه
است،   KAPD ي برخورد به ست شيوه ا اقدام دوم که خيلي بدتر از اولي. است

اين تنها حزب در اروپاي غربي که به عنوان يک سازمان، به عنوان يک واحد 
اش تا اکنون انقالب را رهبري کرده، آن هم به  گيري پارچه از زمان شکل يک

ارها براي جذب احزاب مرکز، از تمام ابز. ن را رهبري کردآنحوي که بايد 
ها، حزب مرکز انگليس و فرانسه استفاده شد، احزابي که همواره به انقالب  مستقل

اين حزب واقعي انقالبي مثل دشمن برخورد شد ـ KAPD  اند، اما به خيانت کرده
 .ست رفيق ا ي بدي زمانه

ان ما زنده شده  در ميانترناسيونال دوم هنوز زنده است، يا دوباره : طورخالصه به      
جايي که او ما را به تباهي سوق  کشاند و از آن و اپورتونيسم ما را به تباهي مي. است

توانستم  ست که من هرگز مي ا تر از آن دهد و در ميان ما قوي، خيلي قوي مي
حتا در صورتي که داليل . ها حضور داشته باشند تصورش را بکنم، بايستي چپ
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بايستي به عنوان  ها مي ها در درست نبود، اما آن ضور آندرست ديگري براي ح
 .جا حضور داشتند اپوزيسيون و قطب مقابل اپورتونيسم در آن

را در انترناسيونال سوم پيروي » ها چپ«شما از تاکتيک    رفيق در صورتي که      
ها در روسيه نيست، اما  شما بلشويک» ناب«کرديد که چيز ديگري جز تاکتيک  مي

، در صورتي که )و امريکاي شمالي(قط انطباق داده شده با شرايط اروپاي غربي ف
و اتحاد ـ کارگري   يي نهاکارخ  هاي دورن ناهاي اقتصادي را در سازم شما سازمان

 ها ريشه بدوانند و در هاي صنعتي در کارخانه توانستند اتحاديه که در آن مي(
به عنوان يک نهاد به انترناسيونال   را  )ها ملحق شوند صورت لزوم حتا به آن

برديد و تابعيت پارلمانتاريسم را از تشکيالت  پيشنهاد و آن را به پيش مي
کرديد، در اين صورت شما در تمامي کشورها اولين  هاي سياسي مطرح مي سازمان

. بردند به پيش مي "مستحکم احزابي را داشتيد که انقالب را واقعا "هاي کامال هسته
 ها وارشان در کشورشان و نه از طريق فشار از خارج توده از طريق عمل نمونهها  آن

هاي  توانستيد سازمان شما از اين طريق مي. کردند را به تدريج دورخودشان جمع مي
را ) آزاد و سنديکاليسيتي(هاي ضدانقالبي  اقتصادي را داشته باشيد که اتحاديه

يد با يک ضربه راه را به روي تمام توانست طريق مي] اين[و از . درهم بشکنند
شوند که تقلب  فتابي ميآها فقط در جايي  چرا که آن. ها ببنديد اپورتونيست

ترين  چنين ـ که در عين حال اصلي و شما در نتيجه هم. پذير است ضدانقالبي امکان
هاي وسيعي از کارگران را تا جايي که در اين  توانستيد توده موضوع نيز هست ـ مي

در صورتي که شماها لنين، . پذير بود به مبارزين مستقلي تبديل کنيد له امکانمرح
داديد، اين تاکتيک را انتخاب  زينوويف، بوخارين و رادک اين کار را انجام مي

توانستيد به ما کمک  کرديد، با اتوريته، تجربه، نيرو و نبوغي که شما داريد، مي مي
ن آمان هنوز به  شويم و تاکتيک ها مي آنکنيد که اشتباهاتي را که هنوز دچار 

غشته است، تصحيح کنيم، در اين صورت ما انترناسيونال سومي داشتيم که از آ
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توانست کل پرولتارياي جهان را دور خود  وارش به تدريج مي نمونه طريق عمل
 .جمع کند و کمونيسم را به سازد

توانست شکست  قل ميهيچ تاکتيکي بدون شکست نيست، اما حدا "مطمئنا      
اما . ترين وجهي دوباره به پا خواست تري باشد که پس از آن بتوان به راحت ساده

اما شما خواهان چيز ديگر . شود تاکتيک شما منجر به شکست طوالني پرولتاريا مي
 "، يا کامال"هاي بعضا نبوديد، چرا که شما به جاي مبارزين مصمم، خواهان توده

  .گاهي هستيدآنا
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  گيري نتيجه .۵
 

» نتايج«: ي شما مطلب باقي مانده، گفتن چند نکته در مورد فصل آخر جزوه      
من اين بخش از کتاب شما را . ترين بخش کل کتاب شما باشد است که شايد مهم

ي انقالب روسيه وادار کرد با مسرت  که در عين حال مرا به فکرکردن در باره
بايستي که من دوباره و دوباره در مورد اين مساله فکر  اما مي. دوباره خواندمکامل 

رفيق شما در . جا نادرست است کنم که تاکتيک درخشان شما براي روسيه در اين
ي معيني از  ايد که در مرحله مطرح کرده) ۶۸ـ  ۷۴ص (تان  ي اين بخش جزوه

و . ها جلب فعاليت عملي شوند تودهها ميليون نفر از  ها و ده تکامل بايستي ميليون
ها توسط پيشاهنگ  براي پرورش آن» ناب«براي اين کار ديگر تبليغ براي کمونيسم 

و دوباره شما به روش اپورتونيستي … يي که در اين مطرح است مساله. کافي نيست
استفاده از عناصر : برخورد کردم "ن قبالآدهيد که من با  خود را ادامه مي

 .ها و غيره»شکاف«ايي و بورژو خرده
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شما به . رفيق تمام مسائل مطرح شده در اين بخش از کتاب شما نادرست است      
عنوان يک کمونيست انترناسيونال که با  کنيد و نه به عنوان يک روس قضاوت مي

ي شما در  در اين فصل از کتاب هر واژه. اروپاي غربي آشناست کمونيسم واقعي
داري بزرگ  روسيه پسنديده و در مورد سرمايه از انقالب تان هاي مورد دريافت

 .ها و انحصارات نادرست است داري تراست صنعتي، سرمايه

در جزئيات  "جا نادرست بودن مسائل مطرح شده توسط شما را بدوا در اين  من      
پيشاهنگ «: ايد که شما در مورد کمونيسم در اروپاي غربي نوشته. نشان خواهم داد

. رفيق اين مساله اشتباه است) ۷۰ص(» .تارياي اروپاي غربي تسخير شده استپرول
. اين مطلب نيز نادرست است) ۶۹ص(» .دوران تبليغ ديگر به اتمام رسيده است«
اين . رفيق اين اشتباه است» .هاي پيشاهنگ پرولتاريا تسخير شده است آل ايده«

که تراوش (بوخارين خواندم  گي از هست که من به تاز ا سان با موضوعي مطلب هم
من از » .داري انگليس ورشکسته شده است سرمايه«): ي استي وضعيت ذهني مشابه

شناسي هستند ـ  تر مربوط به ستاره ي را خواندم که بيشي هاي مشابه رادک هم فانتزي
هنوز به غير از آلمان در ديگر . هيچ کدام از مسائل مطرح شده درست نيستند

نه در انگلستان، فرانسه و . غربي پيشاهنگ واقعي وجود ندارد کشورهاي اروپاي
چنين نه در  بلژيک و نه در هلند و در صورتي که اطالعات من درست باشد، هم

در مورد    هايي وجود دارند که هنوز فقط آذرخش. اغلب کشورهاي اسکانديناوي
يغ ديگر به پايان دوران تبل«اين مطلب که . راهي که بايد دنبال کنند، توافق ندارند

نه رفيق دوران تبليغ تازه در اروپاي غربي آغاز . ناک است دروغي دهشت» رسيده
 .ي پايداري وجود ندارد در هيچ کجا هسته. شده است

و . ي مقاوم مثل فوالد، روشن مثل کريستال احتياج داريمي جا به هسته ما در اين      
ما در . جا شروع کنيم تا به توانيم يک سازمان بزرگ را به سازيم ما بايستي از اين

تر از آن را، دوران  و شايد هم قبل ۱۹۰۳جا از اين جنبه وضعيت شما را در سال  اين
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تر از خود ما هستند و  يار بالغجا شرايط و مناسبات بس رفيق در اين. ايسکرا را داريم
محسور اين شرايط و    نبايستي   ايم، هاي اوليه را درست نکرده ن که هستهآما قبل از 

 .مناسبات شويم

جا در اروپاي غربي، احزاب کمونيست در انگلستان، فرانسه، بلژيک،  ما در اين      
کوچک به مانيم،  در آلمان هنوز بايستي KAPD هلند، اسکانديناوي، ايتاليا، حتا

که ما در  که به خاطر اين يد، بلآ مان مي که ما خيلي از اين کار خوش نه به خاطر اين
 .غير اين صورت قوي نخواهيم شد

به غير از مجارستان قبل از (در هيچ کجا مثل بلژيک . بلژيک: يک مثال       
در . ود نداردن را به فساد کشانده باشد، وجآپرولتاريايي که رفرميسم ) انقالب

از طريق (يي تبديل شود  جا کمونيسم به جنبش توده صورتي که در آن
شوران و ديگران، تمام  خوارها، مرده ن وقت فورا مردهآ) پارلمانتاريسم و غيره

جا  و همه. کشانند گي مي  هشوند و آن را به گنديد ور مي ن حملهآاپورتونيسم به 
جا ضعيف  اين که جنبش کارگري در اين دليل  به. سان و مشابه است وضعيت يک
ي صفر  در نقطه "که کمونيسم هنوز تقريبا دليل اين ن را فلج کرده، بهآو اپورتونيسم 

وجود بياوريم و تا وضوح و  ي کوچکي را به رو ما بايستي هسته قرار دارد، از اين
و تمام ها  در مورد مسائل مربوط به پارلمانتاريسم و اتحاديه(روشني کامل نظري 

گويد به معني  ي اجرايي مي طور که کميته آيا اين همان. مبارزه کنيم) مسائل ديگر
با   گردد که حال اين ديگر به شما برمي. يک فرقه است "درست يک فرقه است؟ قطعا

 .خواهد جهاني را فتح کند ي جنبشي برچسب بزنيد که مي هسته  بر روي اين نام 

که  نآاين جنبش به خاطر . هم زماني کوچک بود رفيق جنبش بلشويکي شما      
خواست بماند، توانست براي مدت زمان طوالني  کوچک بود و کوچک هم مي

ما . مند شد و فقط از اين طريق و فقط از اين طريق جنبش شما قدرت. خالص بماند
 .هم قصد داريم همين کار را بکنيم
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که در  قالب در اروپاي غربي، بلنه فقط ان. ي بسيار مهم است اين يک مساله      
دانيد که  شما به خوبي مي. رفيق محتاط باشيد. گي دارد روسيه هم به اين مساله بسته

داري مدرن را به تمام اروپا گسترش بدهد،  خواست سرمايه ناپلئون زماني که مي
فقط به اين دليل شکست خورد و جا را براي مرتجعان باز کرد که او به مناطقي 

 .داري بودند تر سرمايه هنوز کم  که ، بلاکه نه فقط بيش از پيش قرون وسطرسيد 

جا  من در اين. ندا رد شما نادرستطور که در باال مطرح کردم ادعاهاي خُ همان      
   ايد، يعني اين که زمان آن فرا پردازيم که شما مطرح کرده ترين مطلبي مي به مهم

ها نفر را آن هم از طريق سياست  ميليون» ناب«رسيده که بدون تبليغ براي کمونيسم 
در صورتي که در مورد مسائل کوچک حق با شما . اپورتونيستي شما جذب کنيم

قوي  "ي کافي واقعا جا به اندازه بود، در صورتي که احزاب کمونيست در اين
 .بودند، حتا در اين صورت هم تمام مسائل مطرح شده اشتباه هستد

جا در اروپاي غربي تبليغ صرف  ام، در اين من بارها تکرار کردهطور که  همان      
چرا که فقط کارگران . براي کمونيسم جديد از آغاز تا پايان انقالب ضروري است

قدر مهم است که بايستي آن  اين موضوع آن(بايستي به تنهايي کمونيسم را بياورند 
تا پايان انقالب ) ان بسيار وسيعميز به(کارگران از ديگر طبقات ). را دائما تکرار کرد

 .نبايستي هيچ انتظاري داشته باشند

زمان انقالب وقتي فرا رسيده که ما «): ۷۲ي  در صفحه(گوييد  شما مي      
 در تمام نيروهاي طبقاتي دشمن ما به حد کافي سر. ۱پيشاهنگ داشته باشيم و ما 

  ر مبارزه برون از حيطهگم شده باشند، به حد کافي با هم ستيز کرده باشند و د
تمام عناصر متزلزل، مردد، . ۲شان خود را به حد کافي ناتوان کرده باشند؛  قدرت

بورژوازي خود را به  بورژازي و دمکراسي خرده هاي مياني يعني خرده نااستوار اليه
آبرو   گي خويش به حد کافي بي هحد کافي در برابر خلق رسوا ساخته و با ورشکست

ي محمد پورهرمزان ـ انتشارات  ي، برگرفته از ترجمهيبا تغيير جز. (»شده باشند
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جا  چه را که شما در اين خوب رفيق آن) ۱۳۸۷.حزب توده ايران ـ چاپ هشتم
ي دولت  کنيد، مربوط به شرايط روسيه، شرايط انقالب در پيکر فرسوده مطرح مي

طور  "ي بزرگ کامالدار مدرن سرمايه "هاي واقعا اما شرايط در دولت. روسيه است
ديگر پشتيباني  احزاب بورژوازي بزرگ در مقابل کمونيسم از يک. ديگري است

ها در يک  بورژوازي با آن گم نخواهند شد، و دمکراسي خرده در خواهند کرد، سر
اگر چه اين امر مطلق نخواهد بود، اما بايستي عامل . صف قرار خواهد گرفت

 .ي تاکتيک ما باشد کننده تعيين

ي ي ما در اروپاي غربي منتظر انقالبي هستيم که از هر دو طرف به صورت مبارزه      
. بورژوازي مصمم به پيش برده خواهد شد، چه از طرف بورژوازي و چه از خرده

اين موضوع  ي دهنده نشان  داري و کارگران يابي سرمايه ي بسيار باالي سازمان درجه
ان را با بهترين سالح، با بهترين شکل سازمان، م بنابراين ما بايستي مبارزه. است

در . سازماندهي کنيم) نه با ابزاري ضعف(ترين ابزارهاي مبارزاتي  بهترين، قوي
چرا . ي واقعي بين سرمايه و کار انجام خواهد گرفت جا و نه در روسيه مبارزه اين

 .ي واقعي وجود دارد جا سرمايه که در اين

کنيد که من در مورد مسائل مطرح شده  ا فکر ميرفيق در صورتي که شم      
ست که نگاهي به  ا کنم، فقط کافي اغراق مي) دليل عادت به خلوص نظري به(

اما . انداز وجود دارد بدون چشم "جا دولتي ورشکسته و تقريبا در آن. آلمان بکنيد
 رد برعليهبورژوازي، دهقانان بزرگ و خُ تمام طبقات، بورژوازي بزرگ و خرده

شايد . سان است جا يک نزد ما وضعيت در همه. اند کمونيسم در يک صف ايستاده
ناک بروز کرده باشد و وقتي که ما  در پايان روند انقالب، وقتي که بحران دهشت

ن زمان وحدت طبقات بورژوايي از بين آبه پيروزي نزديک شده باشيم، شايد در 
اما اين موضوع . به طرف ما بيايند بورژواها و دهقانان خرد برود و بعضي از خرده

مان را براي آغاز و در  کند؟ ما بايستي تاکتيک چه کمکي به ما در حال حاضر مي
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دليل اين شرايط که نبايستي انتظار ديگري هم داشت  به. اثناي انقالب تعيين کنيم
از . ي کارگر تنها است طبقه) دليل مناسبات طبقات و به ويژه مناسبات توليدي به(

که از نيروي    جايي که اين طبقه تنهاست، فقط زماني قادر به پيروز شدن است آن
جايي که قادرست به تنهايي به پيروزي  و از آن. عظيم ذهني برخوردار شده باشد

. تا پايان انقالب الزامي است) برخالف روسيه(» ناب«برسد، تبليغ براي کمونيسم 
، پرولتارياي جهاني و بالطبع پرولتارياي بدون اين تبليغ پرولتارياي اروپاي غربي

جا مثل شما به دنبال سازش  بنابراين کسي که در اين. روسيه شکست خواهد خورد
 طورخالصه خواهان بورژوايي است، به و اتحاد با عناصر بورژوايي و خرده

ش ا که از توهمات جا، در اروپاي غربي ـ نه از واقعيت بل اپورتونيسم است، در اين
ي شما را  جا همان واژه من در اين(دهد،  کند، پرولتاريا را فريب مي مي حرکت

و اين . کند به پرولتاريا خيانت مي) گيرم کار مي برعليه کميسيون آمستردام به
 .ي اجرايي در مسکو نيز صادق است موضوع در موردکميته

دم که هنگامي که من در حال نوشتن آخرين صفحات اين نامه بودم، مطلع ش      
آذرخش انقالب . ي اجرايي را پذيرفته است کميته انترناسيونال تاکتيک شما و

بنابراين ما بايد مبارزه بر . پاي غربي را کور کرده استوگان ار روسيه چشم نماينده
پانه رفيق ما، يعني دوستان قديمي شما . عليه انترناسيونال سوم را آغاز کنيم

  و من که شما دوستاني وفادارتر از ما روتگرز، روالند هولست، کوک
توانستيد، داشته باشيد، وقتي که با تاکتيک شما در مورد اروپاي غربي آشنا  نمي

شديم، از خود سؤال کرديم که علت طرح اين تاکتيک از جانب شما چيست؟ 
قدر بد است که او قبل از هر چيز  وضعيت اقتصادي روسيه آن: يکي گفت که

جايي که امکان دارد،  خواهد تا آن به همين دليل رفيق لنين مي. ارداحتياج به صلح د
او : يک نفر ديگر گفت که. تري را سازماندهي کند نيروي هرچه گسترده

به همين دليل او . خواهد که انقالب عمومي را در اروپاي غربي تسريع کند مي
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خود من . استبه همين دليل به دنبال اپورتونيسم . خواهان مشارکت ميليوني است
کنم که ارزيابي شما از شرايط فعلي اروپاي غربي  طور که گفتم، فکر مي اما همان

 .اشتباه است

برانگيزترين شکست  کرد شما هرچه که باشد، شما با وهم رفيق اما علت عمل      
   تان را تغيير ندهيد، اين تاکتيک مواجه خواهيد شد و در صورتي که شما تاکتيک

خواهيد روسيه و  زيرا شما مي.برانگيزترين شکست پرولتاريا خواهد شد منجر به وهم
چنين عناصر غيرکمونيست را دور  انقالب روسيه را نجات بدهيد، با اين تاکتيک هم

هاي واقعي متحد کنيد،  ها را با ما کمونيست خواهيد آن شما مي. کنيد هم جمع مي
شما قصد داريد که با اين ملغمه  .ي پابرجايي نداريم در حالي که ما هنوز يک هسته

يي از عناصر نيمه ـ، يک چهارم ـ، يک هشتم ـ،  هاي مرده، با توده از اتحاديه
ي  يي که فاقد يک هسته کمونيست و حتا با عناصري که کمونيست نيستند، ملغمه

ترين سرمايه در جهان که با تمام طبقات غير پرولتر  يافته شايسته است، برعليه سازمان
بديهي است که اين ملغمه در يک نبرد از هم خواهد . بط است، مبارزه کنيدمرت

 . د شدنهاي عظيم متواري خواه پاشيد و توده

ي عمومي به  ي پرولتارياي آلمان ناقوس حمله شکننده رفيق شکست درهم      
ن را داريم با آش شعله آدر صورتي که انقالبي را که ما قصد انجام . روسيه است

ها، فرانسويان مرکز و حزب ايتاليا انجام به گيرد، انتظار  حزب کار و مستقل قلمکار
. ي اپورتونيستي حتا نخواهند ترسيد از چنين ملغمه  ها دولت. ديگري هم نبايد داشت

اگر چه (هاي راديکال درونا قوي، احزاب مستحکم  در صورتي که ما گروه اما
به   را در انقالب ها ادرند که اين تودهها به تنهايي ق بر پا کنيم، آن) هنوز کوچک

ن را نشان آها در اوايل  طور که اتحاد اسپارتاکيست اعمال سترگ به کشانند ـ همان
ترسند و در نتيجه مجبورند که دست از سر  از چنين احزابي مي  ها داد ـ، دولت

و  قدر گسترده آن» ناب«روسيه بردارند، و سرانجام اين احزاب از طريق اين روش 
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براي » ها چپ«بنابراين تاکتيک ما . قوي خواهند شد که پيروزي را به همراه بياورند
که برعکس  دهنده است، بل چنين براي روسيه بهترين، نه تنها تاکتيک نجات ما و هم

اين تاکتيک براي کشور شما، کشوري با . تاکتيک شما فقط مختص روسيه است
شدن، برجسته  متزلزل و در حال غرق "وسط دائماي مت ها دهقان فقير و با طبقه ميليون

 .نخور استد دره جا ب اما اين تاکتيک در اين. و عالي بود

رزمان شما را،  جا من بايستي ادعاي شما و بسياري از هم باالخره در اين      
يعني : ن صحبت کردم، رد کنمآطور که در فصل سوم اين مقاله در مورد  همان

که قشرهاي  که انقالب در اروپاي غربي پس از آن ر اينادعاي شما مبني ب
ب ذو يا ج امده، خنثآي کافي به لرزه در داري به اندازه دمکراتيک خرد سرمايه

ي مهم  چنين اين ادعا در مورد اين مساله هم .شده باشند، تازه شروع خواهد شد
رقي نگاه نظر اروپاي ش کند که شما به تمامي مسائل از نقطه انقالب اثبات مي

 .و اين اشتباه است. کنيد مي

اش  يابي قدر پرشمار و از طريق سازمان اما پرولتاريا در آلمان و انگليس آن      
مند است که به تواند بدون اين طبقات دست به انقالب بزند و مسير  قدر قدرت آن
 اين طبقه در آلمان تنهاست، مجبور است که  که عالرغم اين. ن را تعيين کندآ

تواند اين  و در صورتي که تاکتيک درست را دنبال کند، مي. دست به اين کار بزند
ها داشته باشند و  هايش ريشه در کارخانه فقط وقتي که سازمان. کار را انجام دهد

 ! تواند از اين طريق کارگران را قوي کند فقط پارلمانتاريسم را رد کند، مي

را نه فقط به داليلي که مطرح کردم، انتخاب مان  ها تاکتيک بنابراين ما چپ      
به اين دليل که پرولتارياي اروپاي غربي به خصوص  چنين که هم کنيم، بل مي

آلماني و انگليسي تنهاست و بايستي متکي به خودش باشد و در صورتي که به 
چنان نيروي  چنان قوي خواهد شد و از آن گاهي دست پيدا کند، متحد شود، آنآ

پرولتارياي . تواند پيروز شود که از اين راه ساده مي  خوردار خواهد شدعظيمي بر
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بايست راه ديگري را انتخاب کند، چرا که به تنهايي ضعيف بود و از  روسيه مي
دست آورده بود، آن هم به نحوي بسيار  پرولتارياي جهان به چه که تمام آن
تواند از راه مستقيم و  بي مياما پرولتارياي اروپاي غر. يي فراتر رفته بود برجسته

تان  رزمان شود که ادعاي شما و هم اثبات مي   ترتيب بدين. روشن به پيروزي برسد
 .اشتباه است

ن نشان داده شود، آهنوز يک استدالل وجود دارد که بايستي اشتباه بودن       
ي ها ام و از رهبر اتحاديه خوانده» راست«هاي  ادعايي که به کرات از کمونيست

ها را به  بحران توده«: ايد ام که شما هم آن را مطرح کرده روسيه، لوزوسکي شنيده
هاي غيرقابل قبول و پارلمانتاريسم را  کند، حتا زماني که اتحاديه کمونيسم جلب مي

دانيم که اين  نمي "چرا که ما دقيقا. اين استداللي بسيار ضعيف است» .حفظ کند
آيا اين بحران در انگلستان و فرانسه . خواهد بود بحران آتي چقدر عميق و گسترده

ضعف اين استدالل  "ي بحران کنوني آلمان عميق خواهد بود؟ دوما اندازه به همان
. ظرف شش سال اخير اثبات شده است) استدالل مکانيکي انترناسيونال دوم(

انقالب اما . ناک بود هاي پايان جنگ بسيار دهشت گي در سال هدستي و بيچار تنگ
اما انقالب پيروز . ناک بود بسيار دهشت ۱۹۱۹و  ۱۹۱۸هاي  در سال بحران. نشد
ناک بود و  بحران در مجارستان، اتريش، کشورهاي بالکان، لهستان دهشت. نشد

انقالب نشد يا اين که به پيروزي نرسيد، حتا زماني که ارتش روسيه بسيار . هست
تضاد با خودش قرار دارد، چرا که در  اين استدالل در "اما سوما. نزديک بود

را انتخاب » ها چپ«توان تاکتيک بهتر  صورتي که بحران منجر به انقالب شود، مي
 .کرد

هاي آلمان، مجارستان، بايرن، اتريش، لهستان، کشورهاي بالکان اثبات  اما نمونه      
 اين کشورها با. کنند که بحران و فالکت براي انقالب کافي نيستند مي

حال از انقالب خبري   ترين بحران اقتصادي مواجه هستند، اما با اين دهشتناک
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ن انقالب آبراي انقالب بايد عامل ديگري وجود داشته باشد که بدون تاثير . نيست
. ها است اين عامل وضعيت ذهني توده. خورد که شکست مي کند و يا اين بروز نمي

ي  کند، به اندازه ي کافي بارور نمي دازهرا به ان ها رفيق تاکتيک شما ذهنيت توده
. گذارد کند، آن را به همان صورتي که هست به حال خودش مي کافي قوي نمي

ها، انحصارات و  ي بانکي، تراست من در اثناي اين نوشته نشان دادم که سرمايه
ها  وابسته و تشکيل شده توسط آن) و امريکاي شمالي(هاي اروپاي غربي  دولت

بورژوازي را بر عليه انقالب متحد  ت بورژوايي، بورژوازي کالن و خردهتمام طبقا
اما اين نيرويي که جامعه و دولت را بر عليه انقالب متحد کرده فراتر از . کرده است

ي کارگر را در دوران قبلي، دوران  ي بانکي خود طبقه سرمايه. اين هم خواهد رفت
گونه؟ در  و چه. يابي کرده است ازماناولوسيون بر عليه انقالب تربيت، متحد و س

از اين   آن هم. و در احزاب سوسيال دمکرات) سنديکاليستي و آزاد(ها  اتحاديه
ها را مجبور کرد که فقط براي اصالحات مبارزه کنند،  طريق که سرمايه آن

طرفي در مقابل دولت و جامعه کشاند  ها و احزاب کارگري را به موضع بي اتحاديه
ها و احزاب کارگري از  اتحاديه. ا به نيروهاي ضد انقالبي تبديل کردها ر و آن

جايي که  اما از آن. گاهي براي سرمايه تبديل شدند ي بزرگ به تکيه طريق سرمايه
اند و بدون اين  ها از کارگران تشکيل شده اکثريت آن "ها از کارگران، تقريبا آن

ها را درهم  اين سازمان  بايستيي نخست  شود انقالب کرد، در درجه کارگران نمي
توان درهم شکست؟ از  ها را مي گونه آن و چه. شکست تا خود انقالب ميسر شود

ها را فقط از طريق مستقل کردن ذهنيت  و ذهنيت آن. ها طريق تغيير ذهنيت آن
گيرد که  اين امر فقط از اين طريق صورت مي. ير داديتوان تغ شان مي اعضاي
ها شوند و  گزين اتحاديه يي و اتحاد کارگري جاي رخانههاي درون کا سازمان

و اين کار تاکتيک . ديگر از پارلمانتاريسم استفاده نکنند ،احزاب کارگري ديگري
 .کند مي اها را خنث آن
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تر است  يا دقيق. داري آلمان، فرانسه و ايتاليا ورشکسته است قدرمسلم سرمايه      
 داران و خود سرمايه .اند ري ورشکستهدا هاي سرمايه که گفته شود، دولت

اند و حتا سود، سود  شان خودشان را سرپا نگه داشته هاي سياسي و اقتصادي سازمان
اما فقط از طريق افزايش سهام . ها بسيار زياد است اري جديد آنذگ سهام و سرمايه

ها در آلمان، فرانسه و ايتاليا،  در صورت سقوط دولت. گردش توسط دولت در
 .داران نيز سقوط خواهند کرد ايهسرم

ها  در صورتي که قيمت. شود ناپذير بسيار عظيم نزديک مي بحران اجتناب      
افزايش پيدا کنند، موج اعتصابات نيز افزايش پيدا خواهند کرد؛ در صورت کاهش 

شود و  تر مي بدبختي در اروپا بيش. تر خواهد شد ها، ارتش بيکاران بزرگ قيمت
. عالوه بر اين جهان پر از عوامل انفجاربرانگيز است. گي است هرسنپيامد آن گ

کند؟  اما اين انقالب چه سرانجامي پيدا مي. شود تنش، انقالب جديد نزديک مي
آلمان، ايتاليا، فرانسه، اروپاي شرقي زياد با . مند است داري هنوز قدرت سرمايه

داري در اروپاي غربي،  ايهو مدت زمان زيادي است که سرم. انقالب فاصله ندارند
در امريکاي شمالي، در مناطقي که زير استعمار انگليس قرار دارند، تمام طبقات را 

بنابراين سرانجام انقالب به ميزان بسيار . بر عليه پرولتاريا متحد نگه خواهند داشت
. و تاکتيک شما نادرست است. هاي ما وابسته است زيادي به تاکتيک ما و سازمان

که » ها چپ«تاکتيک : جا براي اروپاي غربي فقط يک تاکتيک وجود دارد يندر ا
حتا زماني که اين . دهد گويد و به او سراب را نشان نمي به پرولتاريا حقيقت را مي

ترين  ترين، نه تنها قوي تاکتيک مدت زمان بسيار زيادي را هم به خواهد، قوي
عنوان يک  ها را به و آن(يي  انههاي درون کارخ سازمان: کند سالح را آماده مي
يي کوچک ولي مستحکم و نابِ احزاب  و در ابتدا هسته) کند مجموعه متحد مي

ها را در ميان کل پرولتاريا  و هر دو اين تشکيالت. دهد کمونيستي را تشکيل مي
جا اين کار بايستي فقط به اين صورت انجام بگيريد، نه به  در اين. دهد گسترش مي
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که مناسبات توليدي  که به خاطر اين خواستار آن هستيم، بل» ها چپ«که ما  خاطر اين
 .ندا طلب و مناسبات طبقاتي آن را به اين نحو مي

ها را به  براي روشن بودن مطالب مطرح شده براي خود کارگران، آن   در پايان      
 .کنم بندي مي صريح جمع "صورت معادالتي کامال

صوير روشني از داليل اتخاذ اين تاکتيک و خود اين تاکتيک به نظر من ت "اوال      
اين . ي بانکي بر اروپاي غربي مسلط است سرمايه: شود به خودي خود ارائه مي

ي  ئولوژيک و چه از نظر مادي برده سرمايه پرولتارياي پرشمار را چه از نظر ايده
ديگر  يي را با يکبورژوا  حلقه به گوش خود کرده و تمام طبقات بورژوايي و خرده

ي عظيم مستقل  ناپذير اين است که اين توده گيري اجتناب نتيجه. متحد کرده است
يي و الغاء پارلمانتاريسم  اين امر فقط از طريق سازمان درون کارخانه. شود

 .پذير است امکان

م از جايي که تمايز بين تاکتيک شما و انترناسيونال سو  جا از آن من در اين "ثانيا      
که کارگران  ها از طرف ديگر قابل رويت است و براي اين يک طرف و چپ

ترين  دليل تاکتيک شما که به احتمال بسيار زياد به بزرگ  ي خود را به انگيزه
بينند که کسان ديگري ـ ه که ب شکست منجر خواهد شد، از دست ندهند، بل

اين   ي بهتر براي مقايسهکنم،  ـ با تاکتيک ديگري وجود دارند، سعي مي» ها چپ«
 :ها را در جمالتي کنار هم قرار دهم تاکتيک

بايستي منطبق  "انترناسيونال سوم معتقد است که انقالب در اروپاي غربي کامال      
ها معتقدند که انقالب در  چپ. با قوانين و تاکتيک انقالب روسيه انجام به گيرد

 .کند ن پيروي ميآاروپاي غربي قوانين مختص به خودش را دارد و از 

تواند وارد اتحاد با  انترناسيونال سوم معتقد است که انقالب در اروپاي غربي مي      
ها  بورژوازي، حتا با احزاب بورژوازي بزرگ شود و با آن خردهدهقانان خرد و 

 .ها معتقدند که اين امر غيرممکن است چپ. مصالحه کند
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انترناسيونال سوم معتقد است که در اثناي انقالب بين بورژوازي،       
ها دچار انشقاق خواهند  خواهد افتاد و آن» شکاف«بورژوازي و دهقانان خرد  خرده

ل از پايان ببورژوازي تا مدت کوتاهي ق ا معتقدند که بورژوازي و خردهه چپ. شد
ي اروپاي  انترناسيونال سوم قدرت سرمايه. يي خواهند بود پارچه ي يک انقالب جبهه

شان را بر اساس اين  ها تاکتيک چپ. گيرد کم مي غربي و امريکاي شمالي را دسته
 .کنند قدرت بزرگ سرمايه اتخاذ مي

ي کالن را براي متحد کردن تمام  ها و سرمايه رناسيونال سوم قدرت بانکانت      
تاکتيک خود را با مدنظر گرفتن   ها برعکس چپ. گيرد طبقات بورژوايي ناديده مي

 .کند اين قدرت اتخاذ مي

جايي که انترناسيونال سوم معتقد نيست که پرولتاريا در اروپاي غربي  از آن      
ئولوژي   ها در بستر ايده پرولتاريا را ـ که هنوز در تمام عرصه تنهاست، رشد ذهني

گي و  هبورژوايي قوام گرفته ـ ناديده گرفته و تاکتيکي را انتخاب کرده که برد
ها تاکتيک خود را در  چپ. دارد هاي بورژوايي را پابرجا نگه مي بري از ايده فرمان
 .کنند يي نخست براي رهايي ذهني پرولتاريا اتخاذ م درجه

چنين  ش را براي رهايي ذهني، هما جايي که انترناسيونال سوم تاکتيک از آن      
که براي مصالحه  دهد، بل بورژايي تغيير نمي وحدت تمام احزاب بورژوايي و خرده

گذارد  هاي قديمي را دست نخورده باقي مي ها اتحاديه انداختن بين آن» شکاف«و 
ها در  جايي که چپ از آن. وارد انترناسيونال سوم کند ها را کند، که آن و تالش مي

ي نخست خواهان رهايي ذهني است و به وحدت بورژوازي باور دارد، از اين  درجه
که پرولتاريا نياز به  ها را نابود کرد و اين کند که بايستي اتحاديه موضع حرکت مي
 .سالح بهتري دارد

      م خواهان پابرجايي پارلمانتاريسم استبر همين اساس نيز انترناسيونال سو .
 .ها به داليل مطرح شده خواهان الغاي پارلمانتاريسم است چپ



۹۷ 

گي به وجود  هانترناسيونال سوم مثل انترناسيونال دوم تغييري در شرايط برد      
ي  ها تيشه به ريشه آن. ن را از بنياد تغيير بدهندآخواهند  ها مي چپ. وردآ نمي

 .زنند تي ميشرارت و پس

ي نخست به ضرورت رهايي در  جايي که انترناسيونال سوم در درجه از آن      
، به ۳۱اروپاي غربي معتقد نيست و به وحدت تمام بورژوازي در انقالب باور ندارد

که از خود  نآکند، آن هم بدون  ها را دور و بر خود جمع مي همين جهت توده
که  هاي واقعي هستند، بدون آن ونيستها کم سؤال کرده باشد که آيا آن

هاي غير کمونيست  ها فقط توده ن تنظيم کند که آنآش را بر مبناي ا تاکتيک
 .هستند

ها به وجود  خواهند در تمام کشورها احزابي را فقط از کمونيست ها مي چپ      
تدا با از طريق اين کار، در اب. کنند بياورند و تاکتيک خود را بر اين مبنا تنظيم مي

را کمونيست  ها خواهند که اکثريت پرولتاريا را، بنابراين توده احزاب کوچک مي
 .کنند

براي . ها در اروپاي غربي براي انترناسيونال سوم فقط وسيله هستند توده بنابراين      
 .ها هدف چپ

 "که در روسيه کامال(انترناسيونال سوم از طريق اجراي کامل اين تاکتيک       
ها را  ها سياست توده برعکس چپ. کند سياست رهبر را عملي مي) درست بود

 .کنند عملي مي

کارگيري کامل اين تاکتيک نه فقط نابودي انقالب  انترناسيونال سوم از طريق به      
. وردآرا به همراه خواهد  چنين انقالب در روسيه  که هم در اروپاي غربي را بل
 .ر به پيروزي پرولتارياي جهاني خواهد شدها منج برعکس تاکتيک چپ

                                                 
 )بازنويس.(درست باشد» باور دارد«کنم  فکر می – ۳۱



۹۸ 

خواهم مطالب اين نامه را به صورت بسيار خالصه و روشن  و من در پايان مي      
براي کارگراني که بايستي درک روشني از تاکتيک داشته باشند، در چند تز مطرح 

  .ست که اين تزها بايستي در پرتو مطالب مطرح شده خوانده شوندا بديهي. کنم
ديگري در روسيه  "تاکتيک انقالب در اروپاي غربي بايستي تاکتيک کامال.۱      

  .باشد
  .جا تنها است چرا که پرولتاريا دراين.۲      
جا پرولتاريا بايستي به تنهايي بر عليه تمام طبقات ديگر انقالب  بنابراين در اين.۳      
  .کند
تر و اهميت رهبر  نسبي بزرگ طور تر بهي پرول جا اهميت توده بنابراين در اين.۴      
  .تر است تا در روسيه کم

چنين بهترين سالح را براي انقالب در  هم جا پرولتاريا بايستي بنابراين در اين.۵      
  .اختيار داشته باشد

هاي درون  ها سالحي ناکافي هستند، بايستي به سازمان جايي که اتحاديه از آن.۶      
 ها شوند، گزين آن ها جاي که اين سازمان شوند و يا اينيي تبديل  کارخانه
  .خودشان به يک اتحاديه تبديل شوند  هايي که بايستي سازمان

جايي که پرولتاريا مجبور است که انقالب را به تنهايي انجام دهد و  از آن.۷      
هيچ کسي هم به او کمک نخواهد کرد، بايستي از نظر ذهني و روحي بسيار رشد 

 .بنابراين بهتر است که در انقالب از پارلمانتاريسم استفاده نکند. دکن

  .هاي برادرانه با سالم      
 

 گورتر. ه      
  
 


