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 : انمترجم یکی از مقدمه

 

 

 

به رشته تحریر درآورد. این  ۱۹۲۰مه -ای نام آشناست که لنین در آوریلنوشته« رویبیماری کودکی کمونیسم: چپ»

( پخش شد، در همین کنگره بود ۱۹۲۰اوت  -دوم انترناسیونال )ژوئیه ةدر بین حاضرین کنگر جزوه قبل از انتشار عمومی آن،

همگان موضع لنین نسبت بایست می پس الجرمزاب در انترناسیونال کمونیستی تدوین و تصویب شد و شرط پذیرش اح ۲۱که 

 بشناسند. فوت وقت بیهای چپ را به جریان

 communistes d'opposition «های اپوزیسیون اصولیکمونیست»گروهی از مبارزین کمونیست آلمانی که خود را 

de principe   انشعاب از حزب نوپای کمونیست آلمان، ک.پ.د.  بعد از ،نامیدندیم KPD گروه » ای توسطا انتشار بیانهب

اعالم موجودیت کرد. مواضع اعالم شده در  ۱۹۲۰رسماً در چهارم آوریل  Frankfurt am Main  «ماین برمحلی فرانکفورت 

انتاریستی و سندیکایی، بلوایی در میان انقالبیون های ک.پ.د. و نقد کنش پارلماین بیانیه که عموماً مربوط بود به نقد تاکتیک

 نامید.می «های چپگراکمونیست»ها را لنین واکنشی است به مواضع این گروه که لنین آن« بیماری کودکی»؛ به پا کرد

خواند، دست کم یک بار الزم به توضیح در مورد محتویات کتاب لنین نیست؛ احتماالً هر کس که این خطوط را می

ها قبل از قیام آنقدر مواضع ایلنینیست سربراهی آن را از بر است؛ توده-لنین را خوانده و حتماً هر مارکسیستیماری کودکی ب

. باخبر نباشدآن  کلی محتوایاز  رسید کسیبعید به نظر میاند که تر از رویزیونیسم خودشان بود زدهآن را بر سر هر چه چپ

شان پذیرفتند که مبارزهرفتند یا نمینمی «بورژوازی ملی یا بورژوازی لیبرال»زیر بار حمایت از ایران قبل از قیام در مبارزینی که 

نقل  گاهگاه و بی وشدند واقع می طلبمورد تقبیح  این حضرات سازشبه کرات  تقلیل یابد، «دیکتاتوری شاه»به مبارزه علیه 

با شور و شعف به  بعد از قیام هایی کههمان ؛«ن گفته سازش داریم تا سازش!رفیق لنی»شنیدند که: هایی از همین کتاب میقول

یا در جنگ ایران و عراق زیر پرچم جمهوری اسالمی سینه زدند. اینان صد البته  ندآمریکا رفت سفارت تسخیر ةواقع استقبال از

 !که پیشتر رفیق لنین کاشف آن بوده« رویچپ»های یک بیماری خطرناک را شناسایی کرده بودند: بیماری نزد دیگران، نشانه

های این بیماری بدین ها بدان دچارند. نشانهای است که برخی کمونیست، از نظر لنین، نام بیماری کودکانه«رویچپ»

قرارند: ضدیت با سندیکاهای ارتجاعی و خودداری از شرکت در پارلمان و متعاقب آن رد هرگونه سازش و همکاری با احزاب 

تری است: ها به زعم برخی دیگر، نشانه بیماری خطرناکنشانه اما عکس همین لیبرال، سانتریست و رفرمیست.-رژوابو

«. خواهند و نه حزب را برای کمونیسمکمونیسم را برای حزب می»حزبی است که  رؤسایِ  بیماریِ طلبیْفرصت«. اپورتونیسم»

نین در بیماری کودکی گاه با های چپی که لبرخی دیگر است، همان کمونیست هرمان گورتر، صدای این« پاسخ به لنین» ةجزو
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نوازدشان. صدایی هرچند قاطع امّا نحیف که در هیاهوی قرنی از مبارزات و مجادالت، تحقیر و استهزا و گاه با تَغیُر و عتاب می

 شده گم شد...بردهها و انقالباتِ به مسلخ ها و ویرانیجنگ

و نفی کردن مشروعیت سازش « از نظر اصولی»ها رد کردن سازش»نویسد: ها با لحنی استهزاآمیز میچپ لنین خطاب به

و « ای است که حتی جدی گرفتن آن نیز سخت استخواهد باشد، کار کودکانهبه صورت عمومی، حال هر سازشی که می

لشویک را سرمشق خود قرار وگیرند و حزب پیروز بکنند که چرا از تجارب روسیه درس نمیرا شماتت می «کودکان روشنفکر»

آلود رفیق لنین، از طرف دیگر، راسخ بر ها از یک طرف، مبهوت از انتقادات طعنهدهند؛ و گورتر به عنوان سخنگوی چپنمی

کند: این اوضاع و یصحت نظرات خود، زیر بار این انتقادات نرفته و متقابالً به لنین اولین درس بینش ماتریالیستی را یادآوری م

کند؛ تاکتیکی که انقالب را در روسیه دهقانی به احوال تاریخی، این مناسبات تولید است که تاکتیک و نوع عمل را تعیین می

دهد که لنین، این رهبر بزرگ انقالب جهانی با تحمیل نظرات پیروزی رسانده قطعاً در آلمان صنعتی پیروز نخواهد شد و ادامه می

های اروپای غربی، گلولة به سمت بهترین»کشاند و ها انقالب را در اروپای غربی به شکست میرکزی مسکو به کمونیستکمیته م

از رهبری مارکسیست به »با اصرار بر سازش و پارلمانتاریسم « رفیق لنین شما»زند که و به او نهیب می« کندسرخ شلیک می

تشویق به  آلمان، کمونیست حزب ةروانجوابِ های، هوی است! تصدیق عملکرد راست بله،«... ایدرهبری اپورتونیست تبدیل شده

ها در جریان انقالب بازی در پارلمان، حمایت از احزاب سانتریست، نادیده گرفتن نقش مهم سندیکاها در کشتار کمونیستسیاست

و آنها  ها مخدوش کردهانقالبی لنین را در نظر چپ ةآلمان و ترویج تبعیت کورکورانه از روسیه و... اینها هستند مسائلی که چهر

هلندی را -های چپ آلمانیشان در برابر این رهبر بزرگ انقالب جهانی بایستند. آنچه کمونیسترغم میلکه حتی علی را واداشته

خواه لنین  شد،بی محسوب میانقال-گیری در برابر اعمالی بود که از نظر آنها ضدکرد، ایستادگی و موضعمی« انقالبی»الیق صفت 

صدا شدن؛ این انزوا در بود حتی به بهای منزوی و بی« نقد اصولی» کار چپْ انقالبی باشد خواه برنشتاین.-فاعل این اعمال ضد

 زمان حیات لنین به انکار بلکه امحا در زمان استالین رسید.

سم از هیچ تالشی در جهت تحریف تاریخ دریغ چهل سال بعد از جنگ جهانی اول جریان رسمی مارکسی-در طول سی

کوک، اتو روله،  ژان اَپل یا جریاناتی مانند نکرد و اگر هم گهگداری، بنا به ضرورت از کسانی مثل هرمان گوتر، آنتون پانه

ی کنجکاوی آمد که کسی را هواکننده میبندش صفاتی خوار و خفیفشد، پشتها یا ژ.ی.ک. یادی میها، ک.آ.پیستتریبونیست

ای او و اما مبانی نظری پایه ،کردو پرس و جو برندارد.  از سال های سی تروتسکی نقش نوعی اپوزیسیون رسمی را ایفا می

ای نسبت به این مبانی نظری گنجید. آنچه براستی موج انتقادی جدیدر همان برنامه گذشته می کامالً  شانترناسیونال چهارم

هم از طنز تلخ روزگار است: با شکست  ها بود. اینو تبعات آن میان کمونیست ۶۸قالبی ماه مه برانگیخت، شکست خیزش ان

تمام زحمات ورشکستگی احزاب برادر عیان شد و سندیکاها نیز ضدیتشان را با انقالب نمایان کردند و اینگونه بود که  ۶۸خیزش 

حزب کمونیست را سست  ةینه تنها پا ۶۸گردباد ؛! برباد رفت شان ناگهانهای استالینی و حریفان بدلی تروتسکیستسانسورچی
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 و نشریات و نوشتجات از صفحه هزاران که ایفراموشی صندوق قفل و زدود رادیکال چپ ةساله را از چهر ۴۰کرد، بلکه غبار 

 از تربرنده بسیار و ترایهریش بسیار «نقد» که شد معلوم که بود اینجا تازه و شکست؛ را بود شده دفن آن در رادیکال چپ اسناد

 . است رسمی های اپوزیسیون

و صرافت و تیزبینی روله. و پاسخش به لنین  افتادند. به یاد گورتر« هاچپ»در اینجا بود که همه به یاد نقدهای ریشه ای 

روسیه نه »کند که در میبا شجاعت و با صراحت اعالم  ۱۹۱۹اتو روله در اکتبر ه بود که هنوز دوسال از دولت بولشویکی نگذشت

. آ. ک ةفرستاد عنوان به ۱۹۲۰ ةچند ماه بعد، وقتی در ژوئیو آید. ابه اجرا در می« ری حزبدیکتاتو که پرولتر ةدیکتاتوری طبق

« کودتای آرام»رود، دولت بولشویکی را برآمده از یک انترناسیونال کمونیستی به روسیه می ةکنگر دومین در شرکت برای. د. پ

است که « های اقتصادییک سوسیالیسم سیاسی بدون پایه»گذرد کند که چیزی که در روسیه میخواند؛ او صراحتاً اعالم میمی

« پرستیشخصیت»و  «قدرت رهبران»کند و در آن تبعیت می« بوروکراسی فراگیر»و یک « سانترالیسم عظیم حزبی»از یک 

های سیه، او را از هر شکل کنش حزبی ناامید کرده و به سمت تکیه بر کنشفرماست. مشاهدات عینی روله از وضعیت روحکم

انقالب » ای منتشر می کند که عنوانش همین مضمون است:دهد. او حتی جزوهای بدون وساطت حزب سوق میمستقیم توده

 «.کار حزب نیست

عملکرد چپ است: گورتر در این نامه گوید بیش از هر چیز دفاع از در واقع همانطور که گورتر می« پاسخ به لنین»

ها را به انشعاب از ک. پ. د. )حزب کمونیست آلمان( کشاند؛ اما این انشعاب در عین شمارد که چپسرگشاده دالیلی را برمی

نامه »حال سرآغاز گسست از بولشویسم نیز شد، سرآغازی که سرانجامش گسست از هر نوع عمل حزبی بود. بدین ترتیب، 

های چپ را به کمونیسم ساز مسیری دانست که کمونیستهای سرنوشتتوان بیانگر یکی از تندپیچرا می« به رفیق لنینسرگشاده 

دموکراتیک، انضباط -)نقد سانترالیسم« صوری»از نقدهای  ۱۹۲۰های شورایی رساند. چپ رادیکال در مسیرِ شدنِ خود در سال

ها، بر چیزی جدایی رهبران از توده و ر از خطر بوروکراسی و ساختار هرمی حزبآهنین، و غیره( رزا لوکزامبورگ گذشت و فرات

 بیست ةهلندی که در طول ده-چپ رادیکال آلمانی«. داری دولتیسرمایه»یعنی  آن بود ةها الزماین ةهمانگشت گذاشت که این 

 داریسرمایه رشد به که سوسیالیسم استقرار به نه هابولشویک عمل که دیدمی و بود خود آمال کاخ فروپاشی شاهد بیستم قرن

آمده اما خود عنان امور را دردست گرفته و اینگونه  سرکار شوراها به قدرت ةهم ةوعد با هابولشویک چطور که دیدمی و انجامیده

 و داد تشخیص شر ةعمل حزبی را ریش ؛ پساندرنگ واقعیت پاشیده« دیکتاتوری حزب به جای دیکتاتوری پرولتاریا»به کابوس 

مخالفت ایشان با جریان  ثقل ةنقط به و گرفت را گراییحزب جای شوراگرایی اینچنین. کرد تجویز عالج راه تنها عنوان به را شورا

رسمی مارکسیسم بدل شد. اما دیری نپایید که شوراگرایی برای چپ رادیکال همان کارکرد ایدئولوژیکی را پیدا کرد که لنینسم 

 ها.برای لنینیست



4 
 

هلندی تا رسیدنش به شوراگرایی و ایدئولوژی ساختن از آن، تاریخ حرکت نقد در -اما تاریخ چپ رادیکال آلمانی

 نقد از حزب، از کارگران ةگرایی تا نقد اپورتونیسم، از نقد سیاست رهبران تا نقد تبعیت کورکورانمارکسیسم است: از نقد پارلمان

 تا حزب ساختار نقد از رفرمیسم، نقد تا سانتریسم نقد از سیاسی، ةمبارز از اقتصادی ةمبارز جدایی نقد تا ارتجاعی سندیکاهای

سنتی گیری علیه تمام اشکال روی دیگری نیز دارد؛ او با موضع آلمانی-کال هلندیرادینقد این چپ  ةاما سک. حزب کارکرد نقد

 در روسیه در بولشویسم قالب در چه) پرولتاریا گرفتن قدرت کنونیتا هایتجربه تمام رد با و( سندیکا یا حزب) پرولتاریا ةمبارز

پس چپ  د.گذارآلمان(، در عین حال وجه ایجابی خود را به نمایش می در ۱۹۱۹ در دموکراسی-سوسیال مقابل در چه ،۱۹۱۷

کشد: تأکید بر کنش ش میها همزمان ایجاب آن را نیز پییک نفی ایجابی است؛ چراکه در مقابل هر کدام از این نفی اساساً 

های کارخانه و در نهایت تئوریزه کردن شورا به عنوان ای، اولویت دادن به کنش خود پرولتاریا، ایجاد کمیتهای، اعتصاب تودهتوده

 1سازد.می حرکت در تضادی رادیکال چپ از توأمان ایجاب و نفی این اما. کارگر ةطبق ةهم وسیله و هم هدف مبارز

را ابجا کرده و آن مسأله را جراها پاسخ مقطعی بخشی از چپ رادیکال به این تضاد است؛ اما با این پاسخ تنها شودر واقع 

های کنش پرولتاریاست و از سوی دیگر، با او از یک سو با نقد عمل حزبی و سندیکایی، خواهان نفی تمام واسطه. برددورتر می

 کشد. ای دیگری پیش میهواسطهاصرار بر عمل مستقیم خود پرولتاریا 

های عقالنی و عملی چپ رادیکال در عین تعقیب هدف اصلی جنبش انقالبی یعنی قدرتگیری پرولتاریا، تمام وسایل و راه

کند و به همین خاطر برای خود یک معضل است؛ او مدام مجبور است به دنبال شکلی نو برای فعالیت خود تحقق آن را حذف می

گیری پرولتاریا را تضمین کند؛ چپ با تقالی خود برای یافتن در امان باشد و هم قدرت« االت و نقایص حزباشک»باشد که هم از 

نزدیک کرد، گرچه خود به حکم محصور  مرکزی به این پرسش های تئوریک خود هر چه بیشتر ما راچنین شکلی و با تحلیل

گیری تواند با قدرتچگونه یک طبقه یعنی پرولتاریا می :دبده آن به پاسخی توانستنمی مشخص تاریخی ةبودن در یک دور

  خود، طبقات را از میان بردارد؟

ای در جنبش کارگری نباید تصور کرد که بازخوانی تاریخ چپ رادیکال، بازخوانی فعل و انفعاالت یک گروه خرد و حاشیه

راتیک انقالبی په و یا تحقیقات دانشگاهی که محصول است؛ چپ رادیکال با کارهای تئوریک خود که نه حاصل تأمالت روشنفکران

چطور یک طبقه که به مثابه : دها فراتر بررمحوری انقالب کمونیستی  ةاند، امکان پاسخ به مسألزحمتکشان در قرن گذشته بوده

 بیانجامد؟ داریسرمایه نابودی نتیجه در و طبقات الغای به تواندمی است، داریسرمایه ةکند، آنچنان که در جامعطبقه عمل می

 .وشن شودپیشین مبارزه ر ةهای چرخدهد که محدودیتپس، تحلیل چپ رادیکال امکان می

                                                            

 شود.تنها به مدد تعقیب چپ رادیکال در مسیر شدنش میسر می این موضوعبسط و توضیح   1
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اما چیز دیگری ما را واداشته باشد،  جالبتواند این جدل بین دو جریان کمونیست، به خودی خود می« واکاوی»گرچه 

ن دیگر، برخورد و توجه ما به نامه گورتر ناشی از یک تصادف نیست، بلکه به بیا بزنیم؛امروز دست به انتشار این سند تاریخی  که 

یکی از لحظات  «نامه به لنین»بینیم که می حرکتی-در-تضادِ تاریخی و منطقی ةخود را نتیجما نوع نگاه امروز به این دلیل که 

شده از جنبش که باید به آن بازگشت و آن را ای صلبکننده آن است. از این رو ما به این سند نه به چشم لحظهمتعین و تعیین

اش بیش از هر جریان دیگری نگریم. جزئی که به خاطر تناقضات درونیدریافت، بلکه به عنوان جزئی از کل که جنبش است، می

  کند.  تواند حد جنبش را در آن مقطع خاص روشنمی

ر جنبش تئوریک چپ رادیکال به خوانندگان فارسی گامی است برای شناساندن خط سیفارسی  به گورتر ةانتشار نوشت

در درس گرفتن از سر نترس گورتر، یا جسارت انقالبی ک. آ. « نامه سرگشاده به رفیق لنین»زبان متون مارکسیستی؛ اما اهمیت 

است و نه گیری اخالقی نه درس« پاسخ به لنین»از انتشار ف ه ادب به ساحت رهبر انقالب جهانی نیست. هدئپ. د. در اسا

حرکت و پویایی در تواند غیرتاریخی باشد. این یک سند تاریخی است و به این عنوان گواهی است از وجود می قضاوتی که صرفاً 

 و هالنینیست ةمجموع و لنین نظرات آن ةپس، قرار نیست اینجا با انتشار این متن، ترازویی ساخته و بر یک کف جنبش انقالبی.

نهایت حکم به  در و است بیشتر یک کدام وزن که بنگیریم سپس و بنشانیم را «هاچپ» و گورتر هایلاستدال دیگرش ةکف بر

به خوبی نشان داده که حق با هیچ کدام از طرفین دعوا نبود! نه آنطور که لنین ادعا  روند امورپیروزی یکی بر دیگری بدهیم. 

توانست گیری پرولتاریا میها باور داشتند قدرترب شد و نه آنطور که چپساز انقالب در غکرد پارلمان و سازش طبقاتی زمینهمی

توانیم چنین چیزی را بگوییم، به این خاطر است که چیز در شکل دیگری جز در شکل حزبی متحقق شود. اما اگر ما امروز می

 قابل کار اتمام از پیش نتیجه و است انقالبی جنبش حرکت ةایم؛ تحلیل ما نتیجشده قرار گرفتهما امروز در مقابل راهی طی

 مبارزه پیشینة توانیم به عنوان حد جنبش در چرخوانستند آنچه را ما امروز میتنمی هاچپ نه و لنین نه پس. نیست استخراج

 مکانا ما به آن دقیق بررسی کرده، حرکت جنبش هایکناره ترینایحاشیه در رادیکال چپ که آنجا از اما. دریابند بشناسیم

 . بشناسیم را انقالبی جنبش حد که دهدمی

 ارگان در مقاله چند صورت به ۱۹۲۰ سپتامبر-اوت ةاولین بار در فاصل« پاسخ به لنین: نامه سرگشاده به رفیق لنین»

و سپس در نوامبر به صورت جزوه انتشار یافت، در فرانسه برای  Kommunistische Arbeiter Zeitung. د. پ. آ. ک حزب

( منتشر ۱۹۳۰« )کتابخانه کارگری»( و سپس یکجا در ۱۹۳۰-۱۹۲۹« )کارگر کمونیست»لین بار طی چند شماره در روزنامه او

متن نامه سرگشاده گوتر لحنی صمیمی و زبانی  توسط انتشارات اسپارتاکوس صورت گرفت.  ۱۹۷۹شد؛ تجدید چاپ آن به سال 

آلود و ه تا جایی که ممکن است این لحن حفظ شود و ترجمه به روح خشمملموس و خودمانی دارد؛ در ترجمه فارسی تالش شد

آمد عباراتی را در کروشه اضافه کردیم. برای روانی کالم و نیز درک بهتر سخن، هر جا که به نظر الزم میقاطع متن وفادار بماند. 

 چپ تاریخ با ناآشنا ةآید که خواننده میان میها، حوادث، افراد و موضوعاتی سخن بضرورتاً در نامه گورتر به لنین از جریان
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 ایم با آوردن توضیحاتی در انتهای متن این مشکل را تا حدی حل نماییم.نه باشد؛ سعی کردهبیگا آنها با است ممکن غیررسمی

 .خواند اهدخو آخر به تا را تاریخی سند این و پذیرفته را کالمش اطناب از گورتر عذرخواهی حقیقت جویای ةشک خوانندبی

 

 

 آساره آسا

 ۱۴۰۱ تیر
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 سیاست گورتر

 کوکآنتون پانه

 منتشر شد. ۱۹۵۲سپتامبر -اوت در ۶۴ ةشمار انقالب پرولتریاین نوشته در 

 

 

 

از هرمان  S. Tas اس. تَس شده، چاپ( ۱۷۱ ةصفح ،۱۹۵۱ مه ، ۵۰ ة)شمار انقالب پرولتریکه در نشریة   ایدر مقاله

 با را او ةرسد که مقالکند. ضروری به نظر میمعرفی می« یک فرد سیاسی به حد کافی بد»زند، و او را به عنوان رف میگورتر ح

 د نکته در مورد خصلت مثبت سیاست گورتر کامل کنیم.چن ذکر

 بود رسیده داعتقا این به مارکسیسم مطالعة از او. پیوست سوسیالیست حزب به مارکسیسم ةگورتر بعد از کشف و مطالع

و به این ترتیب است که  گیرد دست به را جامعه هدایت تواندنمی بورژوازی علیه طبقاتی ةمبارز طریق از جز پرولتاریا که

داری را نابود خواهد کرد. او در آن دوره، مانند تمام جناح رادیکال حزب، بر این باور بود که یک سیاست پارلمانی خوب سرمایه

های کارگر باشد و در آنها آگاهی نسبت به طبقه بودن خود را بیدار کند و از این ی کارا برای سازماندهی تودهاتواند وسیلهمی

بایست در پارلمان به طور جدی با ها میطریق توانشان را نسبت به بورژوازیِ مسلط افزایش دهد. برای این امر، سوسیالیست

ا را با یک ضربه تغییر خواست دنیکردند. اینکه بگوییم این سیاست میمقابله می سیاستمدارهای بورژوا، نمایندگان طبقات مسلط،

دهد، ناشی از یک بدفهمی است. هدف این سیاست باالبردن نیروی پرولتاریا بود تا بتواند از خالل یک رشته نبرد، به قدرت دست 

 شد.ستِ آلمان دیده میگیری رادیکالْ در سیاستِ حزبِ سوسیالیترین تجسم این موضعیابد. دقیق

پذیر کند، داری را تحملرفرمیسم که از طریق سازش با دیگر احزاب  در تالش به دست آوردن اصالحاتی بود که سرمایه

تری داشته، تمایزات بین طبقات تر و آرامداری رشدی درازمدتکه سرمایهکرد. در کشورهای غربی از آنجابا این منش مخالفت می

به همین دلیل . استداری صنعتی بوده، حدت کمتری داشتهت به آلمان، که شاهد یک جهش افسارگریخته سرمایهاجتماعی نسب

 آنها میان در که هلندی، هایمارکسیست ةرفرمیسم عموماً بر کنش احزاب سیاسی مسلط شد. علیه چنین پراتیکی بود که مبارز

 بلکه سیاستمداران، مکر ةواسط به نه اصالحات که بودند باور این بر همگی چراکه یافت؛ سو و سمت بود، خاص ایچهره گورتر

نها یک بار پیروزی نصیب آنها شد. اما دست آخر اخراج شدند. در سایر کشورهای ت. شودمی حاصل کارگر ةطبق توان به اتکا با تنها

کرد. رانی میالعنان حکمقامت اربابی مطلق ، در«سیاست خوب»غربی حتی نیازی به این کار هم نبود؛ رفرمیسم پارلمانتاریستی، 
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داری قدرتمندتر از همیشه قد بینیم که بعد از نیم قرن رفرمیسم، سرمایهاگر ما اکنون نتایج این سیاست را درک کنیم، می

   نانی به مبارزه ادامه دهند. که کارگران باید برای تکهدرحالی کند،برافراشته و نابودی جامعه را تهدید می

ر د مسأله این به و کرده پنهان را آن طبقات ةاما شدت مبارزایستاد، بازنمی پیشرویدر آلمان، پراتیک رفرمیستی از 

های پرولتاریا، این اعتقاد زاده شد که ترین حلقهها و مترقیاینجاست که در میان مارکسیستشد. سطح تئوریک پرداخته نمی

 حزب. بود الزم زحمتکشان خود کنش ها،توده کنش یک امر این برای. رسید قدرت به پارلمان ةتوان صرفاً به وسیلنمی

صادر کرد و تظاهرات برای کسب حق رأی همگانی شروع شد. گستردگی تظاهرات به  عمومی اعتصاب مورد در هاییقطعنامه

 نقطه داشتند تظاهرات نتایج از که ترسی خاطر به آنها انداخت؛ وحشت به مسلط ةحدی بود که رهبران حزب را بیشتر از طبق

تبلیغ به  «چپ افراطی»شد. تنها یک اقلیت،  دهدا سوق پارلمانی سیاست و انتخابات جهت در نیروها تمام و گذاشته آن بر پایانی

مانعی، برای  اش توانست خود را، بدون مواجه شدن با هیچنیافتهای را تعقیب کرد. بورژوازی آلمان با قدرت تزلزلنفع کنش توده

 اش سیاست او نیز بود.فتح قدرت جهانی آماده کند. طبیعتاً گورتر در کنار چپ افراطی قرار گرفت که خط سیاسی

ای کنگره ۱۹۱۲های فرانسه و آلمان در بال در طلبها و صلحتر شد. سوسیالیستکنندهسپس خطر جنگ هرچه تهدید

زیبا و باشکوهی علیه جنگ ایراد شد. گورتر به قصد دامن زدن به بحثی حول وسایل  هایبرای صلح سازمان دادند. در آنجا خطابه

ای به کنگره عملی مبارزه علیه جنگ در این کنگره شرکت کرد. او از طرف  برخی عناصر چپ مأموریت داشت که قطعنامه

ای علیه جنگ های تودهبه کنشپیشنهاد کند که بنابر آن، زحمتکشان در تمام کشورها خطر جنگ را به بحث گذاشته و 

ها ]ی مبارزه با جنگ[ را رد بیاندیشند. اما به او اجازه سخنرانی داده نشد. رهبری کنگره هر بحث و جدلی حول وسایل و روش

اقعی کرد، با این بهانه که گویا نباید احساس اعتمادی را که اتحاد سترگ ما در پیشگاه مردم ایجاد کرده مخدوش نمود. اما دلیل و

دانستند ها گول ظواهر را نخوردند، آنها پس از این دیگر میای داشتند. حکومتآن، هراسی بود که از نتایج این نوع مبارزات توده

ای خواست به هر وسیلهگورتر که می« سیاست بد»ای از طرف احزاب سوسیالیست متوجه آنها نیست. که هیچ مقاومت جدی

سیاستمداران حزبْ چیره گشت؛ این سیاست به پرولتاریا تحمیل شد و اروپا را « سیاست خوب» مانع جنگ شود دفع شده بود؛

 به جنگ جهانی اول سوق داد. 

اند را آشکار ساختند: سیاستمداران ناسیونالیست در جریان این جنگ، سیاستمداران سوسیالیست آنچه همیشه عمیقاً بوده

های متبوع خود برخاستند، و به آنها کمک کردند که ها آنها به حمایت از حکومتیعنی سیاستمدارانی بورژوا. در تمام کشور

دارند و هر مقاومتی در برابر جنگ را خفه کنند. تمام اینها مضمون سیاست خوب سیاستمداران  کارگران را در عنان خود نگه

کشان در مورد علل جنگ و ضرورت انقالب گورتر مبتنی بود بر تالش برای روشن کردن زحمت« سیاست بد»زبردست بوده است. 

 بعد از جنگ. جزوات او دربارة امپریالیسم و انقالب جهانی حاصل این تالش هستند.
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را  Kielهای انقالب شهر کیل نوامبر جرقه ۶تر در طور دقیقبعد از اتمام جنگ، انقالب در آلمان رخ داد. به ۱۹۱۸در 

ر برلین به وقوع پیوست: ابرت رهبر حزب سوسیالیست به حکومت رسید و در هماهنگی انقالب د-ور کرد و سه روز بعد ضدشعله

ها های کارگران انقالبی زد. طبعاً گورتر در کنار کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ و اسپارتاکیستها دست به سرکوب کنشبا ژنرال

به قتل رسیدند. ابرت نمونة یک سیاستمدار سوسیالیست، دست نظامیان تار و مار شد و لیبکنشت و رزا بود... کنش کارگری به

 کار خوب، بورژوازی را در آلمان به قدرت رساند و خود اولین رئیس جمهور آن شد.فاتح گشت و به عنوان یک سیاسی

ها را به قدرت رساند. در تمام کشورها، جوش و خروش و انقالب روسیه تزاریسم را نابود کرد و بولشویک ۱۹۱۷در 

تعلل و از صمیم قلب در کنار آنها بود. او در گرفتند. طبعاً گورتر بیهای کمونیستی شکل میحرکات کارگری عظیم بود و گروهت

های اعتصابی روسیه شکل جدیدی از دید. او در جنبشرا  ترین رهبر آنآن وضعیتْ آغاز انقالب  جهانی و در شخص لنینْ عالی

ها را شروع یک شکل جدید از تشکل پرولتاریای انقالبی دید. اما طولی نکشید داده و سویت کنش مستقل زحمتکشان را تشخیص

ها در آلمان مانع از انقالب جهانی شده بود، لنین با بازگشت به تاکتیک که اختالفات بروز کرد. وقتی شکست اسپارتاکسیت

های آلمان با این کار شدیدًا . اکثریت کمونیستهای چپ احزاب سوسیالیست را جذب کندپارلمانتاریستی تالش کرد جناح

را نوشت. این عمل لنین به معنی پایان « بیماری کودکی»مخالفت کردند. آنها اخراج شدند و علیه آنها بود که لنین جزوه خود، 

، «پاسخ به لنین»ه خود مثابه عامل مثبت انقالب جهانی پرولتری بود. گورتر به عنوان سخنگوی اپوزیسیون با جزوانقالب روسیه به

، با دو مفهوم اساساً مختلف با هم مقابله «پاسخ به لنین»و « بیماری کودکی»بالفاصله پاسخ سختی به لنین داد. در این دو اثر، 

چراکه او در واقع وظایف و اهدافی  کنند. لنین یک مرد سیاسی بزرگ بود، خیلی بزرگتر از تمام معاصرین سوسیالیستش،می

 صنعتی  به زراعی و بدوی تولید شکل از روسیه گذراندن بولشویک، حزب رهبر عنوان به او تاریخی ةبزرگتر داشت. وظیفبسیار 

 درون از نه را داریسرمایه او چون و. شد منجر دولتی سوسیالیسم به که سیاسی و اجتماعی دیکتاتوری یک ةشدن بود، به وسیل

. کرد تبدیل «کمونیست حزب» منضبط لشکریان به را جهان کلّ زحمتکشان توانمی که پنداشتمی شناخت،می بیرون از که

 روسیه در که کرد تأکید او داد، سختی پاسخ مسأله این به گورتر. کنند دنبال را روسیه ةنمون ستکافی بعد به این از زحمتکشان

 خودشان دهقانان که جایی غرب، در یاری این مشخصاً و رسید پیروزی به انقالب که بود دهقان هایتوده یاری لطف به صرفاً

که در غرب زحمتکشان شدند، درحالیپوسیده خالص می آسیایی استبداد یک از باید فقط روسیه در. ندارد وجود هستند، مالک

الزمی  داری رها خواهند شد که خودشان به سطحداری مواجهند. پس آنها فقط در صورتی از این سرمایهبا قدرت عظیم سرمایه

بینی رسیده باشند. سیاست لنین در روسیه به طور منطقی در تداوم خود از نیروی انقالبی، از وحدت طبقه، از استقالل و از روشن

زن حزب کمونیست گری متعصب و الفانقالبی-در پرولتاریای غرب نفاق انداخت و او را توسط نیمه به استالینیسم منجر شد،

 تشکالت ةهای کوچک چپ افراطی، جهت روشن کردن اید، گورتر در پیوند با گروه۱۹۲۰های بعد از گیر کرد. در سالزمین

 سیاستمداران مدت این طول در. کرد کار پرولتاریا، طبقاتی ةبه همین طریق برای احیای آتی مبارز و کارگری، شورایی
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 بودند، ورشکسته داریِسرمایه دادن نجات مشغول ی،بورژواز خاطر برای وزرا، و مجلس اعضای دوم، انترناسیونال سوسیالیست

های طبقاتی بکاهند. اینچنین بود که آنها اشته باشند که از تعارضد را این قدرت یا کنند متوقف را هابحران حتی اینکه بدون

  مستقر شدن هیتلر و وقوع جنگ جهانی دوم را مهیا کردند.

 ةازیم، همواره شاهد تقابل دو روش سیاسیْ هستیم که خودشان بیانگر مبارزاگر به تمام سیاست قرن گذشته نگاهی بیاند

هنر مسلط شدن بر مردمان است. سیاستمدران زبردست در تکاپوی  نامند؟ سیاستْبد میرا  دیگری و خوب را یکی چرا. طبقاتند

 فروپاشی که زمانی یا و کنند، کشیماله و  ترمیم را قدیمی استیالی ةثبات و کهنکنند که نظام بیرفرم هستند، یعنی تالش می

شود. دیگرانی هستند که به سیاست خوب نامیده می که است چیزی این. سازند بنا جدیدی استیالی نظام است، گریزناپذیر آن

راد در زبان ها شتافته تا آنها نیروی رها کردن خویش از هر گونه استثمار و سلطه را خود به چنگ آوردند. به این افیاری توده

 های بد.گویند سیاسیپارلمانتاریستی می
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 پیشگفتار

 

 

 درها مایلم توجة شما و خواننده را به این موضوع جلب کنم که این نامه هنگام پیشروی پیروزمندانة روسرفیق لنین، 

 [ نگاشته شده است. ۱ورشو ]

برای « هاچپ»طلبم. از آنجا که تاکتیک ای متعدد پوزش میهخاطر مکررگوییخوانندگان، بهاز همچنین از شما و 

 ناپذیر بود.کارگران بسیاری از کشورها هنوز ناشناخته است، این تکرار اجتناب

 

 

 

 یک( مقدمه 

 

 

 

 رفیق لنین گرامی،

اید، چیزهای [ را خواندم. از آن، درست مثل همة متونی که نوشته۲تان در مورد رادیکالیسم در جنبش کمونیستی ]جزوه

های شر عالئم و نطفه از مرا شما ةزیادی آموختم. من از این بابت، مسلماً مانند بسیاری دیگر از رفقا، از شما سپاسگزارم. جزو

. آنچه شما در مورد خالص خواهد کردشک باز هم ، خالص کرده و بیدارداین بیماری کودکانه که یقیناً در من نیز وجود  فراوان

دانم؛ گویید، نیز کامالً صحیح است. من این را میای که انقالب در اذهان بیشماری به وجود آورده میسردرگمیو  آشفتگی

 که دهدمی جدیدی ةانگیز من به شما ةداد. نوشت تر از چیزی که ما انتظارش را داشتیم رختر و متفاوتانقالب، بسیار ناگهانی

 طبقات بین واقعی مناسبات به واقعیت، به بسته صرفاً  پیش از بیش قضاوتم انقالب، ردمو در حتی تاکتیکی، مسائل تمام مورد در

 کنند.سیاسی و اقتصادی نمایان می صورت به را خود کهآنچنان باشد،
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که سر فرصت نشستم و در های شما درست است. امّا زمانیبعد از مطالعة جزوة شما، با خودم فکر کردم که همة گفته

[ و برای حزب ۳دست بشویم و دیگر برای ک.آ.پ.د. ]« چپ»باید از حمایتِ این یقاً فکر کردم که آیا از این پس میاین مورد عم

 [ مقاله ننویسم، این نظر را رد کردم. ۴انگلستان ] parti oppositionnelمخالفین 

 من، نظر به. است غلط جزوه در شما عزیمت ةرسد. امّا دلیلش این است رفیق، که نقطآمیز به نظر میاین مسأله تناقض

اسبات طبقاتی اروپای اروپا یعنی در مورد من انقالب شرایط مورد در روسیه، انقالب با غربی اروپای انقالب تطابق مورد در شما

ه دهید. بپدید آمدن چپ و اپوزیسیون می دلیلِ  ه غلط بودنِکنید. به همین خاطر است که حکم بغربی به درستی قضاوت نمی

کلّ ن کاری که باید کرد( )هما رد کنیمشما را بپذیریم، امّا اگر آن را  نقطة عزیمتاگر  رسدبه نظر میجزوه درست  ،این ترتیب

هستند، شما  های شما، که برخی به صورت نسبی خطا و برخی به قطع یقین تماماً غلطاست. مجموعة قضاوت جزوة شما غلط

ز آنجا که من مصمم هستم که از چپ، مخصوصاً در آلمان و در انگلستان را  محکوم کنید. ارسانند که جنبش را به جایی می

-وبی از این موضوع آگاهندرهبرانش به خ-نظرات این جنبش چپ موافق نباشم کنم، هر چند که با تمام نقطهجنبش چپ دفاع 

 وجودی تنها دالیلدهد که نهکار به من اجازه میة شما، دفاع از چپ است. این کنم که بهترین نحوة پاسخ به جزو، فکر می

بلکه  ،همها را روشن کنم، و حق و وجه امتیاز )محاسن(  آنها را در مرحلة کنونی، اینجا و اکنون، در اروپای غربی نشان دچپ

وصاً در روسیه در های غلطی که خصبا ایده همچنین، این هم شاید به همان اندازه مهم باشد، این فرصت را خواهم داشت که

کتیک درست مثل تا مهم است، چراکه تاکتیک اروپای غربی، این هر دو کارمبارزه کنم.  مورد انقالب اروپای غربی غالب هستند،

 روسیه، بسته به برداشتی است که از ]امر[ انقالب در اروپای غربی داریم.

 م.یتی نبودم که خود را به آنجا برساندوست داشتم این کار را در کنگرة مسکو انجام دهم، امّا در وضع

پیش از هر چیز باید دو تذکر شما را که ممکن است قضاوت رفقا و خوانندگان را منحرف کنند، رد کنم. شما با تحقیر 

 و «پایه در یا رأس در » ،«هاتوده یا رهبران دیکتاتوری » مورد در آلمان در مبارزه ةو تمسخر در مورد پوچی مضحک و بچگان

رفتن آن؛ تمسخرگ به با نه امّا موافقیم، کامالً شدمی مطرح مسائل دست این بایستنمی اینکه در شما با هم ما. نویسیدمی یرهغ

زیرا اینجا در اروپای غربی این موضوعات با کمال تأسف هنوز مطرحند. ما در بسیاری از کشورهای اروپای غربی هنوز رهبرانی 

 ،ها مسلط شوندکه قصد نداشته باشند بر تودهل دوم داریم؛ ما هنوز به دنبال رهبران مناسبی هستیم از قماش رهبران انترناسیونا

خواهیم همه چیز از پایین و از راه خود دیکتاتوری میکه چنین رهبرانی نداشته باشیم، که به آنها خیانت نکنند، و تا زمانی

دهم هیچ راهنمایی ته باشم که مرا به سمت پرتگاه هدایت کند، ترجیح میاگر من راهنمایی در کوهستان داشها انجام شود. توده
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کشیم، چراکه در این حال، توده و رهبر در واقع یکی نداشته باشم. وقتی ما رهبرانی مناسب یافتیم، از این جستجو دست می

   2است و نه چیز دیگری.بیشتر نخواهند بود. منظور چپ آلمان و چپ انگستان و ما ]چپ هلند[ از این کلمات این 

ا طبقه و توده باید یک کلّ همگن و ب گویید رهبرکند. آنجا که میهمین مسأله در مورد دومین تذکر شما هم صدق می

باشند.  یکی با توده چنین رهبرانی است که واقعاًمسأله صرفاً یافتن و تعلیم دادن  یکدست بسازند. ما کامالً با شما موافقیم.

توانند م جاری شود، نمیهزاب سیاسی و سندیکاها جز از مسیر پیکاری دشوار، پیکاری که باید در بطنِ خودِ آنها ها، احتوده

شود. ما ]هم[ ترین سانترالیسم هم میطور خشکاینگونه رهبران را بیابند و تعلیم دهند. این امر شامل انضباط آهنین و همین

جز اینکه تأثیری  شما هم تمسخرهاییافتن رهبرانی مناسب، نه پیش از آن. تحقیر و  طالب چنین چیزی هستیم، امّا تنها بعد از

ر دفرساترین مبارزات بگذارد اثری ندارد؛ روی مبارزاتی که هم اکنون با شدّت و حدّت فراوان در آلمان و روی طاقت بارزیان

با  هاتمسخر کردنشما با این ترند. مونیسم نزدیکگر کشورها به تحقق کدارد یعنی در دو کشوری که از دی انگلستان جریان

هایی که برخی عناصر لیگ اسپارتاکوس و. ز شیوها. چراکه یکی کنیدطلب انترناسیونال سوم همکاری میعناصر فرصت

د، این است برنکار می[ انگلستان، و نیز تعداد زیادی از نیروهای سایر احزاب کمونیست، برای فریب دادن کارگران ب۵بی.اس.پی.]

ه، خوانند. با این جملمی« معنی و بچگانهبی»کنند و آن را معنی معرفی میای بی به عنوان مسألهرهبر را صرفاً-که مسألة توده

جلوی نقد شدن خود  خواهندمیر بگیرند، آنها شوند که خودشان، ]به عنوان[ رهبران، مورد انتقاد قراخواهند مانع از این آنها می

طلب فرصت نیروهای ةکنند. شما جاد. با چنین جمالتی در مورد انضباط آهنین و تمرکزگرایی، اپوزیسیون را لگدمال میرندرا بگی

 کنید.  را صاف می

شد کردید. در اروپای غربی، ما هنوز در مرحلة تدارکاتی هستیم. بنابراین باید اجازه داده میرفیق، شما نباید چنین می

 گویند نه رؤسا.مبارزین  سخن بکه 

توانم موافق جزوة ی نمیترعمیق دلیل به من. گشت برخواهم آن به امنوشته ةاین مسأله به طور گذرا مطرح شد، در ادام

 شما باشم. این دلیل از این قرار است:

تحسین  خواندیم، همیشه در عینهای شما را میها، رساالت و کتابهای اروپای غربی جزوهما مارکسیستهنگامی که 

شد که ما ای ]در آنها[ وجود داشت که ناگهان باعث میانگیخت، نقطههای شما در ما برمیای که تقریباً تمامی نوشتهو همراهی

یافتیم، تری در موردش ارائه دهید، و چناچه این توضیحات را نمیای که ما انتظار داشتیم توضیحات دقیقمحتاط شویم: نقطه

صحبت  و دهقانان فقیرتوانستیم آن را بپذیریم. آنجایی که از کارگران کردیم، و جز با اما و اگر نمیفکر میبعداً در مورد آنها 

کنید. با برید، و همه جا از این دو دسته به عنوان عاملین انقالبی در سرتاسر جهان یاد میکنید. شما به کرّات  از آنها نام میمی

                                                            
 یز از پایین به باال. توده است: همه چهرچه بیشتر خواهان رشد خواهد، او ک.آ.پ.د. از این هم بیشتر می یادداشت ناشر: اما 2



14 
 

تفاوت بسیار بزرگی را که در ای روشن و واضح کنید که به شیوهام، هیچ تالشی نمیواندهکه من خاین وجود هیچ جا، تا جایی

)یعنی آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند،  و اروپای غربی)و ]همچنین[ برخی کشورهای اروپای شرقی(  این مورد بین روسیه

که، دلیل فرق بین نگاه شما در مورد شخص کنید. درحالیم، وجود داردسوئیس و کشورهای اسکاندیناوی، شاید حتی ایتالیا( 

های اروپای غربی در تفاوتی نهفته است که این نکته در تاکتیک در مورد مسائل سندیکایی و پارلمانی و نگاه به اصطالح چپ

 اروپای غربی و روسیه دارد. 

ام از شما بخوانم، هیچ کدام اری که من توانستهقطعاً شما هم مثل من از این تفاوت به خوبی آگاهید، امّا دست کم در آث

تان را در مورد تاکتیک اروپای اید، به همین خاطر قضاوتاید. شما به این نتایج توجهی نکردهاز نتایج این تفاوت را بیرون نکشیده

در تمام اروپای  شما ةجمل این امر خطرناک بوده و هست، و خطرناکی قضیه بیشتر از این جهت است که 3شود.غربی غلط می

ها، مجالت، شود. روزنامهمی تکرار هامارکسیست توسط حتی کمونیست، احزاب تمام در نامعقول و غربی به صورتی نسجیده

فقیر باشد!  کنند که چیزی نمانده که اروپای غربی شاهد شورش دهقانانجزوات و مجامعِ عمومیِ کمونیستی این را القاء می

کشاند، حتی زند. این مسأله قضاوت را به انحراف میزرگ ]اروپای غربی[ با وضعیت روسیه حرفی نمیهیچ کس از تفاوت ب

اید، گمان اید و با کمک ایشان پیروز شدهفقیر داشته از دهقانانخاطر اینکه شما در روسیه طبقة عظیمی قضاوت پرولتاریا را. به

به لطف این کمک  صرفاً دهقانان حساب کنیم. از آنجا که شما در روسیه،  توانیم رویکنید که ما هم در اروپای غربی میمی

آید. شما با سکوت خود در مورد اینکه این طبقه در کنید که اینجا هم با این کمک پیروزی به دست میاید، گمان میموفق شده

 شود.تان از این برداشت ناشی میهایاید و تمام تاکتیککند، این نظر را بیان داشتهاروپای غربی چگونه برخورد می

رق تا غرب[ عموماً اما این برداشت با واقعیات سازگار نیست. بین روسیه و اروپای غربی تفاوت عظیمی وجود دارد. ]از ش

شود. در صورتی که در برخی مناطق آسیا، چین، هند، انقالبی رخ کاسته می های فقیر به عنوان عامل انقالبیاز اهمیت دهقان

کنندة انقالب پوشی است و عامل تعیینکننده است. در روسیه، این طبقه یک عامل غیرقابل چشمد، این طبقه مطلقاً تعیینده

انقالب حفظ  برایای مرکزی و بالکان ]نیز[ این طبقه اهمیت خود را های مختلف اروپدهد. در لهستان و در دولترا شکل می

  شود.این طبقه با انقالب آشکارتر می مخالفترویم، ت غرب پیش میکرده است. امّا سپس، هرچقدر که به سم

که تعداد دهقان فقیر بیست و پنج گرفت، درحالیدر روسیه، پرولتاریای صنعتی هفت تا هشت میلیون نفر را در برمی

م بپذیرید؛ به خاطر فوریت این در مورد ارقا امخاطر اشتباه احتمالیکنم عذرخواهی مرا بهشد )خواهش میمیلیون نفر برآورد می

                                                            

داری که در آنها در تمام کشورهای سرمایه»نویسید: می[ ۴۵۶ص.  ۲۵: جلد فرانسه ةترجم( ]۶۷)صفحة  نقالبدولت و اشما برای مثال در  3

دولت و در هوای براندازی  هستند(، اکثریت عظیم دهقانان توسط دولت سرکوب شده یک طبقة دهقان وجود دارد )و این کشورها در اکثریت

امّا گرة کار اینجاست که «... تواند از عهدة این وظیفه برآید.هستند. فقط پرولتاریاست که می «ارزان قیمت» دولت یک نةهستند؛ آنها تش

 .نیست کمونیسم ةطبقة دهقان تشن
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دانستید که آنها به محض کنم(. از آنجا که کرنسکی به دهقانان فقیر زمین نداد، شما میام نقل مینامه، ارقام را بنابه حافظه

دریافتن موضع شما، در پیوستن به شما چندان تعلل نخواهند کرد. چنین وضعیتی در مورد کشورهای اروپای غربی، کشورهایی 

 که از آنها نام بردم، نه صادق هست و نه خواهد بود.

ان در نزد ما وضعیت دهقانان فقیر در اروپای غربی از شرایط دهقانان روسیه متفاوت است. هرچند گاهی شرایط دهقان

کوچکی، یا به شان به اسفناکی وضع دهقانان نزد شما نیست؛ دهقانان فقیر اروپای غربی قطعه زمین بار است، امّا وضعبسیار غم

توانند بخشی از ]وجود[ وسایل ارتباطیِ عالی آنها اغلب می فبه لطای یا به صورت ملک شخصی، در اختیار دارند. شکل اجاره

شان از چند توانند از پس سیر کردن شکم خود برآیند، و وضعیتشان را به فروش برسانند. در شرایط سخت و دشوار میمحصول

شان[ قیمت باالتری طلب فته است. آنها اکنون، در طول جنگ و بعد از آن، قادرند ]در ازای محصوالتده سال پیش بهبود یا

به فروش دائماً توانند بنابراین، آنها می گیرد.زیرا واردات مواد غذایی به ندرت صورت میکنند. وجود آنها حیاتی است، 

مادامی که خود پابرجاست، آنها را  یدارداری برخوردارند. سرمایهمایهرسشان با قیمت باال ادامه دهند. آنها از حمایت محصوالت

تر بود. برای همین آنها خودشان هم یک برنامه سیاسیِ گیرد. وضعیت دهقانان فقیر نزد شما بسیار دهشتناکدر پناه خود می

وجه چنین خبری نیست. عالوه ه هیچنقالبی، متشکل شده بودند. اینجا با-انقالبی داشتند و در حزب سیاسی، حزب سوسیالیست

های پادشاهی های بزرگ ارضی، زمینبر این، در روسیه انبوهی عظیم از اموال قابل قسمت کردن وجود داشته است: ملک و امالک

و با خود های فقیر را به انقالب بکشانند توانند دهقانای میهای اروپای غربی با چه وعدهو دولتی، اراضی کلیسا. امّا کمونیست

 متحد کنند؟

های و زرع هکتار زمین داشتند( وجود داشت. کشت ۲در آلمان )پیش از جنگ( چهار تا پنج میلیون دهقانان فقیر )که تا 

گیرند( حداکثر هشت تا نه میلیون هکتار را پوشش هکتار را در برمی ۱۰۰ای که بیش از بزرگ به معنای واقعی کلمه )اراضی

ماندند، ]زیرا[ هفت تا هشت کردند، دهقانان فقیر باز هم فقیر باقی میها را قسمت میها همة زمیننیستدادند. اگر کمومی

ها را تقسیم توانند همة زمینها هم نمیکردند. امّا ]با همة این اوصاف[ کمونیستمیلیون کارگر کشاورزی هم چیزکی مطالبه می

 4های[ بزرگ به آنها نیاز دارند.]کمپانی های زراعیکنند، چون خودشان برای تأسیس شرکت

گونه امکانی ندارند تا دهقانان فقیر را به های آلمان به جز در چند منطقة نسبتاً کوچک، هیچبه این ترتیب، کمونیست

یلیون های کوچک و متوسط خلع ید نخواهد شد. اوضاع همانندی در مورد چهار تا پنج مخود جذب کنند؛ چراکه یقیناً از کمپانی

                                                            

اند. یادداشت شناسد. )این تزها توسط دومین کنگرة انترناسیونال کمونیستی پذیرفته شدهرسمیت میتزهای دهقانی مسکو این مسأله را به  4

 سوی(مترجم فران
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بینیم که[ ]پس می 5دهقان فقیر فرانسه هم وجود دارد؛ همین طور هم در سوئیس، بلژیک، هلند، و در دو کشور اسکاندیناوی.

جا غالب هستند؛ حتی در ایتالیا، اطمینانی از این مسأله وجود ندارد. و ]بهتر است که[ از های کوچک و متوسط در همهکمپانی

 کرد، حرفی نزنیم.د دهقان فقیر از صد تا دویست هزار تجاوز نمیانگلستان که در آنجا تعدا

، دهقان فقیر در اروپای غربی وجود دارد؛ به صورتی که آن لشکر کمکیدهند که تعداد نسبتاً کمی ارقام هم نشان می

 بودند. داشتند، خیلی کم تعداد میاگر هم اینجا وجود می

تواند دهقانان را ترغیب کند؛ چراکه ارة زمین و رانت رهنیْ تحت کمونیسم هم نمیعالوه بر این، وعدة پایان دادن به اج

  بینند.را میآنها در پس کمونیسم، وقوع جنگ داخلی، محو شدن بازارها و ویرانی عمومی 

اگر بحرانی به شوند، تر از دهقانان فعلی آلمان میبنابراین دهقانان فقیر اروپای غربی، اگر بحرانی پیش نیاید، وحشتناک

داری باقی است، حامی آنان تا وقتی هنوز دَمی برای سرمایه وقوع نپیوندد که فجایعی که تا به امروز دیدیم در برابرش هیچ باشد،

   6مانند.او می

 نیتحتا متوسط ةتوانند روی قشر به شدّت کوچکی از طبقکارگران اروپای غربی کامالً تنها هستند. آنها در واقع فقط می

. این است ستا تنهایی به خودشان دوش بر انقالب بار بنابراین،. کنند حساب ندارد، هم سنگینی وزن اقتصادی لحاظ از که

 تفاوت عظیم اروپای غربی با روسیه.

گونه بوده است. در روسیه هم پرولتاریا به تنهایی انقالب کرد رفیق لنین، شاید بگویید که در روسیه هم وضعیت همین

 ماند.ط بعد از انقالب، دهقانان آمدند. این درست است، اما تفاوتْ عظیم باقی میو فق

دانستید که کرنسکی دانستید که دهقانان قطعاً بدون تردید و تعلل به شما خواهند پیوست. شما میرفیق لنین، شما می

زمین به »پاید. ها به کرنسکی چندان نمیدانستید که کمک آنخواست که به آنان زمین بدهد. شما میتوانست و نه مینه می

 ماای که شما به لطفش توانستید به سرعت، بعد از چند ماه آنان را با پرولتاریا متحد کنید. این بود فرمول جادویی« دهقانان!

 کنند.داری حمایت میجای اروپای غربی از سرمایهها، برعکس، یقین داریم که در حال حاضر دهقانان در همهچپ

                                                            

 ای در مورد سوئد و اسپانیا در دست ندارم.های آماریمن داده  5

ام. تحوالت انقالب آلمان به من فهماند به شدت بر این تفاوت بین روسیه و اروپای غربی تأکید کرده« انقالب جهانی» ةمن پیشتر در جزو 6

 تاریا را همراهی کنند.که قضاوتم زیادی خوشبینانه بود. در ایتالیا شاید دهقانان فقیر پرول
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ای وجود ندارند که دست یاری به ما بدهند، حاضر و آماده های دهقانشاید شما چنین بگویید: اگرچه در آلمان توده

شک به طرف ما خواهند آمد؛ و در این صورت جای دهقانان فقیر ها پرولتر که امروز هنوز حامی بورژوازی هستند، بیمیلیون

 خواهد آمد. این ترتیب یک نیروی کمکی روس را اینجا پرولترها پرخواهند کرد و به

 این ایده هم از بنیان غلط است؛ ]چراکه هنوز[ تفاوت عظیم با روسیه پابرجاست.

داری زمانی واقعاً آغاز داری. مبارزه علیه سرمایهپیروزی بر سرمایه از بعددهقانان روسیه به پرولتاریا نپیوستند مگر  

 کنند، به کمونیسم بپیوندند.داری حمایت میهمچنان از سرمایه شود که کارگران آلمانی که امروزمی

های فقیر، فقط و فقط به لطف وجود آنها به پیروزی نائل شدند؛ و این پیروزی به رفقای روس به لطف وجود دهقان

داری را ت سرمایهخاطر اینکه کارگران پشکردند، تحکیم شده است. در آلمان، بهتدریج که دهقانان اردوگاه خود را عوض می

ای آغاز شود؛ ]پس اینجا[ پیروزی آنچنان هم ساده نیست، و مبارزه تنها بعد از لحظهگیرند است که پیروزی حاصل نمیمی

 شود که کارگران به جانب ما آمده باشند.   می

اش کان، بعد از پیروزیرسید، برای پرولتاریا وحشتناک بود و کماانقالب روسیه در طی سالیان متمادی که به بلوغ می

 هم وحشتناک است. با این حال در زمان وقوعش دقیقاً به یمن وجود دهقانان ساده شد.

و بعد نیز ساده خواهد بود. امّا خود انقالب  ساده بود نزد ما، این موضوع کامالً متفاوت است؛ دقیقاً برعکس، اینجا قبل

داری که در نزد شما ضعیف بود و چندان از زیرا سرمایهی. انقالب دیگرتر از هر وحشتناک خواهد بود، احتماالً وحشتناک

دار است. و طبقات یافته و قویاً ریشهفئودالیسم، از قرون وسطی و حتی از توحش جدا نشده بود، نزد ما نیرومند، وسیعاً سازمان

شان که از لحاظ ستثنای یک قشر نازکگیرند، به اترها را میمتوسط تحتانی و خرده دهقانان کوچک که همیشه طرف قوی

 داری در کنار او خواهند ایستاد.اهمیت است، تا آخرین نفس سرمایهاقتصادی هم بی

اینجا، در اروپای غربی و در تمام جهان، باید این مسأله را در سر فرو کرد که انقالب در روسیه به مدد دهقانان فقیر 

 .هستند تنها غربی اروپای کارگران که کرد فرو سر در ار مسأله این روسیه در باید و پیروز شد؛

پرولتاریای اروپای غربی تنهاست، حقیقت این است. روی این حقیقت است که تاکتیک ما باید بنا شود. هر تاکتیکی که 

 کشاند.  ها میروی پایة دیگری استوار باشد خطاست، و پرولتاریا را به بدترین شکست

ای ندارند، های اروپای غربی برنامهدهقانتنها خردهنه ،پراتیک هم تصدیق خواهد کرد. در واقع حقیقت بودن این حرف را

دهند. امّا مسلماً نباید این حرف شود، تکانی به خود نمیاند، بلکه اکنون هم که کمونیسم نزدیک میتنها زمین مطالبه نکردهنه

م، مناطقی وجود دارد که در آنجا مالکیت ]ارضی[ بزرگ غالب است، بنابراین را مطلق انگاشت. در اروپای غربی، باالتر متذکر شد
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یل عوامل محلی و شود آنجا دهقانان فقیر را به کمونیسم جلب کرد. ممکن است بشود همین کار را در جاهای دیگر به دالمی

ین نیست که در مرحلة آخر و پایانی انقالب، اما این حرف به معنی ا عوامل دیگری انجام داد؛ امّا این مناطق به نسبت کم هستند.

هیچ دهقان فقیری به ما نخواهد پیوست. این موضوع  محل شک نیست. برای همین است که ما باید  ریزد،وقتی همه چیزفرومی

یم. چیزی که مان را برای شروع و جریان انقالب تعیین کنبه تبلیغ در بین آنها ادامه دهیم. امّا ]در عین حال[ ما باید تاکتیک

توان و باید تاکتیک خود را شود. و روی این گرایش عمومی است که میمربوط می عمومی، به گرایش عمومی ماهیت گفتم به

 7بنا کرد.

 انقالب غربی اروپای رد که – کرد بیان وضوح به و مصراً را آن باید و –شود از این مسأله پیش از هر چیز این ناشی می

اکنون صرفاً در کشورهایی امکان دارد که در آنها  ت پایدار از آنریزی کمونیسم و صیانپایه و داری،سرمایه ونیسرنگ یعنی واقعی

 کمک چون- ایتالیا در و نانگلستا در و آلمان در یعنی باشد؛ قدرتمند کافی ةعلیه تمامی دیگر طبقات به انداز به تنهاییپرولتاریا 

 انقالب خودِ. مبارزه و دهیسازمان تبلیغ، راه از. است ممکن انقالب تدارک تنها دیگر، ورهایکش در. -است ممکن فقیر هایدهقان

ها )روسیه، آلمان و انگلستان( اقتصاد را چنان متزلزل کند وع بپیوندد، مگر بعد از آنکه انقالب در بزرگترین دولتوق به تواندنمی

 اساس بر را مانتاکتیک توانیمنمی ما که پذیریدمی من از قطعاً شما زیرا .باشند شده ضعیف کافی ةکه طبقات بورژازیی به انداز

ها، بحران رخ دهند اما ممکن هم هست شکست بخورند )کمک ارتش روسیه، خیزش هندی است ممکن که کنیم تنظیم وقایعی

 ایم و غیره(.وحشتناکی که پیش از این با آن برخورد نکرده

اید، اولین خطای بزرگ شماست، رفیق. و همچنین ورد شرایط دهقانان فقیر درنیافتهاینکه شما این حقیقت را در م

 .انترناسیونال ةکنگر و مسکو اجرایی ةخطای کمیت

 وضعیت اب حد این تا که) دیگری ةاکنون معنای این تنها بودن، نداشتن هیچ افق کمکی از هیچ کجا، از هیچ طبق

 چیست؟ غربی پرولتاریای برای کتیکتا سطح در( دارد تفاوت روس پرولتاریای

کند. به نحوی ها تالش و همت خیلی بیشتری نسبت به روسیه طلب میاوالً این بدان معناست که وضعیت اینجا از توده

 . است ترکوچک نسبت همان به رهبران اهمیت اینکه ثانیاً، و. است بزرگتر بسیار انقالب در پرولتر ةکه اهمیت تود

                                                            

تان پیروز شوید. بنابراین نظر، سعی نخواهید کرد که یک مجادله را با مطلق فرض کردن بیانات حریفکوتهرفیق، قطعاً شما همچون افراد  7

 تذکر باال فقط خطاب به چنین افرادی آمده است.  
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ایستند، در طول جنگ های روس، پرولترها یقین داشتند که دهقانان در نهایت خیلی زود در کنار آنان میدر واقع، توده

 دانندمی بزنیم، حرف آنها از فقط ابتدا اینکه برای صرفاً آلمان، پرولترهای. کردندمی مشاهده –خود چشمان با بارها –این امر را 

 . دارند خود علیه را دیگر طبقات جمیع و ملّی داریسرمایه که

در همان زمان پیش از جنگ هم در آلمان، از هفتاد میلیون جمعیت، نوزده تا بیست میلیون کارگر وجود داشت، امّا 

رو هستند که ای روبهداریبا سرمایه،  سالحبیپرولترهای آلمان به تنهایی در مقابل تمام طبقات دیگر قرار دارند. ]وانگهی[ آنها 

 ها مسلح بودند.که[ روستر است. ]در حالیداری روسیه قویرمایهبه مراتب از س

 طلبد.ها، دالوری بیشتر و روحیه فداکاری باالتری میبنابراین، انقالب از هر پرولتر آلمانی، از فرد فردشان نسبت به روس

تخیالت رمانتیک انقالبی یا از گیرد، نه از فالن تئوری، نه از این از مناسبات اقتصادی و طبقاتی در آلمان سرچشمه می

 روشنفکران!!

انسانی، رأساً از انقالب علیه -فراتقریباً  شان با یک انرژیتکاگر تمام طبقة کارگر یا دست کم اکثریت قاطع طبقه، تک

مان، تاکتیککنید که ما برای تدوین . پس شما هم با من تصدیق میای در کار نخواهد بودپیروزی تمام طبقات دیگر حمایت نکند،

 باید روی نیروی خودمان حساب کنیم و نه روی کمک خارجی مثالً کمک روسیه.

داری منسجم؛ این به این معنی این وضع پرولتاریای آلمان است: تنها، تقریباً بدون سالح، بدون یاور رویاروی یک سرمایه

ریا، یک مبارز آگاه، یک قهرمان] باشد[. وضع در سراسر است که در آلمان: ]برای انقالب باید[ هر پرولتر، اکثریت قاطع پرولتا

های واقعی باید به مبارزین آگاه و مصمم، به کمونیستاروپای غربی هم  به همین منوال است. نزد ما اکثریت پرولتاریایی که می

 طور مطلق.طور نسبی بیشتر است و هم بهبدل شود، در مقایسه با روسیه، هم به

 ترینخالص زمین بر بلکه نیست، شاعرانه یا روشنفکرانه هایپردازیرویا ةن یک ایده و تصور نیست، نتیجکنم: ایتکرار می

 واقعیات استوار است.

شود. این مسأله به این معنی یابد، به همان نسبت از اهمیت رهبران کاسته میو هر چقدر که اهمیت طبقه افزایش می

اکنون در جستجوی آنها ها هنوز به حد کافی خوب نیستند، و ما هماشته باشیم، بهتریننیست که ما نباید بهترین رهبران را د

 شود.ها، اهمیت رهبران کم میهستیم؛ بلکه به این معنی است که که در قیاس با اهمیت توده

رسید، خب  اگر قرار بود مثل شما، در کشوری با صد و شصت میلیون جمعیت با هفت یا هشت میلیون پرولتر به پیروزی

شمار، قبل از هر چیز به بود! زیرا دستیابی به پیروزی با این تعداد اندک در میان جمعیتی بیبله، اهمیت رهبران چشمگیر می

مانند شما رفیق، در کشوری با این وسعت و با گروهی به این قِلّت، اما برخوردار از گردد. برای پیروز شدن بهمسألة تاکتیک برمی
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که شما، رفیق لنین، با این گروه است. زمانی رهبرین از طبقه، آنچه در وهلة اول حائز اهمیت است، تاکتیک یک کمک بیرو

و دهقانان فقیر را به صف خود نبرد را به پیش برد کوچکِ پرولتر پیکار را آغاز کردید، این تاکتیک شما بود که به وقت مقتضی 

 ملحق کرد.

ترین تاکتیک، حتی نبوغ رهبران هم عمده و اساسی نیست، چراکه طبقات ترین و زیرکانهامّا در آلمان چه؟ اینجا ماهرانه

ایستند، یکی در برابر همه. اینجا طبقة پرولتاریا باید خود تصمیم بگیرد. به واسطة توان ای رویاروی یکدیگر میرحمانهبه طرز بی

تر از اوست، تر و مسلحیافتهنهایت سازمانکه دشمن بسیار قوی و بی ، از آنجاامّا توان پرولتاریاخودش، با اتکا به شمار خودش. 

 گردد.اللخصوص به کیفیتش بر می

برو ، امّا سالحی بیدر برابر طبقات مالک روسیه، شرایط شما مثل وضعیت داوود در برابر جالوت بود. داوود ریزاندام بود

شوند که گویی یک غول به رو میداری روبهای غربی طوری با سرمایهو برگشت کشنده داشت. پرولتاریای آلمان، انگلیس، اروپ

 رود. همه چیز در این مبارزه مسألة قواست؛ بدون شک قوای مادی، امّا همینطور هم قوای معنوی.مصاف غول دیگری می

اند. خود  معمولیهایی کامالًنیست؟ همگی آنها آدم« برجسته»اید که در آلمان خبری از رهبران رفیق لنین دقت کرده

 ها خواهد بود، و نه رهبران.قالب در اولین وهله کار تودهدهد که این اناین امر نشان می

العاده مهم، امری است آنقدر عظیم که تا به حال هیچ چیز به پای آن نرسیده است، و به عقیدة من، این امری است فوق

ن، در سرتاسر اروپای غربی چنین خواهد شد، چراکه در همه جا انند آلماای است از چیزی که کمونیسم خواهد بود؛ و همنشانه

 پرولتاریا تنهاست.

های کارگر به تنهایی است. و اینچنین ها، کارگران، انقالب خود تودهبار از آغاز خلقت جهان، انقالب توده برای اولین

رو که به واسطة مناسبات اقتصادی و مناسبات که از آناست نه چون خوب یا زیباست، یا اینکه کسی چنین تصورش کرده است، بل

 8طبقاتی متعین شده است.

 شود:تفاوت بین روسیه و اروپای غربی چند نکتة دیگر نیز ناشی میاین از 

اروپای غربی، ]وابسته به[ لیگ اسپارتاکوس  های اپورتونیستکه شما و کمیتة اجرائی مسکو، یا حتی کمونیست. زمانی۱

، «معنی استها و رهبران بیمبارزه روی مسألة توده»گویید: گذارند، میکمونیست انگلیس که درست پا جا پای شما مییا حزب 

                                                            

)بیست میلیون کارگر صنعتی در میان هفتاد میلیون  کمّی متفاوت ةابطبه خاطر این رگذارم که اینجا کامالً این مسأله را مسکوت میمن  8

ها، و حزب و رهبران هم در جریان و هم در طی انقالب، در اینجا کامالً متفاوت جمعیت در آلمان !(، اهمیت توده و رهبران، روابط بین توده

 کند.حیاتی برخوردار است، فعالً مرا از بحث خیلی دور می از شکلی است که در روسیه دارد. صحبت روی این مسأله که خود از اهمیتی
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تر[ هستیم، بلکه از این جهت نیز که معنای تنها صرفاً از این جهت برای ما اشتباه است که ما هنوز به دنبال رهبرانی ]شایستهنه

 نیست.این موضوع نزد ما و شما یکسان 

تنها به این ، نه«ناپذیر را شکل بدهندرهبر و توده باید همگی یک کلّ جدایی»گویید: که به ما می. حرف شما زمانی۲

خاطر غلط است که ما دقیقاً در پی چنین وحدتی هستیم، بلکه غلط بودنش بیشتر برای این است که مسأله نزد ما معنای دیگری 

 دارد تا نزد شما.

، این «مطلق برقرار باشددر حزب کمونیست باید یک نظم آهنین و مرکزیت نظامی »گویید: شما به ما میکه . زمانی۳

فقط به این خاطر غلط نیست که ما هم قصد داریم نظم آهنین و مرکزیت قوی داشته باشیم، بلکه بیشتر برای این غلط است که 

 نزد شما.کند تا مسأله در نظر ما خود را به گونة دیگری مطرح می

در روسیه، ما به این صورت یا آن صورت عمل کردیم »گویید: که شما به ما میشود. زمانیاز اینجا نکتة چهارم ناشی می

ماندیم برای همین رفتیم، یا در سندیکاها )برای مثال بعد از حملة کُرنیلُف، یا ماجرای دیگری(، یا در این یا آن دوره به پارلمان 

تواند و نباید قابل اجرا باشد. چراکه ، این حرف مطلقاً معنایی ندارد و بنابراین نمی«باید چنین کاری بکندآلمان میهم پرولتاریای 

 روابط طبقاتی در اروپای غربی، چه در مبارزه و چه در انقالب، با چیزی که در روسیه بود، کامالً تفاوت دارد.

خواهید تاکتیکی اروپای غربی، می های اپورتونیستهمینطور کمونیست شما، کمیتة اجرایی مسکو، و .۵ ةو در نهایت نکت

 و کرده باز حساب این روی ناآگاهانه یا آگاهانه که تاکتیکی –جا بوده است به ما تحمیل کنید که در روسیه کامالً دقیق و به

 تنها پرولتاریا اینکه یعنی دیگر عبارت به - پیوست، خواهند ما به زودی به زحمتکش اقشار دیگر یا فقیر دهقانان که است استوار

شود، پرولتاریای اروپای غربی را به یکی که اینجا از آن پیروی میتاکت یا ما برای شما تجویزی تاکتیک[ که درحالی] -نیست،

 کشاند.ویرانی و به یک شکست دهشتناک می

مسکو، یا باز هم عناصر اپورتونیست اروپای غربی، مثل  رسیم، اینکه شما، یا کمیتة اجرائیمی ۶از اینها سرانجام به نکتة 

خواهید ما را در اینجا در اروپای غربی، مجبور به پذیرش کمیتة مرکزی لیگ اسپارتاکوس در آلمان، بی.اس.پی. در انگستان، می

 پشت[ بزنگاه در] همیشه هک دهدمی قرار ایبیرونی عناصر بر را خود ةیک تاکتیک اپورتونیستی کنید )اپورتونیسم همواره تکی

 .بریدمی سر به اشتباه در هم بابت این از ؛!(کنندمی خالی را پرولتاریا

های ها و اهمیت به نسبت کمترِ رهبران؛ اینها هستند پایهتنها بودن، امید هیچ کمکی نداشتن، اهمیت باالی توده

 ای که تاکتیک اروپای غربی باید بر آنها بنا شود.عمومی

تان [ در طول اقامتش در آلمان، نه کمیتة اجرائی انترناسیونال، نه خود شما، چنان که متون۶ها را نه رادک ]یهاین پا

 تاکتیک که است -آنها فرد فرد و  هاتوده قاطع اهمیت و پرولتاریا عزلت یعنی –اید. و بر همین مبانی گواه آن است، درنیافته
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[ و اکثریت کمیسیون آمستردام، که اعضای آن را ۷] 9پانکهورست سیلویا نیستِکمو حزب  و آلمان کارگری کمونیست حزب

 مسکو منصوب کرده، مبتنی است.

 به – افراد[ جمع] عنوان به نیز و کل یک عنوان به –ها را کنند  تودهست که آنها سعی میبا حرکت از این مبانی

 طریق از صرفاً نه) نیمبا این کردن روشن با شوند؛ بدل انقالبی ارزینمب به تا دهند تعلیم را فردشان فرد و برده فراتر وضعیتی

بقات دیگر بنشینند، طراتیک( که همه چیز به خود آنها بستگی دارد، که نباید به انتظار کمک از پ طریق از خصوصاً بلکه تئوری،

 د.و انتظار چیز زیادی از رهبران نداشته باشند، بلکه همه چیز را خود برعهده بگیرن

، گذشته از نکات جزئی و 10نظر از برخی نظرات ]که در محافل[ خصوصی بیان شدهبنابراین از لحاظ تئوریک، صرف

اند، عقاید این احزاب [ گفته۸اجتناب بود از نوع آنچه ولفهایم و لُفِنبرگ ]هایی که در ابتدای جنبش غیرقابلرویهمچنین زیاده

 . اندبوده غلط کامالً عقاید این علیه شما ةو رفقا، کامالً صحیح بوده و مبارز

که از دریای بالتیک تا مدیترانه،  هر کسی اروپا را از شرق تا غرب بپیماید، در یک لحظة مشخص از یک مرز اقتصادی

کند. ا میکند. این خط دو دنیا را از یکدیگر جدتقریباً از دانْتسْیگ ]گدانسک کنونی در لهستان[ تا ونیز گسترده است، عبور می

ترین سرمایة حاکم است که در بطن پیشرفتهمالی  چراکه در غرب این خط استیالی تقریباً مطلق سرمایة صنعتی، تجاری و

ه اند. این سرمایه حتی توانسته سرمایة ارضی را مطیع خود ساخته و یا حتی در خود جذب کند. این سرمایه کبانکی متحد شده

 های جهان را در چنگ روابط خود گرفته است.برخوردار است، مستقرترین دولت از درجة باالیی از سازماندهی

  از نه و هست خبری بانک و نقلوحمل تجارت، صنعت، در متمرکز ةالعادة سرمایدر شرق این خط، نه از بالندگی خارق

 . شودنمی پیدا هم باشد داشته محکمی و قرص ساختار که مدرنی دولت آن، تبع به و مطلقش؛ تقریباً استیالی

شته باشد که در این خود به یک معجزه شبیه است که پرولتاریای انقالبی بتواند در غرب این مرز همان تاکتیکی را دا

 شرق آن!

 

 

 

                                                            

 حداقل تا اآلن. 9

های گیریکنید و نه از موضعهای خود مدام از اظهار نظرهای خصوصی رقیب استفاده میزده شدم وقتی که دیدم شما در جدلبهت 10

                                                          اش.                                                           عمومی
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 دو( مسألة سندیکا

 

 

 

 مسائل دمور در[ ویژه طوربه] نیز، پراتیک در که دهم نشان کنممی سعی اکنون عمومی، تئوریک دالیل این ةبعد از ارائ

 .است انگستان و آلمان چپ با حق عمدتاً پارلمانی، و سندیکایی

 ابتدا به مسألة سندیکایی بپردازیم.

هاست، به همان شکل هم جنبش سندیکایی تجلی قدرت[ معنوی رهبران بر توده ]همانطور که پارلمانتاریسم تجلی»

طبیعی وحدت پرولتاریا هستند،  اری سندیکاها شکل سازمانیابیدهای کارگر است. در سیستم سرمایهقدرت مادی رهبران بر توده

داری رشدیافته، و بیشتر از آن در و به همین عنوان، مارکس اهمیت سندیکاها را ازهمان ابتدا خاطر نشان کرده است. در سرمایه

های دولتی بورژوایی قدیم به گاناند که مثل ارپیکری بدل شدههای غولدوران امپریالیسم، سندیکاها بیش از پیش به انجمن

رشد و متورم شدن گرایش دارند. در درون آنها یک طبقه از کارمندان، یک بوروکراسی، ایجاد شده است که تمام عناصر قدرت 

تشکیالت را در اختیار دارد: منابع مالی، نشریات، انتصاب کارمندان جزء. اغلب، این طبقة بوروکرات قدرتش را گسترش هم داده 

ای که به جای خادم جمع بودن به اربابان آن  تبدیل شده و هویت خود را با تشکیالت گره زده است. سندیکاها از گونهاست، به

ای که قرار بود در آنجا حاکم باشد، اعضای رغم دموکراسیاش شبیه هستند؛ علییک نظر دیگر نیز به دولت و به بوروکراسی

ترین شورشی را و قوانین، کوچکهوشمندانه از ضوابط سیستمی  ا به بوروکراسی تحمیل کنند.سندیکا قادر نیستند ارادة خود ر

 کند.ها باشد، در نطفه خفه میپیش از آنکه بتواند تهدیدی برای آن باالدستی

 یابدمی دست نسبی موفقیتی به هاسال از بعد تشکیالت یک گاهی که ستدائمی سرسختی و تنها به لطف  یک استقامت

م پیش از جنگ و هم پس ه اخیر، هایسال این در که است همین برای. است اشخاص پست تغییر از ناشی اوقات اغلب در که

ایم در بین عضای سندیکا که به تصمیم خودشان، خالف های متعددی در انگلستان، در آمریکا، در آلمان بودهاز آن، شاهد شورش

ای کامالً طبیعی کردند. اینکه این مسأله به شیوهتصمیمات خود تشکیالت اعتصاب میخواست رهبری و یا حتی علیه  مصوبات، 

دهد که تشکیالت حاصل جمع  ]یا کلَ[ اعضایش نیست، بلکه بیشتر به وجود آمده و همانطور که بود پذیرفته شده نشان می

مثابه یک قدرت خارجی در باالی د و  آن را بهچیزی است که برای آنها بیگانه است. اینکه کارگران بر انجمن خود حاکم نباشن

اش دست به شورش بزنند، یعنی علیه چیزی که برآمده از ]تالش[ خود آنهاست، یک نکتة دیگر سر خود ببینند و بتوانند علیه

 در تشابه سندیکا با دولت است. 
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داند ها، مینفرت و سرخوردگی عقیم تودهرغم یابد و به، رهبریِ پیشین جایگاهش را بازمیگیردمی که شورش آرامزمانی

ای واحد و پایدار ایستد و از فقدان ارادهها میتوده بینیتفاوتی، عدم روشن]چگونه[ خود را روی کار نگه دارد؛ چراکه او روی بی

ن سندیکا چراکه کارگراگیرند؛ جوید. عالوه بر این، رهبران پیشین از ضرورت درونی ذاتی سندیکا بهره میدر میان آنها سود می

 دهد.یابند که از طریق وحدت به آنها علیه سرمایه قدرت میای میرا تنها وسیله

قش و با فقرگستری و استیالی مطل استبداد، جنبش سندیکایی با جنگیدن علیه سرمایه و علیه گرایش سرمایه به 

[ پس] کرد،می ایفا داریسرمایه بطن در را خود نقش گر،کار طبقة بقای ةمحدود کردن او و به این ترتیب با ممکن کردن ادام

داری زمانی که پرولتاریا از عضوی از جامعة سرمایه، غاز انقالبآداری بود. امّا صرفاً در مایهسر ةجامع از عضوی خود سندیکا جنبش

 )...( ایستند.یکا در برابر  پرولتاریا میشود است که سندبودنْ به نابودگر این جامعه بدل می

رغم وجود یک دموکراسی صوری، اجازه اند: یعنی اینکه سازمان دولت، علیآنچه مارکس و لنین در مورد دولت گفته

نفس تعویض سرکردگان مثابه یک ابزار انقالب پرولتری به کار آید، باید در مورد سازمان سندیکایی هم بکار رود. دهد که بهنمی

کند، بلکه حتی انقالبی سندیکا را نابود نمیبا رهبران رادیکال یا انقالبی نه تنها قدرت ضدن شاارتجاعی در رهبری و جایگزینی

 شود.موجب خللی در آن هم نمی

سازد و مانع از این کند عاجز و ناتوان هم میها را به همان اندازه که خوب میاین خود شکل تشکیالت است که توده

ز هم با یا تشکیالت شکل این کردن نابود با مگر شود پیروز تواندنمی انقالب. کنند خود ةاراد شود که آنها از سندیکا را ارگانمی

ها، که در درون طبقه ساخته طوری که کامالً به چیز متفاوتی تبدیل شود. سیستم سوویتتر، با زیر و رو کردن کامل آن، بهدقیق

رون کشیده و بخشکاند، بلکه همچنین قادر است بوروکراسی سندیکاها های بوروکراسی دولت را بیشده، نه تنها قادر است ریشه

دهند، بلکه همچنین داری شکل میدر برابر سرمایه را های سیاسی جدید پرولتاریا تنها ارگانها نهرا ریشه کن کند؛ سوویت

ن حزب آلمان پیش آمد، برخی این ایده در دروهایی که اخیراً بحث و جدلسازند. به هنگام های سندیکاهای نوین را بنا میپایه

 اعتقاد[ درجة] و روحیه به چیز همه[ آنها ةرا به باد استهزاء گرفتند که شکلی از تشکیالت بتواند انقالبی باشد، چراکه ]به عقید

 و جامعه ریتمدی- شانامورات خود هاتوده که باشد این انقالب اساسی محتوای اگر وجود، این با. دارد بستگی اعضا انقالبی

اً[ حکومت کرده و خود خود را رهبری کنند راس] ندهد امکان آنها به که تشکیالت از شکلی هر بگیرند، دست به را -تولید

ضدانقالبی و مضر است؛ و به این خاطر است که باید آن را با یک شکل دیگر تشکیالت جایگزین کرد، شکلی که انقالبی باشد؛ 

  11کوک()پانه« دهد که فعاالنه همه چیز را خود تعین کنند.به کارگران اجازه می چراکه یک تشکیالت انقالبی

                                                            

 کوک و شوراهای کارگری،پانه، در «های کمونیسمتکوین انقالب جهانی و تاکتیک»کوک، یادداشت مترجم فرانسوی: رجوع شود به پانه 11

 .  ۱۸۰-۱۷۸صفحات 
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های خوب و مؤثری برای انقالب نیستند! صرف نظر از اینکه به بنابه ماهیت، سندیکاها در اروپای غربی اصالً سالح

اراده شان، در دستان رهبران بینابه ماهیتر از اینکه باند و در دستان خائنین هستند، صرف نظداری بدل شدهدست سرمایهآلتِ

 آیند. کنند، پس به کار انقالب نمیاختیار بدل میشان را به برده، به ابزاری بیهستند، به ناچار اعضای

تر است و علیه دولت آن، یافتهداری که در اروپای غربی به مراتب سازمانسندیکاها در مبارزه، در انقالب علیه سرمایه

 هستند که به ایهای حرفهانجمنکه برخی از سندیکاها هنوز تر هستند. چراستند. اینها نسبت به سندیکاها بسیار قویضعیف ه

ها و خود های صنایع هستند، ]مستقیماً[ به کارخانهتوانند به تنهایی انقالب کنند؛ و آنجایی هم که تعاونیهمین دلیل هم نمی

یاری هستند که در دوران های همد. در نهایت، آنها بیشتر انجمنن رو در موضع ضعف قرار دارنکنند، و از ایها اتکا نمیکارگاه

های مبارزاتی. حتی قبل از انقالب هم، نوع تشکیالتشان برای مبارزه کامالً ناکافی اند تا انجمنبورژوازی شکل گرفته]رشد[ خرده

، نه در ها، کارگران کارخانهامالً نامستعد و نامناسب است؛ چراکه کارخانهبود؛ برای انقالب در اروپای غربی، این نوع تشکیالت ک

هستند که  ها همچنین ابزارهای کنش کند و آرامکنند. عالوه بر این، این انجمنها انقالب میها و صنایع، بلکه در کارگاهحرفه

خیلی سریع به پیروزی نرسد و ما مجبور باشیم برای  دند. حتی اگر انقالباند و تنها برای زمان تکامل مفیبیش از حد پیچیده

ای جایگزین که بر تشکل کارخانه و کارگاه های صنعتیآمیز برگردیم، باید سندیکاها را نابود با انجمنمدّتی به مبارزة مسالمت

قالب کنیم!!! کارگران برای خواهیم انباید نابودشان کرد است که می در هر حالبار که بنا شده باشند؛ با این سندیکاهای رقت

تشکالتی است؛  ارخانهکتشکالت که در اروپای غربی در اختیار دارند،  سالحیدارند. و تنها  سالحانقالب در اروپای غربی نیاز به 

 متحد در یک کل واحد!

دارند. برای همین ای نها نیاز دارند؛ چون تنها هستند و هیچ ]نوع[ نیروی کمکیکارگران اروپای غربی به بهترین سالح

تر که در این دو کشور انقالب نزدیکتعلل در آلمان و انگلستان، چوناست که به این تشکالت کارخانه نیاز دارند. کارگران باید بی

 ها را بسازیم. طور در سایر کشورها در اسرع وقت، به محض اینکه بتوانیم آناست ]به این امر بپردازند[، و همین

کند؛ چراکه اوالً شما ، کمکی به شما نمی«ایمما در روسیه ما فالن یا بهمان روش عمل کرده»تن اینکه رفیق لنین، گف

اید. ثانیاً صنعتی اتکا داشته هایانجمناید. شما بر نداشته اینجادر روسیه تشکالت مبارزاتی به بدی بسیاری از سندیکاهای 

و -داری ضعیف بود و هم دولت. رابعاً اند. ثالثاً، در آنجا هم سازماندهی سرمایهتهتر داشای به مراتب انقالبیکارگران آنجا روحیه

تری مسلح باشید. ما مند بودید. بنابراین، چندان نیازی نبود که شما به نحو عالیی کمکی بهرهشما از نیرو -این واقعاً مهم است

 آید.شویم، وگرنه در پی هر شکست شکستی دیگر مییروز نمیها مجهز باشیم؛ وگرنه پپس باید به بهترین سالحتنها هستیم، 

                                                            

 inمنتشر شد.  ۲۹-۲۸ ة، شمار۱۹۲۰های هلندی در ارگان چپ« کمونیسم»نامه مترجم فارسی: این مقاله برای اولین بار در هفته

Communism, Weekly Journal of the Theory and Practice of Revolutionary Marxism, 1ère édition 

(1920), numéro 28/29, pp. 994-996 (ed.). 
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 کنند. امّا دالیل دیگر، دالیلی هم روانی و هم مادی، این مسأله را ثابت می

فرما بود. سندیکاها به عنوان تنها راه رفیق به یاد بیاورید که چه شرایطی پیش از جنگ و در طی آن در آلمان حکم

داری به کار های غیرمولدی بودند تماماً در دست رهبرانی که آنها را به نفع سرمایهشینکنش هر چند بسیار ضعیف، ما

انداختند. سپس انقالب به وقوع پیوست. رهبران و تودة اعضا، این سندیکاها را به سالحی علیه انقالب بدل کردند. انقالب با می

ها شاهد تیرباران شدن شان، به قتل رسید. کمونیستاعضایشان و حتی با  بخشی از کمک آنها، با حمایت آنها، با رهبران

کنید که کارگران انقالبی انقالب ممنوع شد. رفیق باور میشان با همدستی سندیکاها بودند. اعتصابات در حمایت از برادران

ر انقالب باشند! این امر به نظرم تر از آن هستند که ابزابمانند؟ از این گذشته، این سندیکاها ضعیف هاییانجمنبتوانند در چنین 

کردید اگر برای مثال عضو حزبی همچون حزب منشویک بودید که در لحظة رسد. خود شما چه میاز لحاظ روانی غیرممکن می

ب کردید )]البته[ اگر پیشتر این کار را نکرده بودید!(. امّا خواهید گفت که: این یک حزکرد؟ انشعاب میانقالب اینگونه عمل می

کنید. در انقالب، در حین انقالب، هر سندیکایی، حتی کنم که اشتباه میست. من فکر میسیاسی است، سندیکا چیز دیگری ا

 انقالب است یا ضد انقالب. یک حزب سیاسی است، یا حامی هر گروه کارگری

و تبلیغات کمونیستی، باید بر این  اید، خواهید گفت که به خاطر ]الزامات[ اتحادتان گفتهامّا همانطور که در مقاله

بررسی کنیم، با چند مثال، با چند مثال انضمامی احساسات فائق آمد. از آنجا که ما باید این مسائل را به روشنی و بدون ابهام 

واقعاً انقالبیِ  به شما نشان خواهم داد که این کار در حین انقالب ناممکن بود. فرض را بر این بگیریم که در آلمان صد هزار کارگر

خواهند سازی و همانقدر هم معدنچی انقالبی، وجود دارد. آنها میهای کشتیآهن، به همین تعداد کارگر انقالبی کارگاهذوب

خواهند. این سیصد هزار ها نفر دیگر هم داریم که نه، چنین چیزی نمیاعتصاب کنند، بجنگند و برای انقالب بمیرند. میلیون

پیمان شوند. این را قبول دارید که کارگران بدون ید بکنند؟ ابتدا ]باید[ با یکدیگر متحد و برای مبارزه با یکدیگر همانقالبی چه با

های قدیمی ]شکل گرفته[ است؛ حتی اگر به صورت توانند بکنند.اکنون یک اتحاد جدید علیه انجمنتشکیالت هیچ کاری نمی

واقعیت یک انشعاب رخ داده. اما اعضای انجمن جدید اکنون نیاز به یک نشریه، به ها بمانند، در صوری اعضا در این انجمن

شود، و جیب کارگران آلمان تقریباً خالی است. برای جلسات، به دفتر، به اعضای دائمی دارند. تمام این امور بسیار گران تمام می

را ترک کنند. پس رفیق عزیز، ل خود، باید گروه قدیمی رغم به میاینکه گروه جدید بتواند به حیات خود ادامه دهد، حتی علی

 کنید به صورت انضمامی ناممکن است.آنچه شما تصور می

خواستند آنها را نابود اند، که میامّا باز دالیل مادی بهتری هم وجود دارد. کارگران آلمانی که سندیکاها را ترک کرده

 در گیر و دار یک انقالباند، خود را ایجاد کرده Union d’ouvrièreکارگری کنند، کارگرانی که تشکالت کارخانه و اتحادیة 

زدند. زدند. انقالب ]حی و حاضر[ آنجا بود. سندیکاها از جنگیدن سرباز میدست به مبارزه می معطلیفوراً و بیبایست  یافتند. می
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ترین های خود را ترویج کنید، شما به زودی قوینید، ایدهخورد به آنها بگوییم: در سندیکاها بماای به چه درد میدر چنین لحظه

]جریان[ خواهید شد و اکثریت را کسب خواهید کرد؟ صرف نظر از خفه کردن اقلیت که آنجا امری عادی است، خیلی هم خوب 

ب آنجا بود و هنوز هم شد صبر کرد. انقالداشت. اما نمیآمد، البته اگر فرصت میشد که چپ نیز درصدد انجام این کار برمیمی

 آنجاست!

بوده که کارگران آلمانی انشعاب کرده و اتحادیة کارگری خودشان  در دورة انقالب)رفیق، از یاد نبرید که  در جریان انقالب

ه ها جدا خواهند کرد. در چنین شرایطی برای مبارزپرستمیهن-را به وجود آوردند(، کارگران انقالبی همواره خود را از سوسیال

 بگویید -انترناسیونال، ةخود شما، کمیتة اجرایی مسکو و کنگر-شود انجام داد. هر چیزی هم که شما، کار دیگری غیر از این نمی

 به دیگری مشابه انشعابات همیشه مادی، و روانی دالیل به حال، هر به باشید، گردانروی انشعاب یک دیدن از هم چقدر هر و

رای ب و کنند تحمل را سندیکاها توسط خود خوردن شکست توانندنمی کارگران مدت، دراز در نکهای برای آمد؛ خواهند وجود

 اینکه باید جنگید.

، به کنندآن را حفظ میاند. و اگر را ایجاد کرده AAU[ ۹] کارگری عمومی ةها اتحادیپس به این دلیل است که چپ

 نوز تمام نشده، بلکه دورتر، تا پیروزی خواهد رفت.این خاطر است که عمیقاً معتقدند که انقالب آلمان ه

گیرند، چه راه دیگری غیر از مبارزه وجود دارد؟ در درون جنبش کارگری شکل می گرایشکه دو رفیق لنین! زمانی

غ دارید؟ ماند؟ شما راه دیگری سراوضوح مخالف یکدیگر هستند، راه دیگری غیر از انشعاب باقی میها بهکه این گرایشهنگامی

توان یافت که از انقالب و ضد انقالب متضادتر باشند؟ و به همین خاطر است که حق کامالً با حزب کمونیست کدام دو چیز را می

 است. AUUواتحادیه عمومی کارگری  KAPDکارگری آلمان 

 یا نیستند؟ آیا همیشه بعداً، همیشه مایه مسرت برای پرولتارهابخشیشفافیت رفیق، آیا ]در نهایت[ این انشعابات، این

پرست بودیم، هیچ تأثیری مهین-؟ من در این رابطه چند تجربه دارم. زمانی که ما هنوز در حزب سوسیالشوداینطور نمی

نداشتیم یا تقریباً بدون تأثیر بودیم، بعد از اینکه از آنجا بیرون انداخته شدیم، در ابتدا نفوذ کمی پیدا کردیم و به مرور 

؟ به نظر من که خیلی خوب شد؛ بود چه انشعاب ةها رفیق، نتیجمان بیشتر و بیشتر شد. برای خود شما  بولشویکگذاریتأثیر

شدن یک گروه، هر چقدر هم که گروهِ  ها[ در ابتدای امر اندک، در ادامه بسیار و اکنون کامل ]شده است[. قوی]قدرت بولشویک

بستگی دارد. اگر انقالب در آلمان ادامه بیابد، امیدهای روشنی وجود  قتصادی و سیاسیشماری باشد، مطلقاً به توسعة اانگشت

دارد که اتحادیة کارگری چنین اهمیتی کسب کند و نفوذی قاطع داشته باشد. اتحادیة کارگری نباید مقهور کمیت و تعداد شود، 

اند، از جملة آنها ها  تبدیل شدهترین گروهداریم که به قوی هایی باز هم کوچکتر از این سراغهفتاد هزار علیه هفت میلیون. گروه

 ها!بولشویک
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ست به نحوی عالی مرکب از آنهاست و برای و کارگاه، و اتحادیه کارگری که بر آنها متکی اما[ چرا تشکالت کارخانه]

آیند؟ برای اینکه در آنجا خود به شمار می -البته به همراه بهترین احزاب کمونیستی انقالب اروپای غربی، تنها و بهترین سالح

شوند، بینهایت بیشتر از آنچه در سندیکاهای قدیمی رواج داشت؛ برای اینکه آنها در آنجا دست باال را کارگران وارد عمل می

ق، مجموعة اتحادیه روی  رهبران داشته و از این طریق رهبری را در اختیار دارند، برای اینکه آنها تشکیالت کارخانه و از این طری

Union کنند.را کنترل می 

کنند. تشکالت کارخانه بر سازد. کارگران در آنجا نمایندگان خود را انتخاب میهر کارخانه، هر کارگاه، یک کل را می

د برای ها به نوبه خوگردد؛ و ناحیهشوند که برای هرکدام از نو نمایندگان نواحی انتخاب میحسب نواحی اقتصادی تقسیم می

 کنند.اتحادیه را انتخاب می، رهبری عمومی Reichکل رایش 

ای که به آن تعلق دارند، همگی یک تشکل و یک اتحادیة ها، فارق از شاخة صنعتیبه این ترتیب، تمام تشکالت کارخانه

 ر جهت انقالب است.  د تماماً  و منحصراًشود این است که این تشکل دهند. آنچه مشاهده میکارگریِ واحد را شکل می

بیایید، این تشکل، قادر خواهد بود خود را با آن تطبیق  ز پیشآمیمسالمت و آرام نسبتاً ةمبارز میانی ةمضافاً اگر یک دور

 بیاورد. های صعنتی در درون اتحادیه کارگری گرد هم ها را بنا به شاخهبدهد. تنها کافی است تشکالت کارخانه

از قدرت برخوردار است، چراکه او  AAUاضافه کرد که هر کارگری در درون اتحادیه عمومی کارگری عالوه بر این باید 

گزیند و از طریق آنها هم روی شوراهای مناطق و هم روی شورای رایش تأثیر کند نمایندگانش را برمیکه کار میدر جایی

فرد و ارگان پایة مطبوعش، تشکیالت کارخانه، قدرت زیادی دارند. قوی وجود دارد، امّا نه زیادی.   گذارد. در اینجا مرکزگراییمی

تواند نمایندگانش را هر لحظه ]که بخواهد[ عزل کند، آنها را تعویض کند، و مجبورشان کند که فوراً مقامات باالتر را او می

طق و شورای رایش، قدرت فراوانی در های مرکزی، شوراهای مناتعویض کنند. فردگرایی وجود دارد، امّا نه زیادی. چراکه ارگان

که در اروپای غربی کنیم و در جاییاختیار دارند. افراد و رهبریت مرکزی همانقدر قدرت دارند که در این زمانی که ما زندگی می

 کند، الزم و ممکن است، داشته باشند.انقالب ظهور می

هم همینطور انتزاع، یک عدد است. در سندیکاهای قدیمی داری، شهروند در مقابل دولت یک نویسد در سرمایهمارکس می

است. بوروکراسی که ذات کامل تشکیالت است، در آسمانی باالی سر کارگر، در هزار فرسخی او، شناور است. او دستش به آن 

سان در کارگاهش رسد. در برابرش کارگر فقط یک عدد، یک انتزاع است. کارگر از نگاه بوروکراسی حتی یک لحظه هم یک اننمی

نیست. بوروکراسی سندیکایی را با گروه دیگری از افراد عوض  کند،نیست. او یک موجود زنده که تمایالتی دارد و مبارزه می

کنید، بعد از مدّت کوتاهی خواهید دید که این گروه همان خصایص گروه قبلی را به خود گرفته است؛ غیرقابل دسترس و مافوق 
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ایستند. این اند که در کنار بورژوازی میدرصد از اعضایش به ستمگرانی بدل شده ۹۹یچ تماسی با آنها ندارد. ها شده، و هتوده

 کند.ذات تشکیالت است که آنها را چنین می

اند! اینجا، خود کارگر است که در مورد تاکتیک، جهتگیری، و مبارزه چقدر ]سندیکاها[ با تشکالت کارخانه متفاوت

آید. از آنجاکه کارخانه، کارگاه همزمان خواهد نکنند، بالفاصله به صحنه میکاری را که او می« رهبران»رد، و اگر گیتصمیم می

 است. ارزهباشد، کارگر خود به طور دائمی در مبمی ]پایة[ تشکیالت

ن این امر برای هر سروشت خویش است و چو باشد،  کارگر سازنده و رهبر ممکن داریکه در سرمایهبدین نحو تا جایی

نهایت بهتر از آنچه در سندیکاهای قدیمی، چه بسیار بهتر، بی .است خویش ةسازنده و رهبر مبارز تودهکند، کسی صدق می

 12ممکن بود. و چه ]آنارکوـ[سندیکالیستی رفرمیستی

کند و آنها هستند که مبارزه می مستقیمرا حاملین  هابدین صورت، از آنجایی که تشکالت کارخانه افراد و بنابراین توده

 انقالب هایسالح بهترین کارگری اتحادیة و کنند، تشکالت کارخانجاترانند و از آن حمایت میواقعاً مبارزه را به پیش می

 داریسرمایه ترینرتقد قدر دیگری، کمکی نیروی هیچ بدون تا داریم نیاز آنها به غربی اروپای در ما که هاییسالح هستند،

 .بیاندازیم پا از را جهان سرتاسر

ترین آنها هم هست وزنی ندارند؛ دلیلی که به ها در نهایت در مقایسه با آخرین دلیل که اساسیامّا رفیق، این استدالل

شود. دلیل نهایی اینست که ک.آ.پ.د. و حزب هایی که در ابتدای این نامه ذکر کردم مربوط میطرز تنگاتنگی به پرنسیپ

ها و افراد را در آلمان و در انگلستان تا باالترین درجه ارتقا دهند. به نظر آنها خواهند سطح معنوی تودهسیون انگلستان میاپوزی

ها آنچه باید باشند را نشان هایی است که در جریان مبارزه، به تودهشکل دادن گروهراه برای این کار وجود دارد و آن  یک فقط

پرسم، آیا شما راه دیگری سراغ دارید؟ رفیق اگر راه دیگری بلد هستید به من نشان دهید. من که ا می. یکبار دیگر از شمدهند

 شناسم. راه دیگری نمی

ارد و آن هم خودِ در جنبش کارگری و به ویژه، بنا به باور من، در انقالب، فقط یک راه امتحان برای این مثال وجود د

 .باشدنمونه شدن، دست به کنش زدن می

کند، ها مبارزه میداری و علیه سندیکاباور دارند که ممکن است، این گروه کوچک که علیه سرمایه« چپ»رفقای 

شود های بهتر بکشاند. این امر متحقق نمیآنها را تدریجاً به راه -امکان این یکی هم هست-سندیکاها را به خود جذب کند، یا 

                                                            

شده در اختیار نیست، بلکه فعالً راً به صورت کامل و تماممسلم است که باید متوجه بود که این ترکیب جدید فردگرایی و مرکزگرایی فو 12

 شود.یابد و کامل میفقط متولد شده، فرایندی است که فقط درخود مبارزه بسط می
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ابل غیرق آلمان کارگران سطح ارتقای برای ها،کارخانه تشکالت جدید، هایبندیشکل. [کنش طریق از] نمونه ةمگر از طریق ارائ

بندی جدید، کنند، شکلپرست قد علم میمیهن-اند. به همین شیوه که احزاب کمونیست علیه احزاب سوسیالپوشیچشم

 13اتحادیة کارگری، باید با سندیکاها مقابله کند.

 پرست را تغییر دهد. مهین-سیالوار، رفرمیست، سوها با روحیة بردهد تودهتوانتنها نمونه ]ی کنش ما[ می

 پردازم، به چپ انگلیسی.اکنون به انگلستان می

انقالبی است، بلکه  انگلستان، بعد از آلمان، نزدیکترین کشور به انقالب است. نه به خاطر اینکه وضعیت از حاال در آنجا

جا مساعدتر است. با دارانه، از همهای پرشمار است و در آنجا شرایط اقتصادی سرمایهبه طرز ویژه از این نظر که پرولتاریا در آنجا

ترین کارگران اش پیروزی است؛ و این تکان شدید، در راه است. این را مترقیشود که خاتمهیک تکان شدید نبردی آغاز می

کنیم(. و چون آنها این ند، )همانطور که ما همگی آن را حس میدانکنند، تقریباً آن را به طور غریزی میانگلستان حس می

 کندمی آشکار را خود هاجهت درهمة که جنبشی –اند ریختههای آلمان، جنبش جدیدی را پیکنند، مثل چپمسأله را حس می

ها، بش خود تودهجن  Rank-and-File Mouvement[ ۱۰] پایین از جنبش یک -جستجوست در هنوز آلمان، مثل دقیقاً و

  14.رهبر یا چیزی شبیه به اینجنبشی بی

 هایش است.این جنبش خیلی شبیه اتحادیة کارگری آلمان با تشکالت کارخانه

ترین کشورها، بروز کرده است؟ و از درون خود کارگران؟ اید که این جنبش تنها در دو کشور، پیشرفتهرفیق، دقت کرده

شود جلویش کند که این جنبش ]حاصل[ رشدی طبیعی است و نمیتی که به تنهایی ثابت میواقعی 15های متعدد؟و در مکان

 را گرفت!

تنها سندیکاها در انگلستان، ضرورت این جنبش، ضرورت این مبارزه علیه سندیکاها تقریباً بیشتر از آلمان است. چراکه نه

Trade-Unions اند، بلکه آنها از سندیکاهای آلمان هم برای انقالب آمدهداری درشان به ابزار حفظ سرمایهدر دست رهبران

گررد، که اغلب در ابتدای قرن نوزدهم، حتی در قرن هژدهم های جزئی برمینامستعدتر هستند. شکلگیری آنها به دورة  نزاع

موجود است، بلکه در   Trade Unionsسندیکا  ۲۵رایج بودند. در انگستان، نه تنها صنایعی وجود دارد که در آنها بیش از 

                                                            

عیب و نقص ]و بدور از هر سازشی[ نخواهد بود، امّا این آمیز بگویید که اتحادیة کارگران، خودش بیهر چند هم که شما با لحنی طعنه 13

داری مبارزه خورد؛ چراکه این تذکر صرفاً زمانی صحیح است که اتحادیه برای بهبود ]وضعیت[ در چارچوب سرمایهر شما به هدف نمیتذک

 شود.پایه میکند، اما هنگامی که اتحادیه برای انقالب مبارزه کند این تذکر بی

های اتحادیه Wales، و به ویژه در ولز tewardsShop S، نمایندگان سندیکایی Shop Commiteesها های کارگاهکمیته 14

  Industrial Unionsصنعتی

 درست شده، افترایی محض است.« باال»اینکه این جنبش در آلمان از  15
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قدرتی ندارند. شما رفیق لنین،  جنگند!! و اعضا مطلقاً هیچاغلب موارد سندیکاها تا سر حد مرگ برای ]جذب[ اعضا با یکدیگر می

 خواهید چنین تشکالتی را حفظ کنید؟می

ری است، مجبور است کارگشان کرد؟ کسی که علیه اتحادیة شان داد و منهدمآیا نباید در آنها انشعاب انداخت، شکست

های صنعتی یه، اتحادShop Stewards، نمایندگان و معتمدین سندیکایی Shop Commiteesها های کارگاهعلیه کمیته

Industrial Unions ینجا و چه آنجا، نیز باشد؛ و کسی که مدافع اینهاست، باید مدافع اتحادیة کارگری هم باشد. زیرا چه ا

 کنند.انی را تعقیب میها هدف یکسکمونیست

-Trade Unionsچپ کمونیست انگلیس قصد دارد از این جریان جدید در درون جنبش تردیونیونیستی 

Mouvementشان، برای ، برای از میان بردن سندیکاها آنطور که در حال حاظر هستند بهره بجوید، برای تغییر شکل دادن

های مطرح شده در ارتباط با جنبش آلمان برای جنبش ارزة انقالبی. استداللجایگزین کردنشان با ابزارهای جدید کارا در مب

 اند.انگلستان نیز صادق

در آمریکا  IWW    [۱۱] دیدم که کمیتة اجرایی حامی KAPDبا خواندن نامه کمیتة اجرایی انترناسیونال سوم به 

ین تشکل عضو نیست را بپذیرد. اما الزم نیست که ااست، فقط به شرط اینکه این تشکل فعالیت سیاسی و عضویت در حزب کمو

خواهد شود! اما کمیتة اجرایی دقیقاً رفتاری خالف این با اتحادیة کارگری در آلمان دارد و از او میسندیکاهای ]رسمی[ آمریکا 

 ند.ککه وارد سندیکا شود؛ در حالی که اتحادیة کارگری آلمان کمونیستی است و دست در درست حزب کار می

کنید )هر چند که بارها باعث در انگلستان حمایت می R&F Mouvementو شما رفیق لنین، شما از جنبش از پایین 

ادیة کارگری آلمان ایجاد انشعاب شده باشد، و بسیاری از اعضایش آرزوی ویران شدن سندیکاها را داشته باشند!(، امّا ضد اتح

 هستید.

 . دیگر خطای یک و بینم،می طلبیفرصت فقط یاجرای ةمن  در برخورد شما و کمیت

تواند  به همان مقدار جلو برود چون انقالب هنوز در انگلستان فوران نکرده، طبیعی است که چپ کمونیست انگلیس نمی

را در سرتاسر کشور، به صورت  R&F Mouvementتواند )جنبش از پایین( که چپ کمونیست آلمانی. این چپ هنوز نمی

ای کند؛ و به محض اینکه انقالب فرارسد، کارگران به صورت تودهواحد سازمان دهد، اما خود را برای این کار مهیا مییک کلّ 

خورند ترک کرده و به تشکالت کارخانه و صنایع خواهند پیوست. ها و سندیکاهای فرتوت را، که به درد انقالب نمیتردیونیون

های کند در هر جایی که هست با ترویج ایدهکند و سعی میدر این جنبش نفوذ میجا چپ کمونیست به این ترتیب، در همه
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چنین است هدف  16کشاند.باالتری می  رزمند بنا به نمونة خود، از همین حاال به سطحکمونیستی، کارگرانی را که در آنجا می

 جنبش در انگلستان، درست مثل آلمان. حقیقی

ها و بر کارگاه صرفاً برکه تکیه هر دوی آنها،  R&F Mouvementپایین  اتحادیة عمومی کارگری و جنبش از

که انقالب اروپای غربی بسیار دشوار خواهد بود و به ها، هستند؛ و چونشوراهای کارگری، سوویتهای هاست، پیشگامکارخانه

د که در طول آن، سندیکاها دیگر بدون روبرو خواهیم بو تری )نسبت به روسیه(کندی رخ خواهد داد، با دورة انتقالی طوالنی

 تشکالت با شانکردن جایگزین و تغییر سندیکاها، علیه همبارز را انتقال ةها هم هنوز وجود ندارند. این دورتأثیر شده و سوویت

 !رسید فراخواهد باالخره هم ما دورة نباشید، نگران. کرد خواهد پر بهتر،

خواهیم، بلکه برای اینکه انقالب ها اینگونه میاهد شد، نه برای اینکه ما چپکه اینچنین خو باید گفتیک دفعة دیگر 

 تواند پیروز شود.کل جدید انقالب نمیطلبد. بدون این شاین شکل سازماندهی جدید را می

در  AAUکارگری در انگلستان و اتحادیة عمومی  R&F Mouvementبرای همین هم بخت یار جنبش از پایین 

داری ها در اروپای غربی باد! بخت یار نخستین تشکالتی باد که به همراه احزاب کمونیست، علیه سرمایهتازِ سوویتآلمان، پیش

 کنند!اروپای غربی انقالب می

یافته العاده قدرقدرت، به شدّت سازمانای فوقداریخواهید ما را که بدون هیچ متحدی با سرمایهرفیق لنین، شما می

ها نیاز داریم، وادار هایی مجهزتر و کارآمدترین سالحز هر نظر( و مسلح، رو در رو هستیم، و برای این کار به سالحیافته ا)سازمان

ها ها و از طریق کارخانهخواهید به ما که در پی سازمان دادن انقالب در کارخانهشان استفاده کنیم. شما میکنید که از بدترین

تواند و بنابراین نباید سازماندهی شود مگر بنا بر را تحمیل کنید. انقالب در اروپای غربی نمیآور هستیم، این سندیکاهای رقت

داری )از همة جهات( درجة بسیار باالیی از سازماندهی اقتصادی و سیاسی رسیده ها، چراکه اینجا سرمایهها و در کارخانهکارخانه

داشتید و دهقانان  ب کمونیست( در دست ندارند. در روسیه، شما سالحاست و کارگران هیچ سالح مؤثر دیگری )به استثنای حز

ها و دهقانان نزد شما فقیر در کنار شما بودند. تا اطالع ثانوی تاکتیک و تشکیالت باید نزد ما همان نقشی را ایفا کنند که سالح

به دالیل روانی و مادی، در  مجبوریما را که خواهید مکنید! و شما میاند؛ و در این حال، شما سندیکاها را توصیه میداشته

توانیم مبارزه خواهید ما را که جز از راه انشعاب نمیبحبوحة انقالب، علیه سندیکاها، مبارزه کنیم، از این مبارزه بازدارید. شما می

رولتاریا  در عمل نشان دهیم ما هایی شکل بدهیم که نمونه باشند، که به پخواهیم گروهکنیم، از این انشعاب بازدارید. ما که می

                                                            

ها قطع شان با تودهها سندیکاها را ترک کنند، تماسکشید که اگر کمونیستبه مانند بسیاری دیگر، شما رفیق، این استدالل را پیش می 16

گیری های بحث، گفتگو و تصمیمها اکنون دقیقاً به سالنها، تماس روزمره در کارخانه نیست؟ و آیا تمام کارخانهشود. امّا آیا بهترینِ تماسمی

 ها[ از دست بدهد؟ا ]با تودهتماسش ر« چپ»اند؟ پس چطور ممکن است بدل نشده
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خواهیم سطح پرولتاریای اروپای غربی را باال کنید. شما در مسیر کنش ما که میخواهیم، شما ما را از اینکار منع میچه می

 کنید.ببریم مانع ایجاد می

بشنوید! چرا؟ برای اینکه های جدید و بنابراین ]ارتقا به[ سطح باالتر خواهید هیچ صحبتی از انشعاب، شکلبندیشما نمی

خواهید احزاب بزرگ و سندیکاهای بزرگ عضو انترناسیونال سوم شوند. بله، چیزی که از نظر ما اپورتونیسم، بدترین نوعِ شما می

 17اپورتونیسم است.

ویک، عمل تان در حزب بولشرفیق لنین، شما اکنون در انترناسیونال کامالً به شیوة دیگری، غیر از شیوة قدیمی فعالیت

معطلی باید فوراً و بیحفظ شده بود، )و شاید هنوز خالص باشد(. ]امّا امروز برعکس[ می« خالص»کنید. حزب بولشویک خیلی می

 اند!یست نیستند، کسانی که یک چهارم، حتی کمتر کمونیستنیمه هم کمون-افرادی در انترناسیونال پذیرفته شوند که حتی نصفه

رود که به دست آورد، به دنبال این می« قدرتی»که  اندک  گرفتار یک لعن نفرین است: همینتو گویی جنبش کارگریْ

-بود. اکثر سوسیال« خالص»قریباً در تمام کشورها، در ابتدای کار تدموکراسی هم -آن را از طرق غیراصولی بیشتر کند. سوسیال

ها را به خود جلب کنند؛ امّا به ستی به آنها اجازه داد که تودهبودند. تبلیغات مارکسی های فعلی واقعاً مارکسیستپرستمیهن

ها بودند که این کار را کردند، امروز، خود دموکرات-ها را به حال خود رها کردند. دیروز، سوسیال، توده«قدرت»محض تصرف 

المللی. انقالب روسیه، در مقیاس بیندر مقیاسی ملّی، بلکه  کنید؛ آن هم نهشما، انترناسیونال سوم هستید که همین کار را می

به لطف انقالب  ، به لطف پایبند ماندن به اصول، پیروز شد. او اکنون قدرت دارد، اکنون پرولتاریای جهانی«خلوص»به لطف 

 وند!!شرها میهای قدیمی باید در سطح اروپا  بسط داد. و درست اینجاست که فوراً تاکتیکروسیه قدرت دارد. این قدرت را می

دیگر کشورها به کار بسته شود و به این ترتیب  ةهمبه جای اینکه تاکتیکی که اینچنین امتحان خود را پس داده، در 

-شود، گیرد، و به اپورتونیسم گذر میای صورت میانترناسیونال سوم از درون تقویت گردد، امروز چرخشی صد و هشتاد درجه

شوند: سندیکاها، ها به انترناسیونال[ راه داده می. همه ]جریان-ا سابق بر این کردندهدموکرات-درست مثل کاری که سوسیال

هایی از حزب کار انگلستان. به قصد حفظ کردن ظاهر مارکسیستی هم، های فرانسه، بخشها )در آلمان(، سانترالیستمستقل

شود، امّا کی، هیلفردینگ، توماس و دیگران بسته می)!!(. در به روی کائوتس 18امضا برسدشود که باید به شرایطی پیشنهاد می

                                                            

طلبی است: کشورهایی وجود دارند که در آنها عالوه بر حاصل این فرصت کشد کهای را به تصویر میمثال پیشِ رو وضعیت آشفته 17

کنند. تزهای مسکو ها مبارزه میشوند که بدون اینکه عالی باشند، بهتر از اولیسندیکاهای رفرمیست، تشکالت سندیکایی انقالبی یافت می

کنند که تبدیل به ها را اغلب اوقات مجبور مینحو کمونیست کند که به تشکالت بزرگ رفرمیست بپیوندند. آنها بدینآنها را وادار می

 ایم؛ اتحادیة عمومی کارگری به جرم انشعاب محکوم شدهشکن شوند. برای مثال در هلند اینچنین شد. امّا شاهد بدتر از این هم بودهاعتصاب

 کند!یی جدید تأسیس میکند؟ او خودش یک انترناسیونال سندیکااست. امّا خود انترناسیونال سوم چه می
، که توسط کنگره دوم انترناسیونال کمونیست تصویب برای عضویت احزاب کذایی [۱۲]« بیست و یک شرط»گردد به مسألة بحث برمی 18

 شده بود. )یادداشت مترجم فرانسوی(
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ها سانتریست برای اینکهشود؛ و شان استفاده میای برای جذبی متوسط  پذیرفته شده و از هر وسیلهمیان عناصر انبوه، ةتود

، مثل انقالبیون نبهتری شوند که به سانتریسم گراییده باشند! و بدین گونه،فقط وقتی پذیرفته می« هاچپ»قدرت بگیرند، 

 !شوندطرد می مبارزین ک.آ.پ.د.،

 رهبرانی سر پشت آهنین نظم یک با همگی شد، متحد میانه خط یک روی بر هم با بزرگی ةکه به این شیوه، تودو زمانی

 .پرتگاه طرف به مستقیم کجا؟ به. شودمی روان اند،شده تصدیق هم ممتازی طرز به که

طلب باشیم؟ خورند اگر قرار است در عمل فرصتی درخشان انترناسیونال سوم به چه دردی میاصالً اصول پرشکوه و تزها

 ها را داشت، امّا به خاطر همین پراتیک سقوط کرد.انترناسیونال دوم نیز زیباترین پرنسیپ

ها  که در روسیه این کار را خواهیم. ما در نظر داریم ابتدا در اروپای غربی، دقیقاً مثل بولشویکها، این را نمیاما ما چپ

هایی بسیار محکم، فشرده، بسیار روشن، بسیار قوی )حتی اگر در ابتدا کوچک باشند( شکل بدهیم؛ و کردند، احزاب، ]یا[ هسته

هایی داشتیم، در پی گسترش آنها خواهیم بود. همواره خیلی فشرده، خیلی قوی، خیلی بعد از اینکه چنین احزاب و هسته

توانیم در اروپای غربی پیروز شویم. به همین دلیل است رفیق، که ما تاکتیک شما را رفاً با این روش است که ما میص«. خالص»

 دانیم.تماماً مردود می

ایم یا های پیشین را فراموش کردههای انقالبها، اعضای کمیسیون آمستردام، درسگویید که ما چپرفیق، شما می

، «چپ»های گذشته به خوبی به خاطر دارم و آن این است: احزاب رادیکال ال رفیق، یک چیز را از انقالبایم. حاها را نفهمیدهآن

اند. این امر در انقالب هلند علیه اسپانیا، در انقالب انگلستان، های گذشته همواره نقشی بسیار تأثیرگذار ایفا کردهدر انقالب

 نیز صادق بوده است. انقالب فرانسه، کمون پاریس و دو انقالب روس

طلب. این ، و گرایش فرصتاکنون، با رشد جنبش کارگری، دو گرایش در انقالب اروپای غربی وجود دارد: گرایش چپ

، حتی اگر روی برخی رسد. امّا گرایش چپها جز از طریق یک تاکتیک خوب، با مبارزة متقابل با یکدیگر به اتحاد نمیگرایش

ند برود، ]باز هم[ از خیلی جهات بهتر است. و شما رفیق لنین، شما از گرایش اپورتونیستی حمایت نکات جزئی شاید خیلی ت

 کنید!می

اش را مدیون ارتشی متشکل از یک انقالب که پیروزی روسیو این تمام مسأله نیست! کمیتة اجرایی مسکو، رهبران 

تاریای اروپای غربی تحمیل کند، ]درحالی که[ پرولتاریای اروپای را به پرول خواهد همان تاکتیکها دهقان فقیر است میمیلیون

کند تواند و نباید جز روی خودش حساب کند! و برای انجام این هدف، کمیتة اجرایی مسکو، دقیقاً همان کاری را میغربی نمی

 کند!که شما، یعنی بهترین جریانی که در اروپای غربی وجود دارد را له می

 خصوص چه دیالکتیک عجیبی!بل باوری! و بهچه حماقت غیرقا
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دهد، متاسفانه این پرولتاریاست هایی به آب میگلبگذار انقالب در اروپای غربی فرارسد، تا ببینیم این تاکتیک چه دسته

 آن خواهد بود. که قربانی

انقالبی هستند. تزهای شما دانید که سندیکاهای اروپای غربی نیروهایی ضدخود شما رفیق، و کمیتة اجرایی مسکو، می

دانید که اتحادیة دهد. با این وجود، شما میل دارید که سندیکاها را حفظ کنید. شما همچنین میبه روشنی این را نشان می

های خود هایی انقالبی هستند. مطابق گفتهسازمان Mouvement R&Fکارگری، یعنی تشکالت کارخانه، و جنبش از پایینْ 

اید ]ایجاد[ تشکالت کارخانه باشد. با این وجود شما مدام در پی این هستید که آنها را خفه کنید. تشکالتی که شما، هدف ما ب

شان کنید؛ و شما خواهید خفهتواند نیرو و قدرت کسب کند، شما میآنها، کارگران، هر کارگر و بنابراین توده، می به لطف

جان در دست رهبران نیست. به این ترتیب، شما در نظر ا توده چیزی جز ابزار بیدارید که در آنه خواهید تشکالتی را نگهمی

 دارید که سندیکاها را به انقیاد خودتان، به انقیاد انترناسیونال سوم درآورید.

، دور صرف ة، تودها، به همین شکلی که هستندخواهید تودهکنید؟ برای اینکه میچرا؟ چرا این تاکتیک بد را دنبال می

هایی داشته باشید که به لطف یک نظم و مرکزگرایی کنید که اگر فقط در جانب خود، تودهکه گمان میو بر شما باشند. چون

برداری کنند، بُرد با شما، با شما رهبران کمونیستی یا کامالً غیرکمونیستی( از شما فرمانخشک )به روشی کمونیستی، نیمه

 خواهد بود.

 رانید.ینکه شما سیاست رهبران را به پیش میبرای ا --در یک کالم: 

توان منظور از سیاست رهبران، سیاستی نیست که خواستار رهبر و مرکزیت است، چراکه بدون رهبر و بدون مرکزیت نمی

هاست، بدون اینکه به هیچ کجا رسید )به همین شیوه بدون حزب(، بلکه منظور سیاستی است که به دنبال گردهم آوردن توده

ها را به دور خود ز خود بپرسد اعتقادات آنها، احساسات آنها چیست؟ منظور سیاستی است که پس از اینکه موفق شد تودها

 رهبران است. کند که پیروزی از آنِگردآورد، تصور می

مروز آن را به امّا در اروپای غربی این سیاست در مورد مسأله سندیکایی، یعنی به روالی که کمیتة اجرایی و خود شما ا

داری اینجا، حتی همین اآلن هنوز زیاده از حد و پرولتاریا زیاده از حد ، محکوم به شکست است. چراکه سرمایهآوریداجرا درمی

محدود به قوای خویش است. این سیاست مثل سیاست انترناسیونال دوم شکست خواهد خورد. اینجا کارگران اول خودشان باید 

 ی شوند و از طریق آنان رهبران قدرت بگیرند. اینجا شر، سیاست رهبران، باید از ریشه خشکانده شود.قو

کم تا زمانی که توانید، دستنمیکنید که با این تاکتیک در مورد سندیکاها، شما، کمیتة اجرایی و شخص شما، ثابت می

 ری کنید.اید، انقالب اروپای غربی را رهباین تاکتیک را تغییر نداده
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درازی کند. پس حاال الزم به تذکر گیرد، فقط بلد است رودهمیوقتی تاکتیک خودش را پی« چپ»گویید که شما می

تان به روی شمچتا اآلن فرصت عمل اندکی در کشورهای دیگر داشته یا اصالً نداشته است. امّا فقط اگر « چپ»است رفیق که 

[ و انقالب روسیه را ببینید، مجبور خواهید ۱۳کاپ ] در برابر کودتای نظامی KAPDهای ها و فعالیتآلمان بازکنید و تاکتیک

 بگیرید.اید، پسشد حرفی را که زده

 

 

 

 

 سه( پارلمانتاریسم

 

 

 

ست. برخورد چپ به این موضوع تابع همان باقی مانده ا 19شما حمالت علیه چپ از  دفاع و پارلمانتاریسم ةهنوز مسأل

آسای دشمنان، ضرورت است که پیشتر در مورد سندیکاها قید شده. انزوای پرولتاریا، قدرت غول ایحظات نظریدالیل و مال

ها به درجة باالتری ارتقاء یابند تا اساساً به خودشان اتکا کنند و غیره. نیازی نیست که دوباره این موضوعات را تکرار اینکه توده

 کنم.

 شد. ا به بررسی چند نکته بپردازیم که در مسألة سندیکایی برجسته نمیبا این همه بد نیست که در اینج

های زحمتکش اروپای غربی از لحاظ فکری، تماماً مطیع فرهنگ تر، تودهابتدا این مسأله که کارگران و به طور عام

اند؛ اریسم و دموکراسی بورژوایی، تابع سیستم نمایندگی بورژوایی، پارلمانتبورژوایی و نظرات بورژوایی هستند و از این طریق

راین زندگی سیاسی در یعنی بسیار بیشتر از کارگران اروپای شرقی. نزد ما، ایدئولوژی بورژوایی بر تمام زندگی اجتماعی و بناب

رون این ها پیش آنها دمجموعة آن  چیره شده است؛ ایدئولوژی بورژوایی عمیقاً در روحیه و در قلب کارگران نفوذ کرده و از قرن

 ورند.ها غوطهاند. کارگران کامالً در این ایدهیافته و تربیت شدهها پرورشایده

                                                            

 به که –طلبانة شما کاپ و جزوة فرصتست. برخورد لیگ اسپارتاکوس در زمان کودتای نظامی ای ثانوی امن اول فکر کردم این مسأله 19

 .ستا بوده برخوردار باالتری اهمیت درجه از مسأله که کرد متقاعد مرا -است کرده برخورد طلبانهفرصت هم مورد این
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منتشر شده در وین، تشریح  Kommunismus« کمونیسم»در مجلة  کوک به طور درخشانی این وضعیت رارفیق پانه

 کند:می

د. در این کشورها، شیوة تولید بورژوایی کنمی تجربة آلمان مشخصاً ما را با مشکل بزرگ انقالب در اروپای غربی مواجه»

های مردم را به خود آغشته کرده ها پیش به آن مربوط است، عمیقاً نوع فکر و احساس کردن تودهو فرهنگ باالیی که از قرن

ا این حاکمیت های شرقی است که بها در اینجا بسیار متفاوت از کشورو درونی این توده های معنویاست. به همین دلیل خصلت

دهد. ست که در وهلة اول، تفاوت بین جریان انقالب در شرق و در غرب را توضیح میاند؛ و این چیزی افرهنگ بورژایی آشنا نشده

قوی، متکی بر یک تولید  در انگلستان، در فرانسه، در هلند، در اسکاندیناوی، در ایتالیا، در آلمان، از قرون وسطی یک بورژوازی

دارانة بدوی شکوفا شد. بعد از واژگونی سیستم فئودالی، یک طبقة به همان نسبت قوی و مستقل از رژوایی و سرمایهبوخرده

دهقانان، که ارباب نعمات اندک مادی خود نیز بود، در روستاها بالیدن گرفت. بر این پایه بود که زندگی معنوی بورژوایی در یک 

هایی که رشد و در کشورهای نزدیک به دریا، مثل فرانسه و انگلستان، اولین کشور فرهنگ نیرومند ملّی رشد کرد، مخصوصاً

داریْ با به انقیاد کشیدن تمام اقتصاد، این فرهنگ ملّی را رشد داری را تجربه کردند. در قرن نوزدهم، سرمایهگسترش سرمایه

هایی ها نفود داد؛ هم تودهآن را در روحیة توده -کلیسا اش، مطبوعات، مدرسه وتر کرد و به یاری امکانات تبلیغاتیداد و کامل

تنها در کشورهای شان کرده و به سمت شهرها کشانده، و هم آنهایی که در روستاها باقی گذاشته بود. همین امر نهکه پرولتریزه

های ها در آنجا دولتکه اروپایی تر، در آمریکا و استرالیاداری بلکه همچنین، هر چند تحت اشکال کمی متفاوتخاستگاهِ سرمایه

جدید  رشد آنها در که کشورهایی ؛-ایتالیا اتریش، آلمان،–جدید بنا کرده بودند پیش آمد، و نیز در کشورهای اروپای مرکزی 

امی که بورژوایی وصل شده و پیوند خورده بود. ]امّا[ هنگراکدمانده و به فرهنگی خرده دهقانیداری به یک اقتصاد خردهسرمایه

های کامالً متفاوت برخورد کرد. در روسیه، لهستان، مجارستان، داری در اروپای شرقی نفوذ کرد، با دنیای مادی و سننتسرمایه

ای طوالنی، بر زندگی معنوی مسلط نبوده است، ]بلکه[ زندگی معنوی را هیچ بورژوازی قدرتمندی طی دورهآلمان شرقی  و نیز

 20«کرد.راضی بزرگ، فئودالیسم پدرساالرانه و کمونیسم روستایی تعیین میمناسبات ارضی بدوی با ا

بین اروپای غربی  ایدئولوژیک تمایز شما، از بیشتر او. زندمی هدف به را تیر ایدئولوژیکی ةکوک در مورد مسألرفیق پانه

ربی به دست داده. کافی غالبی اروپای های انقو اروپای شرقی را روشن می کند و از همین زاویه، کلیدی برای یافتن تاکتیک

 مان، یعنی سرمایة بانکی پیوند بزنیم، تا تاکتیک در کلیّتش روشن شود.قدرت دشمن مادیست که این مالحظات را به علل ا

                                                            

p. (op. cit ,(.. ۱۷۱-۱۷۲ص.  های کمونیسم،تکوین انقالب جهانی و تاکتیک کوک،یادداشت مترجم فرانسه: رجوع شود به آنتوان پانه 20

91 (ed.). 
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تر شکافت. در اروپای غربی، آزادی بورژوایی، قدرت شود از مسألة ایدئولوژیکی صحبت کرد و آن را عمیقامّا باز هم می

رای در مبارزه ب تردید به دست مردم،های گذشته، پیشینیان ما به دست آمده است؛ بیامان نسلارلمان، از خالل مبارزة بیپ

ماند که در خون این یمتمام شده باشد. خاطرة این مبارزات به سنتی گرچه در آن دوره صرفاً به نفع بورژواها و مالکین آزادی ، 

 بازنمایی پارلمان ةاسطو هب فرد اینکه به کردن فکر. است مردم یک ةترین خاطریک انقالب عمیقمردم جاری است. به هر حال، 

 ترینقدیمی مورد در سألهم این. است شدهمی محسوب هیاهوبی و محرکه نیروی یک پیروزی، یک ناخودآگاه، طور به شود،می

 اندکی با و رانسه،ف هلند، انگستان،: است صادق داشته جریان آزادی برای مکرر و طوالنی مبارزات آنها در که بورژوا کشورهای

تا چه حد این  آلمان، بلژیک و کشورهای اسکاندیناوی. کسی که در اروپای شرقی ساکن است شاید نتواند تصور کند در اغماض

 تواند قوی باشد. تأثیر در اروپای غربی می

، اغلب سب حق رأی، خواه حق رأی مستقیم یا غیرمستقیمعالوه بر این، کارگران در طول سالیان متمادی برای ک

بخش بود. این فکر و این دوران نتیجهدر آن اند. این هم خودش یک پیروزی و اند و آن را به دست آوردهخودشان جنگیده

ک پیشرفت و شان دفاع از منافع شماست، یاحساس که بازنمایی شدن و فرستادن نمایندگانی به پارلمان بورژوازی که وظیفه

 است، ]در بین همه زحمتکشان[ عمومیت دارد. نفوذ این ایدئولوژی نیز بسیار زیاد است. یک پیروزی

یا را به جنگ و به در نهایت در اثر رفرمیسم، طبقة کارگر اروپای غربی تحت قدرت اعضای پارلمان قرار گرفت که پرولتار

 ست. امیسم نیز بسیار عظیم داری هدایت کردند. این نفوذ رفراتحاد با سرمایه

خواهد ]به جای او و به اسم او[ بکند گذارد پارلمان هر کار میان تبدیل شده و میپارلم ةبه همة این دالیل، کارگر به برد

 21زند.و خود دست به کاری نمی

اش، ها به همراه طبقهرسد. اکنون کارگر مجبور است همة کارها را خودش انجام دهد. کارگر باید اکنون تنانقالب فرامی

ترین نبردی شود که جهان به خود دیده. هیچ تاکتیکی ]از جانب هیچ[ رهبری العاده بجنگد؛ وارد دهشتناکعلیه دشمنی فوق

هم در  کنند و حتی یک طبقهباری علیه کارگران قد علم میتواند به او کمکی کند. طبقات، تمام طبقات به طرز خشونتنمی

ر بزرگ وجود دارد که تاده است. برعکس، اگر به رهبران خود یا به دیگر طبقات در پارلمان اعتماد کند، این خطکنار ایشان نایس

ند، در تخیل و توهم کدوباره در ضعف دیروز خود بیافتد و بگذارد رهبران به جای او دست به کنش زنند؛ اگر به پارلمان اعتماد 

ب کنند؛ این خطر وجود دارد که به توهمات دامن زدند نند برای او و به جای او انقالتواماند که گویی دیگران میسابق باقی می

 و در ایدئولوژی قدیمی بورژوایی محصور بماند. 

                                                            

های انگلستان است و اروپای شرقی، ترکیه و کشورهای این تأثیر و نفوذ عظیم، تمام این ایدئولوژی مختص غرب اروپا، آمریکا و مستعمره 21

 گیرد.بالکان )باقی نقاط آسیا و غیره به کنار( را در برنمی
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 ها در برابر رهبران را به خوبی تشریح کرده است:کوک، یک بار دیگر، این رفتار تودهرفیق پانه

مبارزه از طریق وساطت  la forme typiqueو به فرانسه  ] [die typische Formپارلمانتاریسم، شکلِ نوعیِ »

کنند. پراتیک پارلمانتاریسم این است که نمایندگان، افراد، ها فقط یک نقش تبعی ایفا میتودهخود رهبران است که در آن 

 جایبه توانندمی دیگران که کند ایجاد هاتوده در را توهم این بایدمی پارلمانتاریسم بنابراین کنند؛می هدایت را اساسی ةمبارز

توانند از راه پارلمانی، اصالحات مهمی به نفع کارگران متحقق کنند؛ یا ر این بود که نمایندگان میب باور سابقاً . کنند مبارزه آنها

وز که توانند به لطف تصویب چند قانون انقالب سوسیالیستی را به پیش ببرند. امرحتی این توهم ایجاد شد که آنها می

العاده برای تبلیغات کمونیستی که استفاده از تریبون پارلمانی منفعتی خارقشود دعا میرسد، انظر میتر بهپارلمانتاریسم متواضع

 این که چند هر–گردد و پرواضح است که تعیین سیاستی که باید در پیش گرفت دارد. در هر دو حالت، اولویت به رهبران بازمی

-ه است. ]اما[ تاریخ سوسیالشد واگذار متخصصین به -گیرد صورت کنگره مصوبات و مباحثات وکراتیکدم لوای تحت کار

شان را های بیهوده در جهت اینکه اعضا بتوانند سیاستدموکراسی ]از این زاویه[ چیزی نیست مگر یک تداوم الینقطع از تالش

های کنش خودشان را نساخته باشند، و ها ارگانکه تودهه کند، مادامیکه پرولتاریا از راه پارلمانی مبارزخود وضع کنند. مادامی

ها بتوانند به صحنه بیاییند، بنابراین انقالب در دستور نباشد، تمام اینها غیرقابل اجتناب است. در عوض، به محض اینکه توده

 شوند.جسته میگیرنده باشند، عیوب پارلمانتاریسیم بردست به کنش بزنند و از این طریق  تصمیم

های کند از ذهن تودهمی توان شیوة تفکر بورژوایی را که پرولتاریا را فلجتاکتیک از این قرار است: چطور می ةمسأل

ترین و کن ساخت؟ هر چیزی که مفاهیم رایج سنتی را تقویت کند، مضر است. سرسختپرولتری بیرون کشیده و ریشه

مورد مسائل عمومی،  در گیریتصمیم هاتوده که  رهبرانی است، رهبران نسبت استقالل معد تفکر، ةترین وجه این نحومستحکم

ناپذیر ست، گرایش اجتنابها، کنشی که ضرور انقالب امدیریت وظایف طبقاتی را به آنها واگذار کنند. فلج کردن کنش توده

کنند: کنش انقالبی از ضروریات سخت و ی را عوض نمیهای آتشین به کنش انقالبی ابداً چیزباشد. فراخوانپارلمانتاریسم می

 کند که دیگر هیچ مفرّی باقی نمانده باشد.طلوع می های زیبا؛ کنش انقالبی هنگامیشود، نه از سخنرانیخشن متولد می

 که مدانیمی نیک کند،می واژگون را مستقر رژیم که است گیریهمه ةکند چیزی بیش از مبارزآنچه انقالب طلب می

 خودْ  پرولتاریا که طلبدمی انقالب. شودمی زاده هاتوده عمیق ةاز و تکاننی از فقط بلکه برآید، رهبران فرمان از تواندنمی چیز آن

 سازنده جنبشِ در کمال و تمام طور به و کند، اتخاذ دشوار تصمیمات که گیرد، دست به را اجتماعی بازسازی بزرگ مسائل تمام

یابنده اوضاع را در دست بگیرد، و خود را رشد ایتوده سپس و  پیشاهنگ ابتدا اینکه مگر نیست ممکن کار نای و کند؛ شرکت

مسؤول آن بداند؛ جستجو کند، تبلیغ کند، بجنگد، تالش کند، بیاندیشد، به پیشنهاد بگذارد، جرأت داشته باشد و دست به عمل 

یگرانی  د یعنی دارد، وجود ترسهل مسیری که کند حس کارگر ةکه طبقنیزند. امّا همة اینها دشوار و پرزحمت است؛ تا زما
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 قانون دهند، عالمت را کنش لحظة بگیرند، تصمیم سردهند، شعار تریبون یک باالی از–هستند که به جای او وارد عمل شوند 

 22«.ماندمی باقی هنه،ک هایضعف و تفکر قدیمی عادات زندانی ماند،می منفعل و رودمی طفره او -کنند وضع

که آن را نفهمیده و تا کنون در  تکرار کرد و کسی ،ها بارباید این امر را هزار بار، و اگر الزم است هزاران و بلکه میلیون

ربی مجبورند در وهلة غندیده، کور است )حتی اگر این فرد شما باشید، رفیق لنین(: کارگران اروپای  ۱۹۱۸پرتو تاریخ از نوامبر 

شان رشتة امور تنها در برخورد به سندیکاها بلکه همچنین در مورد سیاست، خودشان دست به کار شوند، نگذارند رهبرانل نهاو

تواند به آنها کمکی کند. نیروی محرکه باید از خود ترین تاکتیک رهبران هم نمیرا بدست گیرند، زیرا آنها تنها هستند و زیرکانه

. بله به خود کارگران باشدر کانهایت بیش از روسیه، بی رهایی کارگران بایدوپای غربی[ برای اولین بار، آنها برآید. اینجا ]در ار

رکت نکنید، پارلمان شدر انتخابات -گویند: آلمانی می ]کارگر[ حق دارند وقتی خطاب به رفقای« چپ»این دلیل است که رفقای 

د شد جز به این شرط که این را بدانید و در پی آن پیروز نخواهی-کنید  ت، فقط روی خودتان حسابدر سیاس-را بایکوت کنید 

یروزی نخواهید بود مگر بعد از اینکه به مدّت دو، پنج، ده سال این چنین دست به عمل زدید و با پشما قادر به -عمل کنید 

ید. باید به این روش به تاسر کشور، کار کردیکدیگر، فرد به فرد، گروه به گروه، شهر به شهر، ایالت به ایالت، و در نهایت در سر

د؛ و در نهایت از طریق پراتیکِ همواره یهای کارخانه، توده، به عنوان طبقه عادت کنعنوان حزب، به عنوان اتحادیه، کمیته

اید، شده شما که در این مدرسة خشن آبدیده کثریت قریب به اتفاقاها و مبارزات، سری شکستنوشونده، با گذر از میان یک

 ناپذیر قد علم خواهید کرد.تقسیم و مقاوم ةشوید، و به مثابه یک تودبدان نائل می

شدند، اگر در این راستا فقط به تبلیغات زبانی اکتفا کرده های ک.آ.پ.د.، اشتباه سنگینی مرتکب میامّا این رفقا، چپ

ربة تج و مبارزه به شود،می مربوط سیاسی ةمسأل به خاص طورهب چون بیشتر، هم سندیکا ةبودند. اولویت در این مورد، از مسأل

 داریم.گردد، به گامی که رو به پیش برمیعملی برمی

به ضرورتی تاریخی  شان از لیگ اسپارتاکوس حق دارشتند، چونو به همین خاطر است که رفقای ک.آ.پ.د. در انشعاب

وع کند، آنها ممن را شانتبلیغات خواستمی -آن رهبری حلقة بگوییم است بهتر یا–پاسخ دادند؛ از آنجا که لیگ اسپارتاکوس 

 نمونه یک چیز هر زا پیش غربی، اروپای کارگر هر برای آلمانی، ةفوراً تصمیم گرفتند از آن گسست کنند. چراکه برای مردم برد

 یک غربی، اروپای ارفرمانبرد و مطیع انجه دل در و سیاسی بردگان این مردم، این بطن در که بایستمی. داشت تام ضرورتی

شان، بدون نمایندگان یمیچون نمونه به کار آید؛ گروهی از مبارزین آزاد، بدون رهبر، یعنی بدون رهبر از نوع قدهم و برخیزد گروه

 پارلمانی.

                                                            

  ۱۷۸-۱۷۷. ص های کمونیسمو تاکتیک انقالب جهانیکوک یادداشت مترجم فرانسه: رجوع شود به پانه 22

 (op. cit.), pp. 91-92 (ed.). 
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ونه است یا هر چیزی گباست یا خیلی خوب است یا قهرمانرو که این کار خیلی زیکنم نه از اینو این، یکبار تکرار می

ز طبقات اتوانند انتظار کمک دیگری، بلکه برای اینکه خلق کارگر آلمان و اروپای غربی در این مبارزه سهمناک تنهاست، آنها نمی

آید است اراده شان میکند، بلکه  تنها چیزی که به یاریدیگر داشته باشند؛ برای اینکه مهارتِ هیچ رهبری کمکی به آنها نمی

 هاست، همگی بدون استثنا چه زن و چه مرد. اطعیت تودهو ق

تواند در پیگیری و تعقیب این هدف بزرگ، خسران به بار آورد و عکس این تاکتیک، یعنی شرکت در پارلمان، فقط می

 چپْ که تواالس نام هدفیاین خسران در قبال امتیازی ناچیز است، یعنی برای تبلیغ از باالی یک تریبون پارلمانی؛ پس به

 .افکندمی دور به را پارلمانتاریسم

 Reichstagآمیزی در رایشتاگ ]توانست کار تحسینگویید که رفیق لیبکنشت، اگر هنوز زنده بود، میشما می

  بورژازیخرده و بزرگ بورژوازی احزاب ةساختمان پارلمان واقع در برلین[ انجام دهد. ما منکر چنین چیزی هستیم. از آنجا که هم

دید. او آنجا بسته میدر پارلمان با دهانبند و از لحاظ سیاسی دست را خود[ بود زنده امروز اگر] او هستند، متحد ما علیه

هایش ها با سخنرانیها را، به نسبت بیرون از پارلمان، بهتر جذب کند. بر عکس، بخش بسیار بزرگی از تودهتوانست تودهنمی

 23شد.بار میکردند؛ پس حضورش در پارلمان زیانراضی شده و به آن اکتفا می 

های فوری، اعضای انبوه، آرای خواهند موفقیتبَرد و افرادی که به هر دلیلی، میها زمان میسال« هاچپ»قطعاً این کارِ 

د. امّا ی صبر کننشمار، احزاب بزرگ و یک انترناسیونال قدرتمند )البته فقط در ظاهر قدرتمند!( ببینند، ناچارند چند صباحبی

 یداپ اعتماد خود به کارگران، ةیابند پیروزی انقالب آلمان و غرب مشروط به اینست که شمار بسیار زیادی، تودکسانی که درمی

 .گرفت خواهند پیش در را آن و پذیرفت خواهند را تاکتیک این آنها کنند، حساب خودشان روی فقط و کرده

 ترین راه است.ست، خصوصاً در انگستان صحیحلمان و اروپای غربی ااین تنها راه خوب ]انقالب[ در آ

اش و  دموکراسی های بورژواییشناسید؟ آیا واقعاً هیچ شناختی از آزادیانگلستان را می رفیق، آیا شما فردگرایی بورژوایی

نزد شماست، بینهایت متفاوت است؟ آیا دانید که از آنچه اند دارید؟ میکه در طی شش یا هفت قرن شکل گرفتهاش پارلمانی

دار هستند؟ آیا این ها، نزد همگان و از جمله نزد پرولترهای انگلیسی و در مناطق مستعمره  تا چه اندازه ریشهدانید این ایدهمی

شخصی شناسید؟ به اعتبار عمومی آنها در زندگی اجتماعی و ها را که مثل ساختاری یکدست شکل گرفته میمجموعه ایده

                                                            

کند؛ پیش از انقالب، در حالی که امپریالیسم در اوج قدرتش بود و هر تحرکی مثال رفیق لیبکنشخت دقیقاً صحت تاکتیک ما را اثبات می 23

ای اعمال کند؛ چنین چیزی مالحظهود در پارلمان قدرت قابلشد، رفیق لیبکنشت قادر بود  با اعتراضات خنام حکومت نظامی سرکوب میبه

شان را در دست گرفتند، پارلمانتاریسم ما باید به محض اینکه کارگران خود سرنوشت بنابراین،وجه در جریان انقالب صادق نبود. هیچدیگر به

 را رها کنیم.
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ها را بشناسد. اگر شما از آنها باخبر بودید، در برابر کنم که هیچ کسی در روسیه یا اروپای شرقی این ایدهواقفید؟ من فکر نمی

داری که در سرتاسر جهان ترین ساختار سیاسی سرمایهاند از این بزرگشدید که توانستهکارگران انگلیسی لبریز از شعف می

 قاطعانه گسست کنند. مطلقاً معادلی ندارد،

خیزد که کمتر از روحیة نخستین کسانی که از ای برمیاگر این امر با آگاهی کامل به انجام رسیده باشد، از روحیه

 ةه شدن نطفتزاریسم گسست کردند، انقالبی نیست. این گسست از کلیّت دموکراسی انگلیسی، از همین حاال، به معنای بست

 .است انگلستان انقالب

انگیزش انجام ها و با قدرت شگفترسد، همانطور با قاطعیت که باید در انگلستان با تاریخ، با سنتگسست فرامی این

ست که در گیتی وجود انگیز در اختیار دارد )او بالقوه نیرومندترین نیرویی اگیرد. چراکه پرولتاریای انگلستان نیرویی حیرت

خیزد، و هر چند که انقالب هنوز در این کشور به نقطة ترین بورژوازی برمیه قدرقدرتدارد(؛ او به ناگهان با تمام قوایش علی

 ریزد. انفجار نرسیده است، با تنها یک ضرب، تمام دموکراسی انگلیسی را دور می

ست که پیشاهنگ آن، چپ در انگلستان، انجام داده است، درست مثل پیشاهنگ آلمان ک.آ.پ.د. برای چه این کاری ا

داند شتابد و همچنین میاش نمیای در کلّ انگلستان به یاریداند که او هم تنهاست و هیچ طبقهن کار را کرده؟ برای اینکه میای

 24که در وهلة اول، پیکار و پیروزی به پرولتاریا تعلق دارد، نه به رهبران.

 در طبقات تمام علیه و تنها: اوست گیدنجن ةدهد که شیوای را نشان میپرولتاریای انگلستان در این پیشآهنگ شیوه

ریزی یک حزب کمونیست که کند. با پایههایش. و یکبار دیگر مثل آلمان، با مثال تجربی عمل میر مستعمرهد و انگلستان

داری مایهدهد: از پارلمان، این سمبل قدرت سرافکند و خطاب به تمام طبقه در انگلستان فریاد سر میپارلمانتاریسم را به دور می

 سازید، به خودتان تکیه کنید. خودتان را خودتان ب گسست کنید، حزب و تشکل اقتصادی

هاست، داریرسید رفیق و سرانجام هم فرارسیده؛ مباهات و جسارتی که محصول بزرگترین سرمایهاین امر به ناچار فرامی

 است. اکنون سرانجام و به تمامی فرارسیده

گذاری شد، روزی که حزب، قانون اساسی و [ اولین حزب کمونیست در لندن پایه۱۹۲۰ه ژوئن ]رفیق، روزی که در ما

بودند. شک ساختار دولت هفتصد ساله! را بدور انداخت، روزی واقعاً تاریخی بود. دوست داشتم که مارکس و انگلس آنجا می

های بورژوایی دنیا را ولت انگلیس، مثال و نمونة تمام دولتتوانستند ببنید که چطور این کارگران انگلیسی، دندارم، اگر آنها می

                                                            

 ةد، اما در عوض در آنجا با یک طبقسرمایه حمایت کنند، وجود ندار دهقانان فقیری که بتوانند ازدرست است که در انگلستان، خرده 24

 .است وصل داریسرمایه به که هستیم طرف اعتنا قابل متوسط
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 حکومت بشر نوع سوم یک روی و است جهانی داریسرمایه دژ و مرکزی ةها پیش توأمان نقطاندازند، دولتی که از قرنبه دور می

 دور به تئوری، سطح در فقط گیرم ،را پارلمانش و دولت این[ چطور] که ببنید را انگلیسی کارگران توانستندمی آنها اگر کند؛می

 گرفت.قی، چه شوق عظیمی آنها را فرامیشو چه افکنند،می

داری تمام کشورهای دیگر حمایت داری انگلستان از سرمایهشود که بدانیم سرمایهصحت این تاکتیک زمانی دوچندان می

وشه و کنار دنیا علیه هر پرولتاریای خارجی، همانطور دهد که نیروهای کمکی سرکوب از گکند و مطمئناً تردیدی به خرج نمیمی

دهد. این که علیه پرولتاریای خودش بفرستد. برای همین، مبارزة پرولتاری انگلستان در واقع سرمایة جهانی را هدف قرار می

اری نمونه برای ترین مثال را ارائه بدهد، پیکترین و واضحخودش دلیل مضاعفی است برای آنکه کمونیسم انگلستان کامل

  25اش استحکام ببخشد.پرولتاریای جهانی را به پیش ببرد و آن را در نمونه

جا گروهی باشد که تا انتهای مواضعش برود و تمام نتایج آن را نشان دهد. این باید همیشه و همهبه این ترتیب، می

 [ ۱۴اند.]هایی جان جهانچنین گروه

 پردازم. آن می دیت با پارلمانتاریسم به بررسی جزئیات استدالل شما در دفاع ازحال، بعد از ارائة دفاع نظری از ض

. امّا استدالل شما صرفاً به 26(۶۸تا صفحه  ۳۶کنید )از صفحه شما از پارلمانتاریسم در آلمان و در انگلستان دفاع می

ای غربی؛ و اینجاست، همانطور که پیشتر شود و نه به اروپروسیه )و در بهترین حالت، چند کشور اروپای شرقی( مربوط می

کند. با این کار، شما، کنید؛ و این موضوع شما را از رهبری مارکسیست به رهبری اپورتونیست تبدیل میگفتم، که اشتباه می

غلتید؛ یرهبر رادیکال مارکسیست در روسیه و احتماالً رهبر چند کشور اروپای شرقی، در مورد اروپای غربی به اپورتونیسم درم

کند. این موضوع را با رد کردن استدالل شما در جزئیات و تاکتیک شما، در صورت پذیرفته شدن، غرب را به شکست منتهی می

 اثبات خواهم کرد.

                                                            

. این مسأله در مورد رفیق ما، سیلویا پانکهورست صادق است؛ دارددر انگلستان همواره خطر اپورتونیسم بیش از هر جای دیگری وجود  25

 یکی – تصادف حسب بر یعنی اش،عمیق ةاما شاید نه چندان به خاطر مطالع –اش ، غریزه و تجربهخلق و خو به خاطر رسد او کهبه نظر می

اش همبارز محوری ةیعنی نقط نظرش را تغییر داده است. او به هوای مزایای فوری اتحاد )!(، ضدیت با پارلمان بود چپ کمونیسم پیشقراوالن از

اند: تبعیت گذارد که پیش از او هزاران رهبر کارگری انگستان پیمودهگذاشته است. با این کار، او در مسیری گام می علیه اپورتونیسم را کنار

نفسه چیز غریبی نیست، اما اینکه شما رفیق لنین، او را که تنها رهبر از اپورتونیسم با تمام نتایجش و در نهایت تبعیت از بورژوازی. این فی

 .است جهانی انقالب به روسیه، به سخت ةاید، یک ضرباین کار متقاعد کردهگلستان بود، به جسور و مصمم در ان

که در پیشگفتار نقل ( ۱۹۶۸جزوة لنین ) هدر ویرایش فرانس ۵۸-۷۱از جزوة لنین، صفحات « سازش هرگز؟»رجوع شود به فصل هشتم، 26

شوند. )یادداشت مترجم گذاری قید میشود بر اساس همین صفحهمی شده است. از این به بعد، همة ارجاعاتی که در متن به این جزوه

 فرانسوی(
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گذشت. فکر کردم که دوباره ای در ذهنم میخواندم، مدام خاطرهمی ۶۸تا  ۳۶که استدالل شما را از صفحه رفیق، زمانی

 برای رفرمیسم بزرگ مزایای ة[ در بار۱۵نی ترُلسترا ]سخنرا به و امنشسته هلند پرستمهین-سوسیال سابق حزب ةدر کنگر

 به زدن دست با را آنها ما که بود قرار و نبودند دموکرات-سوسیال هنوز که زدمی حرف کارگرانی از او. دهممی گوش کارگران

بایست با احزاب این کارگران صورت گیرد )که البته همه گفت که مییی میهاائتالف از او. کنیم جذب حزب به هاسازش برخی

جستیم؛ و شما رفیق که بین احزاب بورژوایی وجود دارد و اینکه ما باید از آنها سود می Rissen« هاییشکاف»موقتی بودند!(؛ از 

 کنید!!ها را تکرار میهمان حرف ها، نه، دقیقاًهستیم، تقریباً همان حرف لنین، برای ما که در اروپای غربی

ج ها، رفقای مارکسیست، همه در انتهای سالن نشسته بودیم. خیلی نبودیم، چهار یا پنآورم چطور ما چپو به خاطر می

کرد، می کوک، به عالوه یکی دو نفر دیگر. ترُلسترا، درست مثل شما، عالی سخنرانیهولست، پانه-قدم: هِنریت روالندفرد ثابت

 در ها،زدندست و هاتشویق هیاهوی ةنمود؛ و همچنین در خاطرم هست که چطور در میانیرا، جذاب و متقاعدکننده جلوه میگ

 تا برگرداندند را سرشان سالن در نشسته کارگران شد،می هامارکسیست نثار که هاییدشنام و رفرمیستی درخشان بیانات ةمیان

 ما – شما خود عین تقریباً –الفاظی که ترلسترا  همان کنند، برانداز را «ماندهکودک ابلهان» ینا و «هااالغ» این ،«هاکودن» این

 «هاچپ» هایمارکسیست علیه مسکو در انترناسیونال کنگرة در شما که است بوده روش همین با احتماالً. خواندمی آنها با را

طقی حرف من چنان خودش، روش چارچوب در و بود، قاعدکنندهمت چنان -رفیق شما شبیه درست- ترلسترا،. کردید سخنرانی

 کردم: بله، حق با اوست!آمد که فکر میزد که خود من لحظاتی پیش میمی

دموکرات هلند[( مخصوصاً باید به عنوان -مان ]از حزب سوسیال، تاریخ اخراج۱۹۰۹های پیش از من )در جریان سال

دانید به چه فکر افتادم، میهر بار که با شنیدن سخنان او، در مورد خودم به شک میاما کردم. سخنگوی اپوزیسیون صحبت می

: همواره باید، چه در سخن و چه در رفت و آن هم یک جمله از برنامه حزب بودای داشتم که هرگز به خطا نمیکردم؟ حربهمی

پرسیدم: آیا چیزی که این آدم و از خودم می. ای عمل کنی که آگاهی طبقة زحمتکشان بیدار و تقویت شودکنش، به گونه

شدم که نه چنین نیست، پس کسی که بخشد؟ و بعد هر بار به سرعت، متوجه میگوید آگاهی طبقة کارگر را استحکام میمی

 حق با او بود من بودم.

شما را به نفع ائتالف های اپورتونیستی این دقیقاً همان چیزی است که با خواندن جزوة شما احساس کردم. من استدالل

شنیدم؛ مسحور شده بودم. همه چیز بسیار درخشان، روشن، زیبا به نظر با احزاب غیرکمونیست، احزاب بورژوا، به نفع سازش می

ای اندیشیدم که از کردم، به جملهنمود؛ امّا سپس، مثل کاری که در گذشته میهم بسیار منطقی می رسید و از زاویة روشمی

های کمونیست در ذهن دارم. و آن جمله این است: چیزی که رفیق اینجا پیش در مورد مبارزه علیه اپورتونیست چند وقت

است؟ آری  اروپای غربی درها به کنش، به انقالب، به انقالب واقعی گوید، آیا در جهت تحریک کردن و برانگیزاندن ارادة تودهمی
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شود به چیزی ین، فوراً، تا جایی که میلن رفیق رو، همین از! خیر: دادند پاسخ همزمان قلبم و ذهن شما، ةیا خیر؟ و در مورد جزو

 کنید.یقین داشت، دریافتم که شما اشتباه می

های خواهید بدانید آیا در مبارزات سختی که علیه کمونیستتوانم این روش را به رفقای چپ توصیه کنم. رفقا، اگر میمی

کند(، حق با شماست و چرا؟ ها در پیش دارید )اینجا در هلند، نبرد از سه سال پیش تا اآلن غوغا میاپورتونیست در تمام کشور

 این سؤال را از خود بپرسید.

تان خواه جداگانه، کنید که مدام در طول جزوهتان علیه ما،  فقط از سه استدالل استفاده میرفیق لنین، شما در مبارزه

 ها عبارتند از:این استدالل شوند.خواه همزمان تکرار می

 بورژوا.. مزیت تبلیغات در پارلمان در جذب کارگران و عناصر خرده۱

 بین احزاب و به سازش رسیدن با برخی از آنها.« هاشکاف». مزیت کنش پارلمانی در بهره بردن از ۲

 اند.هها به نتایج بسیار خوبی رسید. نمونة روسیه که درآنجا این تبلیغات و این سازش۳

 دهم.شما هیچ استدالل دیگری ندارید. اکنون به نوبت به این سه مورد پاسخ می

ابتدا اولین استدالل: تبلیغات در پارلمان. این استدالل ارزش درخوری ندارد؛ چراکه کارگران غیرکمونیست، یعنی کسانی 

هستند، عموماً چیزی از مباحثات  و مداخالت ها و دیگرجریانات فکری بورژایی ها، مسیحیدموکرات-که تحت تأثیر سوسیال

مباحث به صورتی کامالً دست و پا شکسته منعکس شده  بینند؛ و اگر هم گاهی آنها را ببینند، اینپارلمانی ما در جرایدشان نمی

مان و مان، جزواتاست. ]پس[ ما از طریق این مداخالت به آنها دست نخواهیم یافت. این کار صرفاً با جلسات عمومی

 مان میسر است.هایروزنامه

از راه کنش )صحبت ما در کارگران را  که آنیمپی در –زنممی حرف. د.پ.آ.ک نام به اغلب اینجا –ها برعکس، ما چپ

بینند؛ مورد دورة انقالب، یعنی شرایط فعلی است( جذب کنیم. در تمام شهرهای بزرگ و روستاها، آنها ما را در حال فعالیت می

بینند که پیشاپیش به شنوند. ما را میبینند؛ شعارهای ما را میابات ما، نبردهای خیابانی ما، شوراهای ]کارگری[ ما را میاعتص

 گیرد!ترین تبلیغات. اما این کنش در پارلمان صورت نمیکنندهرویم. این است بهترین تبلیغات، قانعجلو می

دهقانان به خوبی بورژوا و خردهلمانی، کارگران غیرکمونیست، عناصر خردهبنابراین از این راه، بدون هیچگونه کنش پار

 شوند. جذب می

 که دهدمی نشان تمام وضوح بپردازم که با« بیماری کودکی»در اینجا  الزم است که به رد یک بخش از جزوه  

 .رفیق بکشاند، کجا تا را شما تواندمی طلبیفرصت
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گویید که اگر کارگران آلمان به صورتی انبوه به سمت میچ سازشی جایز نیست؟[ ]در بخش آیا هی ۵۲ ةشما در صفح

ها ها، به دلیل خصومتی است که کمونیستروند و نه به سمت کمونیستمی [ USPDهای مستقلها ]حزب سوسیالیستمستقل

مان لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ، رفقایکنید که[ مرگ دهند. پس با این اوصاف، ]شما فکر مینسبت به پارلمان از خود نشان می

های کارگریِ برلین را تقریباً متقاعد و جذب انقالب کرده بود و فقط این ها تودهاعتصابات هدفمند و نبردهای خیابانیِ کمونیست

ود کارگران به [ در پارلمان کم بود! اگر و تنها اگر لوی این سخنرانی ]در پارلمان[ ایراد کرده ب۱۶وسط سخنرانی رفیق لوی ]

رفتند!! نه رفیق، این حقیقت ندارد. کارگران از همان ابتدا به سمت ابهام های متزلزل نمیآمدند و به سمت مستقلسمت ما می

رود داری به آزادی میو تزلزل رفتند، برای اینکه هنوز از انقالب، از انقالب صریح و قاطع هراس داشتند؛ زیرا مسیری که از برده

 گذرد.تردید میاز روی 

 برد.مراقب باشید رفیق! ببیند اپورتونیسم از همین حاال شما را به کجا می

 پس[ اولین استدالل شما هیچ ارزشی ندارد.]

مضافاً اینکه شرکت در پارلمان )در جریان انقالبِ در آلمان، انگلستان و در تمام اروپای غربی( این نظر را در بین کارگران 

گوید کارگران خود باید همه چیز را را که می آیند، و در نتیجه نظر دیگریرهبرانْ خودشان از عهدة کار برمیکند که تقویت می

 بار هم هست.زیانبسیار بسیار بینیم که این استدالل نه تنها فاقد ارزش است، بلکه کند. میبرعهده بگیرند، تضعیف می

های بین احزاب سیاسی ]بورژوایی[ رهة انقالب( برای  سود بردن از شکافاستدالل شمارة دو: مزیت فعالیت پارلمانی )در ب

 و به سازش رسیدن با فالن یا بهمان حزب از بین آنها.

طور عام درمورد اروپای غربی(، مجبور طور ویژه درمورد انگلستان و در آلمان، اّما همچنین بهبرای رد این استدالل )به

وارد جزئیات شوم؛ انجام این کارعلیه شما برایم سخت و ناخوشایند است، رفیق لنین. کلّ این خواهم بود بیش از استدالل اول 

مسألة اپورتونیسم انقالبی )چراکه دیگر مسأله اپورتنیسم رفرمیستی نیست، بلکه اپورتونیسم انقالبی است( در کمونیسم، برای ما 

به معنی واقعی کلمه است. قطعاً رد کردن این استدالل به خودی ای حیاتی است. مسألة مرگ و زندگی در اروپای غربی، مسأله

درولد، و سایرین، خود هیچ کار دشواری نیست. ما این کار را صدها بار علیه ترلسترا، هنرسون، برنشتین، لگین، رِنُودل، وان

کائوتسکی بود ]و نه کائوتسکی  که هنوزایم. حتی خود کائوتسکی، زمانیها انجام دادهپرستمیهن-خالصه علیه تمام سوسیال

ها بود و ما هرگز انتظار نداشتیم که ]روزی[ مجبور باشیم با این مرتد![، آن را رد کرده بود. این مهمترین استدالل رفرمیست

 !بسیار خوبموضع نزد شما هم مبارزه کنیم. اکنون باید این کار را بکنیم. 

؛ چراکه از چند «هاشکاف»معناست که خود این قدر بیسود برد همان پارلمانی« هایشکاف»توان از این تصور که می

بین احزاب بورژوازی بزرگ، « هایشکاف»دوازده سال پیش، در اروپای غربی، در آلمان، در انگلستان، این -سال پیش، حتی ده
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گردد. بلکه به انقالب ]آلمان[ برنمیبورژوازی، دیگر چندان معنایی ندارد. تاریخ این مسأله به و بین این حزاب و احزاب خرده

تر، به دوران رشد آرام و بطیء ]سرمایه[ مربوط است، اکنون خیلی وقت است که تمام احزاب، از جمله احزاب خیلی قبل

یباً و از این طریق تقرشان روی مسائل مربوط به کارگران )اند و اختالفاتکارگران متحد شده علیه، دهقانیبورژایی و خردهخرده

 ( خیلی کمرنگ شده و اغلب کامالً از بین رفته است.روی همة مسائل دیگر

از لحاظ نظری روشن است برای  این امر از لحاظ نظری و عملی، در اروپای غربی، در آلمان و در انگلستان قطعی است.

تری اکه در اروپای غربی، به صورت ویژهچر ها و انحصارات تمرکز یافته است.ها، تراستاینکه سرمایه به نحوی گسترده، در بانک

ها را در صنعت، تجارت، حمل و نقل، و همینطور ها تقریباً تمام سرمایهها و کارتلها، تراستدر انگلستان و در آلمان، این بانک

و کوچک، تمام اند. از این رو، کل صنایع، و از جمله صنایع کوچک، کل تجارت، بزرگ هبه طور گسترده در کشاورزی جذب کرد

های کوچک، بخش بزرگی از کشاورزی، چه مزارع بزرگ و چه کوچک، تماماً در چنگ های حمل و نقل و از جمله بنگاهبنگاه

 دهند.واحد را شکل می لّاند. آنها دیگر در سرمایة بزرگ ادغام شده و یک کسرمایة بزرگ

اند. این و کشاورزی بین سرمایه و کارگران در نوسانهای کوچک، حمل و نقل، صنایع گوید که تجارترفیق لنین می

طور سابقاً نزد ما صادق بود. امّا در اروپای غربی، در آلمان، در انگلستان، اکنون اشتباه است. چنین چیزی در روسیه و همین

کوچک، صنایع کوچک، و داران شان تمام شده است. تاجران و مغازهاند که نوسانچنان تنگاتنگ به سرمایة بزرگ وابسته شده

کنند. حتی شان کاال و اعتبارات فراهم میها هستند، که برایها، انحصارات و بانککاسبان کوچک، همگی تماماً زیر قدرت تراست

 ها وابسته شده است.  ها، انحصارات و به بانکاش به تراستدهقان از طریق تعاونی و اعتبار رهنییک خرده

، مهمترین بخش است. هر تاکتیکی در اروپا و آمریکا به آن بستگی «هاچپ»دالل من، استدالل رفیق، این بخش از است

 دارد. 

هایی هستند؟ این قشرها شامل رفیق، این اقشار تحتانی که بیشترین نزدیکی را به پرولتاریا دارند مرکب از چه بخش

ها را در اروپای غربی بررسی باشند. پس ]وضعیت[ آنفقیر می بگیران و دهقانانوران، کارمندان جزء و حقوقداران، پیشهمغازه

 کنیم! 

 ةمحل یک در کوچک مغازة یک به بلکه -است بزرگ سرمایة تسلط تحت آشکارا که–رفیق با من نه به یک مغازة بزرگ 

 وسایل غذایی، محصوالت وشاک،پ - کاالها تمام تقریباً بینید؟می چه! بنگرید اطرافتان به. بیایید غربی اروپای در کارگری فقیر

. این وضعیت صرفاً د[کننها ]آنها را توزیع مینه تنها محصوالت صنایع بزرگ هستند، بلکه اکثراً تراست -یرهغ و سوخت منزل،

ست که  به داران کوچک اآلن مدتیمخصوص شهرها هم نیست، بلکه وضع روستاها نیز به همین منوال است. غالب مغازه
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چراکه اوست که کارخانجات  اند؛ منظور به طور مشخص سرمایة بانکی است؛ن کاالهای سرمایة بزرگ تبدیل شدهکنندگاعرضه

 کند.ها را کنترل میبزرگ و تراست

 فلزات، - اولیه مواد. بیاندازید نگاهی -!ندارد اهمیتی روستا در چه شهر، در چه –وری کوچک اکنون به  یک کارگاه پیشه

که ها؛ و حتی هنگامیآیند، به عبارت دیگر از بانکارات میانحص از غالباً بزرگ، سرمایة از -چیزها ایرس و چوب ها،چرم

 اند.وابسته دارانی کوچک هستند، باز هم به سرمایة بانکیکنندگان این کاالها، هنوز سرمایهتهیه

آنها در خدمت سرمایة بزرگ یا دولت  اکثروضع کارکنان و کارمندان جزء در این ارتباط چگونه است؟ در اروپای غربی، 

اند. درصدِ کارکنان و ها وابستههای بزرگ و بنابراین در تحلیل نهایی به بانکهایی هستند که خود تماماً به سرمایهو شهرداری

 بزرگ رمایةس ةکارمندان که در نزدیکترین وضعیت به شرایط پرولتری قرار دارند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت سیطر

های انگلیس الست، در انگلستان و در آلمان، و همینطور هم در ایاالت متحده و در مستعمرهبا خیلی غربی اروپای در هستند،

 هم بسیار چشمگیر است. 

 ها. بنابراین منافع این اقشار اجتماعی به منافع سرمایة بزرگ گره خورده است یعنی به بانک

شوند؛ به دالیلی که بر ام و دیدیم که در حال حاضر آنها به کمونیسم جذب نمیصحبت کردهمن پیشتر از دهقانان فقیر 

 اند. شان به سرمایة بزرگ وابستههایکاالها و رهن شمردم، این امر را هم باید افزود که آنها برای ابزارآالت،

 شود رفیق؟ای حاصل میها چه نتیجهاین از

ساختارمند بزرگ تبدیل شده که تا  یک کلّ های مدرن اروپای غربی )و امریکا( به تنتیجه این است که جامعه و دول

یافته و توسط آن به حرکت درآمده طور کامل تحت استیالی سرمایة بانکی سازمانهایش، بهترین اعضا و دورترین شاخهایحاشیه

دارانه اما به هر حال ساختاریافته ه است، گرچه سرمایهو تنظیم شده است. نتیجه این است که این جامعه اینجا پیکری ساختاریافت

هایش این است که سرمایة بانکی که خون این پیکر جتماعی است، در سرتاسر آن جاری است و تمام اعضاء و ارگان است. نتیجه

در نتیجه تمام اعضا  گیرد ودهد و این کل، قدرت عظیمش را از سرمایه میرا شکل می یک کلکند؛ که این پیکر را تغذیه می

کنند؛ همگی به جز یکی: پرولتاریا که این خون، اند و از آن حفاظت میاش به آن وابستهو جوارح این پیکر تا پایان واقعی و عملی

 آفریند.ارزش اضافه را می

سرمایه در اختیار و به خاطر قدرت عظیمی که این بانکی   به خاطر این وابستگیِ تمام دیگر طبقات اجتماعی به سرمایة

 یابد.دارد، تمامی این طبقات با انقالب سر خصومت دارند، و به این خاطر هم هست که پرولتاریا خود را تنها می
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تواند خود را با شرایط وفق دهد[ و به مدد اعتبارات توان ترین قدرت جهان است، ]چون میمنعطف و چون سرمایه بانکی

و ترمیم داری را منسجم های سرمایهدارای و دولتاست، هم اوست که باز امروز جامعه سرمایه و نفوذ خود را صد برابر کرده

کند؛ یعنی حتی در شرایط پس از این جنگ دهشتناک، پس از هزاران میلیارد خسارت و در وضعیتی که برای ما عین می

 رسد.ورشکستگی آن به نظرمی

و از آنان تری به خود کشیده و دور خود جمع کرده با اقتدار باز هم فزونیا را تمام طبقات، غیر از پرولتارو به این شیوه، 

این نیرو، این انعطاف در انطباق یافتن با شرایط مختلف، و همچنین این منسجم یک کلّ فشرده در برابر پرولتایا ساخته است. 

 ی مدّتی طوالنی باقی خواهند ماند.اند که بعد از به وقوع پیوستن انقالب، براکردن تمام طبقات، آنقدر عظیم

کنم که رسد، و انقالب همراه با آن؛ و من فکر میای تضعیف شده است. بحران درمیمالحظهقطعاً سرمایه به صورت قابل

ها، هکند: یکی ]به دلیل[ انقیاد معنوی تودداری باز هم استحکام خود را حفظ میانقالب برنده خواهد بود؛ اما به دو دلیل سرمایه

 و دیگری سرمایة بانکی.

مان را با در نظر داشتن توان این دو عامل تعیین کنیم. عامل سومی هم وجود دارد که سرمایة بنابراین ما باید تاکتیک

کند و آن پر شماربودن پرولتاریاست. این طبقات خاطر آن تمام طبقات جامعه را علیه انقالب بسیج مییافته بهبانکی سازمان

شد کارگران )نزدیک به بیست میلیون کارگر در آلمان( را به انجام روزانه ده، دوازده، چهارده ساعت کنند که اگر میحس می

 کار واداشت، ممکن است راهی برای فرار از بحران وجود داشته باشد. این دلیل دیگری برای متحد شدن آنها است.

 این وضعیت اقتصادی در اروپای غربی است.

سرمایة بانکی هنوز این قدرت را نداشت و به تبع آن طبقات بورژوا و طبقات تحتانی به چنین انسجامی  در روسیه،

 های واقعی بین آنها وجود داشت. برای همین است که آنجا پرولتاریا تنها نبود.نرسیده بودند، و به همین دلیل هم شکاف

علت نیست که در اروپای غربی طبقات تحتانی، در انتخابات همچون یکنند. باین دالیل اقتصادیْ سیاست را تعیین می

شود آیند. میدهند، و به عضویت این احزاب درمیهای مطیعی که هستند، به اربابان خود، به احزاب طبقة فوقانی رأی میبرده

 حزبی برای خودشان ندارند. غربی، اروپای در عموماً  نه و آلمان، نه در انگلستان نه درگفت که این مردم فرومایه، 

اوضاع در این جهت از قبل هم خیلی پیش رفته بود، یعنی قبل از انقالب و قبل از جنگ. جنگ این گرایش را با فوران 

شدن تمام نیروهای گیری ناسیونالیسم و شوینیسم در مقیاس بزرگی تشدید کرد؛ مخصوصاً در پی تمرکز عظیم و تراستیو اوج

الب هم بر چنین وضعیتی سررسید و در نتیجه به نحو محیرالعقولی موجب تقویت  گرایش احزاب بورژوایی انقاقتصادی. موج 

 دهقانان شد. بورژوا و خردهبزرگ به امتزاج و وحدت و همینطور جذب کردن عناصر خرده
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 بود. دانیم چه چیز در انتظارمان خواهدجا میهای انقالب روس آویزة گوش ماست! اکنون در همهدرس

بزرگ و دهقانان خرد علیه  بورژوازی، دهقاناندر اروپای غربی، مخصوصاً در آلمان و در انگلستان، بورژوازی بزرگ و خرده

خاطر جنگ و انقالب، همگی در طورامپریالیسم و بهها، و همینها و تراستکارگران یک صف شدند و به واسطة انحصارات، بانک

 و چون مسألة کارگری منشاء همه چیز است ، آنها در عمل روی باقی مسائل متحد هستند. 27اند.بستهاین تقابل متحد و هم

دانم که ای را که باالتر )در فصل اول( در مورد مسألة دهقانی متذکر شدم، تکرار کنم. به خوبی میرفیق، اینجا باید نکته

شان روی خطوط عمومی اصلی را ندارند قرکردن تاکتیکومستنظران حزب ما هستند که توان نشاندن این شما نیستید بلکه کوته

نظران حزب ما هستند دانم که این کوتهکنند. من به خوبی میشان را بر خطوط جزئی فرعی بنا میهم تاکتیک و به همین دلیل

 اند.  سرمایة بزرگ  نباخته کنند که هنوز خود را به افسونجتماعی معطوف میهایی از این اقشار اخود را به بخش که همة حواس

گویم که حقیقت عمومی و گرایش عمومی در اروپای ، بلکه میکنمهایی را انکار نمیوجود جنین بخش وجههیچبه  من

 است که تاکتیک ما باید بنا نهاده شود!غربی این است که آنها تحت افسون آنها توسط سرمایة قرار دارند. و بر این حقیقت عام 

گویم که در جریان انقالبْ هایی به وجود آید. من فقط میکنم که ممکن است که باز هم شکافرا هم انکار نمیمن این 

کارگران اروپای غربی  برایها بعد هم کماکان چنین خواهد بود. اینکه گرایش عام معطوف به ائتالف این طبقات است و تا مدت

باشد تا روی جدایی و شکاف ]میان آنها[.  ف ]میان عناصر و اقشار بورژوازی[شان بیشتر به وجه ائتالبهتر این است که حواس

 گردد، و نه به رهبران و نمایندگانشان در پارلمان.زیرا اینجا امر انقالب در وهلة اول به خود کارگران برمی

طبقات تحتانی  عی اینگویم منافع واقنظرانی پیدا خواهند شد که گفتة مرا تحریف خواهند کرد که گویا من میکوته

 من که چیزی. اندشده سرکوب بزرگ سرمایة توسط[ نیز] طبقات این که دانممی خوبی به من. است بزرگ ةهمان منافع سرمای

بینند که خطر کنند، چراکه آنها نیز میبزرگ حمایت می از سرمایة دیگری زمان هر از بیش طبقات این: است این گویممی

 کمین آنهاست. انقالب پرولتری در

شان است، امکان بهبود یافتن استیالی سرمایه برای آنها در اروپای غربی تا حدی به معنی تضمین امنیت زندگی

کند؛ امری که در ابتدا یابد. امروز آشفتگی و انقالب آنها را تهدید میشان بهبود میشان یا حداقل اعتقاد به اینکه شرایطشرایط

ای ایستند و با اوهمکاری می کنند تا با هر وسیلهتب بدتری است. در نتیجه آنها در کنار سرمایه میبه معنی آشفتگی به مرا

و مرج خاتمه یابد و تولید دوباره از سرگرفته شود، تا کارگران وادارشوند ساعات بیشتری کار کنند و یک زندگی پر از هرج

                                                            

این حقیقت دارد که روند پرولتر کردن در طول جنگ بسیار رشد کرده است. امّا هرکس )یا تقریباً هر کسی( که پرولتر نیست، سفت به  27

 جنگد.علیه کمونیسم می کند وداری چسبیده است، اگر الزم باشد با اسلحه از آن دفاع میسرمایه
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ب پرولتری، پایان هر نظمی است، حتی اگر نظمی ضعیف باشد. از محرومیت را صبورانه بپذیرند. به چشم این طبقات، انقال

های بزرگ هستند و باز هم برای طوالنی مدت، حتی در طول انقالب در کنارش اینجاست که این طبقات همگی در کنار بنگاه

 خواهند ماند.

ب تعقیب کرد حرف در جریان انقالدر نهایت، باز هم باید در اینجا تاکید کنم که من از تاکتیکی که باید برای آغاز و 

هایش متزلزل شده باشد، داری تا پایههکه پیروزی نزدیک و سرمایحوش آخر انقالب، زمانیودانم که همه چیزحولزنم. میمی

تعیین  غازین و در طی آناین طبقات به سوی ما خواهند آمد؛ اما ما باید تاکتیک خود را نه برای پایان انقالب، بلکه برای دورة آ

 کنیم.

ین طبقات با هم خواهند ماند. از لحاظ ا ایست که در باال تشریح کردیم. در تئوریْبنابراین، در تئوری همه چیز به گونه

 م. خواهم آن را نشان دهست و این را اکنون مینظری این مسأله قطعی است. اما از لحاظ عملی هم به همان نسبت قطعی

بورژواها و شان را خردهیی که اعضایم احزاب بورژوای اروپای غربی، از جمله آنهاتمارژازی، هاست که تمام بواکنون سال

اند. آنها همگی در دشمنی با جنبش کارگری و حمایت از دهند، دیگرهیچ کاری به نفع کارگران نکردهدهقانان تشکیل میخرده

 اند.امپریالیسم و جنگ موضع گرفته

ستان، در آلمان، در اروپای غربی، حتی یک حزب هم وجود ندارد که از کارگران حمایت هاست که در انگلاکنون سال

 . 28اند.ها دشمن کارگران بودهکند. همة احزاب، در همة زمینه

تر هم شد. قوانینی دیگر خبری از قانون کار نبود ]مگر برای هرچه محدودتر کردن حوزة عملکرد آن[. اوضاع آن وخیم

القول احزاب گری با حمایت و تأیید متفقرفتند. امپریالیسم، استعمارگری و نظامیها مدام باال میشد. مالیات علیه اعتصاب وضع

خواهان و ها، ترقی، مذهبیهاهای میان لیبرالشد. تفاوتشود روبرو بورژایی را هم شامل میبورژایی، که احزاب خرده

 اها محو شد.بورژوکاران، بورژواهای بزرگ و خردهمحافظه

ی میان آنها «هاشکاف»ات بین احزاب، در مورد ها در مورد اختالفها و رفرمیستپرستمیهن-تمام آنچه سوسیال

ای بیش نبود؛ خزعبالتی که در تمام کشورهای بازیدقل -دمید، رفیق لنینهمین تنوری که شما در آتش آن می یعنی-گفتند، می

 به خوبی دیدیم که چه از آب درآمد.  ۱۹۱۴و اوت اروپای غربی پخش شد و در ژوئیه 

                                                            

ام. )]منتشر کرده های کمونیسمپایهدهد که این امر را در جزئیات اثبات کنم. این کار را در جزوه ای با عنوان ابعاد این جزوه اجازه نمی 28

 ، یادداشت مترجم فرانسوی(۱۹۲۰شده[ در هلند، آمستردام، 
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القول بودند و در عمل، در طی انقالب هم هرچه متحدتر شدند؛ متحد به عینه دیدیم که[ آنها همگی در آن زمان متفق]

م کارگران به برای تما انقالب، یعنی در نهایت، علیه تمام کارگران؛ چراکه این تنها انقالب است که بهبود واقعی وضعیت را علیه

شوند. و چون در طول جنگ، بحران و انقالب، تمام صف میکانقالب ی علیه، «شکافی»آوَرَد، تمام احزاب بدون هیچ ارمغان می

گیرند، و در مورد مسائل در یک جبهه قرار می تماممسائل اجتماعی و سیاسی به مسألة انقالب ربط دارند، این طبقات حول 

 ایستند.پرولتاریای اروپای غربی می مسائل رو در روی تمام

طبقات های بزرگ، امپریالیسم، جنگ و انقالبْ تمامی ها، انحصارات، بانکشود دید که تراستمی همخالصه، در عمل 

  29د.سازنای متراکم علیه کارگران میبورژوا و تمام طبقات دهقانی اروپای غربی را به هم جوش داده و از آنها تودهبوژواز و خرده

تان و در پس چه از لحاظ نظری و چه عملی این مسأله را قطعی است. در انقالب اروپای غربی، اللخصوص در انگلس

 داری بین این طبقات وجود ندارد.مهم و معنی« شکاف»هیچ  آلمان، به

های در پارلمان ]در بخش هفت: آیا باید ۴۱و  ۴۰ای شخصی اشاره کنم. در صفحات در اینجا باز هم باید به مسأله

که هر مابین کالم بگویم کنید. [ را نقد و به از یکی از تزهایش اشاره می۱۷بورژوایی شرکت جست؟[ شما دبیرخانة آمستردام ]

گویید که کمیسیون آمستردام پیش از محکوم کردن اید، خطاست. امّا ]به هر رو[، شما همچنین میچه شما در مورد آن گفته

ن بتواند این محکوم ظیفه داشت یک تحلیل از مناسبات طبقاتی و روابط احزاب سیاسی ارائه دهد، که برمبنای آپارلمانتاریسم، و

خواهم رفیق! این کار در وظیفة کمیسیون نبود؛ چراکه آنچه مبنای تز دبیرخانة آمستردام بود، کردن را توجیه کند. عذر می

اند و هنوز هم ن بودهن و در بیرون از پارلمان از خیلی وقت پیش علیه کارگرایعنی اینکه تمام احزاب بورژوایی در درون پارلما

ها، دست کم تبین آنها پدید نیامده، چیزی است که از خیلی وقت پیش ثابت شده و عموماً مارکسیس« شکافی»هستند، و هیچ 

 یم.در اروپای غربی، آن را قبول دارند. بنابراین ما کاری به تحلیل این مسأله نداشت

ید و شمایی برعکس: این وظیفه بر عهدة شماست، شمایی که طرفدار سازش و ائتالف با احزاب سیاسی در پارلمان هست

مالحظه بین احزاب بورژوایی را اثبات قابل« شکاف»کشانید. این بر عهدة شماست که وجود که ما را بدین گونه به اپورتونیسم می

 کنید.

                                                            

ایم. هلند بدون در کشورمان بوده« هاشکاف»ا با چشمان خود شاهد محو شدن این دانیم. مهای هلندی، این را به خوبی میما، ما چپ 29

شود. در اینجا دیگر احزاب دموکرات، مسیحی خاطر مستعمراتش یک امپریالیست قدرقدرت محسوب میشک یک کشور کوچک است، امّا به

رسد وانیم بهتر قضاوت کنیم تا یک روس که بدبختانه به نظر میتها در این رابطه مییا سایر احزاب وجود ندارد. با این وجود، ما هلندی

 سنجد. اروپای غربی را با همان معیارهای روسی خود می
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در اروپای غربی سوق دهید. کاری را که ترلسترا، هندرسون، شایدمان، توراتی، و االآخر،  خواهید ما را به سازششما می

خواهید در زمان انقالب به انجام رسانید. شما قبل از هر چیز نتوانستند در دورة رشد آرام ]مبارزه طبقاتی[ انجام دهند، شما می

 اروپای از هاییمثال با بلکه  ـ!ندارد کاری که –ال آوردن از روسیه باید اثبات کنید که اصالً چنین چیزی ممکن است؛ و نه با مث

 خودتان تجربة از فقط و فقط تقریباً شما زیرا ندارد، هم تعجبی. ایدداده انجام ممکن شکل انگیزرقت به را وظیفه این شما. غربی

 اید.مثال آورده غربی، اروپای از مدرن کشوری نه مانده،عقب شدّت به کشوری تجربة روسیه، در

های روسیه که بعداً به آنها بازخواهم گشت، من در تمام جزوة شما که مشخصاً به مسألة تاکتیک به استثنای مثال

یابم: کودتای کاپ در آلمان و در انگستان،در ارتباط با  کابینة لیود پردازد، به غیر از دو مثال از اروپای غربی، چیز دیگری نمیمی

 که آسکیت در رأس اپوزیسیون بود. انیزم -جرج/چرچیل

انگیزتر از آنند که گواهی باشند بر اینکه بین احزاب بورژایی و در همین های شما بسیار کمتر و رقتدر حقیقت مثال

 واقعی وجود دارد!« هایشکاف»دموکرات نیز، -حال، در احزاب سوسیال

داری بین احزاب بورژوایی )و در این صورت کاف مهم و معنیاگر یک زمانی الزم بود نشان دهیم که در اروپای غربی ش

دموکراسی نیز( در دورة انقالب در مقابل کارگران وجود ندارد، کودتای نظامی کاپ بهترین اثبات آن بود. کودتاگران -در سوسیال

ها را نه مجازات کردند، نه به ها نداشتند، آندموکرات-ها، اعضای احزاب سانترالیست و سوسیالطرفدار کاپ، کاری به دموکرات

که دوباره قدرت را به دست گرفتند، کودتاگران را نه بازداشت و مجازات زندان افکندند، نه به قتل رساندند! و آنها هم زمانی

 ها گوی سبقت را از هم ربودند!کردند، نه کشتند. امّا هر دو طرفْ در کشتار کمونیست

ف بودند. برای همین هم پای ساختن هیچ نوع دیکتاتوری با همدیگر نرفتند. ها آن موقع هنوز خیلی ضعیکمونیست

 یک دیکتاتوری خواهند ساخت.   با همها قدرتمند شدند، دفعة بعد که کمونیست

توانستند در آن موقع از یک شکاف)!( ها میاین وظیفة شما بود و کماکان هست رفیق که نشان دهید چطور کمونیست

 هست کماکان و بود شما وظیفة این. بشود تمام کارگران نفع به که نحویبه البته –مان بروز کرده سود ببرندحزبی که در پارل

 کنند؛ برداریبهره آن از و دهند نشان کارگران به را شکاف این تا گفتندمی بایستمی چه کمونیست نمایندگان دهید نشان که

دار و مهمی بین این مستحکم نشوند. شما از این کار قاصرید، چراکه شکاف معنی آن از بورژوایی احزاب که ایشیوه به طبیعتاً

احزاب در دورة انقالب وجود ندارد. توجه کنید که همة بحث حول همین دورة انقالب است. این وظیفة شما بوده، و و کماکان 

ودمندتر آن است که توجه کارگران را به هایی در مواردی خاص وجود داشته، سهست که نشان دهید که اگر واقعاً چنین شکاف

 به ائتالف و اتحاد مقدس بکشانید.  ها جلب کنید تا اینکه آنها را به سوی یک گرایش عمومی]ماهیت[ این شکاف
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پیش از اینکه بیایید و ما را در اروپای غربی رهبری کنید وظیفة شما این بود و کماکان هست رفیق که به ما نشان دهید 

 هایی سراغ دارید.ر اروپای غربی چنین شکافد نگلستان، در آلمان،کجا در ا

زنید که گویا حرف می اسکویتبین چرچیل، لیود جرج و « شکاف»توانید انجام دهید. شما از شما این کار را هم نمی

مورد آن با شما بحث کنم، زیرا  خواهم درست: حتی نمیآور اانگیز و رقتکردند؛ واقعاً ترحمبایست از آن استفاده میکارگران می

به صورت تصنعی  « شکاف»دانند که از روزی که در انگلستان پرولتاریای صنعتی اندکی قدرت به دست آورد، این نوع همه می

شدند؛ برای فریب کارگران، تا آنها را از این طرف به آن طرف بکشانند و و هرروزه توسط خود احزاب و رهبران بورژوا ایجاد می

آید که به همین منوال سربدوانند و بدین ترتیب آنها را تا ابدالدهر در وضعیت ضعف و وابستگی نگه دارند. حتی اغلب پیش می

گرفتار آمده!  ر درون یک حکومت باشد: لیود جرج و چرچیل. رفیق لنین در همین دام تقریباً صد سالهد)!( «رقیب سرسخت»دو 

کاری بنا کنند! آنهم در دورة انقالب!... ولی فردا است که سیاست خود را روی این دقل گلیسیاو درپی متقاعد کردن کارگران ان

رسند، در حالی که شما پرولتاریای انگلیسی را با یک توهم ها علیه انقالب به وحدت میها و اسکویتها، لیود جرجرفیق، چرچیل

 اید. فریب داده و تضعیف کرده

هایی بسیار روشن و مشخصْ تعارضات و اختالفات واقعی و به طور روشن، انضمامی، با مثالرفیق، وظیفة شما بود که 

 ۷۲ ةعنوان مثال در صفحتمام فصل آخر به )چناچه درهای پرطمطراق گوییمعنادار اروپای غربی را نشان دهید، نه اینکه با کلی

ست که معنی هستند. بله این کاری اد که در اینجا  مصنوعی و بیزیبپردا روسیه در اختالفات و تعارضات به( ایدکرده را کار این

ها را ارائه ندهید، ما شما را باور نخواهیم کرد. اگر روزی که شما این مثالاید. تا زمانیشما اصالً در جزوة خود از عهدة آن برنیامده

ما این است: اینها همه توهماتی هستند که صرفاً به درد این کار را انجام دادید، ما هم به شما پاسخ خواهیم داد. تا آن روز حرف 

کنند. رفیق، حقیقت این است که شما به غلط، انقالب خورند و آنها را به یک تاکتیک خطا رهنمون میفریب دادن کارگران می

های کنید که در دولتبه غلط؟ برای اینکه شما فراموش میچرا  کنید.در اروپای غربی را با انقالب روسیه  یکسان تلقی می

مالکین زمین، -داران های اروپای غربی )و آمریکای شمالی(، یک قدرت بسیار برتر بر انواع مختلف سرمایهمدرن، یعنی دولت

وجود دارد. این قدرت چیزی غیر از سرمایة بانکی نیست. سرمایة بانکی که با قدرت امپریالیسم  -داران صنعتی و تجاریسرمایه

 سازد.بورژوازی و دهقانان را هم با آنها متحد میداران را یکپارچه کرده و خردهم سرمایهتما همسان است،

هایی وجود گویید که بین احزاب بورژوایی و احزاب کارگری شکافامّا هنوز یک  نکتة دیگر برایتان باقی مانده. شما می

 یقیناً!    توانیم از آنها سود ببریم. این حرف درستی است؛دارد که ما می

ها و بورژواها، در طول جنگ و در طول انقالب بسیار کمرنگ دموکرات-با این وجود باید گفت که این شکاف بین سوسیال

ها وجود داشته و کامالً ممکن است که باز هم به وجود بیاید؛ پس اند! البته از این قبیل شکافبوده و ]امروز[ عموماً محو شده
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کارگری « خالصاً »یم؛ مخصوصاً به این دلیل که در انگلستان شما علیه سیلویا پانکهورست به حکومت باید از آنها صحبت کن

سوسیالیستی « خالصاً»کنید و ]البد[ علیه ک.آ.پ.د به حکومت احتمالی اشاره می [ و دیگران۱۸توماس، هندرسون، کلینِس ]

 30ابرت، شایدمان، نوسکه، هیلفردینگ، کریسپین، کوهن.

کند که های کارگری معطوف کرده و آنها را تشویق میتان که توجه کارگران را به این حکومتگویید که تاکتیکشما می

هایی ها کمک برسانند، تاکتیکی روشن و ثمربخش است و تاکتیک ما را که با شکلگیری چنین حکومتبه تشکیل این حکومت

کارگری هم، در جایی که « خالصاً»های ما در رابطه با یک چنین حکومتکنید. نه رفیق، موضع بار ارزیابی میمخالف است زیان

تر بخشب  ثمرتَرَکِ بین احزاب کارگری و احزاب بورژوازی گشاد شده و به گسست کامل منجر شود، خیلی روشن و برای انقال

 است. 

تواند ضروری و ت. این کار میه حیات خود ادامه دهند، امری ناممکن نیسهایی از این دست باینکه بگذاریم حکومت

گذاریم که می حرکتِ رو به جلوی جنبش باشد. اگر وضعیت چنین باشد و ما هنوز نتوانیم دورتر برویم، خب در این صورت ما

کنیم و به محض اینکه بتوانیم، آن را سرنگون کرده و ای نقد میحکومت به حیات خود ادامه دهد؛ آن را بدون کمترین مالحظه

از طریق شرکت در  حکومت کمونیستی جایگزین خواهیم کرد. امّا این کار را در انقالب، در اروپای غربی، در پارلمان و با یک

 کنیم. انتخابات نمی

کنیم، برای اینکه در اروپای غربی و در انقالب کارگران کامالً تنها هستند؛ برای همین است ما در این کار مشارکت نمی

که تاکتیک شما، یبستگی دارد؛ درحال شانهمه چیز، به ارادة آنها به کنش و هوشیاریخوب می شنوید، ، اینجا همه چیزکه 

 مستقل کمونیست یک چه–ها و فالن یا بهمان فرد از هواداران خود شماست ها، با کریسپینها و هندرسونسازش با شایدمن

شما هم در درون پارلمان و هم بیرون  . چون تاکتیک-بی.اس.پی. از یا اسپارتاکیست لیگ از اپورتونیست یک چه باشد انگلیسی

کند کسانی را انتخاب کنند که از کند، چون کارگران را وادار میها را سردرگم میاز آن، اینجا در اروپای غربی و در انقالب آدم

کند. برای همین ما ، اذهان را روشن مین خواندن دشمناعتمادند. تاکتیک ما در عوض، با دشمباز و غیرقابلدانند حقهقبل می

کنیم، حتی اگر به خاطر این در گزینیم و تاکتیک شما را رد میدر اروپای غربی، در اوضاع و احوال فعلی، تاکتیک خود را برمی

رلمان!!( استفاده )در پا« هاشکاف»این نتوانیم از  اگر به خاطر ای در پارلمان نداشته باشیم و حتیدوران فعالیت مخفی نماینده

 بکنیم. 

                                                            

آیند یا نه. در این مورد نیز، مثال روسیه )کرنسکی( شاید کارگری به وجود می« خالصاً»های سؤال اینجاست که آیا در آلمان این حکومت 30

، کودتای ۱۹۲۰کند. من در ادامه متن نشان خواهم داد چرا در وضعیتی مثل روزهای مارس در آلمان )مارس اه میشما را یکبار دیگر گمر

 سوسیالیستی حمایت کرد.« خالصاً»بایست از این حکومت کاپ: یادداشت مترجم فرانسوی(، نمینظامی
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آید که با زند. امّا حال این سؤال پیش میآورد و به توهمات دامن میپس[ توصیه شما اینجا نیز ابهام و گنگی به بار می] 

؟ آیا نباید Labour Partyها؟ با مبارزین حزب کاردموکرات چه باید کرد؟ با مبارزین حزب مستقل-مبارزین احزاب سوسیال

 که آنها به صف ما ملحق شوند؟  کاری کرد

و جلسات، با  بورژوای این احزاب را با تبلیغاتها، این نیروها یعنی کارگران و عناصر خرده«چپ»در اروپای غربی ما 

ها؛ مان در کارخانهکنیم، با شعارها و فعالیتای که از خودمان ارائه میکنیم و باز هم بهتر با نمونهمان به خود جلب میمطبوعات

رفته از دستشان کنیم، به هر حال ای پیدا شدند که موفق نشدیم از این طرق جلبآن هم در جریان انقالب. اگر هم  عده

و مستقل یا کارگری در انگلستان و دیگر  دموکرات-توانند یک راست بروند به جهنم. این احزاب سوسیالو می شوندمحسوب می

کارگران را متقاعد  ها، یعنیتوانیم اولیاند. در دراز مدت، ما میبورژواها تشکیل شدهان و خردهاحزاب مشابه در آلمان، از کارگر

دهقانان، اهمیت اقتصادی ناچیزی دارند؛ چند ها را جذب خواهیم کرد؛ که آنها هم برعکس کنیم، امّا تنها تعداد کمی از دومی

 قطارانشهم و نوسکه که –بورژواها پیوندند، امّا اکثریت غالب خردها میمان و غیره به مخاطر تبلیغاتنفری از این افراد به

تا به آخر، به مرور پیشرفت انقالب بیشتر دور سرمایه  و هستند داریسرمایه به متعلق -دهندمی تکیه بخش این بر مخصوصاً 

 شوند.جمع می

نای آن است که از اعضا و هواداران این احزاب کارگری، کنیم به معاما آیا اینکه ما در انتخابات از این احزاب حمایت نمی

ایم و با آنها دشمن هستیم؟ برعکس، ما به دنبال این ها از حزب کارگر و غیره جدا افتادهدموکرات-ها، از سوسیالاز مستقل

خوانیم: به اعتصاب، ک فرامیکه ممکن است با آنها تماس برقرار کنیم. در هر فرصتی، ما آنها را به کنش مشترهستیم که تا جایی

جا به دنبال آنها . ما در همههای کارخانهبه ایجاد شوراهای کارگری و کمیته به بایکوت، به شورش، به نبرد خیابانی، و مخصوصاً

ن آنها را تواخیابان. آنجاست که امروز می  ها، در جلسات و در کفهستیم، اما نه مثل گذشته در عرصة پارلمانی، بلکه در کارگاه

-کنیم. این است پراتیک جدید، پراتیک کمونیستی که جای پراتیک سوسیالیافت، آنجاست که ما آنها را به خود جذب می

 گیرد.دموکراسی را می

ها و دیگران را به پارلمان و به حکومت بفرستید تا معلوم ها، مستقلدموکرات-شما رفیق، به دنبال این هستید که سوسیال

خواهید به این شیوه از پارلمان استفاده کنید تا نشان دهید که پارلمان به هیچ دردی گرانی هستند. شما میلهشود چه حی

 خورد.نمی

گذارید حلقة دار را خودشان به کنید و میشوید، جلوی آنها دام پهن میشما با کارگران از در فریب و نیرنگ ظاهر می

توانیم این کنیم برای اینکه اینجا میبه آنها کمک کنیم تا در دام نیافتند. ما این کار را میگردن بیاندازند. شیوة ما، این است که 

کنید، ما تاکتیک مردمان صنعتی را. در این قضیه نه تمسخر ببینید و نه کار را بکنیم. شما تاکتیک مردمان دهقان را دنبال می
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اید؛ فقط باید توجه کنید که، نه در مسائل کوچک، درستی حرکت کردهگوشه و کنایه؛ من باور دارم که در روسیه شما در مسیر 

نه در مورد مسائل بزرگ، نباید چیزی را به ما تحمیل کرد؛ در برخورد به سندیکا و پارلمانتاریسم نباید ما را وادار کنید که کاری 

 بار است.را انجام دهیم که در روسیه خوب بوده ولی در اینجا زیان

اید که انقالب در اروپای غربی آغاز گویید، و بارها از این نظر دفاع کردهین مسأله را متذکر شوم. شما میمن باید آخر

ترین طبقات به پرولتاریا، به قدر کافی متزلزل یا خنثی شده و نسبت از آن طبقات فرودست، نزدیک پیش نخواهد شد، مگر آنکه

بود و با توجه به اینکه نشان دادم که چنین چیزی غیرممکن است، یعنی این میشده باشند. اگر این نظر شما صحیح  به او جلب

شد. من اغلب شود نتیجه گرفت که انقالب غیرممکن میتوانند در ابتدای انقالب متزلزل، خنثی یا جلب شوند، میطبقات نمی

ای با امّا خوشبختانه این نظر شما در مورد مسألهام. این نکته را از جانب نزدیکان شما، از جمله یک بار از رفیق زینوویف شنیده

کند که شما کامالً زند، غلط است. این صرفاً یکبار دیگر ثابت میای که سرنوشت انقالب را رقم میچنین درجه اهمیتی، مسأله

 کنید. به این موضوع در فصل آخر بازخواهم گشت.انداز خاص اروپای شرقی قضاوت میاز چشم

رتونیستی اپو بازیام که بخش اعظم دومین استدالل شما به نفع پارلمانتاریسم، حقهدین ترتیب نشان دادهکنم بفکر می

نظرهم، پارلمانتاریسم باید اکنون با شکل دیگری از مبارزه جایگزین شود که این معایب را نداشته ولی است که حتی از این نقطه

 محاسنش به مراتب بیشتر باشد.

تواند چیزهای تواند امتیازاتی داشته باشد. یک حکومت کارگری میم که تاکتیک شما در این موضوع میکنمن اعتراف می

تواند امتیازاتی داشته باشد. ما این را قبول داریم؛ کاری هم تاکتیک شما میخوب و نیز شفافیت به همراه بیاورد. در دورة مخفی

گفتیم: ما رشد آگاهی خود کارگران را باالتر از هر چیزی قرار ها میرفرمیست ها و بهطوری که قبالً به رویزیونیستامّا همان

بالندگی ارادة معطوف به گوییم: ما می« تاندست راستی»دهیم، باالتر از هر امتیازی، امروز هم به شما، به لنین و به رفقای می

امروز در اروپای غربی همه چیز باید در خدمت این هدف دهیم. درست مثل گذشته، را باالتر از از هر چیز قرارمی هاعمل توده

ای روی نتیجه تردید ندارم. ما بر شما پیروز یا با لنین. من لحظه« هاچپ»باشد. خواهیم دید که حق با چه کسی است، با 

 نودِل و لِگین را شکست دادیم.خواهیم شد، همانطور که ترلسترا، هندرسون، رِ 

ها )که دائماً از ابتدا تا های روسیه. جزوة شما سرتاسر پر است از این مثالپردازم: مثالشما میاکنون به سومین استداالل 

ام؛ درست مثل گذشته هنوز هم این شوند(. من هر چیزی را که در مورد آنهاست با دقت فراوانی خواندهانتهای کتاب ظاهر می

ها خاطر اینکه تماسبه-های شما را که انگیزهام. حتی زمانیشما بوده به بعد، من همیشه با ۱۹۰۳کنم. از ها را تحسین میمثال

کردم. تاکتیک های خودتان دفاع می[، از شما با استدالل۱۹لیتوفسک ]-دانستم، مثل مقطع صلح برستنمی -قطع شده بود

وزی رسیدند؛ امّا این در اروپای غربی ها به لطف این تاکتیک بود که به پیرطور قطع برای روسیه بسیار عالی بود و روسشما به
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ها و دیکتاتوری پرولتاریا که ابزارهای چه معنایی دارد؟ به نظر من هیچ معنایی ندارد یا معنای زیادی ندارد. ما برسر سوویت

بوده  های خارجی شما نیز به چشم ما، دست کم تا حاال نمونهافق داریم. تاکتیکتو انقالب و ساختمان ]سوسیالیسم[ هستند

ای دیگر است، و این هم کامالً است؛ امّا وقتی صحبت از تاکتیک شما برای کشورهای اروپای غربی است، وضع کامالً به گونه

 است. طبیعی

تواند همان تاکتیک در اروپای شرقی باشد؟ در روسیه کشاورزی وسیعاً مسلط بر چه اساسی تاکتیک در اروپای غربی می

تی که صرفاً بخش کوچکی از آن واقعاً رشدیافته و در رابطه با کلّ کشور بسیار کوچک بود و این صنایع داری صنعبود و سرمایه

شد! این قضیه در اروپای غربی مخصوصاً در آلمان و در انگلستان، دقیقاً های خارجی تغذیه میتا حد زیادی توسط سرمایه

سرمایه با اتکا به سرمایة ربایی و تنزیلی بوده، در اینجا، مبنا بر  افتادةبرعکس است. در کشور شما، همة اشکال قدیمی و عقب

سرمایة بانکی است که به درجة اعالیی از توسعه رسیده و تقریباً بالمنازع غالب است. آنجا هنوز بقایای عظیم دوران فئودالیسم 

داری بر ترین سرمایهستان و در آلمان، پیشرفتهویژه در انگلای و بربریت وجود دارد. اینجا، بهو ماقبل فئودالیسم، حتی قبیله

فقیر، طبقات متوسط  کشاورزی، تجارت، حمل و نقل، صنعت تسلط کامل دارد. آنجا، بقایای قابل مالحظة سرواژ، دهقانان

ت پیشرفته در فقیربا تولید مدرن، با وسایل حمل و نقل، تکنولوژی و مبادال اند؛ اینجا، حتی دهقانانروستایی در حال اضمحالل

دارهای بزرگ شان به صورت تنگاتنگی با سرمایهتریناند؛ چه در شهر و چه در روستا، طبقات متوسط، حتی فرودستارتباط

رابطه دارند. هنوز در آنجا طبقاتی وجود دارند که پرولتاریای بالنده بتواند با آنها متحد شود. وجود این طبقات، خودش به تنهایی، 

 سازد و طبعاً در برخورد به احزاب سیاسی هم وضع به همین شکل است. اینجا هیچ خبری از این عوامل نیست.میعاملی مساعد 

دنبالة طبیعی این تمایزات ]میان روسیه و اروپای غربی[ این است که در روسیه سازش کردن، پیمان بستن با این و آن، 

ها و زمینداران ها و اختالفاتی بین لیبرالت. استفاده کردن از جداییکنید، خوب اسآنطور که شما با شور و هیجان تشریحش می

بزرگ وجود داشته امرمناسب و خوبی بوده است؛ در اینجا، چنین چیزی امکان ندارد. تفاوت تاکتیک در شرق و در غرب ]و 

اع و احوال ما. تاکتیک ما در شود. تاکتیک ما منطبق است بر شرایط و اوضضرورت تاکتیکی ویژة شرق[ از همین امر ناشی می

 اینجا به همان اندازه خوب است که تاکتیک شما در آنجا.

یابم؛ امّا وقتی بحث هایتان از روسیه را میمثال  ۵۲و  ۵۱، ۴۰، ۲۷، ۲۶، ۱۳، ۱۲طور ویژه در صفحات در جزوة شما، به

های ارتجاعی فعالیت کنند؟[، هر چقدر د در اتحادیهبای انقالبیون آیا: ۶ فصل در( ]۲۷ ةبر سر سندیکاها در روسیه است )صفح

تر، بسیار هایی برندهمعنی هستند؛ چراکه در اینجا پرولتاریا به سالحهم که در آن چارچوب ارزشمند باشند، برای اروپای غربی بی

، ۲۶، ۱۶گردد )صفحات انقالبی بازمیای غیرهای شما یا به دورهکه بحث بر سر پارلمانتاریسم است، مثالتر نیاز دارد. زمانیبرنده

گردد که اصالً برای آید، یا به وضعیتی چنان متفاوت از وضعیت ما برمی( و به کار وضعیتی که اینجا بدان پرداختیم نمی۵۱، ۴۱
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نید بورژوا حساب ک(؛ چون شما توانستید روی احزاب دهقانان فقیر و خرده۵۱، ۴۱، ۴۰، ۳۷، ۱۲معنی هستند )صفحات ما بی

 31 ]و ما خیر[.

کمیتة اجرایی  رسد که قضاوت تماماً خطای شما، غلط بودن کتاب شما ـ همینطور غلط بودن تاکتیکرفیق به نظرم می

شود که شما به حد کافی شرایط ما شرایط اروپای غربی را نجا ناشی میصرفاً از آ  -آیدمسکو هم که به مذاق شما خوش می

دانید استخراج نکرده و زیاده از حد اره می، برای اینکه شما پیامدهای درست چیزی را که در این بشناسید، یا بهتر بگویمنمی

 کنید.همه چیز را از زاویة دید روسی قضاوت می

ا اینجا با نهایت وضوح تکرار کرد، زیرا سعادت و مصیبت پرولتاریای اروپای غربی، و باید آن ر -امّا این بدان معنی است 

اگر شما بر این تاکتیک اصرار بورزید، نه شما و نه کمیتة ه ک -ی سرتاسر جهان و انقالب جهانی، به آن بستگی داردپرولتاریا

 اجرایی مسکو، نخواهید توانست انقالب اروپای غربی و در نتیجه انقالب جهانی را رهبری کنید.

رضة تشکیل دادن یک فراکسیون در پارلمان را خواهید جهان را تغییر بدهید، آیا فقط عُپرسید: شُمایی که میشما می 

 دارید؟

بست و مختوم کردن آن با شکست، نتیجة فوری تالش برای بکاربستن دهیم: هدایت جنبش کارگری به بنما پاسخ می

اند: کشتوهم می این کتاب، کتاب شماست و کتاب شما به نحو احسن گویای این است. کتاب شما کارگران اروپای غربی را به یک

 جریان در غربی روپایا بورژوازی اینکه: ندارد وجود که دهدمی وعده سازش با بورژوازی به وقت انقالب؛ کارگران را به چیزی

 هاپرستمیهن-وسیالس با سازش یک اینجا که کندمی ادعا. است شده پراکنده و زده پا و دست تضادهایش و اختالفات در انقالب

 نشیند.که از این سازش چیزی جز فاجعه و خرابی به بار نمیتواند مفید باشد، در حالیمی مانپارل)!( مردد عناصر و

های فراوان از آن بیرون نیامده و تازه دارد برد که او با وجود تالشکتاب شما، پرولتاریای اروپای غربی را در باتالقی فرومی

دونالد، لنگه، گرداند که شایدمن، کلینس، رنودل، کائوتسکی، مکرمیکشد. کتاب شما ما را به باتالقی بخود را از آن بیرون می

تواند دل آنها را و همچنین دل بورژواها را شاد تینگ، ترلسترا ما را به آنجا هدایت کرده بودند. )این کتاب فقط میندرولد، براوان

اب برنشتاین برای ونیست، همان چیزی است که کتاین کتاب برای پرولتاریای انقالبی کمکند، البته اگر چیزی از آن بفهمند(. 

 انقالبی بود. این اولین کتاب بد شماست. برای اروپای غربی، بدترین چیز ممکن است.پرولتاریای ماقبلِ 

                                                            

کنم که تمام آنها را دوباره بخوانند و به این نندگان دعوت میشود. از خواکننده میهای روسیه زیادی کسلپرداختن به تمام این مثال 31

 ترتیب مالحظه کنند که آنچه در باال گفته شده مطابق واقعیت است.
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، است که یک بلوک فشرده ایجاد کنیم، همه چیز را از پایه از سربگیریم و همة کسانی را که در بطن «چپ»بر ما، رفقای 

 32دارند، به شدیدترین شکلی نقد کنیم.نال سوم در جهت درستی گام برنمیانترناسیو

ای بگیرم، خواهم گفت: سه استدالل شما به نفع پارلمانتاریسم یا معنای خاصی ها نتیجهپس اگر بخواهم از این گفته

 بار است.اریا فاجعهیا غلط هستند. در مورد این موضوع هم، مثل مسألة سندیکایی، تاکتیک شما برای پرولتد ندارن

 

 

 

  

 چهار( اپورتونیسم در بطن انترناسیونال سوم

 

 

 

 .ف بزنمبا جزئیات از آن حرمسألة اپورتونیسمی که در خود صفوف ما وجود دارد آنچنان با اهمیت است که باید 

یّ و حاضر آن را در . ما حانترناسیونال سوم به هیچ وجه اپورتونیسم در بین ما از میان نرفته نمرده است ایجادرفیق! با 

بود اگر آنچه ن تکامل میآسا و خالف همة قوانیکنیم؛ وانگهی، این معجزهتمام احزاب کمونیستی، در تمام کشورها، مشاهده می

 داد!مرگ انترناسیونال دوم بود، در انترناسیونال سوم به بقای خود ادامه نمی ءسر منشا

دموکراسی و آنارشیسم جریان داشت، در -نبرد بین سوسیال 33سیونال دومگونه که در انترنادرست برعکس، همان

 انترناسیونال سوم هم نبرد بین اپورتونیسم و مارکسیسم جریان خواهد داشت.

ها به  پارلمان برخواهند گشت تا در جایگاه رهبری قرار گیرند، و از دوباره شاهد خواهیم بود که[ کمونیست]اکنون 

شان در انتخابات حمایت خواهد شد. به جای ایجاد احزاب در خدمت کمونیسم، ارگری به هدف کسب آرایسندیکاها و احزاب ک

کمونیسم در خدمت ایجاد احزاب قرار خواهد گرفت. از آنجا که انقالب اروپای غربی انقالبی بطیء و آرام خواهد بود، دوباره به 

                                                            

که کارگران هنوز قدرت انجام آن را ندارند، پارلمانتاریسم الوقوع نیست و جاییمن به سهم خود باور دارم که در کشورهایی که انقالب قریب 32

ها و نقدها قرار گیرند. فکر ترین کنترلند هنوز مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت، ضرورت دارد که نمایندگان پارلمانی مورد دقیقتوامی

 کنم رفقای دیگر نظر متفاوتی داشته باشند.می
 . )مترجم فارسی(به احتمال قوی منظور گورتر انترناسیونال اول است و این اشتباه ناشی از یک خطای قلمی است  33
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های صادق را شود؛ آزادی بیان سرکوب شده و کمونیستاها تن داده میها و بورژوپرستمیهن-سازش پارلمانیِ فاسد با سوسیال

 های انترناسیونال دوم خواهیم بود.اخراج خواهند کرد. خالصه، شاهد بازگشت پراتیک

ها قد علم کند، باید در صحنه حاضر باشد، همانطور که در انترناسیونال دوم ها، برای مبارزه با اینچپ باید در مقابل این

کنند جانب کسانی که گمان می زها و انقالبیون حمایت شود، حتی اباید در انجام این وظیفه از جانب تمام مارکسیستد. او میبو

بیرون، چنان که  که چپ اینجا و آنجا در مواردی دچار اشتباه است؛ چراکه اپورتونیسم خطرناکترین دشمن ماست، نه صرفاً در

 مان.صفوف درونهمچنین در (، بلکه ۱۳ ةگویید )صفحشما می

 رادیکال زیادی پچ که است این از بدتر بار هزار پرولتاریا، نیروی و روحیه بر ویرانگرش پیامدهای با اپورتونیسم ةرخن

 نیست، مناسب تیکشتاک که دریافت اینکه محض به و ماندمی انقالبی هم باز برود، دور زیادی گاهی اگر حتی چپ. شود ظاهر

رود و بیش از پیش شود، بیش از پیش در باتالق فرومیمی ترطلبهمواره فرصتطلب کند. امّا راست فرصتیرا عوض م آن

 کند. این ]تجربه[ مجانی به دست نیامده و حاصل بیست و پنج سال مبارزه ماست. کارگران را فاسد می

شرهاست: رفرمیسم، جنگ، خرابی،  سرچشمة تمام . اپورتونیسمطلبی طاعون جنبش کارگری، مرگ انقالب استفرصت

 یونال سوم.مرگ انقالب در مجارستان و در آلمان. اپورتونیسم باعث شکست ما شده است؛ و اینک اینجاست در دل انترناس

رایی بنگیرد! به تمام چه نیازی به توضیح بیشتر است؟ به اطرافتان نگاه کنید رفیق! افسوس ابتدا به خودتان ، به کمیتة اج

 ی اروپایی نگاه کنید.کشورها

را که امروز ارگان حزب کمونیست انگلستان شده است،  British Socialist Party حزب سوسیالیست بریتانیاروزنامه 

رمق سندیکاها، حزب کار، نمایندگان این حزب، را با نقدهای نشریات بخوانید. ده، بیست شماره از آن را بخوانید؛ این نقدهای بی

کند؛ ای که با همین حزب کارگری مبارزه میید. نشریة سازمانی حزب کارگری را مقایسه کنید با نشریهمقایسه کن« چپ»

شود. همة اینها با هدف قدرت مالحظه خواهید کرد که اپورتونیسم در چه مقیاس وسیعی به سمت انترناسیونال سوم نزدیک می

قالبی(. قدرت گرفتن به همان روال انترناسیونال دوم! به این هم فکر گرفتن دوباره در پارلمان )به لطف تکیه بر کارگرهای ضدان

زودی حزب سوسیالیست مستقل آلمان درِ انترناسیونال سوم را خواهد کوبید، و به زودی تعداد بسیاری از دیگر احزاب کنید که به

کردید که کائوتسکی، توماس و دیگران  پندارید که اگر این احزاب را مجبورکشند! آیا شما میسانتریست پشت این در صف می
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را اخراج کنند، یک خروار، هزاران و هزاران اپورتونیست دیگر پیدا نخواهند شد که جای آنها را بگیرند؟ تمام این اقدامات 

 مخصوصاً پس از انتشار جزوة شما. 34شوند.ها نزدیک میشمار اپورتونیستها بچگانه است. انبوه بیای این اخراجتصفیه

های اروپای نگاهی حزب کمونیست هلند بیاندازید؛ سابق بر این، بنابر اوضاع و احوال و به حق، این حزب را حزب بولشویک

تا چه اندازه این حزب توسط اپورتونیسمِ دهد ای را که در مورد حزب هلند است بخوانید که نشان مید. جزوهننامیدغربی می

امروز  موضع گرفت و حتی Ententeاین حزب در طول جنگ و بعد از آن به نفع متفقین  35انترناسیونال دوم فاسد شده است.

 گری شده است. بازی و حیلهها را داشت، اکنون استاد دودوزهترین سیاستدهد. این حزب که سابقاً درخشانبه این کار ادامه می

کند. . در اینجاست که اپورتونیسم زندگی و رشد میحال به آلمان بنگرید رفیق، به کشوری که انقالب در آنجا فوران کرد

اید؛ امّا موافق بوده[ ۲۰ما دچار چه بهت و حیرتی شدیم، وقتی فهمیدیم که شما با موضع ک.پ.د. در طول روزهای مارس]

مرکزی اید. درست است که شما وقتی کمیتة متوجه شدیم که شما در جریان وقایع نبودهتان هخوشبختانه با خواندن جزو

آن  loyale Opposition [۲۱اپوزیسیون قانونی ]ک.پ.د.، به ابرت، شایدمن، هیلفردینگ و کریسپین پیشنهاد کرد که نقش 

[ را بیماری کودکی کمونیسمتان ]ای که شما جزوهاید؛ امّا مسلم است که در آن لحظهرا ایفا کنند، این برخورد را تصدیق کرده

ابرت در حال جمع کردن سپاه علیه پرولتاریای آلمان بود و اعتصاب این اتفاق زمانی رخ داد که د که دانستینوشتید، هنوز نمیمی

های کمونیست قصد داشتند انقالب را اگر نه تا پیروزی )که شد و اکثریت تودههای بزرگی از آلمان برگزار میعمومی در بخش

ها انقالب را از راه اعتصابات و از راه قیام د. امّا در همان زمانی که تودهشاید هنوز ناممکن بود(، دست کم به یک سطح باالتر ببرن

و اعتصاب عمومی نبوده است(،  Ruhr[ ۲۲تر از خیزش رور ]تر و امیدبخشکردند )هیچ چیز هرگز باشکوهمسلحانه تعقیب می

و اگر قرار  36قالب در منطقة رور حمایت کردند.. با این کار آنها از ابرت علیه انکشیدندرا پیش میهای پارلمانی رهبران سازش

تواند است مثالی وجود داشته باشد که نشان دهد در زمان انقالب، در اروپای غربی تا چه اندازه استفاده از پارلمانتاریسم می

نی، این است سازش باشد، به حق همین مثال از همه گویاتر است. رفیق خودتان ببینید: این است اپورتونیسم پارلما انگیزنفرت

 کنید!، اما شما راه را برایشان باز میخواهیمها. بله اینهاست چیزهایی که ما نمیها و مستقلپرستمیهن-با سوسیال

                                                            

اید واخر گفتهعضو جدید  به حزب ملحق شدند، تحت هدایت رهبرانی که شما همین ا ۵۰۰۰۰۰تنها در یک روز )در زمان کنگرة هال(   34

 بازها بدترند.که از چچوله

چپ کمونیست در »از[ هایی منتشر شده در کتاب ]گزیده( ۱۹۱۹« )اپورتونیسم در حزب کمونیست هلند»رجوع شود به هرمان گرتر:  35
 مترجم فرانسوی() ۱۹۷۶به اهتمام د. اُتیه و ژ. بارو. انتشارات پایو، پاریس .  ۳۱۲-۲۸۶، صفحات «آلمان

که در آینده الزم شود رهبران لیگ زمانیکوک که از آلمان شناخت عمیقی دارد، این را به درستی پیشبینی کرده بود: رفیق پانه 36
)یادداشت مترجم فرانسوی: رجوع شود به  و انقالب دست به انتخاب بزنند، پارلمان را انتخاب خواهند کرد.اسپارتاکوس بین پارلمان 

 (۱۸۵و  ۱۷۸پیشتر نقل شده، مخصوصاً صفحات  "هایی...گزیده"
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به  -خود شما، کمیتة اجرایی و انترناسیونال سوم-چه شدند؟ شما  در آلمان های کارخانهکمیتهاز همین اآلن  رفیق،

شرکت کنند، تا با این کار ]به یمن نفوذمان در شوراهای  که در کنار تمام گرایشات دیگر، در آنها توصیه کردید کمونیست

های کارخانه از همین حاال کارخانه[ رهبری سندیکاها را به دست آورند. و دقیقاً عکس تصور شما رخ داد. شورای مرکزی کمیته

 کند.ای را که دم دستش باشد، خفه میاست که هر مخلوق زنده اند! سندیکا اختاپوسیتقریباً به ابزار سندیکاها بدل شده

آید را بررسی کنید، و من امید زیادی دارم رفیق، بخوانید، و خودتان هر چیزی که در آلمان و در اروپای غربی پیش می

 رساند.ن[ تاکتیک ما میوم را به ]پذیرفتکنم که تجربهْ انترناسیونال سطور فکر میکه شما در کنار ما قرار بگیرید. همین

 بسیار خوب، اگر حال و روز اپورتونیسم در آلمان از این قرار است، وضعش در فرانسه و در انگلستان چه خواهد شد!

ها و رهبران است که ما خواهیم، این همان نوع وحدت تودهها هستند آن رهبرانی که ما نمیبینید رفیق، اینمی

 .خواهیمنمی ما که ایسربازخانه ةآهنین و تبعیت کورکورانخواهیم؛ این است آن نظم نمی

ای بگویم: کمیتة اجرایی اجازه بدهید در مورد کمیتة اجرایی و ]از میان اعضای آن[ مخصوصاً در مورد رادک چند کلمه

بگذارد او خودش این مسأله  انترناسیونال به خود جرأت داد که ک.آ.پ.د. را ملزم به اخراج ولفهایم و لُفنبرگ کند، به جای اینکه

ها ]او. اس. را حل کند. از ک.آ.پ.د. با تهدید استقبال کرد، در حالی که به ناز و نوازش احزاب سانتریست از نوع حزب مستقل

پرست خود را اخراج کند! از ک.پ.د. میهن-پ.[ پرداخت. کمیتة اجرایی هرگز به حزب ایتالیایی حکم نکرد که اعضای سوسیال

اش، همدست به گلوله اش را بیرون بیاندازد، همان مرکزیتی  که با پیشنهاد اپوزیسیون قانونیواست که کمیتة مرکزیهم نخ

های هلندی به های رور شد؛ از حزب هلند تقاضا نکرد که وینکوپ و وان راوستین را که در طول جنگ قایقبستن کمونیست

از این حرف این نیست که من شخصاً خواهان اخراج این رفقا هستم. نه، در متفقین پیشکش کرده بودند، اخراج کند. منظور 

نظر من همگی این رفقا، رفقای صادقی هستند که صرفاً مرتکب یک خطا شدند، آن هم به این دلیل که تکامل و آغاز انقالب 

خواهیم شد. وانگهی، در وضعیت اروپای غربی به طرز دهشتناکی دشوار است. ما نیز، مثل همه، خطاهای خیلی بزرگی مرتکب 

 خورد.ها به هیچ دردی نمیکردن فعلی انترناسیونال این اخراج

ونیسم از همین حاال در جدید صرفاً نشان داده باشم که اپورت زنم فقط برای آن است که با این مثالها را میاگر این حرف

انصافی نشان همه بیبرخورد به ک.آ.پ.د. از خود این یی مسکو درصفوف خود ما چقدر خرابی به بار آورده است. اگر کمیتة اجرا

های اش نیازی به انقالبیون حقیقی ندارد، بلکه به دنبال مستقلطلبانة جهانیهای فرصتداده، از آنجاست که برای تاکتیک

های ولفهایم و لفنبرگ تی از تاکتیکهای اپورتونیسو با حقیرترین انگیزه با فراغ بالاپورتونیست و دیگران است. کمیتة اجرایی 

. نیستآنها[ موافق  "ناسیونال بولشویکی"های دانست که ک.آ.پ.د. ]با سیاستکه میعلیه که ک.آ.پ.د. استفاده کرد، درحالی
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 خواهدبرای کمیتة مسکو تنها چیزی که اهمیت دارد اینست که هم سندیکاها و هم  احزاب سیاسی را با خود داشته باشد؛ می

 ها کمونیست باشند خواه نه.را به هر قیمتی که شده دور و بر خود جمع کند، خواه این توده هاتوده

آمستردام  منحل کردن دبیرخانةرود. اولی دهد که او به کجا میدو اقدام دیگر انترناسیونال سوم نیز کامالً آشکارا نشان می

اند. دومی که انقالبی اروپای مرکزی که هرگز تزلزلی به خود راه نداده ایهو تئوریسین هاگروه از مارکسیست تنهااست؛ یعنی 

حزبی که در اروپای مرکزی به عنوان تشکیالت،  تنهاممکن است از اقدام اول هم بدتر باشد، برخوردی است که با ک.آ.پ.د.، شد؛ 

ای که به هر وسیلهشد. درحالیبرده که باید برده می اش تا اکنون، انقالب را به جاییگذاریبه عنوان یک کلّ منسجم، از روز پایه

ای به شد دل احزاب سانتریست آلمان، فرانسه و انگلستان به دست آورده شود؛  یعنی احزابی که همیشه با هر وسیلهتالش می

 هستند رفیق. کنندههایی نگرانها نشانهاند. با ک.آ.پ.د. همچون حزبی متخاصم رفتار شد. اینانقالب خیانت کرده

و  دهداش ادامه میبه زندگی در میان ما: انترناسیونال دوم هنوز در میان ماست یا  بهتر بگوییم از نو به طور خالصه

کشاند. چون اپورتونیسم بین ماست و خیلی هم قوی است، آنقدر قوی که من اپورتونیسم جنبش کارگری را به شکست می

داشت، باید به عنوان اپوزیسیون، نیاز داریم؛ حتی اگر این چپ دلیل وجودی دیگری نمی دیدم، ما به چپخوابش را هم نمی

 همچون وزنة تعادلی در برابر اپورتونیسم وجود داشته باشد.

را دنبال کرده بودید تاکتیکی که چیز دیگری نیست « هاچپ» افسوس رفیق! اگر شما در انترناسیونال سوم صرفاً تاکتیک

است! ها در روسیه، فقط با این تمایز که به شرایط غرب اروپا )و آمریکای شمالی( انطباق داده شدهبولشویک« الصخ»مگر تاکتیک 

کردید و ایجاد و بسط اگر شما هدف انترناسیونال سوم را ایجاد و بسط تشکل اقتصادی معرفی و این را در اساسنامه هم قید می

 صنعتی هایانجمن لزوم صورت در بود ممکن که) –های کارگری ه و اتحادیهت کارخانتشکال شکل در –تشکل اقتصادی را 

 پارلمانتاریسم که احزابی شکل در سیاسی تشکل ایجاد وهمینطور( شوند ادغام آنها در و شده افزوده آنها به هم کارخانه بر مبتنی

 رده بودید!ک متحقق و سوم انترناسیونال ةمطالب عنوان به اندانداختهدور را

هایی محکم،  احزابی محکم  فشرده می بودید، احزابی که که واقعاً قادر در این صورت شما در تمام کشورها، دارای هسته

ها را به خود همراه کنند، نه از راه فشارهای بیرونی، بلکه توانستند به تدریج تودههایی که میبه پیشبرد امر انقالب باشند. هسته

ای در اختیار داشتید که سندیکاهای خودشان در کشور مطبوع خودشان. بدین نحو شما تشکالت اقتصادیاز طریق  اتکا به نمونة 

کرد و به هوا را متالشی می syndikalistische und freie[سندیکالیسم( -ای مثل ]آنارکوهای رسمیضدانقالبی )شکلبندی

 فرستاد.می

شود کردید؛ زیرا سر و کلة آنها فقط در جایی پیدا میهر قماشی را سد میها از ضربه راه اپورتونیستیک  به این ترتیب، با

 و پاخت با ضد انقالب فراهم باشد. که  امکان فریب و نیرنگ و ساخت
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 تا کم دست وسیع، مقیاسی در را کارگران کار این با – است برخوردار اساسی اهمیت از خودش این و –از این گذشته 

 کردید که توانایی کنش مستقل داشته باشند. چنین کاری مقدور باشد، به مبارزینی تبدیل می وضعیت فعلی در کهجایی

تان، تان، با انرژی و نبوغاگر شما لنین، و شما زینوویف، بوخارین و رادک، این تاکتیک را پذیرفته بودید، با اقتدار و تجربه

ناپذیری رتکب شویم تصحیح کنیم، خطاهایی که به طرز تفکیککردید که خطاهایی را که باز هم ممکن است مبه ما کمک می

 بود و با نمونهناپذیر میداشتیم که از درون کامالً مقاوم و از بیرون تزلزلشود؛ ما انترناسیونال سومی میمان یافت میدر تاکتیک

 نهاد.یسم را بنا میهای کمونآورد و پایهبودنش، تدریجاً مجموعة پرولتاریای جهانی را حول خود گرد می

ها را با رنج کمتری طی داد که شکستکم امکان مینقص وجود ندارد، امّا چنین تاکتیکی دستمسلم است که تاکتیک بی

ترین راه را در پیش گیریم و با سرعت و با اطمینان بیشتری پیروزی را به ارمغان تر کمر راست کنیم؛ که کوتاهکرده  و راحت

چندان آگاه طرف های نها این را نخواستید. چون شما از روز اول ترجیح دادید بجای مبارزین آگاه و مصمم با تودهآوریم. امّا شم

 کند.های پی در پی منتهی میباشید. تاکتیک شما، پرولتاریا را به شکست

 

 

 

 

 گیرینتیجه

 

 

ترین فصل آن باشد، بگویم. من این اید مهمکه ش« گیریچند نتیجه»در مورد آخرین فصل  کتاب شما، ای ند کلمهباید چ

اندیشیدم: این تاکتیکی که فصل را با فکر انقالب روسیه دوباره با شور و لذت خواندم؛ امّا در عین حال مدام و مدام با خودم می

 کشاند.برای روسیه چنین مناسب و درخشان بود، برای اینجا بد است و انقالب را اینجا به شکست می

 جذب میلیونی ابعاد در را هاتوده باید بعد، به رشد ةدهید که از یک مرحل( توضیح می۷۴تا  ۶۹ا آنجا )صفحات رفیق شم

 اکنون و نیست کافی وظیفه این برای دیگر داده، تعلیم و گردآورده را پیشاهنگ که «خالص» کمونیسم برای تبلیغ پس. کرد

 -آید،می ام پیشهای اپورتونیستی شما که من باالتر با آنها مبارزه کردههدر اینجاست که دوباره بحث شیو و-  سراغ به باید

 بورژوا و غیره رفت.عناصر خرده« هایشکاف»استفاده کردن از 
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کنید و نه به عنوان یک کمونیست رفیق، کلّ این فصل هم مجموعاً غلط است. شما به عنوان یک روس قضاوت می

ای در این فصل، اگرچه به صورت شناسد. تقریباً هر کلمهقعی در اروپای غربی را میداری واانترناسیونال که سرمایه

ها داری تراستداری صنعتی در مقیاس بزرگ، سرمایهشناساند، به محض آنکه به بحث سرمایهبرانگیزی انقالب شما را میتحسین

 و انحصارات می رسد نادرست از کار درمیاید.

 رسیم.تر مینکات مهم پردازم، یعد  بهثانوی می اهمیت وابتدا به نکات کم

)صفحة « پیشاهنگ پرولتاریا اروپای غربی به ما جذب  شده است»نویسید: شما در مورد کمونیسم در اروپای غربی می 

لتری به لحاظ آوانگارد پرو»حقیقت ندارد؛ اینکه «  دوران تبلیغات به سررسیده»گویید[ (. امّا این غلط است رفیق! اینکه ]می۷۰

 که( آیدمی ایروحیه همان از و) است مشیخط همان مطابق این. رفیق ندارد صحت( ۶۹ ةصفح)« ایدئولوژیک به ما پیوسته

آلود را که هزیان هایایده همین درست من. «است ورشکسته انگلستان داریسرمایه»: خواندم بوخارین از اینوشته در اخیراً

ام. اینها ابداً واقعیت ندارد. جز در آلمان در هیچ جای دیگری ، نزد رادک هم دیدهشناسیمانند تا به ستارهبینی میطالع بیشتر به

 -اگر اطالع درست داشته باشم-یک پیشاهنگ انقالبی وجود ندارد. نه در انگلستان، نه در فرانسه و نه در بلژیک، نه در هلند، نه 

شود غیر از پیشقراوالنی اندک که هنوز در مورد راهی کشورها نیروی چندانی دیده نمیدر بیشتر کشورهای اسکاندیناوی. در این 

 «.دوران تبلیغات به سررسیده»این کذب محض است که  37گرفته شود، توافق ندارند.که باید پی

 ندارد.های محکم و منسجم وجود نه رفیق، این دوره،  تازه در اروپای غربی شروع شده است؛ هنوز هیچ کجا هسته

خواهیم به سختی فلز، خالص به خلوص بلور؛ و اگر می هایی است سختکه آنچه ما اینجا بدان محتاجیم، هستهدرحالی

هایی بگذاریم. در این عرصه، ما اینجا در همان وضعیتی هستیم یک تشکل بزرگ بنا کنیم، باید سنگ بنا را ایجاد چنین هسته

تر بردید. رفیق، اینجا اوضاع و احوال، شرایط خیلی پختهبه سرمی« ایسکرا»ز آن، در دوران تر ا، حتی کمی عقب۱۹۰۳که شما در 

 هایی به هر سویی کشیده شویم!از خود ماست. به همین دلیل نباید بگذاریم  که در غیاب چنین هسته

ندیناوی، ایتالیا و حتی ک.آ.پ.د. تان، فرانسه، بلژیک، هلند، اسکاهای احزاب کمونیست انگلسها در اروپای غربی، چپما چپ

کردن ر که بدون طیدر آلمان، باید فعالً کوچک بمانیم، نه برای اینکه ما این وضعیت را خیلی دوست داریم، بلکه به این خاط

 توانیم قوی شویم.این مرحله نمی

کنید که ب( پرولتاریایی پیدا نمینمونة بلژیک را درنظر بگیرید. در هیچ کجای دنیا )به استثنای مجارستان پیش از انقال

 با) شود تبدیل ایتوده جنبش به آنجا در کمونیسم بود قرار اگر. باشد کرده فاسدش بلژیک پرولتاریای ةرفرمیسم به انداز

                                                            

 های انگلیسی در مورد مهمترین مسأله، یعنی عضویت در حزب کار با هم توافق ندارند. برای مثال کمونیست  37
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انداختند ام اپورتونیسم، خود را روی آن میتم[ بخوانید] دیگران، و هالیسکاسه الشخورها، زود خیلی ،(قضایا باقی و پارلمانتاریسم

 جا وضع به همین منوال است.کردند. در همهو خرابش می

ور است، از آنجا که از آنجا که جنبش کارگری نزد ما هنوز خیلی ضعیف است و هنوز به صورت کامل در اپورتونیسم غوطه

د مسائل پارلمانتاریسم، سندیکاها های کوچکی بسازیم و )در مورکمونیسم اینجا هنوز تقریباً ناموجود است، ما به ناچار باید هسته

 و همینطور باقی چیزها( با حداکثر وضوح و روشنایی، با حداکثر وضوحِ تئوریک مبارزه کنیم.

گوید. یک فرقه؟ اگر منظورتان از فرقه هستة جنبشی است که ایم؟ کمیتة اجرایی چنین میبا این اوصاف آیا ما یک فرقه

 ایم!اً ما یک فرقهدعوی فتح جهان را دارد. بله! یقین

اهمیت بود؛ و دقیقاً چون کوچک بود و کوچک رفیق، خود جنبش بولشویکی شما هم تا چندی پیش چیز کوچک و بی

ها کوچک بماند است که خالص باقی مانده است. به این خاطر، صرفاً به این خاطر است که جنبش خواست مدتماند و می

 خواهیم انجام بدهیم.ست که ما هم مین کاری ابولشویکی به یک قدرت بدل شد. این هما

ای که سرنوشت انقالب اروپای غربی به آن وابسته است و به العاده است. مسألهای با درجه اهمیت فوقبحث بر سر مسأله

داری مدرن هکه سعی کرد حاکمیت سرمایدانید که ناپُلِئون زمانیهمان اندازه هم سرنوشت انقالب روس. محتاط باشید رفیق! می

آخر ناکام ماند و جای خود را به ارتجاع سپرد. او در عصری ظاهر شد که مملوء از عناصر را در سرتاسر اروپا گسترش دهد، دست

 داری هنوز به حد کافی وجود نداشت. قرون وسطایی بود و مخصوصاً عناصر سرمایه

ای م و نشان دادم که درک شما صحیح نیست. حاال به نکتهاهمیتی بود که باالتر به آن اشاره کرداین نکات ثانوی و کم

های را رها کرده و توده« ناب»رسم که مهمترین مضمون گفتة شماست؛ اینکه اکنون وقت آن رسیده که تبلیغ کمونیسم می

با شما بوده  میلیونی را از خالل سیاستی که شما تشریح کردید فتح کنیم. رفیق، حتی در صورتی که در مورد نکات کوچک حق

شان باشند، باز هم این باشد، حتی در صورتی که احزاب کمونیست اینجا همین حاال واقعاً به اندازة کافی قوی و در سطح وظایف

 ادعای شما سر تا پا خطاست.

ضروری است. ام، اینجا در اروپای غربی از ابتدا تا انتهای انقالب تبلیغ ناب برای کمونیسمی نوین، همانطور که اغلب گفته

چون )این مسأله آنقدر مهم است که باید دوباره و دوباره تکرار شود( این کارگران هستند، تنها کارگران هستند که باید کمونیسم 

 را به همراه بیاورند. آنها  نباید تا پایان انقالب انتظاری )حداقل مهم( از دیگر طبقات داشته باشند.

 تمام  – اوالً کهزمانی و باشیم داشته پیشاهنگ ما که است رسیده فرا زمانی انقالب لحظة( ۷۲ ةگویید )در صفحشما می

 طریق از و باشند شده آشفتگی دچار کافی قدر  به داخلی مشاجرات واسطةبه هستند، دشمن ما با که ایطبقاتی نیروهای

 غیرقابل بینابینی، عناصر تمام چهرة از نقاب –ثانیاً به اندازة کافی تضعیف شده باشند.  باشد، آنها توان از فراتر که ایمبارزه
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 کافی قدر به شانورشکستگی و باشد افتاده مردم، برابر در -بورژوازیخرده دموکراسی بورژوازی،خرده یعنی- مردد و اطمینان

 .باشد نمانده شانبرای آبرویی و شده هویدا

ت. شرایط انقالب در آنجا روزی فراهم شد که بدنة دولت ها مختص روسیه اسخب، رفیق، حواستان باشد که این حرف

راند، شرایط کامالً بزرگ واقعاً حکم میهای مدرن، جایی که  سرمایة روسیه پوسیده و تمام قدرتش تحلیل رفته بود؛ امّا در دولت

بر کمونیسم با یکدیگر متحد نظمی، در برامتفاوت خواهد بود. احزاب بورژوازی بزرگ، به دور از گرفتار شدن در آشوب و بی

 بورژوایی هم به دنبال آنان روان.خواهند شد، و دموکراسی خرده

 ما را تعیین کند. مطلق نیست، اما انقدر عمومی هست که تاکتیکالبته این امر 

ف بورژوازی و امان باشد، نبردی که خصوصاً از طردر اروپای غربی، باید در انتظار انقالبی بود که از دو طرف، نبردی بی

داری و نیز در سرمایه توان از همین حاال در تشکالت عالییافتة و منسجم خواهند بود؛ این را میبورژوازی بسیار سازمانخرده

ترین کند که ما نیز به ناگزیر باید چنین تشکالتی خلق کنیم، تشکالتی با عالیاین خودش ثابت می. خوبی دیدتشکالت کارگران به

 شان(.ترینابزارهای مبارزه، )و نه با ضعیف ترینها، با بهترین و قویسازمانی، با مؤثرترین سالح هایشکل

کننده بین کار و سرمایه در اینجا در خواهد گرفت نه در روسیه. برای اینکه در اینجاست که سرمایة واقعی نبرد تعیین

 شود.یافت می

تان را به سمت آلمان کنم، نگاهواس نسبت به خلوص نظری( مبالغه میخاطر وسکنید که من )بهرفیق، اگر گمان می

بست است؛  امّا در عین حال تمام طبقات، بورژازی بزرگ و کوچک، بچرخانید. در آنجا دولت تماماً ورشکسته و تقریباً در بن

بچرخانید وضع به همین گونه  کنند. در اینجا به هرسو که رویدهقانان بزرگ و کوچک، یک بلوک علیه کمونیسم ایجاد می

 است.

که ما به پیروزی خیلی نزدیک که بحران ابعاد هولناکی گرفته باشد و زمانیمسلماً، درست در انتهای رشد انقالب، زمانی

دهقانان خرد به سمت ما بورژوا و شاید اتحاد طبقات بورژوازی محو شود و اقشاری از طبقات خرده در این حالشده باشیم، 

مان را برای آغاز انقالب، و همینطور هم برای جریان ما ناچاریم تاکتیک کلیکند؟ یند. امّا این مسأله اآلن چه کمکی به ما میبیا

 آن، تعیین کنیم.

خاطر مناسبات طبقاتی و به ویژه روابط تولید( خود را تنها گونه است و باید هم چنین باشد، پرولتاریا )بهچون وضع بدین

و چون پرولتاریا  تواند پیروز شود مگر اینکه قوای معنوی خود را ارتقاء داده باشد؛به این خاطر که تنهاست، نمی یابد؛ ومی

 اینجا )برعکس وضعیت در روسیه(« ناب»تواند پیروز شود مگر به تنهایی و با اتکا به خودش، پس تبلیغات برای کمونیسم نمی

 است.ضروری تا انتها بسیار 
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 رود. ه شکست میبیغات، پرولتاریای اروپای غربی و در نتیجه پرولتاریای روسیه، و پرولتاریای جهانی رو بدون این تبل

بورژواست، یعنی کسی نتیجتاً، کسی که اینجا در اروپای غربی، مثل شما، به دنبال سازش و ائتالف با عناصر بروژوا و خرده

اندازد، کسی گزیند، کسی که نه به واقعیت بلکه به توهمات چنگ میرا برمی که اینجا در اروپای غربی در یک کالم اپورتونیسم

اید(، کنم که شما علیه دفتر آمستردام به کار بردهدهد، چنین کسی )من از همان اصطالحی استفاده میکه پرولتاریا را فریب می

 ت دارد. جرایی مسکو صحهم در مورد کلّ کمیتة ا ؛ و همینکندخیانت میبه پرولتاریا 

نوشتم، به من خبر داده شد که انترناسیونال تاکتیک شما و تاکتیک کمیتة اجرایی را وقتی این آخرین صفحات را می

شد! پس ما هم پذیرفته است. پس نمایندگان اروپای غربی اجازه دادند که درخشش انقالب روسیه کورشان کند. بسیار خب، با

 گیریم. می پیکار را در دل انترناسیونال سوم پی

تر از ایشان دوستانی که صادق-هولست، روتگرس و من، -کوک، روالندرفیق، ما، یعنی دوستان قدیمی شما، پانه

پرسیدیم که شما به چه وقتی از تاکتیک شما در ارتباط با اروپای غربی با خبر شدیم از خودمان می -توانستید داشته باشدنمی

گفت: شرایط روسیه از لحاظ اقتصادی ید. نظرات بسیار گسترده و متفاوت بود. یکی از میان ما میادالیلی این تاکتیک را پذیرفته

خواهد در اروپا تمام نیروهایی را که به برقرار به قدری بد است که بیش از هر چیز به صلح نیاز دارد. در نتیجه رفیق لنین می

گفت: او به دنبال گرفته تا حزب کار، و االآخر. رفیق دیگری می ها؛ از مستقل38کنند، دور خود جمع کندکردن صلح کمک می

 شود.ها آدم الزم است؛ پس اپورتونیسم از اینجا ناشی میتسریع انقالب عمومی در اروپاست. برای این کار مشارکت میلیون

 اید.کنم که شما شرایط اروپا را بد فهیمدهامّا خود من، همانطور که قبالً گفتم، گمان می

ک اصرار بورزید، متحمل امّا دلیل هر چه باشد، رفیق، هر دلیلی که شما را به این کار سوق داده باشد، چنانچه بر این تاکتی

 کشانید.ها میترین شکستشوید و پرولتاریا را به دهشتناکها میترین شکستدهشتناک

کنید که کمونیست نیستند. شما آنها ی را جمع میچراکه با نیت نجات روسیه و انقالب روسیه، شما با این تاکتیک عناصر

خواهید با این وقت شما میکه ما حتی یک هستة محکم و مؤثر نداریم! آنکنید، درحالیهای واقعی، ادغام میرا با ما، کمونیست

 متر کمونیست هستندشده، با این دسته از افرادی که فقط نصفه نیمه، بلکه نصف یک نصفه، یا باز هم کمشت سندیکای مومیایی

ن، اترین سرمایه در جهیا حتی اصالً کمونیست نیستند، با کسانی که یک هستة درست و حسابی ندارند به مبارزه با سازمانیافته

قلمکار به محض آغاز آور نخواهد بود اگر این آش شلهکه تمام طبقات غیرپرولتری را هم به خود الحاق کرده، بروید! اصالً تعجب

 اژگون شود، و این تودة بزرگ فرار را بر قرار ترجیح دهد.نبرد و

                                                            

   op.cit., p.200 Cf.A.Pannekoek :-201:یسوانفرم رجمتت شاادی38
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  .آورد خواهد در صدا به را روسیه علیه عمومی ایحمله ناقوس– آلمان در مثال برای –رفیق، شکست سنگین پرولتاریا 

فرانسه و االآخر، و های ها، با حزب ایتالیا و سانتریستقلمکار حزب کار و مستقلکه بخواهید در اینجا با آش شلهتا زمانی

 اپورتونیست، ةها از این دار و دستعالوه بر اینها با این سندیکاها، انقالب کنید، سرنوشت انقالب چیز دیگری نخواهد بود. حکومت

 . داشت نخواهند هم ترس حتی

ه و متمرکز لحاظ درونی محکم و موزون باشند، احزابی فشردهای رادیکال که بهبرعکس، اگر شما از دل صفوف گروه

؛ چون تنها این دست احزاب دست از سر روسیه بردارندشوند که ها به هراس افتاده و  وادار می)هرچند کوچک( بسازید، حکومت

تدای کارش نشان اب در را آن اسپارتاکوس لیگ که همانطور –ها را در انقالب به باالترین سطح عمل ها هستند که تودهو گروه

. رسدفرامی پیروزی کردند، رشد نیرومند نحوی به احزاب ،«خالص» خط این بر اتکا با کهزمانی نهایت، در و کشانند؛می –داد 

 راه نجات یگانه بگویم بهتر یا تاکتیک بهترین روسیه، برای چه و ما برای چه ما، «گرایانةچپ» تاکتیک تاکتیک، این نتیجه در

 است.

برانگیز در کشوری مناسب بود که است. این تاکتیک به طرزی تحسینتاکتیک شما، درعوض، تاکتیکی مختص روسیه 

که یک طبقة متوسط  افسرده و در ها دهقان فقیر آمادة پیروی از شما در آنجا وجود داشت و در جاییارتشی متشکل از میلیون

 خورد.نمیبرد. در اینجا، این تاکتیک به هیچ دردی حال اضمحالل که دائماً در تردید و نوسان بسرمی

نظری که باالتر، در فصل سوم، به آن اشاره کردم؛ نظر شما و همرزمان شما را رد کنم و نقطهباید یک نقطهدر نهایت می

داری به قدر کافی متزلزل، شما معتقدید انقالب اروپای غربی شروع نخواهد شد مگر بعد از اینکه اقشار دموکراتیک تحتانی سرمایه

دهد که شما اشند. این تز، در ارتباط با پرسشی با این درجه از اهمیت برای انقالب، یکبار دیگر نشان میشده ب خنثی یا جلب

 بینید؛ و این نگاه اشتباه است.همه چیز را منحصراً از زاویة دید اروپای شرقی می

اش نیرومند است، که تشکل چراکه در آلمان و در انگلستان، پرولتاریا چنان از لحاظ تعداد پرشمار است، چنان به لطف

تواند از ابتدا تا انتها بدون این طبقات، و حتی علیه آنها انقالب را شروع کند و آن را ادمه دهد. بله، پرولتاریا باید این کار را می

 فقط  از تاکتیک اگرتواند این کار را انجام دهد، ای از رنج روبروست؛ و میانجام دهد، زمانی که مثالً در آلمان، با چنین درجه

ها قرار دهد و اگر فقط پارلمانتاریسم را به دور افکند. اگر فقط با . اگر مبنای تشکالتش را فقط  بر کارخانهدرست پیروی کند

 این روش قدرت کارگران را محقق سازد!

التر مطرح شد، بلکه مخصوصاً تنها به خاطر تمام دالیلی که باگزینیم، نهها، این تاکتیک خودمان را برمیبنابراین ما چپی

 که دارد قدرتی چنان است، قوی آنقدر شود، متحد و آگاه اگر – انگلستان ویژه به و آلمان –برای اینکه پرولتاریای غرب اروپا 

یف پیروز شود. پرولتاریای روسیه چون خودش به تنهایی خیلی ضع ساده از این راه صرفاً خودش، نیروی به اتکا با تنها تواندمی
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بود، ناچار شد مسیرهایی  پر پیچ و خم در پیش بگیرد و در جریان راه،  آنچنان درخشان عمل کرد که از تمام آنچه پرولتاریای 

تواند پرولتاریای اروپای غربی را به است که می مستقیمو  روشنجهانی تا آن روز پیموده بود بسیار دورتر رفت؛ اّما فقط راه 

 پیروزی برساند.  

 نظر شما و همرزمانتان مردود است.ن توضیحات می بینیم که این نقطهبا ای

دست »های های کمونیستاستدالل دیگری  باقی مانده که که باید به نقد کشید و مردود دانست. تزی که اغلب در نوشته

بحراْن »شود: ظاهر میام، تزی که از زبان خود لوسوسکی، رئیس سندیکاهای روس شنیدم و زیر قلم شما نیز دیده« راستی

ها را در آغوش کمونیسم خواهد انداخت، حتی اگر همین سندیکاهای مضخرف نگه داشته و پارلمانتاریسم  حفظ هرحال[ توده]به

نداریم. آیا بحران در گیری است، نی که در حال شکل. زیرا ما هیچ اطالعی از ابعاد بحراضعیفاین استداللی است کامالً «. شود

های این تز )تز ن و در فرانسه همانقدر عمیق خواهد بود که امروز در آلمان  شاهد آن هستیم؟ ثانیاً، همة ضعفانگلستا

های اخیر جنگ، فالکت هولناکی آلمان شده است. در جریان سالانترناسیونال دوم( در این شش سال اخیر آشکار« مکانیستی»

تر هم شد، ]امّا[ انقالب به پیروزی نرسید. فالکت جنگ هولناک ۱۹۱۹و در  ۱۹۱۸ را فراگرفت؛ ]اما[ انقالبی به وقوع نپیوست. در

بحران در مجارستان، در اتریش، در لهستان، در کشورهای بالکان، همیشه وحشتناک بوده و هنوز وحشتناک است. انقالب نشد 

گردد، چراکه ، استدالل شما علیه خودتان برمیکه ارتش روس بسیار نزدیک بود. و در نهایت، و ثالثاًیا پیروز نشد، حتی زمانی

 پذیرفته نشود؟« چپ»اگر بحران بی برو و برگرد انقالب را با خود به همراه بیارود، چرا همین اآلن، بهترین تاکتیک، تاکتیک 

الکت به تنهایی آموزد که بحران و فهای آلمان، مجارستان، ایالت بایرن، اتریش، لهستان و کشورهای بالکان به ما میمثال

رسد؛ پس ضرورتاً عامل دیگری اقتصادی قرار داریم و با این حال انقالب درنمی کافی نیستند. در نقطة اوج دهشتناکترین بحران

این شود. باید در خاستگاه یک انقالب جای داشته باشد، عاملی که غیبتش موجب عدم تحقق انقالب یا دست کم شکستش می

این تاکتیک شما رفیق، در اروپای غربی، نه به حد کافی زندگی در وضعیت ذهنی  .هاستت، روحیه تودهعامل، عامل معنوی اس

کند. بخشد، بلکه  بدون ایجاد هیچ تغییری در آن همانطور که هست رهایش میدمد، نه به حد کافی به آن قوام میها میتوده

های از نوع اروپای غربی )و آمریکای طوردولتها و انحصارات و همینمن در طول این نوشته نشان دادم که سرمایة بانکی، تراست

اند، تمام طبقات بورژوازی را، اعم از بزرگ و کوچک در یک بلوک واحد علیه یافته و به آنها وابستهشمالی( که توسط آنها شکل

کند. در طول دورة گذشته، در بسنده نمیدهند. امّا این نیرو فقط به متحد کردن جامعه و دولت علیه انقالب انقالب جوش می

علیه انقالب تعلیم داده و متحد و متشکل کرده است. خودِ طبقة کارگر را هم آمیز[، سرمایة بانکی دورة تکامل ]آرام و مسالمت

ارگران دموکرات؛ سرمایه با کشاندن ک-سندیکالیستی( و در احزاب سوسیال-چگونه؟ از طریق سندیکاها )چه رسمی و چه آنارکو

صرف برای بهبود ]شرایط[ فوری، سندیکاها و احزاب کارگری را به حامیان جامعه و دولت، به نیروهای ضدانقالبی  به سمت مبارزة
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چون کارگران، تقریبًا  امّا. اندشده تبدیل سرمایه گاهتکیه بزرگ، سرمایة ةبدل کرده است. سندیکاها و احزاب کارگری به به واسط

اند و انقالب بدون مشارکت این کارگران امری ناشدنی است، برای پیروزی ارگر در سندیکاها و در احزاب جمعاکثریت طبقة ک

انقالب باید ابتدا کمر این تشکالت را شکست. چطور باید این کار را کرد؟ با متحول ساختن روحیة کارگران؛ و تنها راه متحول 

ه ممکن است آزاد و مستقل شود؛ و این امر ممکن نیست مگر از طریق ساختن روحیه این است که روحیة اعضا تا جایی ک

های کارگری و استفاده نکردن از پارلمانتاریسم در احزاب کارگری؛ و این و اتحادیه جایگزین کردن سندیکاها با تشکالت کارخانه

 دقیقاً کاری است که تاکتیک شما مانع انجام آن است.

های تر، این دولتداری آلمان، فرانسه، ایتالیا ورشکسته است. یا به طور دقیقکه سرمایه چراستوچوناین یک واقعیت بی

آورند؛ حتی سودشان، سود سهام و شان تاب میهای اقتصادی و سیاسیداران، سازماناند. امّا خود سرمایهداری ورشکستهسرمایه

ن امر صرفاً به لطف افزایش چاپ و گردش پول توسط دولت ممکن رسد. امّا ایهای جدیدشان به مبالغ هنگفتی میگذاریسرمایه

 داران هم به نوبة خود سقوط خواهند کرد.است. اگر دولت آلمان، فرانسه، ایتالیا، سقوط کند، سرمایه

یند، بر ها پایین بیاگیرند؛ اگر قیمتها باال بروند، اعتصابات اوج میشود؛ اگر قیمتبحران بنابر ضرورتی آهنین نزدیک می

رسد. عالوه بر این، جهان پر است از فاکتورهای یابد، گرسنگی از راه میشود. فالکت در اروپا افزایش میارتش بیکاران افزوده می

داری همچنان شود. امّا نتیجة آن چه خواهد بود؟ ]در وضعیت فعلی[ سرمایهانقالب جدید نزدیک می انفجاری جدید. درگیری،

مان نرود که[ کل جهان محدود به کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و اروپای شرقی نیست. در اروپای غربی، قدرتمند است؛ ]یاد

داری برای مدّتی طوالنی هنوز انسجام تمام طبقات علیه الحمایة انگلستان، سرمایههای تحتدر آمریکای شمالی، در سرزمین

انقالب[ در ابعادی وسیع به تاکتیک ما و به تشکل ما بستگی دارد؛ و  پرولتاریا را در دست نگه خواهد داشت. پس نتیجه ]ی

 تاکتیک شما اشتباه است.

دچار گوید و آنها را که حقیقت را به پرولتاریا می« هاچپ»فقط و فقط یک تاکتیک در اروپای غربی معتبر است: تاکتیک 

ها را بسازد، نه، بهتر است بگویم ترین سالحداند چگونه قوییکند. تاکتیکی که، حتی اگر این کار وقت زیادی بگیرد، منمی توهم

هایی که گرچه در ابتدا کوچک اند(، هسته)که در یک کلّ واحد متحد شده های مؤثر را بسازد؛ یعنی تشکالت کارخانهتنها سالح

ین دو تشکل را در سطح مجموعة حزاب کمونیست. تاکتیکی که در ادامه اا[ ةاند ]یعنی هستو محدود بوده اما محکم و خالص

 پرولتاریا گسترش بدهد.

خواهیم، بلکه از آنجاست که چنین می« هاچپ»اگر به ناچار باید به این شیوه عمل شود، به این خاطر نیست که ما، ما 

 کند.روابط تولیدی، مناسبات طبقاتی چنین ایجاب می
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م، طوری که خود کارگران بتوانند درک جامعی از آن داشته خواهم حرفم را در چند خط روشن خالصه کندر پایان، می

 باشند. 

هم از دالیل تاکتیک و هم از ]الزامات[ خود این تاکتیک به دست « روشن»ام تصویری کنم بشود از آنچه گفتهاوالً فکر می

گی مادی و ایدئولوژیک نگه داشته ترین بردپیکر را در عمیقدهد: سرمایة بانکی بر اروپای غربی مسلط است و پرولتاریایی غول

پیکر های غولکنشی این توده-بورژوا را علیه او متحد کرده است. از اینجا ضرورت دست یافتن به خودو تمام طبقات بورژوا و خرده

 و الغای پارلمانتاریسم. شود؛ چنین چیزی در دورة انقالب ممکن نیست جز به لطف تشکالت کارخانهناشی می

که ممکن است به روشنی در چند جمله، با کنار هم گذاشتن تاکتیک شما و تاکتیک ی خواهم اینجا تا جاییثانیاً، م

از طرف دیگر، تفاوت موجود میان آنها را برجسته کنم تا در حالت بسیار « هاچپ»انترناسیونال سوم از یک طرف، و تاکتیک 

شان را از دست ندهند و بدانند که هنوز تاکتیک دیگری گران روحیهها انجامید، کارمحتملی که تاکتیک شما به بدترین شکست

 وجود دارد:

های انقالب روسیه پیش خواهد رفت. در نظر در نظر انترناسیونال سوم، انقالب غرب اروپا منطبق با قوانین و با تاکتیک

 خواهد کرد.  چپ، انقالب اروپای غربی قوانینی دارد که خاص خودش هستند و از این قوانین تبعیت

بورژا حتی دهقانی و خردهبا احزاب خرده و ائتالف [ سازشتواند از ]طریقمیبرای انترناسیونال سوم، انقالب اروپای غربی 

 با احزاب بورژوازی بزرگ به دست آید. برای چپ، چنین چیزی غیرممکن است. 

به « شکاف»دهقانی بورژوا و خردهین احزاب بورژوا، خردهطبق نظر انترناسیونال سوم، در اروپای غربی، در جریان انقالب، ب

 بورژوا، تقریباً تا آخر انقالب یک جبهة واحد شکل خواهند داد. وجود خواهد آمد. طبق نظر چپ، احزاب بورژوا و خرده

را عملکرد گیرد. چپ مبنای تاکتیک خود انترناسیونال سوم قدرتِ سرمایة اروپای غربی و شمال آمریکا را دست کم می

 دهد. این قدرت عظیم قرار می

انترناسیونال سوم در  سرمایة بزرگ،  سرمایة بانکی ابداً قدرتی نمی بیند که توان متحد کردن تمام طبقات بورژوازی را  

 سازد. داشته باشد. چپ برعکس، تاکتیکش را در رابطه با این قدرت متحدکننده می

 تمام در هنوز که–که پرولتاریا در اروپای غربی تنهاست، رشد معنوی این پرولتاریا را انترناسیونال سوم، چون باور ندارد 

 واربرده تبعیت گذاردمی که گزیندبرمی را تاکتیکی و گیردمی نادیده  –کندمی زندگی بورژایی ایدئولوژی افسون تحت هازمینه

 .سازد آزاد را پرولتاریا ةزیند که قبل از هرچیز روحیگه داشته باشد. چپ، تاکتیکی را برمیدام بورژایی هایایده از
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بورژوایی انترناسیونال سوم، از آنجا که به امر رهایی روحی پرولتاریا توجه خاصی ندارد، و اتحاد تمام احزاب بورژوایی و خرده

د خواهان بقای سندیکاهای دهقرار می« هاشکاف»گیرد و همة  تاکتیک  خود را معطوف به سازش و سودبردن ازرا در نظر نمی

قدیمی بوده و در صدد پذیرفتن آنها در انترناسیونال سوم است. چپ، که در وهلة اول رهایی ذهنیت روحی پرولتاریا را مد نظر 

 گیرد[، معتقد است که باید سندیکاها را نابود کرد و نیز معتقدداشته و به اتحاد تشکالت بورژوایی باور داشته ]و آن را جدی می

 های بهتری نیاز دارد. است که پرولتاریا به سالح

کند[. چپ، به دهد پارلمانتاریسم وجود داشته باشد ]و علیه آن مبارزه نمیانترناسیونال سوم به همان دالیل اجازه می

 سازد.همان دالیلی که گفتیم، پارلمانتاریسم را نابود می

ها را، دست نخورده به همان شکلی که در دروه انترناسیونال دوم بود، انترناسیونال سوم وضعیت بردگی ایدئولوژیک توده

 زند.خواهد آن را از سر تا پا تغییر بدهد. او به ریشه شر تیشه میگذارد. چپ میباقی می

وه از آنجا که انترناسیونال سوم، باور ندارد که ضرورت نخستین در اروپای غربی، رهایی ذهنی و معنوی پرولتاریاست و عال

همانطور که ها را شوند، به دنبال این است که تودهبر آن، باور ندارد که در زمان انقالب همة تشکالت بورژوازی با هم متحد می

ها حقیقتاً کمونیست هستند یا نه و بدون مثابه یک توده جمع کند؛ یعنی بدون اینکه از خود بپرسد آیا توده، یعنی بههستند

اهد در تمام کشورها احزابی شکل دهد که صرفاً مرکب از خوای سامان دهد که چنین شوند. چپ مییوهاینکه تاکتیکش را به ش

کند؛ با نمونه گرفتن این احزابی که بدواً کوچک هستند، او ها باشند و درنتیجه تاکتیک خود را براین مبنا تدوین میکمونیست

 را کمونیست کند. ها، قصد دارد اکثریت پرولتاریا، به عبارت دیگر توده

 گیرد.کند. چپ آنها را همچون هدف در نظر میهای اروپای غربی به عنوان وسیله نگاه میبنابراین انترناسیونال سوم به توده

آورد. چپ به خاطر کلّ این تاکتیک )که کامالً در روسیه صحیح بود(، انترناسیونال سوم سیاست رهبران را به اجرا در می

 برد. ها را به پیش میودهبرعکس، سیاست ت

کند. انقالب روسیه را به شکست منتهی می انترناسیونال سوم با این تاکتیک، نه تنها انقالب اروپای غربی، بلکه مخصوصاً 

 برد.چپ، برعکس، به یمن تاکتیکش پرولتاریای جهانی را تا پیروزی می

هایم را در شکل چند تز کوتاه و روشن داشته باشند، حرف های مادر آخر، برای اینکه کارگران درکی روشن و از تاکتیک

 کنم. قطعاً باید آنها را در پرتو آنچه باالتر گفته شد مطالعه کرد.برای کارگران خالصه می

 . تاکتیک انقالب اروپای غربی باید مطلقاً از تاکتیک انقالب روسیه متفاوت باشد.۱

 . زیرا اینجا پرولتاریا تنهاست.۲
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 پرولتاریا باید به تنهایی، علیه تمام طبقات دیگر، انقالب کند. . اینجا۳

 های پرولتر بیشتر و اهمیت رهبران کمتر است.. بنابراین به نسبت روسیه، اهمیت توده۴

 ها را برای انقالب در اختیار داشته باشد.. بنابراین پرولتاریا اینجا باید بهترین سالح۵

که به شکل کنفدراسیون با هم متحد  هایی ناکارآمد از میان برد یا به تشکالت کارخانهالح. باید سندیکاها را به عنوان س۶

 شان کرد. هستند، تبدیل

. از آنجا که پرولتاریا باید به تنهایی و بدون کمک ]سایر طبقات[ انقالب کند، باید به سطح باالیی از رشد ذهنی و معنوی ۷

 وقت انقالب پارلمانتاریسم کنار گذاشته شده باشد. ارتقاء یابد. برای همین بهتر است به 

 

 با دروردهای برادرانه

 هِرمان گُورتِر
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 :مها و توضیحات مترجیادداشت

 

 

 

 

 Derشود، اما عنوان آن به آلمانی شناخته می« روی در کمونیسمبیماری کودکی چپ»این جزوه در فارسی به [ ۱]

Radikalismus, eine Kinderkrankheit des Kommunismus  ()است،  رادیکالیسم: بیماری کودکی در کمونیسم

به کار گرفته شده، اما برای وفادار ماندن به  ЛЕВИЗНА́ روسی ةبرای واژ gauchisme معادل فرانسوی ةگرچه در ترجم

 ادیم.د ترجیح را رادیکالیسم ةمتن اصلی واژ

شهرت دارد، درگیری نظامی میان ارتش لهستان و ارتش سرخ شوروی در  نبرد ورشو که به معجزه در ویستوال هم [۲]

انجام شد و در نهایت منجر به پیروزی قاطع نیروهای  ۱۹۲۰اوت سال  ۲۵تا  ۱۲نزدیکی شهر ورشو است که در فاصله روزهای 

 ةعقید به که چرا ؛شدمی محسوب شوروی فدراتیو جمهوری برای سختی ةشکست ارتش سرخ در این نبرد ضرب .لهستانی شد

 .  کردمی مهیا اروپا سرتاسر در بولشویکی انقالب گستراندن برای را راه نبرد این در پیروزی لنین

[۳ ]KAP  حزب کمونیست کارگری آلمان، به آلمانیKommunistische Arbeiterpartei Deutschlands: 

کند، مخالفین که گروهی ناهمگن از حزب اخراج می ۱۹۱۷ال دموکرات آلمان مخالفین جنگ را در س-بعد از اینکه حزب سوسیال

نمایندة دائمی جمهوری شوروی در  شوند. بعد از انقالب اکتبر،می جمع  USPDبودند در حزب سوسیالیست مستقل آلمان 

اسپارتاکوس لیگ  ۱۹۱۸دسامبر  ۳۰را ترک کنند، بنابراین در  USPDخواهد که ها میآلمان، کارل رادک، از اسپارتاکیست

 کند. ها تأسیس میحزب کمونیست آلمان را بر اساس مواضع بولشویک

و  IKDهای انترناسیونال آلمان کمونیستامّا این حزب واقعاً محصول وحدت سه گروه مختلف است: لیگ اسپارتاکوس، 

ها و ها بود، ایدهشویکفنبرگ. حزب کمونیست که مجری خط به خط دستورات بولل و ولفهایم گروه هامبورگ به رهبری

همگی آنها را اخراج کرد. این  ۱۹۱۹های چپ را برنتافت و در اکتبر سال های ضد انتخاباتی و ضد سندیکایی کمونیستفعالیت

سازمان   KPD-Oطور موقتی در حزب کمونیست مخالفان آلمانبرخورد حزبْ صف مخالفین را آشفته کرد، امّا آنها خود را به

 را با پنجاه هزار عضو تأسیس کردند. KAPDحزب خاص خود یعنی  ۱۹۲۰هایت در اوایل آوریل سال دادند و در ن

های چپ از آن کنندة جدایی کمونیستدر واقع نقش حزب کمونیست به ویژه در برخورد با کودتای کاپ عامل تسریع

بر نفی صریح شرکت در پارلمان و ایجاد  به عنوان یک حزب مارکسیست، برنامه خود را که مبتنی است KAPDشد. در ماه مه 
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لنین که در بیست آوریل نوشته و در « رویبیماری کودکی چپ»کند. شوراها به عنوان تنها راه رسیدن به انقالب منتشر می

ه التأسیس از خود نشان داد. گوتر در ژوئیدر واقع واکنشی بود که مسکو به برنامه حزب جدیدمنتشر شد،  ۱۹۲۰هشت ژوئن 

رغم این پلمیک بالنسبه شدید و اختالفات علی KAPDنویسد. ای به لنین و کمیتة اجرایی انترناسیونال میهمان سال جوابیه

 . جست شرکت سوم انترناسیونال در انترناسیونال ةنظری عمیقْ با لنین و کمیت

ها اینکه کالً دست رد به سینه چپ شود و رهبری روس بابرگزار می ۱۹۲۰اوت -دومین کنگرة انترناسیونال در ژوئیه

فرستد، امّا بعد از دو نماینده برای شرکت در کنگره می KAPDکند آنها را در حاشیه نگه دارد. رهبری زند، تالش مینمی

و دیگر به مسکو بفرستد. این د گیرد که دو نمایندةشود و بنابراین تصمیم میرسیدن آنها به مسکو ارتباطش با آنها قطع می

نمایندگی   KAPDمرکزگرا را -است، که در واقع اقلیت فدرالیست ضد Otto Rühleنمایندة جدید که یکی از آنها اتو روله 

 KAPDکرد. او به خاطر گرایش ضد مرکزگرایش به طور ضمنی مخالف وجود یک انترناسیونال هم بود. آنها بدون مشورت با می

دیکتاتوری حزب بولشویک سنگ بنای ظهور »در کنگره شرکت نکند با این استدالل که  گیرند که به آلمان بازگردند وتصمیم می

آسای خود، در بدو ورود به روسیه، فساد آتی حزب بولشویک را روله در واقع با شم نبوغ« یک بورژوازی جدید شورایی است.

شرکت در جلسات کنگره انترناسیونال، پس از بازگشت  دیگر به خاطر امتناع از پیشگویی کرده بود. به هر حال او به همراه نمایندة

 شوند. از روسیه، از حزب مطبوع خود اخراج می

که روله گویا مسبب آن « افتضاحی»شود تا به در نوامبر همان سال، گورتر به همراه چند تن دیگر رهسپار روسیه می

گرفت و زده شدم که دیدم لنین فقط روسیه را در نظر میحیرت»نویسد: او پس از بازگشت از روسیه میبوده سر و سامان دهد. 

سنجید. چند وقت پیش به نظرم بدیهی بود که لنین رهبر انقالب جهانی باشد. اما اکنون باقی کشورها را صرفاً از نگاه روسیه می

 «ام که او واشتنگتن روسیه است.به این رسیده

های رنند و در نتیجه بعد از جدلها از این کار سر بازمیبازگردند. چپ KPDخواهند که به درون ها میها از چپبولشویک

دهد که پذیرد و به آنها اجازه میو بدون حق رأی می هواداررا صرفاً به عنوان عضو  KAPDفرسا، انترناسیونال طوالنی و طاقت

 یک نمایندة دائمی در مسکو داشته باشند.

های ترک شد )بدون هیچ آلمان و انعقاد قرارداد با کمال پاشا که قاتل کمونیستبرقراری روابط سیاسی روسیه با دولت 

در برابر تصویب برنامه  برنیانگیخت. اما چپ KAPDواکنشی از جانب مسکو(، و حتی سرکوب کرنشتات، واکنشی از جانب 

که در روسیه دیکتاتوری طبقة کارگر توان تردید داشت دیگر نمی»، باالخره دست به اعتراض زد. گورتر نوشت: «نپ»اقتصادی 

ها باز در سومین کنگرة انترناسیونال که از ژوئن تا اوت با وجود این چپ«. وجود ندارد، آنچه وجود دارد دیکتاتوری حزب است

ایندة ای داشتند؛ در آنجا پنج نمها برخورد خصمانهشرکت کردند. جریان حاکم بر کنگره با چپشد، در مسکو برگزار می ۱۹۲۱
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KAPD شود که در طول گیرند؛ وقت صحبت آنها صرفاً به ده دقیقه محدود میای قرار میمنزوی شده و هدف هر نوع حمله

تواند گوید که انترناسیونال نمیشود! در نهایت انترناسیونال از زبان زینویف میاین ده دقیقه هم طعنه و تمسخر دیگران قطع نمی

زبی که از ح)  VKPDدهد که یا در عرض سه ماه به ر یک کشور تحمل کند و به آنها هشدار میوجود دو حزب کمونیست را د

شوید. رهبران چپ آلمان اخراج را برگزیدند و در پیوندید یا صاف و ساده اخراج میبه وجود آمده( می USPDو  KPDاتحاد 

ل وعده دادند که به زودی انترناسیونال چهارم یعنی حاعینژوئیه گسست خود را از انترناسیونال سوم اعالم کردند، در ۳۱

 KAPDرا ایجاد خواهند کرد. بعد از جدایی کامل از انترناسیونال سوم، تعداد اعضای  (KAIانترناسیونال کمونیست کارگری )

به  ۱۹۲۲ل که از سا) VKPDروس -را به قصد پیوستن به حزب پرو KAPDای از چهل هزار به پنج هزار نفر ریزش کرد: عده

KPD ای هم به سازمان اتو روله تغییر نام داد( ترک کردند و عدهAAU-E  پیوستند. واقعیت این است که بعد از صرف تالش

 ملحق نشدند.  KAIهای چپ به و انرژی زیاد این ایده پا نگرفت و جز گروه معدودی از کمونیست

است که از پیوستن به « های چپکمونیست»تان موسوم به های انگلسمنظور گورتر در اینجا بخشی از کمونیست[ ۴] 

ترتیب مورد شماتت لنین واقع شدند. فصل جبهه متحد با چپ بورژوازی انگلستان و شرکت در پارلمان بورژایی سرباز زدند و بدین

 لنین به این گروه و شخص برجستة آن، سیلویا پانکهورست اختصاص دارد. « بیماری کودکی کمونیسم» ۹

[۵ ]British Socialist Party (BSP)  در شهر  ۱۹۱۱حزب سوسیالیست بریتانیا، سازمانی مارکسیستی بود در سال

 منچستر تأسیس شد. 

[۶ ]Karl Berngardovich Radek (1885 – 1939) ای یهودی متولد در اوکراین امروزی در خانوادهارل رادک : ک

( ۱۸۹۹شود که چند سال قبل )می SDKPiLسی امپراتوری لهستان لیتوانی دموکرا-شد. در شانزده سالگی عضو حزب سوسیال

شود و ش تقسیم میبه دو بخ SDKPiLکند. در حوادث ورشو شرکت می ۱۹۰۵توسط لوکزامبورگ تأسیس شده بود. در سال 

کند. بعد از را اداره می Czerwony Sztandarگیرند. در ورشو روزنامه رادک و لوکزامبورگ رو در روی یکدیگر قرار می

در برمن آلمان مستقر شده و به عضویت  ۱۹۱۱گریزد. ابتدا در الپبزیش و سپس در به آلمان می ۱۹۰۷دستگیری و فرارش در 

او را به دزدیدن یک پالتو و مقداری پول از رفقای  SDKPiLرهبری  ۱۹۱۰آید. در مان در میدموکراسی آل-حزب سوسیال

 ۱۹۱۳شود او را در برخوردار است، موفق می SPDکند. رزا لوکزامبورگ که در این ماجرا از حمایت حزب اش متهم میحزبیهم

کنند. حمایت می ترین افراد شهر برمن است،کوک و همچنین لنین از رادک که اکنون یکی از فعالخراج کند. امّا پانهاز حزب ا

شان در مورد در نتیجه رابطة جریان لوکزامبورگ و جریان برمن تحت تأثیر این ماجرا مخدوش شده و این مسأله روی همکاری

ها در کنفرانس زیمروالد ادک آلمان را به مقصد سوئیس ترک و به همراه بولشویکر ۱۹۱۵گذارد. در جنگ جهانی اثر منفی می

دموکرات آلمان است. لنین تحلیل خود -کوک خواستار ایجاد فراکسیون مخالفین در حزب سوسیالکند. او بیش از پانهشرکت می

https://fr.wikipedia.org/wiki/SDKPiL
https://fr.wikipedia.org/wiki/SDKPiL
https://fr.wikipedia.org/wiki/SDKPiL
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ها کوک است. رادک تا سالو نیز نظرات پانه« اریدامپریالیسم آخرین مرحلة سرمایه»در مورد امپریالیسم را وامدار نوشتة رادک 

-از حزب سوسیال «هاتریبونیست»بعد از اخراج  ۱۹۰۹کوک دارد. در سال ای حسنه با چپ رادیکال و مخصوصاً با پانهرابطه

کشد؛ در ر طول نمیبیشت ۱۹۱۹دهد. امّا این رابطه تا ها در تماس قرار میدموکرات هلند این رادک است که آنها را با بولشویک

کند و رهبر حزب کمونیست دفاع می، رادک به صورت نظری از لوی  KPDها از حزب کمونیست آلمان ماجرای جدایی چپ

تواند قدرت سیاسی را یک اقلیت انقالبی می» این تئوری رادک که  کوک،گیرد. از نظر پانهکوک قرار میبنابراین مورد حملة پانه

کند. رادک تا به آخر در غیرمارکسیستی بوده و صرفاً دیکتاتوری مرکزگرای لوی را توجیه می« را حفظ کندتسخیر کرده و آن 

شوند. به یمن جز هفده نفری است که محاکمه می ۱۹۳۷ماند و در جریان دومین پروسة مسکو در سال حزب بولشویک می

طرز مشکوکی شود، امّا بعد از دو سال در زندان بهسال زندان محکوم مییابد و به ده از مرگ نجات می« خود ازانتقاد »مهارتش در 

 رسد. به قتل می

[۷]  Sylvia Pankhurst (1882-1960) یلویا پانکهورست فرزند فمینیست معروف انگلیسی، امیلین پانکهورست : س

سازمان اتحاد  ۱۹۰۳واهرش کریستابل در سال است. خود او نیز یکی از رهبران حق رأی زنان در بریتانیاست و به همراه مادر و خ

دهد. حتی بعد از اینکه در سال کند. به خاطر اعتقاداتش هرگز تن به ازدواج نمیرا ایجاد می  WSPUاجتماعی سیاسی زنان 

اطر مادر زند و به همین خاز ازدواج با پدر کودک که یک آنارشیست ایتالیایی بود سرباز می شود،صاحب فرزند پسری می ۱۹۲۷

 شود. کنند. به همراه خواهرش آدال جذب جریان کمونیسم چپ میو پدرش با او قطع رابطه می

ها، خاطر ستیز چپنویسد، ضمن تحسین روحیة پارلمانای که در پاسخ به نامه پانکهورست میدر نامه ۱۹۱۹لنین در 

ت و نباید اتحاد نیروهای اغماض اسای فرعی و قابلبات مسألهها در انتخاکند که مسألة پارلمانتاریسم و عدم شرکت چپنشان می

روی، ضدیت با پارلمان و عدم تمایل سیلویا چپ فدای این اختالف نظر جزئی شود؛ امّا در فصل نهم جزوة بیماری کودکی چپ

های چپ ر کنفرانس کمونیستگیرد. سیلویا پانکهورست دپانکهورست و گروهش به پیوستن به احزاب لیبرالی را به باد انتقاد می

، در مقام یکی از  Louis C. Fraina (1892- 1953)شود، به همراه لویی فرینابرگزار می ۱۹۲۰که در فوریه سال 

به انترناسیونال سوم  ۱۹۲۱شود. او در سال ترین مخالفان شرکت در پارلمان و سازش با احزاب چپ بورژوازی ظاهر میسرسخت

اش در همان خاطر گردن ننهادن به دستورات انترناسیونال و پافشاری بر مواضع ضدپارلمانی و ضد سندیکاییپیوندد، امّا به می

علیه کارزاری  ۱۹۳۵شود. در دهة سی در جنبش ضد استعماری هند شرکت فعال دارد و در سال سال از انترناسیونال اخراج می

 .ردگذعلیه دولت بازداشت و زندانی شده و عاقبت در اتیوپی درمی به خاطر فعالیتاندازد. بارها اشغال اتیوپی توسط ایتالیا به راه می

[۸] Heinrich Laufenberg (1872-1932)   وFritz Wolffheim (1888-1942)  ۱۹۰۰نبرگ در سال : لف 

به همراه اتو پیوست. او و ولفهایم  KPDدموکرات آلمان درآمد و سپس به حزب کمونیست آلمان -به عضویت حزب سوسیال
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تعجیل  KAPDروله از جمله افرادی بودند که در جدا شدن مخالفان از حزب کمونیست و ایجاد حزب کمونیست کارگری آلمان 

های به تبلیغ و ترویج ایده ۱۹۱۹دادند از سال سندیکالیسم تمایل نشان می-داشتند. ولفهایم و لفنبرگ که ابتدا به جریان آنارکو

« شوراهای مؤسسات تولیدی و عناصر ائتالف ملی»پرداختند. این جریان قائل به نوعی وحدت ملی میان  بولشویک -ناسیونال

ای قوی در دست بورژواها علیه ایدة ملی دیگر وسیله»و « ای، سلول اصلی سوسیالیسم هستندشوراها عناصر پایه»بود؛ چراکه 

ای قوی در خدمت پرولتاریا علیه عظیم تاریخ از ایدة ملی وسیله پرولتاریا نیست، بلکه علیه خود او چرخیده است، دیالکتیک

 ۱۹۲۰اوت  ۴سازگار نبود و به همین خاطر در  KAPDاین ناسیونالیسم طبعاً با روح انترناسیونالیستی «. بورژوازی ساخته است

 جان سپرد.   ۱۹۴۲او در همانجا در سال  ها ولفهایم را به اردوگاهای کار اجباری فرستاند ورأی به اخراج این گروه داده شد. نازی

عد از شرکت سندیکاها : ب  Allgemeine Arbeiter-Union Deutschlands  اتحاد عمومی کارگران آلمان [ ۹]

بازپسگیری سندیکاهای »، سیاست کارگران انقالبی از ۱۹۱۹در سرکوب خونین انقالبیون در جریان انقالب ناتمام آلمان در ژانویه 

ها بود، تقریباً های انقالبی کارخانهای از هستهکه مجموعه AAU ۱۹۲۰آنها تغییر کرد. در فوریه سال « نابودسازی»به « قدیمی

که با سندیکالیسم و پارلمانتاریسم مرزبندی قاطع داشت در پیوند  AAUاعالم موجودیت کرد.  KAPDهمزمان با شکلگیری 

اعضایش به دویست هزار نفر رسید؛ امّا خیلی زود با نقد گروهی از مبارزین چپ بود. یک سال بعد، تعداد  KAPDتنگاتنگ با 

برقرار باشد؛ آنها در پس  AAUو  KAPDبایست میان شد که میای متمرکز میمواجه شد. در واقع نقد این گروه حول رابطه

که « دموکراتیک-سانترالیسم»است و نیز سی AAUروی  KAPDدیدند و با نفوذ سندیکا را می-این رابطه همان رابطة حزب

که از   Otto Rühleکرد، مخالف بودند؛ در نتیجه تحت تأثیر اتو روله اعمال می  AAUبرمبنای آن، حزب تصمیماتش را به 

 سازمان-اتحاد عمومی کارگران» ۱۹۲۱انشعاب و در سال   AAUاز  ۱۹۲۰در دسامبر  ،ترین مبارزین ضدحزبی بودرادیکال

نقد دیگری را برانگیخت که این بار  AAUدر قبال  KAPDرا ایجاد کردند. به همین ترتیب، سیاست  (AAU-E« )یکپارچه

های گروه کمونیست»، ۱۹۲۷شد. این گروه کوچک در سال   KAPDهای چپ از منجر به جدا شدن بخش دیگری از کمونیست

از تعداد اعضای  AAU-Eسم شورایی. در ابتدا، تعداد اعضای ای شد برای کمونیرا به وجود آورند که پایه (GIC« )انترناسیونال

AAU  زمانی که این دو سازمان قصد داشتند به یکدیگر بپیوندند، تعداد اعضایشان به ترتیب بیش  ۱۹۳۱بیشتر شد، امّا در سال

 نفر نبود.  ۳۴۳و  ۵۷از 

 [۱۰]  Rank and file mouvement های مبارز غیررسمی چپ در وهعبارت عامی است که برای مشخص کردن گر

هایی که عموماً با روابط سلسله مراتبی سندیکاها سرناسازگاری داشتند و شود. گروههای بریتانیایی استفاده میبین سندیکالیست

 شدند. اغلب به اخراج از سندیکاها تهدید می
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المللی است. در ژوئن ی بینک سندیکا: ی   Industrial Workers of the Worldناکارگران صنعتی جه [۱۱] 

در ایاالت متحده آمریکا دویست نمایندة سوسیالیست، آنارشیست، آنارکوسندیکالیست، در مخالفت با فدراسیون کار  ۱۹۰۵سال 

شد، در شیکاگو جمع شدند و ترین سندیکای کلّ ایاالت متحده آمریکا محسوب میتا به آن روز  اصلی ۱۸۸۶آمریکا که از سال 

IWW  ریزی کردند. مقرّ کنونیپایهرا IWW  تعداد اعضای این سندیکا  ۱۹۲۳در همین شهر است. در دوران اوج خود در سال

های مداوم حکومت، از تعداد اعضای آن به طرز چشمگیری به علت سرکوب ۱۹۲۴رسید، اما از سال به بیش از صد هزار نفر می

نفر عضو این سندیکا هستند. اکثر قریب  ۲۰۰۰نفر عضو داشت. امروز تنها فقط نزدیک به ده هزار  ۱۹۳۰کاسته شد و در سال 

پیش از ورود آمریکا « کارگر صنعتی» به اتفاق اعضای سندیکا علیه شرکت آمریکا در جنگ جهانی اول بودند، روزنامه این سندیکا،

! هیچ قدرتی در سراسر جهان وجود ندارد که جنگیم، نه برای شماما علیه شما می داران آمریکا،سرمایه»نویسد: به جنگ می

با جنگ برای تخریب آن استفاده  IWWحکومت از ضدیت «. اش مجبور به جنگ کندبتواند طبقة کارگر را خالف میل و اراده

رار از نویسی برای جنگ و تشویق به فصد و شصت و پنج تن از رهبران آن به اتهام ایجاد ممانعت برای نام ۱۹۱۷فراوان کرد. در 

های طوالنی دستگیر شدند و صد و یک نفر از آنها به حبس جنگ و نیز مرعوب کردن کارگرانی که مشکوک به جاسوسی بودند،

برخالف سندیکاهای دیگر به خاطر انقالبی بودنش و اینکه متشکل از کارگران  IWWمدّت حتی تا بیست سال محکوم شدند. 

انقالبی -کوک بود اما بعدها چپ از سندیکالیسمابتدا مورد حمایت چپ رادیکال از جمله پانهور است، در مدرن و نه کارگران پیشه

را در صف خود پذیرفت اما  IWWنیز فاصله گرفت. انترناسیونال کمونیست در ابتدای کارش عناصر سندیکاهای انقالبی مانند 

تاریا از انترناسیونال اخراج شدند. بعدها گروهی از به خاطر ضدیت این عناصر با  کنش سیاسی و در نتیجه حزب سیاسی پرول

گرفتند؛ پل ماتیک از جمله پی  IWWگیری نازیسم به آمریکا رفته بودند فعالیت خود را درهای چپ که بعد از اوجکمونیست

 رواج دهد. IWWهای کمونیسم شورایی را در افرادی بود که تالش داشت که ایده

شرط برای پذیرش عضویت احزاب به  ۲۱برگزار شد،  ۱۹۲۰اسیونال سوم که در ژوئیة در دومین کنگرة انترن[ ۱۲]

گویند. این بیست و یک شرط مخصوصاً برای مرزبندی با احزاب نیز می« شروط مسکو»شود که به آن انترناسیونال گذاشته می

ب شد )سانتریست یا کمونیست( که با سانتریست و رفرمیست عضو انترناسیونال دوم و تعیین تکلیف با برخی احزابی تصوی

فروپاشی انترناسیونال دوم وضعیت نامعلومی پیدا کرده بودند و همینطور جهت تصفیة احزاب کمونیست از عناصر آشکارا 

کردن احزاب های چپ آن را به مثابه سالحی ارزیابی کردند که در خدمت بولشویکیشان؛ اما خیلی زود کمونیسترفرمیست

سوسیالیست است. بنابر این تعبیر، هدف این کار به تبعیت درآوردن همه احزاب کمونیست از سیاست  اقتدارگرایانة کمونیست و 

 ها غیرقابل پذیرش بود و نقطة آغازی برای گسست از انترناسیونال شد.ها بود، امری که برای چپبولشویک

 این بیست و یک شرط از این قرارند:
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]حزب[ باید خصلتی واقعاً کمونیستی داشته و مطابق برنامه و تصمیمات انترناسیونال سوم باشند. تمام . تبلیغ و تهییج روزمره ۱

اند. نباید از دیکتاتوری شان را به آرمان پرولتریا ثابت کردههای مطمئن نوشته شود که وفادارینشریات حزب باید توسط کمونیست

ای صورت پذیرد که ضرورت آن برای هر مرد و زن کارگری، د؛ تبلیغ باید به گونهپرولتاریا مثل یک فرمول از برشده و رایج حرف ز

مند توسط برای هر سربازی، برای هر دهقانی آشکار باشد وحتی از امور مربوط به زندگی روزمره تراوش کند، که به نحوی نظام

مرکزی حزب شاراتی باید تماماً تحت کنترل کمیتة ای یا دیگر نشریات و تمام خدمات انتشوند. مطبوعات دورهنشریات ما درج می

های تبلیغاتی از استقالل ]شان[ سوءاستفاده کرده و پذیرش نیست که ارگانباشد، چه حزب قانونی باشد و چه غیرقانونی. قابل

 ها،عاونیهای مطبوعات، در جلسات عمومی، در سندیکاها، در تسیاستی نامنطبق بر سیاست حزب را پیش ببرند. در ستون

رحمانه و به طور سیستماتیک نه تنها بورژوازی بلکه همچنین هرجایی که هوادران انترناسیونال سوم به آن دسترسی دارند، باید بی

 ها با هر گرایشی را افشا کنند.   همدستانش، رفرمیست

« هاسانتریست»ها و مند رفرمیستطور نظام . هر سازمانی که مایل به پیوستن به انترناسیونال کمونیست است باید دائماً و به۲

های ها، سندیکاها، فراکسیونتحریریه شان در جنبش کارگری )تشکالت احزاب،های مسئول، هر چقدر هم که مسئولیترا از پست

 اینکه، بدون–کند. های امتحان پس داده جایگزین ها( کوچک باشد کنار بزند و آنها را با کمونیستشهرداریها، پارلمانی، تعاونی

 .باشد داشته هراسی ممتاز و برجسته کارگران با مجرّب مبارزین کردن جایگزین از ابتدا، در مخصوصاً

توانند در این ها نمیشود. کمونیستمبارزة طبقاتی وارد دوران جنگ داخلی می. در تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی، ۳

یک ارگانیسم های قانونی، به موازات سازمان ازی اعتماد کنند. برآنها واجب است که در همه جا،مداری بورژوشرایط به قانون

کننده تکلیف خود را نسبت به انقالب به انجام برساند. در تمام کشورهایی که در آنها در مخفی ایجاد کنند که در لحظه تعیین

هایشان را ندارند، ادغام فعالیت امکان گسترش قانونی همة کنشها پی حکومت نظامی یا قانون شرایط استثنایی، کمونیست

 تردید ضروری است.قانونی و فعالیت غیرقانونی بی

مند و پیگیر را در میان مردم ایجاب های کمونیستیْ ضرورت مطلق به پیشبردن یک تبلیغ و تهییج نظام. وظیفة گسترش ایده۴

ن وضعیت استثنایی دشوار شده، باید به صورت غیرقانونی تبلیغ کرد؛ امتناع از این کند. جایی که تبلیغ مستقیم در پی قوانیمی

 کار خیانت نسبت به وظیفة انقالبی است و در نتیجه ناهمخوان با عضویت در انترناسیونال سوم است.

تواند پیروز شود اگر مند در روستاها امری ضروری است. طبقة کارگر نمیزدن به یک فعالیت تهییجی عقالنی و نظام. دست۵

حداقل از حمایت بخشی از زحمتکشان روستا )فقیرترین کارگران کشاورز و دهقان روزمزد( برخوردار نباشد و اگر حداقل بخشی 

مانده را توسط سیاستش خنثی نکرده باشد. فعالیت کمونیستی در روستاها در این برهه از زمان، اهمیتی مرکزی از روستایان عقب
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بایست عمدتاً توسط کارگران کمونیستی انجام گیرد که در ارتباط با روستا قرار دارند. سرباز زدن از انجام این کار می دارد. این

 های مردد، کناره گرفتن از انقالب پرولتری است.رفرمیست-کار یا سپردنش به نیمه

پرستی آشکار را افشا کند، که میهن-د سوسیال. هر حزبی که خواهان پیوستن به انترناسیونال سوم است، همانقدر وظیفه دار۶

 داری،مند نشان داده شود که بدون سرنگونی انقالبی سرمایهطلبی ریاکار و متقلب را؛ باید به کارگران به طور نظامصلح-سوسیال

جامعة « دموکراتیک»و  هیچ نوع سازماندهی دوباره ای در مورد کاهش تسلیحات، المللی، هیچ مذاکرههیچ نوع دادگاه داوری بین

 های امپریالیستی محفوظ نگاه دارد.تواند بشریت را از جنگملل نمی

اند که به انترناسیونال کمونیستی بپیوندند وظیفه دارند که ضرورت گسست کامل و قطعی با رفرمیسم و . احزابی که مایل۷

ها تجویز کنند. کنش کمونیستی قاطع فقط ای سازمانسیاست بینابینی را به رسمیت بشناسند و باید این گسست را میان اعض

 شود. به این قیمت ممکن می

انترناسیونال کمونیستی به نحوی قاطعانه و بدون بحث و گفتگو این گسست را که باید در کمترین زمان ممکن اجرایی شود، 

توراتی، کائوتسکی، هیلفردینگ، لُنگه، های آشکار، مثل تواند بپذیرد که رفرمیستطلبد. انترناسیونال کمونیستی نمیمی

دونالد، مُدیگلیانی و سایرین این حق را داشته باشند که خود را به عنوان اعضای انترناسیونال سوم در نظر گیرند و در آن مک

 کند.نماینده داشته باشند. چنین وضعی انترناسیونال سوم را  بطور غیرقابل تحملی به انترناسیونال دوم شبیه می

شان مستعمراتی دارد یا ملل دیگر را سرکوب احزاب کشورهایی که بورژوازیشده، . در مورد مسألة مستعمرات و ملل سرکوب۸

رحمانه کند، باید مخصوصاً خطی روشن و شفاف داشته باشند. هر حزبی که به انترناسیونال سوم متعلق است وظیفه دارد بیمی

ای در مستعمرات نه تنها در کالم که ستعمرات افشا کرده و از هر جنبش رهایی خواهانهرا در م« اش»های امپریالیستینیروی

های متروپل از مستعمرات باشد، باید قلب کارگران کشور درعمل حمایت کند؛ همچنین و باید خواستار اخراج امپریالیست

شده مملوء کند و باید های سرکوبو ملت ]متبوعش[ را از احساس برادرانة واقعی نسبت به خیل زحمتکشان مناطق مستعمره

 در میان سپاهیان مرکز به یک فعالیت تهییجی مداوم علیه هرگونه سرکوب مردمان استعمارشده دست بزند.

ها مند در بطن سندیکاها و تعاونی. هر حزبی که خواهان عضویت در انترناسیونال کمونیستی است باید یک تبلیغ باپشتکار و نظام۹

ای تشکیل شوند که از کار پیگیر و مستمر و مدامشان های کمونیستیای کارگری داشته باشد. باید هستههای تودهسازمانو دیگر 

خواهد بود. « میانه»ها و تردیدهای پرستمیهن-وقفه خیانت سوسیالسندیکاها به کمونیسم بگرایند. وظیفة آنها افشا کردن بی

 مطیع مجموعة حزب باشند. های کمونیستی باید تماماًاین هسته

سندیکاهای زردی که « انترناسیونال». هر حزبی که به انترناسیونال کمونیستی متعلق است وظیفه دارد با انرژی و پیگیرانه با ۱۰

اند مبارزه کند. احزاب عضو انترناسیونال وظیفه دارند با  پیگیری در بطن سندیکاهای کارگری ایدة در آمستردام تأسیس شده
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المللی سندیکاهای ورت گسست با انترناسیونال زرد آمستردام را رواج دهند. حزب باید در عوض و با تمام قوا به دنبال اتحاد بینضر

 سرخ باشد که عضو انترناسیونال کمونیستی هستند.

شان را بررسی کرده های پارلمانی. احزابی که خواهان عضویت در انترناسیونال کمونیستی هستند وظیفه دارند ترکیب هیئت۱۱

و عناصر مردد را حذف کنند؛ این احزاب باید نه در حرف که در عمل مطیع کمیتة مرکزی حزب بوده و از تمام نمایندگان 

 هایشان را پیرو منافع واقعی تبلیغ انقالبی و آژیتاسیون کنند.کمونیست بخواهند که همة فعالیت

ر مبنای سانترالیسم دموکراتیک ساخته شوند. در زمان فعلی جنگ داخلی حاد، . احزاب عضو انترناسیونال کمونیست باید ب۱۲

تواند نقش خود را ایفا کند مگر اینکه به بهترین نحو متمرکز باشد و مگر اینکه انضباطی آهنین مقرون به حزب کمونیست نمی

چرا وچونمند باشد؛ اقتداری بیجانبه بهرههمه انضباط نظامی در آن پذیرفته شده باشد؛ مگر اینکه ارگانیسم مرکزی آن  از قدرتی

 و المنازع اعمال کرده و از اعتماد یکپارچه مبارزین برخوردار باشد.

نفع و کنند، به منظور حذف کردن عناصر ذیها به طور قانونی مبارزه می. احزاب کمونیست کشورهایی که در آنها کمونیست۱۳

 شان بزنند.ای سازماندورهبورژواها، باید دست به تصفیة خرده

قید و شرط از تمام جماهیر . احزابی که خواهان عضویت در انترناسیونال کمونیست هستند وظیفه دارند که به نحوی بی۱۴

ناپذیری تجویزکنندة امتناع کارگران حمل و شان با ضدانقالب حمایت کنند. آنها وظیفه دارند به طور خستگیشوروری در مبارزه

فرستادن تسلیحات و تجهیزات برای دشمنان جماهیر شوروی باشند؛ همینطور موظفند به طور قانونی یا غیرقانونی تبلیغ نقل از 

 در میان سپاهیان فرستاده شده علیه جماهیر شوروی را تعقیب کنند.  

نظر د که بدون تعلل در آنها  تجدیداند وظیفه دارندموکراتیک را نگه داشته-های قدیمی سوسیال. احزابی که تا به امروز برنامه۱۵

کرده و یک برناما کمونیستی مناسب با شرایط خاص هر کشور و همخوان با بینش انترناسیونال کمونیستی تدوین کنند. قاعده 

. های احزاب مرتبط به انترناسیونال کمونیست توسط کنگرة انترناسیونال یا توسط کمیتة اجرایی تأیید شوداین است که برنامه

 در صورتی که کمیتة اجرایی یک حزب را تأیید نکرد، حزب حق دارد که به کنگرة انترناسیونال کمونیست رجوع کند.

های انترناسیونال کمونیست و همچنین تصمیمات کمیتة اجرایی، برای تمام احزاب مرتبط به . تمام تصمیمات کنگره۱۶

آن، از آنجاکه در شرایط حاد جنگ داخلی ونال کمونیست و کمیتة اجرایی انترناسیونال کمونیست الزم االجرا هستند. انترناسی

کنند باید به وجود شرایط بسیار متفاوت مبارزه در کشورهای مختلف آگاه بوده و فقط در مواردی دست به صدور فعالیت می

 های عام و الزم االجرا بزنند که چنین مسائلی ممکن هستند.نامهقطع

آنچه گفته شده، تمام احزاب عضو انترناسیونال کمونیست باید نامشان را تغییر دهند. هر حزبی که مایل است   . مطابق با تمام۱۷

به عضویت انترناسیونال کمونیستی درآید باید خود را اینگونه بنامد: حزب کمونیستِ... )بخش انترناسیونال کمونیستی سوم(. این 
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ای دارد. انترناسیونال کمونیستی به کل جهان مالحظهبلکه اهمیت سیاسی قابل مسألة نامگذاری یک مسألة صوری ساده نیست،

دموکرات کهنة زرد اعالم جنگی بیرحمانه کرده است. این امر مهمی است که تفاوت بین -کهنة بورژوایی و تمام احزاب سوسیال

بقة کارگر را فروختند در چشم رسمی که پرچم ط« سوسیالیست»یا « دموکرات-سوسیال»احزاب کمونیست و احزاب کهنة 

 زحمتکشان روشن باشد.

های رهبری مطبوعات احزاب تمام کشورها مجبورند تمام مدارک رسمی مهم کمیتة اجرایی انترناسیونال کمونیست . تمام ارگان۱۸

 را چاپ کنند.

تر( نهایتاً در ظفند که )هرچه سریعاند مو. تمام احزاب متعلق به انترناسیونال کمونیست یا احزابی که تقاضای عضویت کرده۱۹

العاده مهلتی چهار ماهه بعد از کنگرة دوم انترناسیونال کمونیست، به منظور اعالم نظرشان در مورد این شروط، یک کنگرة فوق

یست های مرکزی باید مترصد این باشند که تمام تشکالت محلی از تصمیمات کنگرة دوم انترناسیونال کموناحضار کنند. کمیته

 مطلع شده و مضمون آن برای آنها شناخته شده باشد.

شان را های قدیمیای تاکتیکاکنون به عضویت انترناسیونال سوم درآیند امّا هنوز به طور ریشهخواهند از هم. احزابی که می۲۰

شان متشکل از رفقایی ای مرکزیو مهمترین نهاده سوم اعضای کمیتة مرکزی-مقدمتاً باید مراقب باشند که دواند، اصالح نکرده

اند. بنابه موافقت کمیتة اجرایی انترناسیونال باشد که قبل از کنگرة دوم آشکارا خواهان عضویت حزب در انترناسیونال سوم شده

کمونیست ممکن است استثنائاتی صورت پذیرد. کمیتة اجرایی حق استثناء قائل شدن برای نمایندگان گرایش سانتریستی را که 

 دارد.   به آنها اشاره شد، برای خود محفوظ می ۷در بند 

پذیرند باید از حزب اخراج شوند. این امر شامل کسانی . اعضایی از حزب که شرایط و تزهای انترناسیونال کمونیست را نمی۲۱

.گرددند هم میشوالعاده فرستاده میکه به کنگره های فوق
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 Waltherدر آلمان توسط ژنرال والتر فن لوتویتس  ۱۹۲۰مارس  ۱۷تا  ۱۳ای که بین امی[ کودتای نظامی کاپ: کودتای نظ۱۳]

von Lüttwitz  در حمایت از ولفگانگ کاپWolfgang Kapp  به قصد سرنگونی جمهوری وایمار به وقوع پیوست. در روز

زند رتش از شلیک به شورشیان سرباز مینیرو تحت فرمان کاپیتان ارهارت برلین را به تصرف خود درآورند. ا  ۶۰۰۰مارس،  ۱۳

کند و یک شود. کاپ خود را به عنوان صدراعظم آلمان اعالم میو دولت قانونی سوسیالیست مجبور به فرار به اشتوتگارت می

دارد. در مقابل این کودتا یک اعتصاب عمومی به مدّت چهار روز توسط سندیکاها و احزاب کمونیست، حکومت موقت برپا می

کند. در عین حال، در سراسر آلمان، شود و کشور را از نظر اقتصادی فلج میدموکرات سازماندهی می-وسیالیست و سوسیالس

زند. عالوه بر این بانک مرکزی آلمان از حمایت مالی خود از کاپ سرباز می شود.به ویژه در شهر رور شورش و تظاهرات برگزار می

گریزد و چندی بعد در نهایت به آلمان خورد. کاپ به سوئیس میبعد از چهار روز شکست می به این ترتیب کودتای نظامی کاپ

 میرد. پیش از آغاز دادگاهش می ۱۹۲۲گردد و در سال میباز

است از انجیلی متی که در فرهنگ وایتی ر  Le sel de la terreجان جهان: معنای لغوی این عبارت نمک زمین[ ۱۴]

مزه امّا اگر نمک بی گوید: شما نمک زمین هستید،مسیح خطاب به یارانش می»رت ضرب المثل درآمده. جوامع مسیحی به صو

به خاطر داللت « شود...افکنده و پامال میارزد: به دور توان طعم را به زمین برگرداند؟ زمین دیگر به هیچ نمیچگونه می گردد،

 ایم. رجمه کردهت« جان جهان»ضمنی مذهبی این عبارت، آن را به 

[۱۵ ](1860-193 )Pieter Jelles Troelstra :   یکی « فریس»شاعر و وکیل هلندی و عضو سابق حزب پوپولیست(

به  ۱۸۹۷سیاستمداران حامی پارلمانتاریسم بود که از سال از  لستراترُ .  SDBاز شهرهای هلند( و بعد حزب سوسیالیست هلند

اش به شد. ابتدا با نزدیکیبورژوازی فریس در پارلمان برگزیده مینان و سپس خردهطور مداوم به عنوان نماینده از جانب دهقا

-سوسیال»نویسد: می ۱۹۱۲شود تا جایی که در بورژواها می-خط برنشتاین وارد پارلمان شده و در نهایت نمایندة لیبرال

 بتواندای زبردست بود که ا این حال، او به اندازهب«. ایفا کرده است ۱۸۴۸کند که حزب لیبرال در دموکراسی امروز نقشی ایفا می

 دردسر در محدودة هلند عمل کند. آزادانه و بی اینگونه ودر انترناسیونال دوم خود را متمایل به سانتریسم کائوتسکی نشان دهد 

ب حز از انشعاببعد از بود که « دوازده حواریون»دموکرات هلند، معروف به -گذار حزب سوسیالاو یکی از دوازده پایه

SDB ، دموکرات کارگران هلند -حزب سوسیالSDAP  کردند. در واقع اختالف با  تأسیس ۱۸۹۴را در سالSDB ای که روحیه

هنوز زمان انقالب گشت؛ منشعبین معتقد بودند که آنارشیستی بر آن حاکم بود به مسألة انقالبی بودن دوران حاضر برمی

مبنای عمل  SDBبود که « عمل فوری انقالبی»صل  را بر کنش پارلمانی قرار داد و این خالف تز فرانرسیده و بنابراین باید ا
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تنظیم کرد.  SPDدموکرات آلمان -برنامه خود را بر اساس برنامه حزب سوسیال  SDAPخود قرار داده بود. حزب جدید، 

چراکه منشعبین که در اقلیت بودند هیچ تالشی آمد؛ انشعاب این گروه از حزب سوسیالیست هلند یک آبروریزی به شمار می

شد. این گروه که برای متقاعد کردن اکثریت به خرج نداده و انشعاب آنها صرفاً به معنی تمایل به شرکت در انتخابات تلقی می

بقه متوسط مانست، برخالف حزب سوسیالیست که یک پایة کارگری قوی داشت، از روشنفکران طدر ابتدا بیشتر به یک فرقه می

اکثریت اعضای این حزب هم از سیاست آنارشیستی  خیلی زودشد. امّا حزب سوسیالیست هم دچار تحوالتی شد و تشکیل می

خود را منحل  ۱۹۰۰کردند. بدین ترتیب، حزب سوسیالیست در سال ضدانتخاباتی دور شدند و در انتخابات محلی شرکت می

دموکرات تنها نمایندة قوی -دموکرات پیوستند. به این صورت حزب سوسیال-سوسیالنفر از اعضایش به حزب  ۲۰۰اعالم کرد و

سازش با احزاب بورژوازی خصلت رفرمیستی خود را نشان  جنبش انقالبی شد. امّا از همان ابتدا به خاطر درپیش گرفتن سیاست

ک دولت برای سرکوب اعتراضات کارگری در اوج اعتصابات کارگران حمل و نقل هلند، به کم ۱۹۰۱داد؛ برای مثال در سال 

شوند که دولت هستند که موجب می« هایی آنارشیستیماجراجویی»شتافت به این بهانه که این اعتصابات خودانگیختة کارگران 

 تری علیه اعتصاب اعمال کند و کار بر حزب سخت شود. قوانین سختگیرانه

توانست در قبال های مشابه نیز دنبال شد. چپ انقالبی که نمیعیتهای آتی در موقهای ضدانقالبی در سالاین سیاست

وقفه رهبری های ضدانقالبی پرداخت و بیای علیه رهبری حزب سیاستها سکوت کند، به مبارزة درونی طوالنیاین قبیل سیاست

ات همواره آماده بود که هر دموکر-کشید. در این مقابل ترلسترا که برای حفظ موقعیتش در حزب سوسیالحزب را به نقد می

های چپ و خفه کردن صدای چپ انقالبی درون حزب فروگزار نکرد: از چیزی را فدا کند، از هیچ کوششی علیه سوسیالیست

گیرد رفته رفته  تنش بین چپ انقالبی و رهبری حزب باال می«. تریبون»شان، تخریب شخصیت گرفته تا ممنوعیت انتشار نشریه

های انقالبی رأی به اخراج مارکسیت ۱۹۰۹کند و در نهایت در سال بری حزب دیگر وجود مخالفان را تحمّل نمیتا جایی که ره

 دهد.  می

[۱۶ ]Paul Levi (1883-1930)  دموکرات آلمان -ل لوی وکیل و عضو حزب سوسیال: پSPD  در جریان مخالفتش

حزب  ۱۹۱۸شود. در دسامبر دموکرات آلمان اخراج می-سوسیال پیوندد و از حزببا جنگ جهانی دوم به لیگ اسپارتاکوس می

و کشته شدن رهبران  ۱۹۱۹ها در ژانویه و مارس شود. بعد از سرکوب شورش اسپارتاکیستتأسیس می KPDکمونیست آلمان  

سال اخراج گیرد. و در اکتبر همان اش )لوکزامبورگ و لیبکنشت(، لوی عمالً رهبری حزب کمونیست را در دست میاصلی

حزب تحت رهبری  ۱۹۲۰کنند. و در را ایجاد می KAPDکند. مخالفان اخراج شده حزبِ مخالفان چپ را از حزب هدایت می

کند. می دموکرات آلمان( را سازماندهی-دموکرات مستقل آلمان )منشعب از حزب سوسیال-به حزب سوسیال KPDلوی الحاق 

کند. یک سال بعد به خاطر عدم توافق ات حمایت و در سرکوب انقالبیون مشارکت میدموکر-و در ماجرای کاپ از حزب سوسیال

گیری و در شده، از ریاست حزب کنارهها به حزب دیکتهبا سیاست کودتاگرایانه در ماجرای آکسیون مارس که توسط بولشویک
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کمیتة اجرایی انترناسیونال مثل یک چکای »یسد: نوکند. برای مثال میای رهبری جدید حزب و نیز انترناسیونال را نقد میجزوه

دوباره به حزب  ۱۹۲۲گیرد. در سال بدین ترتیب انترناسیونال سوم تصمیم به اخراج او می«. کندفراتر از مرزهای روسیه رفتار می

پردازد. لیبکنشت میپیوندد و در آنجا به فعالیت نشریاتی از جمله نشر آثار منتشر نشدة لوکزامبورگ و دموکرات می-سوسیال

 کند.به خاطر بیماری ریوی در حالی که هنوز در رایشتاگ نماینده بود، خودکشی می ۱۹۳۰سرانجام در سال 

که در کشورهایی که در آنها  ۱۹۱۹دفتر یا دبیرخانة آمستردام: جدا افتادن مرکز انترناسیونال سوم در طول سال  [۱۷] 

 تدارک در که داشت برآن را انترناسیونال اجرایی ةتفقین محاصره شده بودند، کمیتجنگ داخلی جریان داشت و با کمربند م

. باشد( وین در) مرکزی اروپای در و روسیه، جنوب بالکان، اسکاندیناوی، جمله از غربی اروپای مناطق برخی در دفاتری ایجاد

شد. وظیفة اصلی این دفاتر درست مانند دیگر  فتری هم برای آمریکای التین )در مکزیک( درنظر گرفتهد کار این با همزمان

بود. در ابتدا، فعالیت این دفاتر نامنظم و روابط با کمیتة های انترناسیونال میهای وابسته به احزاب، تبلیغ و ترویج سیاستسازمان

اه با انقالب در اروپا از مسکو چندان دور، دفتر مرکزی همرای نهبایست در آیندهمرکزی آشفته بود، امّا در نظر کمیتة مرکزی می

یک دفتر موقتی  ۱۹۱۹هایی از این دبیرخانة مرکزی بودند. در پاییز وارهشد و این دفاتر در واقع طرحبه اروپای مرکزی منتقل می

، لوی و برای اروپای غربی در آلمان و یک دفتر موقتی دیگر در هلند که در تماس مداوم با یکدیگر بودند ایجاد شد. دبیر دفتر

ها متمایل بودند. برعکس گرایش اصلی دفتر آمستردام را کردند و به سمت مستقلکالرا زتکین، جریان راست را نمایندگی می

 کردند.نمایندگی می ها که عمالً علیه ک.پ.د. موضع داشتند،چپ

و ترویج و برقراری ارتباط بین احزاب در ابتدای امر، انترناسیونال یک مأموریت مهم بر عهدة دفتر آمستردام نهاد: تبلیغ 

های چپ و کمونیست اروپا و آمریکای شمالی. اعضای هلندی دفتر به عنوان مسئولین این کار اعالم شدند که خود به کمونیست

، اعضای دفتر آمستردام کنفرانسی برقرار کردند به هدف متحد و یکی کردن احزاب ۱۹۲۰شدند. در فوریه راست تقسیم می

یست که منطبق با خواست رهبری انترناسیونال سوم هم بود. با این حال، بعد از این کنفرانس، دفتر به نظراتی مخالف کمون

نظرات انترناسیونال حول مسائل پارلمانتاریسم و سندیکالیسم رسید؛ رد پارلمانتاریسم در جایی که شوراهای کارگری به وجود 

که این سندیکالیسم، انقالبی و منطبق با سیاست احزاب کمونیست باشد. پس در ظاهر، آیند و نفی کامل سندیکالیسم مگر اینمی

سیاست دفتر به سیاست ک.آ.پ.د. نزدیک بود؛ امّا صرفاً در ظاهر چراکه کمی بعد ک.آ.پ.د. سندیکالیسم و پارلمانتاریسم را به 

وستن حزب سوسیالیست چپ انگلستان به حزب کار کند. یکی از مسائل مورد بحث دیگر در کنفرانس، مسألة پیطور کل رد می

به حزب کوچک  ها و احزاب چپ خواهان ملحق شدن گروه در انترناسیونال سوم،  ،قدرتمند آن کشور بود. لنین و به همراهان او

ترناسیونال دوم های خود بکشند؛ امّا این برخالف تصمیم منشعبین از انها را به سمت سیاستکار بودند، با این هدف که توده

بود. بنابه این تصمیم، تمام احزاب متعلق به انترناسیونال دوم، دیگر نه به عنوان جریانات راست متعلق به جنبش کارگری که به 

شد. به هر تقدیر، اعضای حاضر شدند و همکاری با آنها همکاری با ضدانقالب محسوب میعنوان جریانات چپ بورژوازی تلقی می
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های چپ با احزابی که هنوز بین انترناسیونال دوم و سوم در رفت و آمد بودند رأی منفی داده و ه یکی شدن گروهدر کنفرانس ب

 به این ترتیب، بیش از پیش از سمتگیری به انترناسیونال سوم دور شدند.

 های راست،ادارة نیروی توان دفتر آمستردام را که دارای قدرت اجرایی هم بود )برای مثال از دفتر برلین تحتدر کل می

های اپوزیسیون در به نوعی مرکز گروه خواسته بود که صرفاً به امور اروپای شرقی بپردازد و کاری به اروپای غربی نداشته باشد(،

گری حزب با مجری درون انترناسیونال سوم دانست. یک دفتر دیگر در آمریکای شمالی که تحت نظارت دفتر آمستردام بود،

های چپ در سرتاسر قارة آفریقا را به های کمونیستیست تحت رهبری فرینا به وجود آمد و وظیفه تبلیغ و ترویج ایدهکمون

تصمیم  ها، درست زمانی که دفتر آمستردام ایجاد ک.آ.پ.د. را تبریک گفت،عهده داشت. انترناسیونال نگران از قدرت گرفتن چپ

 دفتر را به فروش برساند.  ساختماندفتر را منحل اعالم کند و بعداً  ۱۹۲۰مه  ۴ روز گرفت با یک پیغام رادیویی ساده،

[۱۸] Thomas, Henderson, Clynes  : رؤسای حزب کار انگلیس که بعد از استعفای بالدوین نخست وزیر وارد

حکومت ضد کارگری  ، یعنی درست در روز مرگ لنین همگی به یک۱۹۲۴ژانویه  ۲۳کابینة جدید مک دونالد می شوند. در 

 هاست. پیوندد که طبعاً مخالف کمونیستمی

مجارستان، -های آلمان، اتریشبین امپراتوری۱۹۱۸ست که در سوم مارس سال ا ایلیتوفسک: معاهده-[ صلح برست۱۹]

در کشور بالروس عثمانی و بلغاری با جمهوری نوظهور شوروی بسته شد. نام این پیمان از محل انعقاد آن  ناشی شده که امروز 

 قرار دارد.

ها را در دست گرفتند دارد که در آن کارگران انقالبی، کارخانه ۱۹۲۱[ روزهای مارس اشاره به روزهایی از ماه مارس ۲۰] 

شود. یادمی« آکسیون مارس»دموکراسی سرکوب شدند. از این حوادث در تاریخ انفالب آلمان به عنوان -و سریعاً توسط سوسیال

را در دستور « بازگشت به وضعیت نرمال» ۱۹۲۰دموکرات، بعد از حوادث مارس -ی بزرگ همچون مقامات سوسیالاکارفرماه

هایی از جاسوسان تشکیل داده شد و مورد تقویت قرار گرفت؛ به نیروهای ضدانقالب اختیارات قانونی کار خود گذاشتند. شبکه

قانونی از اراذل و اوباش )اورگش( در سرتاسر مناطق بوجود -ی سرکوب نیمهرای مقابله علیه براندازی داده شد؛ نهادهابدی زیا

ک. « های مبارزاتیسازمان»ایستاد؛ به این ترتیب آمد و برای پیگیری و سرکوب انقالبیون گماشته شد. پلیس از تالش باز نمی

( مورد حمله قرار گرفت و از میان رفت. ۱۹۲۱(، در رور )ابتدای مارس ۱۹۲۰شان در برلین )در پاییز آ.پ.د و مخفیگاه اسلحه

داشت که اغلب های پرحرارت برنمیپی ضربة سختی خورده بود، دست از آژیتاسیوندرهای پیک.آ.پ.د. که به خاطر دستگیری

های گروه»ک.آ.پ.د. -شدند، در همین حال عناصر شبهبرنامه )موسوم به اعتصابات وحشی( دنبال میدر قالب اعتصابات بی

 رفت.ساخته و به انفجار بناهای عمومی رو آورده بودند. از هر سو انتظار یک درگیری شدید می« مسلح
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ها و حزب مرزبورگ )پایگاه انتخاباتی و. ک. پ. د. که از ترکیب حزب مستقل-در آلمان مرکزی، در مناطق سرخ مانسفلد و هال

خیم شده بود، مشقت شرایط زندگی آنان و خشونت و بدرفتاری کمونیست ک.پ.د. بیرون آمده بود( وضعیت کارگران بسیار و

های امنیتی کارفرماها به اوج خود رسیده بود. آنها به طور طبیعی به این اوضاع با خرابکاری در کارخانه، تخریب وسایل سرویس

دموکرات( با حکم -امات سوسیالدادند. ورود بریگاد ویژة پلیس )تحت اوامر مقبرنامه پاسخ میزدن به اعتصابات بیکار و دست

 شده را تا نقطة انفجار تشدید کرد.های انباشتهدر منطقه، فشارها و تنش« برقراری نظم»

مارس، یک نشست عمومی  ۲۱درصدشان عضو اتحادیه بودند( بود. روز  ۴۰کارگر که  ۲۲۰۰۰های لوینا )با کانون جنبشْ کارخانه

بندی ک.آ.پ.د. و و.ک.پ.د. متعاقب این نشست یک کمیتة اعتصاب ایجاد شد با مفصلبا اکثریت اعضای اتحادیه برگزار شد. 

های نظامی ها را به اشغال خود درآورده و نیروترین کارگران، کارخانهفردای آن روز هفده گروه صد نفری مسلح مرکب از جوان

های پلیس محلی حرکتی نشان ندادند و چشم به راه کارفرما )حدود دویست نفر( را خلع سالح و از کارخانه اخراج کردند. واحد

ها گروه صد نفری پلیس و یک آتشبار از دهات( ماندند. کارگران با آگاهی از اینکه کارخانه ۲۳رسیدن نیروی کمکی )حدود 

ه یک گردان کارگری از دانستند کها را تخلیه کرده و در انتظار شب ماندند. آنها نمیشان بدل شوند، کارخانهگاهتواند به قتلمی

ها نگذشته بود که این گروه کمکی موفق شدند صف پلیس را شتابد. هنوز چند ساعتی از ترک کارخانهالپزیش به یاری آنها می

ام بعد از بمباران توپخانه، نیروهای پلیس حمله کردند و لوینا ۲۹به عقب برانند و در درون منطقة صنعتی موضع بگیرند. در روز 

های مسلح( به خاطر عدم وجود ه، مداخله گرو«قدرتتسخیر )محلی( )»دفاعی انجام شده در منطقه  دست گرفتند. عملیاترا در 

پلیس کشته  ۳۵غیرنظامی و  ۱۴۵، در کلّ منطقه، «بسیار آگاه»وسایل ارتباطی مطمئن دچار مشکل بودند. )مطابق یک منبع 

 تیرباران گشتند.( نفر از آنها ۱۳۴۶نفر بازداشت و  ۳۴۷۰شدند؛ 

ای که بنا بود بعداً اجرا ام، زمانی که جنبش در لوینا به اوج خود رسیده بود، حزب و.ک.پ.د. در پی برنامه ۲۴در روز 

سازی در هامبورگ شود همراه با ک.آ.پ.د. فراخوانی به اعتصاب عمومی دادند که به خاطر وتوی سندیکاها )بجز سندیکای کشتی

مارس حزب و.ک.پ.د.  ۳۱جایی که رویارویی خونین صورت گرفته بود( استقبال چندانی از آن نشد. روز و در منطقة رور، 

 فراخوانش به اعتصاب و مبارزات خیابانی را پس گرفت. 

[۲۱ ]Opposition loyale  مخالفت قانونی ]یا اپوزیسیون در چارچوب قانون[: بعد از کودتای نظامی کاپ و در جریان

کند به قلم کارل ، مطلبی منتشر میدرفش سرخبه رهبری لوی در روزنامه خود،  KPD، حزب ۱۹۲۰مارس  ۲۱ خیزش رور، در

شود که حزب کمونیست را به دموکرات پیشنهاد می-دموکرات، که در آن به دولت سوسیال-لِگین، رئیس سندیکای سوسیال

ها دموکرات-حزب کمونیست دست یاری به طرف سوسیال عنوان یک مخالف قانونی و در چارچوب نظام بپذیرد. به این ترتیب

دار از سرمایه-در شکلگیری یک حکومت سوسیالیست که احزاب بورژا KPD» کند. در پنجمین بند این اظهاریه آمده: دراز می
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ال دیکتاتوری شان به منظور اِعمهای پرولتری و پختگیبیند برای تصدیق درونی تودهآن اخراج شده باشند، شرط مطلوبی می

در برابر حکومت، تا زمانی که این حکومت وسایل کنش سیاسی طبقة کارگر را تضمین کند، نقش یک مخالف  KPDپرولتاریا. 

انقالب بورژایی با هر آنچه در اختیار دارد مبارزه کند، و -قانونی و صادق را بازی خواهد کرد؛ یعنی تا وقتی که حکومت علیه ضد

« مخالفت قانونی»ما با عبارت »دهد: و ادامه می« ستحکام اجتماعی و تشکیالتی طبقة زحمتکش نشود.تا زمانی که مانع ا

خواهیم بگوییم: هیچ تدارکی به منظور یک انقالب قهرآمیز در کار نیست، در عین اینکه این حق را برای حزب قائل هستیم می

 .«که به منظور رسیدن به اهداف و تحقق شعارهایش فعالیت کند

شود. لنین امّا از آن استقبال کرده رأی موافق، رد می ۸این پیشنهاد با مخالفت اکثریت مرکزیت، دوازه رأی مخالف علیه 

های این اظهاریه، هم در مقدمه»نویسد: در عین وارد دانستن ایراداتی در مورد آن می« بیماری کودکی کمونیسم...»و در ضمیمة 

روانه آن هم در اوج خیزش و همین تمجید لنین از این پیشنهاد راست« اش کامالً صحیح استملیگیری عو هم در نتیجه اساسی

 انگیزاند.های رادیکال را میرور است که حیرت و تأسف کمونیست

شبه  ۶۰۰ارتش سرخ رور به گروه هوادار کاپ حمله کرده و عناصر ارتش و  ۱۹۲۰مارس  ۱۷[ خیزش رور:  در ۲۲]

کنند. در این بین، دولت مارس شوراهای کارگری در برخی شهرهای رور اعالم موجودیت می ۲۰کنند. در ر مینظامی را دستگی

خواهد به اعتصاب خود پایان دهند. مذاکرات بین دولت و دهد و از آنها میسوسیالیست به شورشیان و اعتصابیون التیماتوم می

گیرد و کند. یک بار دیگر اعتصاب سراسر رور را فرامیرشیان را صادر میماند و دولت دستور سرکوب شونتیجه میشورشیان بی

شویند. در دوم آوریل همان سال، دولت سوسیالیست، درصد افراد فعال شهر( دست از کار می ۷۵معدنچی ) ۳۰۰۰قریب به 

ست کشته، بسیاری دستگیر شورشی کمونی ۳۰۰تا  ۱۵۰کند و در اولین برخورد بین ارتش و شورشیان ارتش را روانة رور می

 ۲۰۰۰پذیرد و در کل آوریل، درگیری پایان می ۱۲شوند؛ این افراد کمی بعد محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شدند. در می

های شورشی توسل دولت شوند. به این ترتیب با سرکوب خونین کمونیستسرباز و شبه نظامی کشته می ۲۷۵مبارز کمونیست و 

 شود.سرخ رور منحل اعالم می سوسیالیست، ارتش

 

 

 


