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در دانشگاه   کی در رشته فلسفه کالس 1883در هلند متولد شد. از سال  ری در ورمور 1864نوامبر  26هرمان گورتر متولد ]

رساند.   انی به پا لوس ی سخی ، آ  یونان ی  سی نو شنامهی نما یبا درجه دکترا 1889خود را در سال    التی تحص اوکرد.  ل ی آمستردام تحص

او از   .وست ی دمکرات پ  ال ی حزب کارگران سوسبه  1896شروع به کار کرد. در سال  رستانی عنوان معلم دب به  ی در همان سال و 

  1918سال   در  کرد. سی را تأس SDAP  ،De Tribuneمجله جناح چپ  ی و  1907در  و  دشیکی از رهبران حزب   1903سال  

از سال   و آلمان  ستی به آلمان نقل مکان و در حزب کمون   1918سال  انی در پا شد.هلند  ستی حزب کمون  انگذارانی از بن  یکی  یو

 ندهی و نما نترنی کم یغرب  یاروپا  رخانه ی کرد. او به همراه پانه کوک عضو دب  تی آلمان فعال ستی در حزب کارگران  کمون  1920

سرگشاده خود را به   ی ر نامهاخراج شد. گورت  نترنی سال از کم نی و در هم  1920در مسکو در نوامبر  نترنی کنگره کم ر حزب د

 [ هلند بود. ستی از مؤسسان حزب کارگران کمون  1921در سال   او سال نوشت. نی در هم نی لن 

 

 

ن را به این نکته معطوف کنم که این نامه در اثنای مارش پیروزمند  گااهم توجه رفیق لنین، شما و خوانندهخومی  جا  من در این

در مورد تکرار مطالب غذرخواهی کنم. از    نگااهم از شما و خوانندهخومی جا  در این  چنینرشو نوشته شده است. همروسیه به و

 یر نبودند.پذتکرار مطالب اجتناب ،" برای کارگران بسیاری از کشورها شناخته شده نیستها"چپ تاکتیککه  جاییآن

 ه. گ. 

 رآمد دپیشـ 1

 رفیق عزیز لنین!

شما را در مورد رادیکالیسم در جنبش کمونیستی خواندم. من از این جزوه همچون دیگر آثار شما مطالب زیادی یاد    ی  من جزوه

شما برای نوشتن این جزوه شاید راندن  ی ار هستم. انگیزهگذگرفتم. من نیز مثل بسیاری از رفقای دیگر در این مورد از شما سپاس

ند، بوده که قدر مسلم ثمربخش نیز خواهد  اکه بدون شک در من نیز مسکن گزیده  دکانهکوی بیماری  هابعضی ردپاها و بعضی جوانه

بوده کامالً درست است. من بر این نکته واقفم که    هازاری در بسیاری از کلهبابود. مطلب شما در مورد این که انقالب بانی  آشفته

شما محرک جدیدی خواهد بود که دوباره و خیلی  ی  داشتیم. و نوشتهری که ما انتظارش را  طوانقالب کامالً ناگهانی بود و نه آن 

  ،یدار که شما نشان دادهطوک در انقالب را همانتاکتی   چنینئل مربوط به تاکتیک، همبیشتر از گذشته قضاوتم را در مورد تمام مسا

 واقعیت، توازن واقعی قوای طبقاتی بکنم.  ی مسالهفقط منوط به 

خواندم فکر کردم: تمام مطالب درست است. اما زمانی که نشستم و پس از مدتی تعمق چند سؤال برایم    شما را ی  من وقتی که جزوه

و حزب اپوزیسیون ننویسم، اما من به   KAPDیی برای  ا" پشتیبانی کنم و دیگر مقالههامطرح شد که آیا من دیگر نباید از این "چپ

 این سؤاالت پاسخ منفی دادم.  

عزیمت شما در این جزوه درست نیست. من بر این  ی  متناقض به نظر برسد. رفیق اما علت این است که نقطهشاید این موضوع  

شرایط انقالب در کشورهای اروپای    ی  مطابقت انقالب در اروپای غربی با انقالب روسیه، در باره  ی  گمانم که قضاوت شما در باره

و اپوزیسیون    هاچپ  شما در مورد علت پیدایی  تصویر  تیبترنیست ـ بدینغربی و در نتیجه در مورد توازن قوای طبقاتی درست  

شما  ی  سد که مفاد جزوهرنظر میه  ب    ،عزیمت تحلیل شما را قبول داشته داشتیمی  تیب وقتی که ما نقطهتراژگونه است. ـ بدینو

شما نادرست است.  ی  قت کل جزوهودهیم( آنصحیح است، اما وقتی که از این موضع حرکت نکنیم )یعنی کاری را که بایستی انجام  

انگلستان شدهاست.   و  آلمان  در  بویژه  به محکوم کردن جنبش چپ  اشتباه شما منجر  کامالً  بعضاً  و  نابجا  بعضاً  نابجا،  قضاوِت 

نبش  عنوان یک "رهبر" حتماً از این موضوع اطالع دارید که من موافق تمام نکات مطرح شده توسط این جه  ر که شما ب طوهمان

م که از این جنبش دفاع کنم، به گمانم به بهترین نحوی این کار را از طریق جواب به  انیستم اما با این حال تصمیم جدی گرفته

و در حال حاضر در اروپای غربی نشان   جارا در این هاانم انجام بدهم. حقانیت، مزیت آنتومی هاشما در دفاع از این چپی جزوه

باشد، با تصویر    مساله ین  تر، و شاید هم که این مهمچنیناثبات کنم بلکه هم  را در این مرحله    هازیت آننه فقط حقانیت و م  بدهم،



چرا که    ،مبارزه کنم. هر دو مهم هستند  ، انقالب در اروپای غربی مسلط است  ی  خصوص  در روسیه در بارهه  یی که ب ااژگونهو

 به این برداشت از انقالب در اروپای غربی دارد.  تاکتیک  روسیه بستگی چنین هم تاکتیک اروپای غربی و هم

 را نداشتم.  جااما موقعیِت آمدن به آن  ،مسکو انجام دهمی بسیار مایلم بودم که این کار را  در کنگره

ن  گاخوانندهانند باعِث قضاوِت اشتباه رفقا و  توکنم که می  مطرح شده از جانب شما را رد  ی  نخست من بایستی دو مالحظهی  در درجه

تحقیر در مورد مضحک و بچه با تمسخر و  بارهگاشوند. شما  آلمان، در  بودن مبارزه در  تودهی  نه  یا  "،  ها"دیکتاتوری رهبران 

مسائل از    درست   ید طرحا ید. ما کامالً موافقیم که آن چه را که شما نوشتهانوشتهمطالبی  "دیکتاتوری از باال یا از پائین" و غیره  

مسائل مطرح برای ما هستند. ما نیز    هانا با کمال تأسف در اروپای غربی آحداقل با تحقیر و تمسخر. ام  همآن  .دجانب شما نیستن 

در اروپای غربی مثل بسیاری از کشورهای دیگر رهبر نداریم، مثل شما که رهبر انترناسیونال دوم بودید، ما هنوز در جستجوی  

خیانت کنند و تا زمانی هم که ما چنین رهبرانی را نداریم،    هاحکومت کنند و به آن   هااهند بر تودهخورهبران درستی هستیم که نمی

ردیم کسی است که مرا  نوم دهیم. وقتی که راهنمای کوهجاان  ها اهیم تمام کارها را از پائین و از طریق دیکتاتوری خود تودهخومی

قت  وراهنمایی نداشته باشم. وقتی که ما رهبران درست را پیدا کردیم آنند، خوشوقت خواهم بود که اصالً چنین  کشابه پرتگاه می

ی آلمان  هامنظور چپو رهبران واقعاً یکی شوند.    هاانند تودهتوخواهیم توانست قدم در راه دیگری هم بگذاریم. در این صورت می

 1. است این و نه هیچ چیز دیگریو انگلیسی و ما 

ما    بایستی یک کِل منسجم  را تشکیل بدهند.  هاما هم صادق است که رهبران طبقه و تودهدوم شی  این موضوع در مورد مالحظه

با توده   ها کامالً با شما موافق هستیم. فقط موضوع بر سر این است که چنین رهبرانی را نیز پیدا و طوری تربیت کنیم که واقعاً 

انند چنین رهبرانی را توبین خودشان می  چنینسرسخت، همی  ارزه تنها از طریق مب   ها، احزاب سیاسی و اتحادیههامتحد باشند. توده

ها ایی بی چون و چرا نیز صادق است. ما نیز خواستار آنگرپیدا و تربیت کنند. این موضوع در مورد انظباط آهنین و مرکزیت

حال حاضر در آلمان و انگلیس  سخت که در ی اما وقتی که ما رهبران درست را پیدا کردیم و نه قبل از آن. در این مبارزه ،هستیم

در جریان است، تمسخر شما فقط در آینده شاید تأثیر   هاین تالشتررگن به کمونیسم در کشورهای نزدیک با بزبخشیدبرای تحقق

یکی از    ها. چرا که آنیدای انترناسیونال سوم را دور و بر خود جمع کردهداشته باشد. شما با کاربرد این تمسخر عناصر اپورتونیست 

در احزاب کمونیست بعضی    چنین  در انگلستان  و هم  BSPودر    تسعناصری در حزب اسپارتاکی   هاابزارهایی هستند که از طریق آن

و رهبران مسائل    ها  ئید که تمام این مسائل مربوط به تودهگواهند کارگران را فریب دهند. وقتی شما میخواز کشورهای دیگر می

اهید جلوی  کسانی را بگیرید که از خود شما، از رهبران انتقاد   خوو کودکانه"، با این فراز شما مییی هستند، "مسخره  امسخره

مرکزیتکنندمی و  آهنین  انضباط  به  مربوط  فراز  با  میگر.  شما  بشکنیدخوایی  درهم  را  اپوزیسیون  عناصر  اهید  چنین  با  شما   ،

 فتید.  گر ه خدمت میرا ب  هاو آن یکاراپورتونیستی هم

قرار داریم. در این موارد بهتر است    تر عقب  ی ا شما نباید چنین کاری را بکنید. ما در اروپای غربی هنوز در یک مرحلهرفیق ام

 که به مبارزان حِق سخن گفتن داد تا به حاکمان.  

انم با  توه من نمیی نیز وجود دارد ک تر دم. دلیل عمیقکراما در حاشیه اشاره کنم که من در این نوشته دوباره به این موضوع باز می

 شما موافق باشم. به دلیل زیر:ی جزوه

تحسین تقریباً تمام اندیم، در عین تصدیق و  خوی شما را میها، مقاالت و کتاب های اروپای غربی جزوههاوقتی که ما مارکسیست

یم که منتظر  شدعنوان خواننده کامالً محتاط میه  اما با این حال یک نکته وجود داشت که ما ناگهان ب   ،یدامطالبی را که شما نوشته

. در فکر فرو رفتیم و فقط با شرط  هابعد از خواندن آنها  حتی مدت  ،ولی چنین توضیحاتی را پیدا نکردیم  ،توضیحات بیشتری بودیم

ید. شما این مطلب را  اکه شما از کارگران و دهقانان فقیر صحبت کردهی  ی جابودیم. درست در آن  هاو شروط حاضر به قبول آن

. و در هیچ  کنیدعنوان عناصر انقالبی در سراسر جهان صحبت میه ب ها ید. و همه جا شما از هر دوی این مقولهابارها تکرار کرده

در مورد تمایز بزرگی که در    کنیدمین م شما تاکید بسیار صریح و واضحی  امطالب شما را خواندهمن  که    جاییکجا، حداقل تا آن

بین روسیه )و بعضی از کشورهای اروپای شرقی( و کشورهای اروپای غربی )یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس،    مساله مورد این  

ا  شموی، شاید هم ایتالیا( وجود دارد.  ولی با این وجود به نظر من اختالف بین نظر  ک، هلند، سوئیس و کشورهای اسکاندینابلژی 

که    ست  در اروپای غربی در تمایزی  ها و مسائل مربوط به پارلمانتاریسم  با به اصطالح چپ  هاتاکتیک در مورد اتحادیه ی  در باره

 بین روسیه و اروپای غربی در این زمینه وجود دارد. 

بر مبنای تبعات  م،  اکه من آثار شما را مطالعه کرده  جاییحداقل تا آنسید، اما شما  شناشما درست مثل من  طبیعتاً این تمایز را می

تبیین نکرده تیب قضاوت شما در مورد  ترید و بدیناید.  شما به این تبعات توجه نکردهااین تمایز  تاکتیک در اروپای غربی را 

 
 از پائین به باال. ی فزایندهی : سلطهکند چیز بیشتری را مطالبه می  KAPDناشر: با این وجود ی مالحظه1



کمونیست در سرتاسر  چرا که احزاب    ،هم شده است  تر این قضاوت خطرناک بوده و خطرناک2تاکتیک در اروپای غربی اشتباه است. 

،  ها. تکرار این مطلب در تمام روزنامهها، حتی مارکسیستکنندشما را بازوراجی میی  نه تأملی جملهگواروپای غربی بدون هیچ

نند که انگار همین امروز یا فردا قیام بزرگ  زی عمومی به این خیال خام دامن میهاو در همایشها  نشریات کمونیستی و جزوه

ی از  مندقدرت  ی د که انگار روسیه طبقهشوشرف تکوین است! از این طریق حتی قضاوت کارگران نیز مسخ می  دهقاناِن فقیر در 

که ما هم در اروپای غربی از چنین کمکی   کنیدند، آیا تصور میابه پیروزی دست پیدا کرده  هادهقانان دارد که کارگران با کمک آن

با چنین     جاکه ما هم در اینکنید  ید، آیا تصور میاآن شما پیروز شدهی  سطهبرخوردار خواهیم شد که از طریق آن، و فقط به وا

که دهقانان در اروپای غربی چه موضعی خواهند گرفت و تمام    کنیدسکوت می  مساله کمکی پیروز خواهیم شد. شما در مورد این  

 د.شوتاکتیک شما از این تصور استنتاج می

ه  دهقانان ب   طور عمومی اهمیت ه  غربی وجود دارد. ب اما این تصور منطبق با واقعیت نیست. تمایز بزرگی بین روسیه و اروپای  

ی از آسیا، چین و هند در صورت بروز انقالب نقش کامالً  ی هار بخشد. این طبقه دشومی  ترو کم  ترعنوان یک عامل انقالبی کم

، این طبقه در لهستان و  شی بودپودر روسیه برای انقالب یک عامل اساسی غیرقابل چشم هیی ایفاء خواهد کرد، این طبقا هکنندتعیین

، اما هر چه که ما بیشتر به طرف  انقالب هنوز از اهمیت برخوردار استبرای بعضی از کشورهای جنوب شرقی و اروپای میانه 

 میزی در مقابل انقالب قد علم کرده است. آصورت خصومته ییم این طبقه ب آغرب می

ه  سد. )شما باید مرا ب رمیلیون نفر می  25میلیون نفر است. اما شمار دهقانان فقیر تقریباً به    8تا    7کارگران صنعتی روسیه بین  

م رجوع  ادلیل عجله در نوشتن این مقاله بایستی در مورد این ارقام به حافظهه  ه ببخشید، ب خاطر اشتباه در مورد ارقاِم ارائه شد

فوراً پس از اطالع از این موضوع  به سمت شما  هادم.( وقتی که کرنسکی به این دهقانان زمین نداد شما متوجه شدید که آنکرمی

ی هم در آّن داده نخواهد شد، چنین شرایطی درکشورهای  این موضوع در مورد اروپای غربی صادق نیست و تغییرخواهند آمد.  

 وجود ندارد.  ، شناخت دارم هاکه من از آن جاییاروپای غربی تا آن

به دهشتناکی   اما در مقایسه  این وضعیت  بودن  با روسیه فرق دارد. علیرغم دهشتناک  فقیر در اروپای غربی  وضعیت دهقانان 

بدلیل وسائل ترابری   هاآنعنوان مستأجر یا مالک قطعه زمینی دارند. ه دهقانان فقیر ب  جااینوضعیت دهقانان در روسیه نیست. در 

ی گذشته وضعیت  هاانند از پس معاش خودشان بربیایند. در دههتوحتی در بدترین وضعیت می  هاعالی اغلب فروش خوبی دارند. آن 

دلیل واردات بسیار کم مواد  ه  را نیز باال ببرند. ب  هاانند قیمتتو اکنون در اثنای جنگ و  پس از آن می هاکمی بهتر هم شده. آن هاآن

حمایت  ها  اری نیز از آندرا افزایش دهند. سرمایه  هاانند قیمتتو دائماً می  هاآن  شی کرد. پوچشم  هاان از محصوالت آن توغذایی  نمی

موقعیت دهقانان فقیر نزد شما بسیار   گیرد.را می  ها. سرمایه تا زمانی که خودش بر مسند قدرت تکیه زده، زیر دست آنکندمی

ب  فقیر  دهقانان  برنامهی  واسطهه  ناخوشایندترست.  یک  از  سیاسی  ی  شما  انقالبی  حزب  یک  در  و  برخوردارند  انقالبی  سیاسی 

ی انقالبی. دور و بر ما در هیچ کجا چنین حزبی وجود ندارد. عالوه بر این در  هاسازماندهی شده بودند: در حزب سوسیالیست

ی دولت و اموال  هاسلطنتی، زمینی  ی مالکان بزرگ، ثروت خانوادههازمین  یه مقادیر زیادی ثروت برای توزیع وجود دارد. روس

را به انقالب و به سمت خود جلب  ها  انند بدهند تا آن تومین یی به دهقانان فقیر  اوعده  ی اروپای غربی چنینها. اما کمونیستهاصومعه

ی  هادند. مساحت کل  زمین کارخانهکر هکتار کار می  2ی تا  هامیلیون کشاورز فقیر بر روی زمین   5تا    4کنند. قبل از جنگ در آلمان  

  ، کنندرا تقسیم    هاتمام این زمین هامیلیون هکتار بود. تازه زمانی هم که کمونیست 9تا  8هکتار( فقط   100واقعاً بزرگ )بیش از  

سهمی داشته باشند.    هااهند از این زمینخوهشت میلیون کارگر کشاورز هم می  چرا که هفت تا  ، دهقانان فقیر فقیرتر هم خواهند شد

ی  هارا برای کارخانه هابه این دلیل که  خودشان این زمین ،را تقسیم کنندها انند حتی تمام این زمینتواما این کارگران کشاورز نمی

چرا که مطمئناً    ،ابزاری برای جلب دهقانان فقیر ندارندهیچ    هاکمونیست  ،از مناطق بسیار کوچک که بگذریم  3بزرگ احتیاج دارند. 

میلیون نفر دهقان فقیر در فرانسه و در سوئیس، بلژیک، هلند و    5تا    4ی کوچک و متوسط  سلب مالکیت کرد.  هانباید از کارخانه

حتی در ایتالیا وضعیت  ی کوچک و متوسط مسلط هستند.  هاهمه جا کارخانه    4یی دارند. ادو کشور اسکاندیناوی وضعیت مشابه

در    هند که دهزار دهقان فقیر دارد. این ارقام نشان می  200تا    100. تازه بدون مد نظر گرفتن انگلستان که فقط  کندفرق چندانی نمی

  ییهای کمکی، تازه در صورتی هم که اساساً چنین ارتشهابسیار کم است. بنا بر این ارتش  قانان فقیر اروپای غربیشمار ده  مقایسه

 ن بسیار ناچیز خواهد بود.  شاپا بگیرند، کمک

  ها نظر آن  ان فقیر بشود. چرا که از ان اند باعث جذب دهقتوعدم پرداخت اجاره و اجاره بهای رهن در کمونیسم نمیی  حتی وعده

 .  ستجنگ داخلی، از بین رفتن بازارها و ویرانگری ،کمونیسم

 
سرنگونی   یدولت قرار دارند و تشنه  اری زیر ستمد ید که: "اکثریت عظیم دهقانان در کشور سرمایها( نوشته67"دولت و انقالب" )ص.شما به طور مثال در  2

 د. کمونیسم نیستن یقضیه اما در این است که دهقانان تشنه تحقق بخشیدن به آن است."... آن و روی کار آمدن یک دولت "ارزان" هستند. فقط پرولتاریا قادر به
 ند. ا کشاورزی راه چنین استنباطی را باز گذاشته یمسالهتزهای مسکو در مورد 3
 ی آماری در مورد سوئد و اسپانیا دسترسی ندارم. هامن به داده4



تا      ین وضعیتِ تربحران خبری  نباشد، بحرانی که  در صورت بروزشدهشتناکاروپای غربی در صورتی که از  بنا بر این در  

ی آخرش را  هادر قید حیات است و نفس   تا زمانی که اری  دپشِت سر سرمایهدهقانان فقیر  ،  زمان کنونی را  به همراه خواهد آورد

 5. ندا،ایستادهکشدمی

کمک نخواهد کرد.    هامتوسط نیز به آنی  بسیار نازک تحتانی  طبقه  قشر   ربی کامالً تنها هستند. چرا که حتیکارگران در اروپای غ

قشری که از لحاظ اقتصادی نیز بی اهمیت است. کارگران باید به تنهایی انقالب کنند. این تمایز بزرگ اروپای غربی با روسیه  

 است. 

انجام داد. تازه پس از  تنهایی ا انقالب را به  رفیق لنین، شاید شما بگوئید که این وضعیت در روسیه هم بود. در روسیه هم پرولتاری 

 اما تفاوتی که وجود دارد بسیار عظیم است.    ،ردپیوستند. این واقعیت دا هاانقالب دهقانان فقیر به آن

لنین شما می آمد. شما میدرفیق  به جانب شما خواهند  بسرعت  و  دهقانان مطمئناً  و  دانستید که  نداشت  انستید که کرنسکی قصد 

انستید که دهقانان مدت زیادی به کرنسکی کمک نخواهند کرد. شما از ابراز جادوئی "زمین  دبدهد. شما می  هاانست زمین به آنتونمی

ی  موقتاً در سرتاسر قاره   هاظرف چند ماه به پرولتاریا بپیوندند. برعکس ما مطمئن هستیم که آن ها  برای دهقانان" استفاده کردید تا آن

 کمک خواهند کرد.   اریداروپا به سرمایه

کارگر که هنوز جانب بورژوازی را  ها  اما میلیون  ،عظیم دهقانان فقیر برای کمک  وجود نداردی  شاید شما بگوئید که در آلمان توده

د ند و بنابراین بای گیردهقانان فقیر روسیه را کارگران  می  گاهجای   جا  طرف شما خواهند آمد. یعنی در اینه  اما بدون شک ب   ،نداگرفته

 انتظار کمک داشته باشید.  

 ً  .  ستن بر سرجای خود باقیچنااشتباه است. تمایز عظیم با روسیه هم اما این تصور نیز اساسا

طرف شما آمدند. اما وقتی که کارگران آلمانی که هنوز جانب  ه  ان شدند و ب ردرویگاری  دبعد از جنگ از سرمایهه کدهقانان روسی  

 د.  شواری شروع می دقت مبارزه واقعی بر علیه سرمایهوتازه آن ،نیسم بپیوندندند به کموااری را گرفتهدسرمایه

این که دهقانان فقیر به شما پیوستند و فقط از این طریق رفقای روسی پیروز شدند.  و پیروزی شما قوی و مستحکم است  ی  بواسطه

پیروزی به طرف ما نخواهد    ،ندااری ایستادهداین که کارگران آلمانی در صف سرمایه  ی  و سهمی نسیب ما نخواهد شد. بواسطه

قت مبارزه شروع خواهد شد.  وتازه آن  ،اری پشتیبانی نکننددساده هم نخواهد بود وقتی که کارگران آلمانی از سرمایه   چنینآمد، هم

انگیز است. اما این انقالب  برود و حال که پیروز هم شده وهمش دهشتناک ب ا انقالب در روسیه برای کارگران در اثنای روند چند ساله

 کمک دهقانان.  ی  واسطهه ب  ،اتفاق افتاد گی به ساده

انگیز  برآن نیز ساده خواهد بود. اما خود انقالب وهماما برای ما قضیه کامالً برعکس است. وضعیت قبل از انقالب ساده و بعد از  

اری نزد شما ضعیف بود و فقط  دحال انجام شده است. چرا که سرمایهه  هر انقالبی که تا ب انگیزتر از  برخواهد بود. قدرمسلم وهم

  ی مستحکمی هاو ریشهست  اری در کشور ما قوی داما سرمایه  ،کمی به باالی فئودالیسم، قرون وسطی و حتی بربریت چسبیده بود

متوسط تحتانی و  ی  همیت، طبقهااز لحاظ اقتصادی بیدارد و از سازماندهی نیرومندی برخوردار است. به استثنای یک قشر الغِر  

 اری نیز از آن دفاع خواهند کرد.  دند و تا پایان واقعی سرمایهاها ایستادهتردر کنار قویقاناِن فقیر و خرد همیشه ده

جهان نبایستی   ی  ، در اروپای غربی و درهمهجاانقالب روسیه با کمک دهقانان فقیر روسیه پیروز شد. این موضوع را در این

فراموش کرد. اما کارگران اروپای غربی تنها هستند، موضوعی که نبایستی در روسیه آن را فراموش کرد. پرولتاریای اروپای  

غربی تنهاست. این یک واقعیت است. و تاکتیک ما بایستی بر مبنای این واقعیت اتخاذ شود. هر تاکتیکی که براین مبنا اتخاذ نشده  

 د.  شواست و منجر به شکست سهمگین پرولتاریا میاشتباه  ،باشد

زمین  ی  یی ندارند، مطالبهاواقعیت داشتن این ادعا را پراکسیس اثبات خواهد کرد. چرا که نه فقط دهقانان خرِد اروپای غربی برنامه

طبیعتاً در این ادعا نباید    ارند. امادرا از روی پا هم بر نمی  ط کنونی که کمونیسم نزدیک است پا ، بلکه در شرای کنندنمی  طرح   را

مالکان بزرگ زمین مسلط    هار که اشاره کردم نظریاتی در اروپای غربی وجود دارد که بر مبنای آنطوایی کرد. همانگرمطلق

  یی اافکار دیگری نیز وجود دارند که بر مبنای روابط منطقه  چنینان به کمونیسم جذب کرد. همتوهستند و در نتیجه دهقانان فقیر را می

،  ان دهقانان را جلب کرد. اما این افکار گسترش زیادی ندارند. و در پایان انقالب هم که همه چیز درهم و برهم استتوو محلی می

 ها طرف ما بیایند یا نه. در این موضوع نباید شک کرد. به همین جهت ما بایستی دائماً در میان آنه  دهقانان فقیر ب   مهم نیست که 

بستگی به  ر گفته شد این امر  طون را برای اوائل انقالب و در زمان شروع آن تعیین کنیم. همانمااید تاکتیکتبلیغ کنیم. اما ما ب 

 
"انقالب جهانی" با تاکید زیادی تفاوت بین روسیه و اروپای غربی را اثبات کردم. تکامل انقالب آلمان به من یاد داد که قضاوت   یمن در جزوه5

 طرف پرولتاریا بیایند. ه خوشبینانه بوده است. در ایتالیا دهقانان فقیر شاید ب  یمن خیل



توازن قوا  و ج تاکتیک ماوضعیت در آن دوره  عمومی  ی  نبهگرایش عمومی  پرولتاریا    اما    دارد.  بودن  تنها  بر مبنای  بایستی 

 6یزی شود. رشالوده

صورت صریح و آشکار اعالم کرد ـ این است که در حال حاضر در  ه  نخست ـ که بایستی آن را ب ی  موضوع در درجه  نتبعات ای 

در    هم  آن  ، کمونیسم وجود دارداری و ساختن و استقرار دائمی  داروپای غربی امکان انقالبی واقعی و بنابراین سرنگونی سرمایه

که بتواند با طبقات دیگر مقابله کند، یعنی در آلمان و انگلیس، و در ایتالیا   ست  ر قویقدن به تنهایی آنشاکه پرولتاریاییی  کشورها

ندهی و  یر است. از طریق تبلیغ، سازماپذری دهقانان فقیر وجود دارد. در کشورهای دیگر تدارک برای انقالب امکانیاامکان هم

انقالب در کشورهای بزرگ )روسیه، آلمان و انگلیس( به لرزه    ی  ندد که اقتصاد بواسطهپیومبارزه. انقالب فقط زمانی بوقوع می

انیم بر تون را نمیماهید که ما تاکتیکدکافی ضعیف شده باشد. شما حتماً به من حق میی  بورژوازی به اندازهی  درآمده باشد و طبقه

ه  ی دهشتناکی که تا ب هاخبری نباشد )کمک ارتش روسیه، قیام درهند، بحرانها  مالی در آینده که شاید هم از آناساس رخدادهای احت 

 یزی کنیم.  رند( طرحاحال بروز نکرده

ی ی و کنگرهاجرای ی  رفیق لنین اولین اشتباه بزرگ شما در مورد اهمیت واقعی دهقانان فقیر است. که درعین حال اشتباه کمیته

 انترناسیونال نیز هست. 

یی هستند که از  هاهنوز خیلی بیشتر از درخواست  ،دشومی  هااز توده  جایی که در اینهااول به این معناست که درخواستی  مساله

اهمیت رهبران    جای پرولتاریا در انقالب خیلی بیشتر است. و دوماً این که در اینهادر روسیه شده است. بنابراین اهمیت توده  ها  توده

 کمتر است.  

خواهند  ها  یدند، ـ حتی بعضاً در اثنای جنگ شاهد آن بودند ـ که دهقانان بزودی به آندی پرولتاریای روسیه قدر مسلم میهاتوده

اری آلمان با تمام طبقات  دانند که تمام سرمایه دمی ،سر صحبت را باز کنیدها پیوست. پرولتاریای آلمان، حتی اولین کسانی که با آن

 ایستاده است.  ها قابل آندیگر در م

  کندبیشتری برای قربانی دادن طلب می  گیشجاعت بسیار بیشتر و آماده  هابنابراین انقالب از هر پرولتاریای آلمان، از تک تک آن

 تا پرولتاریای روسیه. 

تصورات   یا  تئوری  یک  از  برگرفته  نه  و  است  آلمان  در  و طبقاتی  اقتصادی  مناسبات  تبعات  از  امر    و انقالبیون  یک  رمانت این 

 روشنفکران. 

کار  ه  ش را برای انقالب و بر علیه طبقات دیگر ب افراانسانیدر صورتی که نه تمام طبقه و یا حداقل اکثریت آن شخصاً تمام نیروی 

ن را بایستی به اتکای نیروی خودمان و نه بر نیرویی از  ماهید که ما تاکتیکدبه من حق می قت پیروز نخواهد شد.شما وآن ،نگیرد

 خارج، نظیر کمک روسیه تعیین کنیم.  

است که هر    ایستاده است. این به معنای آن  ییاری یکپارچهادپرولتاریای تقریباً غیرمسلح، تنها، بدون کمک در مقابل چنین سرمایه 

  وضعیت  در سرتاسر اروپا تری یک قهرمان است ـ و ، هر پرولاه استیک مبارز آگ ، هاپرولتری در آلمان، اکثریت بزرگی از آن

 چنین است. 

صورت مطلق و  ه  بایستی ب   جایعنی به یک کمونیست واقعی در این  ،ندشومیکه به مبارزانی جدی و آگاه تبدیل    ییاکثریت پرولتاریا

 از پرولتاریای روسیه بشوند.   تر نسبی خیلی قوی

 خیاالت یک  روشنفکر یا شاعر بلکه بر بستر واقعیت محض است.   تبعات تصورات ونه ها و دوباره این که: این

اهم خوجه نمیو. من به هیچکندطور نسبی اهمیت رهبران کاهش پیدا میه  و هر چه که اهمیت طبقه افزایش پیدا کند به همان نسبت ب 

  ها کافی مناسب نیستند. ما هنوز در جستجوی آنی  زهن هم به انداشابهترین رهبران را داریم. تازه بهترین  جابگویم که ما در این

 کمتر است.   هااستم بگویم که اهمیت رهبران در مقایسه با اهمیت تودهخوفقط می جاهستیم. در این

د، بله در  ی را بدست بگیر  قدرت    میلیون جمعیت  160با    و  میلیون پرولتاریا  8یا    7با    در کشوری   وقتی که مثل شما قرار باشد

ی که با چنین نیروی کمی قرار است بر خیلی از چیزها  ی جانخست  از آنی  همیت رهبران بسیار زیاد است! در درجهرت اصواین

 
چیره شوند. به همین دلیل موضوعی را که من در   هابر آن  کنندن سعی میشاردن ادعاهای مخالفانیی نیستید که با مطلق ک ارفیق حتماً شما جزو اشخاص دونپایه6

 . ستبه آن اشاره کردم فقط در مورد چنین اشخاصی جااین

 



ـاگر چه با  با یک چنین گروه کوچکی  قرار باشد  تاکتیک بستگی دارد. وقتی که مثل شما رفیق  ی  مسالههمه چیز به     ،غلبه کرد

نخست همه چیز به تاکتیک رهبران بستگی دارد.  ی در درجه  ،بزرگی موفق شدکمک نیروی غیرخودی ـ  در یک کشوری به این 

نخست تاکتیک شما در  ی  وقتی که شما رفیق لنین با گروه کوچکی از پرولتاریا مبارزه را شروع کردید در آن مرحله در درجه 

 یمناسب باعث جلب دهقانان شد.  الحظه

ی  ه سزای تاکتیک، با صراحت و روشنی آشکار حتی با نبوغ رهبری اثر زیاد  و ب   ینترانهمندحتی درایتجا  ؟ در آنچه  اما در آلمان 

پرولتاریا بایستی در  ی  ، یک طبقه در مقابل تمام طبقات دیگر. طبقهنداپذیر در مقابل یکدیگر ایستادهناطبقات انعطاف  جاندارد. در آن

  منددلیل این که دشمن چنین قدرته  پرولتاریا در آلمان ب   قدرت  یخودش تصمیم بگیرد. متناسب با قدرت و کمیتش. اما شالوده  جا  آن

 کیفی دارد. ی و بهتر از پرولتاریا سازماندهی و مسلح شده  جنبه

در تورات    پیکرار روسیه مثل داوود در مقابل گولیاس ]اشاره به نبرد داوود ریزنقش و گولیاس غولدشما در مقابل طبقات مالکیت

یی داشت که برای کشتن حریفش کافی بود. پرولتاریای آلمان، انگلیس و اروپای  ااما اسلحه  ، ک بود. داوود کوچاست[ ایستاده بودید

ه  ی و قدرت بستگی دارد. قدرت بدنی و ب این نبرد به توانای ی  اری ایستاده است. نتیجه دکه در مقابل غول سرمایه  ستغربی غولی

 خصوص فکری. 

ی کامالً معمولی  هاآلمان رهبر "بزرگی" ندارد؟ مردانی وجود دارند که آدم  ید کهانکردهرفیق لنین آیا شما به این موضوع توجه  

 ست و نه رهبران.هاانقالب کار توده نخست  ی این است که در درجه گرهستند. این موضوع بیان

 م چه خواهد بود. کمونیس این است که  ی هندهدز انقالبات تاکنونی. و خود نشاناتر و پرعظمت  تربه گمان من کاری با شکوه

 پرولتاریا تنهاست.  جاوضعیت تمام اروپای غربی مثل شرایط آلمان است. همه

خاطر خوبی  ه  نه ب   همند و آنارایی کردهآی برای آن صفر به تنهای بای کارگران برای اولینهای کارگران ـ که فقط تودههاانقالب توده

دلیل وضعیت طبقاتی و اقتصادی شکل گرفته  ه  ب   راییآاین صفبلکه  ، کردهیزی  رخاطر آن که کسی آن را طرحه  و زیبایی آن و یا ب 

 ی زیر را استنتاج کرد: هایگیران نتیجهتواز تمایزات بین روسیه و اروپای غربی می7است. 

یا حزب کمونیست    هاد اسپارتاکیستااتح  وی شما در  ر ی اپورتونیست دنبالهای در مسکو یا کمونیستاجرای ی  .وقتی که شما یا کمیته1

. تعمیم این موضوع به ما اشتباه است  بیهوده  ستبحثی  ها  رهبران یا توده  ی مسالهکه: بحث و جدل در مورد    کنندانگلیس مطرح می

بل رهبران هستیم،  در جستجوی  فقط  نه  ما   که  این    چنینکه همچرا   که  دلیل   این  متفاوتی   مسالهبه  کامالً  اهمیت  از  شما  نزد 

 برخوردارست.  

بایستی یک کل واحد را تشکیل دهند، این موضوع نه فقط به این دلیل اشتباه است که    ها  ئید که رهبران و تودهگو.وقتی که شما می2

برای ما از اهمیت کامالً متفاوتی برخوردار است   مساله ما هنوز در جستجوی چنین کل واحدی هستیم، بلکه به این دلیل هم که این 

 تا برای شما. 

ئید که حزب کمونیست بایستی دارای انضباط آهنین و سانترالیزم نظامی باشد، این موضوع نه فقط به این دلیل  گوه شما می.وقتی ک 3

برای ما از    مساله به این دلیل که این  چنین  بلکه هم  ،در جستجوی انضباط آهنین و سانترالیزم قوی هستیماشتباه است که ما هنوز  

 ت تا برای شما.  اهمیت کامالً متفاوتی برخوردارس 

کورنیلوف  ی  طور مثال پس از حملهه  )ب   کنیمنه برخورد میگوئید که ما در روسیه نسب به این یا آن موضوع این گو.وقتی که شما می4

  ، یداکار کرده  هایا در مقطع دیگری( و یا این که ما قبالً در این یا در مقطع دیگری در پارلمان شرکت کردیم و یا این که در اتحادیه

موضوعات مطرح شده از    که    ییجای و برخورد را با این مسائل بکند، از آنگیرس پرولتاریای آلمان نیز باید دقیقاً همین موضعپ 

چرا که شرایط   در هر شرایطی نیستند، ها و دلیل درست بدون آن هاطرف شما مطلق نیستند و قابل تعمیم به تمام شرایط و موقعیت

 طبقاتی اروپای غربی در مبارزه در انقالب کامالً با شرایط روسیه متفاوت است.  

اهید تاکتیکی را به ما دیکته کنید که  خوی اپورتونیست اروپای غربی میهای در مسکو یا کمونیستاجرای ی .وقتی که شما یا کمیته5

یا ارزیا یا دیگر قشرهای  در روسیه درست بوده، تاکتیکی که براساس تخمین  بی آگاهانه یا غیرآگاهانه از عملکرد دهقانان فقیر 

اما تعمیم این تاکتیک به اروپای غربی معنای دیگرش این است که پرولتاریای اروپای غربی تنها است،    کارکن در روسیه بوده

 
آلمان اهمیت  هند که  در  دم که نشان میامیلیون نفر در آلمان( دیگری را مدنظر نگرفته  70میلیون به    20ی آماری  )از  هادر اینجا من نسبت7

انند باشند تا در روسیه. پرداختن به  تو، حزب و رهبر هم در اثنای و هم در پایان انقالب طور دیگری میها بین توده  یو رهبر و رابطه  هاتوده
 د. شوبحث من می  یبسیار مهم منجر به گسترش دامنه  مسالهاین 



 کنید شما در اروپای غربی تعقیب می    که  یا تاکتیکی  کنیدنیست. ـ تاکتیک شما در روسیه، تاکتیکی که شما برای ما هم تجویز می

 باعث نابودی و شکست دهشتناک پرولتاریای اروپای غربی خواهد شد.  

در آلمان  هااتحاد اسپارتاکیستی در مسکو یا عناصر اپورتونیست در اروپای غربی نظیر مرکزیت اجرای ی .وقتی که شما یا کمیته6

ش به  امجبور به اتخاذ تاکتیکی اپورتونیستی کنند )اپورتونیسم همواره تکیه  اهند ما را در اروپای غربی خودر انگلستان می  BSPو  

ارند( حق به جانب شما نیست. موضوع تنها ماندن، عدم انتظار کمک، اهمیت عظیم  گذکه پرولتاریا را قال می  ستعناصر خارجی

 ها ی اروپای غربی بر مبنای آنهابایستی تاکتیک کمونیستد که  ن دالیل عمومی هست   هاو بنا بر این اهمیت نسبی رهبران ـ این  هاتوده

ی ـ مجاری[ زمانی که او  اتریشکمونیست    1939ـ    1885استنتاج شوند. این موضوعات توسط رادک ]نام مستعار کارل سوبلسوهن  

ی  هاا توجه به صحبتی انترناسیونال در مسکو و از جانب شما، ب اجرای ی توسط کمیته موضوعاتی که  ،مطرح شدند ،در آلمان بود

نادیده گرفته شده پانک هور   ند.اشما،  آلمان، حزب کمونیست سیلویا  و اکثریت کمیسیون    8ت ستاکتیک حزب کارگران کمونیست 

استوار    هااهمیت عظیم تک تک آن  ئ  هادادند بر اساس تنها بودن پرولتاریا و اهمیت عظیم تودهها  آمستردام نامی که در مسکو به آن

 است.  

ا به مرتبت باالتری هدایت  عنوان یک کل واحد و تک تک افراد ر ه  را ب   هاکه قبل از هر چیز توده  کنندتالش می  ها  ین دلیل آنبه هم

ی عملی  هانه فقط از طریق آموزش تئوریک بلکه از طریق آموزشان مبارزان انقالبی تربیت کنند و  عنوه  تک تک افراد را ب   کنند،

گر و خیلی کمتر  بستگی دارد و نه به کمک خارجی طبقات دی  ها چیزها به خود آن ی  همه ی  نتیجهکه این موضوع  را روشن کنند 

 انتظارات را از خودشان داشته باشند.  ی از آن به رهبران و این که باید همه 

  کنند مطالبی که ولفهایم و الفن برگ مطرح میاگر که از نظریات شخصی، مسائل کم اهمیت و مر بوط به رشد ناموزون نظیر آن  

ی پذیر هستند،  نظریات این احزاب و رفقا از جنبهنادر اوائل  برآمد یک جنبش اجتناب  ها  مطالبی که طرح آن  ،را مدنظر نگیریم

 9ن واقعاً  اشتباه است. شاتئوریک  کامالً درست ولی مبارزه 

از دریای  ، مرزی که  کنیمی عبور میا در یک مکان معیین از مرز اقتصادی  طرف غرب آن بیائیمه  وقتی که ما از شرق اروپا ب 

. این خط مرزی فرضی دو دنیا را از یکدیگر جدا  کندطرف ونیز عبور میه  شرق به طرف دریای مدیترانه، تقریباً از دانسیگ ب 

ه  تقریباً ب   ، بانکی بسیار رشد کردهی  که با سرمایه  است صنعتی ـ تجاری و مالی مسلطی  . قسمت غربی این خط مرزی سرمایهکندمی

یا این که مجبور است در ارتباط با آن    ،این سرمایه است  ی  کشاورزی حتی زیرمجموعهی  طور کامل ادغام شده است، سرمایه

متمرکز شده  ین وجهی در درست دولت  تربرخوردار و به گسترده  بی بسیار باالیییاعملکرد داشته باشد. این سرمایه از سازمان

 است.  

و نه از    ستفته خبرییامتمرکز بانکی، تجاری ـ ترابری، صنعتی بسیار تکاملی  قسمت شرقی این مرز مفروض نه از سرمایهدر  

 مطلقش از طریق دولت مدرن.  ی سلطه

یکسانتربدین پرولتاریااتیب  انقالبی  تاکتیک  خود    در  نگاشتن  بخودی  آن  شرقی  قلمرو  با  مرز  این  غربی  بسیار  یگر  دقلمرو 

 انگیز است.  برتعجب

 هااتحادیهی مساله.2

طور عمومی  ه  طور عملی اثبات کنم که ب ه ب کنم   سعی می  جادر این   ، حال پس از این که من دالئل عمومی نظری را مطرح کردم

 پارلمانتاریسم. ی مسالهو چه در مورد  ها اتحادیهی مسالهدر آلمان و انگلستان است. چه در مورد  هاحق به جانب چپ

 دازم.  پرمی هااتحادیهی مسالهنخست به ی در درجه

نماد اعمال  ای  طور هم جنبش اتحادیه همان ،های کارگران استتوده رهبر بر    قدرت فکریاعمال  نماد  یسم  نتارپارلماکه  طور  همان

توده  بر  رهبر  مادی  است. های  قدرت  دوره همان  کارگران  در  مارکس  که  گطور  کردتا  شته ذی  سرمایه ها  اتحادیه،کید  داری  در 

ه  ب عصر امپریالیسم  بیشتر از آن در  پیشرفته و حتی  داری  در سرمایههااتحادیه هستند.  اتحاد پرولتاریا  طبیعی برای    یی هاسازمان

در دهند.از خود نشان می   دولت بورژوایی را  همان گرایش تکاملی  متاخرترکه مثل دوران  اند  تبدیل شده مراتب به سازمانهای بزرگی  

منبع دارند،  که تمام ابزارها را برای اعمال قدرت در اختیار  ها شکل گرفته است  منصبان و بوروکرات ای از صاحب طبقه ها  آن

ب   مالی، بسیاری از موارد    پایه؛دون منصبان  صاحب کارگماشتن  ه  مطبوعات،  باالیی برکسانی که در  خوردارند،  از قدرت بسیار 

به  خدمتگزارن  کسانی که از   تبدیل شده جمع  اتحادیه هویت اند و  سروران خودشان  با  این  کنند.  مییابی  خودشان را  زمینه  و در 

 
 حداقل تا به امروز.8
 .کنید استفاده می نتات شخصی و نه نظریات رسمی مخالفانتان تقریباً همواره از نظرااا در مبارزهخود جلب کرده که شمه این نکته توجه مرا ب9



شان  اعضای   ،باشدها مسلط  در این  اتحادیه باید  که  کامل دارند که علیرغم دمکراسی   دولت و بوروکراسی آن مطابقت  ها با  اتحادیه

هایی نامهنظام ها و  با اساسنامه دستگاهی که هنرمندانه  شان را در مقابل بوروکراسی به کرسی بنشانند،  هایخواسته ستند که  نی قادر  

 .کندمیدرنطفه خفه  ،دباشمدارج باالتر سرایت کرده که به قبل از آن شورِش اعضایش را هر گونه  کهبنا شده 

ی ناچیزی دست  هایی به موفقیتای سرسختانهگیرپس از تغییر پرسنال، با پی  همتازه آن  هابعضی از اتحادیه  ها تاکنون پس از سال

در انگلستان، آلمان، آمریکا فقط با تکیه به  ها  ی قبل از جنگ و بعد از آن  اغلب اعضای شورشی اتحادیههاند. در سالاپیدا کرده

که باید طبیعی   چهنخیلی بیشتر آ  مساله دست به اعتصاب زدند. این  ن شاا مصوباتِ ی ها  نیروی خودشان و برخالف میل رهبران اتحادیه

  عنوان چیزی بیگانه ه  مان ب زن نیستند. بلکه همشاکِل اعضایی  نماینده  هااین است که این سازمان  گرسد که بیشتر بیانربه نظر می

قدرِت خارجی فرای   هابلکه برعکس اتحادیه ،هستند نشاتمطالبای هکنندکارگران فرای اتحادیهقرار گرفته و تعیین که  ، نه اینهستند

سرچشمه گرفته است.    هاانند برعلیه آنان شورش کنند. هر چند که این قدرت از خود آنتومی  حتی  نشاهستند که اعضای  هاسر آن

اعضاء    ی  ناتوانِی تلخ تودهقدیمی علیرغم نفرت و  ی  ، سلطهکندشورش فروکش می  که  بنا بر این فرایندی مشابه دولت. پس از آن

ی  مصمم توده ی  وتی و فقدان نظریات روشن و واحد، ارادهتفاه این سلطه بر بیگاچرا که تکیه  ،کنددوباره برقرار و خود را تثبیت می

یه  عنوان تنها ابزار برای وحدت نیروی کارگران برعلیه سرماه  ب   هااعضای اتحادیه و از الزامات این نظریه است که به اتحادیه

 .   کندنگاه می

کارگران بر علیه سرمایه، بر علیه گرایشات مطلِق فقیرسازی سرمایه و  اری با محدود کردن مبارزات دیی در سرمایههاچنین اتحادیه

اری  دسرمایه ی ایفاء و درنتیجه خود به جزئی از جامعهنقش خود را  کارگر  ی حیات طبقهی تیب با فراهم کردن امکان ادامهتربدین

عنوان نابودگر آن به صحنه  ه  ب   ، اریدسرمایهی  عنوان بخشی از جامعهه  ند. اما با برآمد انقالب هنگامی که پرولتاریا ب اهتبدیل شد

 یستند. ]...[  ادر مقابل پرولتاریا می هاید، تازه در این زمان اتحادیهآمی

ری علیرغم  دمکراسی رسمی در مورد  پذیری تبدیل  دولت به ابزار انقالب پرولت نامالحضات مارکس و لنین در مورد  امکان

ر  کاان از طریق تغییر پرسنل، جایگزین کردن رهبران محافظهتورا نمی  هانیز صادق است. توان ضدانقالبی آن  هاسازمان اتحادیه

 یا تضعیف کرد.   ،با رهبران رادیکال یا انقالبی از بین برد

د.  انقالب  شومی  هاآن  ی  به ارگان اراده  هاد و مانع تبدیل اتحادیهگیرمیکارگران را از آنان  ی  قدرت توده  هاشکل سازمانی اتحادیه

طور کامل تغییر دهد  ه  ن را ب شارا نابود کند، یعنی اشکاِل سازمانی  هااند به پیروزی دست پیدا کند که این سازمانتوتنها زمانی می

 چنیننشد که  بازسازی درونی بوروکراسی دولتی بلکه همنماید.  سیستم شوروی نه فقط  قادر  تبدیل  به چیز دیگری  کامالً  را    هاو آن

  چنین بلکه هم  ، و نابود کند. نه فقط ارگان سیاسی جدیِد پرولتری بر  علیه سرمایه  ایجاد نشدکن  را ریشه   ها بوروکراسی در اتحادیه

انقالبی یک سازمان فقط بستگی    ی جدید نیز فراهم نشد. در جدل بین احزاب در آلمان این مبحث که  شکلهاساختن اتحادیه  ی  زمینه

ی  اداره  هاین مضون انقالبی این باشد که خود تودهتربه عقاید انقالبی اعضای آن دارد به  ریشخند گرفته شد. اما در صورتی که مهم

را    مایی و رهبری فرحکمی  اجازه   ها  دست بگیرند، دیگر هر شکل سازمانی که به تودهه  امورشان ـ رهبری جامعه و تولید ـ را ب 

ین آن شود، شکلی که  انقالبی بودنش در این است که به  گزندهد، ضدانقالبی و مضر است و به همین دلیل باید شکل دیگری جای

 10هد که خودشان فعاالنه در مورد همه چیز تصمیم بگیرند."دکارگران اجازه می

 ها تازه اگر که هم این موضوع را نادیده بگیریم که آننسالح خوبی برای انقالب در اروپای غربی نیستند،  شابدلیل ماهیت  هااتحادیه

یی دارند  اضهعرن رهبران بیشادلیل سرشته ب  هاند و در دست خائنین قرار دارند، این سازمانا اری بدل شدهدکاِر سرمایه به ابزار

رت این رهبران کاربرد صوغیر این دسِت خودشان تبدیل کنند، در  ی  ن و بازیچهگارا به برده  هااهند اعضای اتحادیهخوکه همواره می

بی  یاسازمانی  که درجه  ارید، سرمایهاری اروپای غربیددر مبارزه، در انقالب برعلیه سرمایه  هاهند. اتحادیهدخود را از دست می

بعضاً  هادیهچرا که اتحا،ندترخیلی قویها  در مقابله با اتحادیه  هااری ضعیف هستند. آندی دارد و برعلیه دولت این سرمایهبسیار باالی 

فقط برای دوران تحوالت    یی هستند کهاو ابزار پیچیده  کنندی شغلی هستند که عالوه بر این خیلی کند کار میهای رستههاهنوز اتحادیه

میز  آانقالب نشود ما دو باره برای یک دوره برای یک دوره با مبارزات مسالمتفوراً  رند. در صورتی که  خوتدریجی و آرام بدرد می

ی  درون  هان باید سازمانشاشوند که تکیه  های صنعتی جایگزین آنهاباید نابود و اتحادیهها  تیم و پس از این دوره آنروبرو هس

انقالب     ، صورت باید نابود شوندهر  ی مفلوکی که در  هااهیم با این اتحادیهخوی ]صنعتی[ باشند. حاال  ما  میهاو کارگاه  یی اکارخانه

یی تنها سالح انقالب در  اکارخانهی درونهاراه بیندازیم!!! کارگران برای انقالب در اروپای غربی احتیاج به سالح دارند، سازمان

  ، کارگران اروپای غربی احتیاج به بهترین سالح دارندرا دریک کل واحد  با یکدیگر پیوند دهد.ها آناروپای غربی است که بتواند

یی  را در آلمان  ارخانهکاباید سازمانهای درون  هاکمک نخواهد کرد. و در نتیجه آنهاکسی به آنکهتنها هستند، برای اینکهدلیل اینه  ب 

آستانه در  انگلستان  که  دارند  یو  برپاکنند  ، انقالب قرار  این سازمان  .فوراً  باید  آنرا    هاما  توانای جاتا  در  یی که  داریم  آن را  ی 

 
10Anton Pannekoek, Die Entwicklung der Weltrevolution und die Taktik des Kommunismus, in: Kommunismus, 
Wochenschrift für Theorie und Praxis des revolutionären Marxismus, 1.Jg. (1920), Heft 28/29, S. 994-996 (Hrg.) 



: ما این کار را در روسیه به  کندشما به کارگران هیچ کمکی نمی  ی  زودتر برپا کنیم. رفیق لنین این  گفتهکشورهای دیگر هر چه  

در اروپای غربی    های مبارزاتی به این کارناآمدی را مثل بسیاری از اتحادیههام دادیم. اوالً به این دلیل که شما سازمانجااین نحو ان

  چنین اری و همدبی سرمایهیاسازمانی  انقالبی بودند.سوماً درجهی  د. دوماً کارگران دارای ایدهی صنعتی داشتی هانداشتید. شما اتحادیه

یی نیز بود: به شما کمک  شد. شما احتیاج به بهترین سالح نداشتید. ما تنها  اه کننددولت بسیار نازل بود. اما چهارماً که عامل تعیین

رت هر  صورت پیروز نخواهیم شد. در غیر اینصویار داشته باشیم. در غیر اینهستیم، بنا بر این ما باید بهترین سالح را در اخت 

 ی بعدی خواهد شد. هاشکستی منجر به شکست

خاطر بیاورید که شرایط آلمان قبل از جنگ و در اثنای  ه  ب رفیق.کنندعوامل دیگر مادی و روانی  این موضوع را اثباتمی  چنینهم

ی مرده و ابزاری در خدمت  هاهمچو ماشین  هاضعیف در دست رهبرانی بودند که از آنی بیش از پیش  هاجنگ چگونه بود. اتحادیه

ن بر علیه انقالب  شای اعضایهاو توده  هااز اتحادیه  هادند. بعد انقالب از راه رسید. رهبران اتحادیهکراری سؤاستفاده  میدسرمایه

انقالب به قتل    هابا کمک اعضای اتحادیه  چنینن و بعضاً همشارهبران، توسط  هابا حمایت آن  و  ها استفاده کردند. با کمک اتحادیه

مانع اعتصابات برای انقالب شدند. رفیق! آیا   هابه قتل رسیدند. آن هان با کمک اتحادیهشاشاهد بودند که برادران هارسید. کمونیست

ابزار بسیار    ها  باقی بمانند؟ علیرغم این که آن  ییهاکه امکان دارد که کارگران انقالبی در چنین اتحادیه  کنیدشما واقعاً فکر می 

عنوان عضو یک حزب سیاسی  ه  انم. حتی خود شما ب درا از نظر روانی غیرممکن می  مساله ضعیفی برای انقالب هستند! من این  

انقالب چنین برخوردهایی را می  هاطور مثال در صورتی که منشویکه  ب  از  گردند چه موضعی میکردر    ها آنفتید؟ شما حتماً 

بر سر یک حزب    مسالهجاشما این کار خیلی پیشتر انجام دادید!(. شما شاید بگوئید که: در این   کهدید )علیرغم اینکرانشعاب می

یی و هر انجمن  ا. در انقالب و در اثنای آن هر اتحادیهکنیدندارد. من معتقدم که شما اشتباه می  ها سیاسی است و ربطی به اتحادیه

 انقالبی یا ضدانقالبی است.  کارگری یک حزب سیاسی

ید که: بایستی بر این فوران احساسات به خاطر وحدت و تبلیغت کمونیستی فائق شد. من با  ان هم گفتهتاشاید بگوئید، در مقاله  شما

دیدگاه بایستی  چنین . چرا که ما همو شواهد مشخص به شما نشان خواهم داد که این کار در اثنای انقالب آلمان غیرممکن بود  هانمونه

ض حرکت کنیم که در آلمان واقعاً صد هزار نفر از  فرکامالً مشخص و روشنی نسبت به این مسائل داشته باشیم... از این پیش

زی، صد هزار نفر از کارگران انقالبی صنایع فوالد و صد هزار نفر از کارگران انقالبی در معادن  ساکارگران انقالبی صنایع کشتی

کارگر دیگر چنین قصدی    هاحاضر بودند برای انقالب اعتصاب و مبارزه کنند و برای آن بمیرند. اما آن میلیونوجود داشتند که  

یی برای مبارزه تأسیس کنند. قبول  اادند؟ اوالً متحد شوند و اتحادیهدیستی چه کاری انجام میبانفر می  300,000نداشتند. حال این  

قدیمی بوجود  ی  جدیدی بر علیه آن اتحادیه  ی  انجام دهند. حال یک اتحادیه  ،انندتومیکنید که کارگران بدون سازمان هیچ کاری ن 

این یعنی انشعاب   ،طور واقعی هم بماننده  صورت رسمی بلکه ب ه  قدیمی نه فقط ب ی  ن در اتحادیهشابیاید، حتی زمانی که اعضای

د بردارند. این کارها بسیار هزینه میبگیر  رسنل حقوقو به پ   ها جدید احتیاج به مطبوعات، گردهمائی  ی  کردن. اما اعضای اتحادیه

قدیمی  ی  جدید  بایستی حتی ناخواسته اتحادیهی  برای حفظ اتحادیه  ها  پس در نتیجه آن  ،و کارگران آلمانی هم که آه در بساط ندارند

 پذیر. نانامکا  سترهیافتی ، کنیدرا که شما تصور می چهبه این نحو است، آن مسالهرا ترک کنند. بررسی مشخص 

را ها  استند اتحادیهخوخارج شدند، کارگرانی که می  هاکارگران آلمانی که از اتحادیه  ل مادی بهتری نیز وجود دارند. اما هنوز دالی 

.  دند زیستی فوراً دست به مبارزه میباآماده برای انقالب بودند. فقط می ،یی را بوجود بیاورندارخانهکای درونهاسازمان ،نابود کنند

آ اتحادیه  جانانقالب  اما  این موضوع چه کمکی می  ،استندخونمیها  بود.  کنند. حال گفتن  اتحادیهکندمبارزه  در  برای   ها:  بمانید، 

رت، تازه اگر که موضوع  صو طرف خود جلب خواهید کرد. در اینه  خواهید شد و اکثریت را ب   ترن تبلیغ کنید، شما قویتایهاایده

نباید فراموش کنیم که  چنین  انست رهیافت مناسبی باشد،ولی هم تو، مینادیده بگیریم  ستاین موارد طبیعیدن اقلیت را که در  کرخفه

ر  کااما فقط در صورتی که فرصت کافی برای این  دند،کرکه گفتید در صورت داشتن فرصت کافی حتماً تالش میچه  برای  آنهاچپ

لمانی در انقالب  در انقالب )رفیق به این نکته توجه کنید که کارگران آست.  جانبود. انقالب هنوز هم آ  جانرا داشتند. انقالب آ

ستان انشعاب کردند. برای مبارزه کردن امکان  پرطنو ن را بوجود آورند( کارگران انقالبی از سوسیالشاکارگری  انشعاب و اتحاد

ه  ید که انشعاب درست نیست. اما انشعاب ب ئ گوانترناسیونال میی  ی در مسکو و کنگرهاجرای ی  دیگری وجود ندارد. شما و کمیته 

مبارزه    کهخاطر اینه  ب   ها  انند تحمل کنند که آنتوچرا که کارگران در درازمدت دیگر نمی  ،د شودالیل مادی و روانی انجام می

 به قتل برسند.  کنندمی

نشده، بلکه  انقالب در آلمان تمام  هنوز    است که   خاطر اینه  ب فقط   و   ها بود. چپ کارگری توسط    تحاد اگیری  شکل علت  نکته    ینهم

 مساله است.   همینو پافشاری کارگران به  پیروزی برسد، علت مقاومت   تا زمانی که   و  دارد ادامه   همهنوز

هم به   آیا راه دیگری  گیرد  شکل میمتفاوت با یکدیگر برای مبارزه  گیری کامال  دو سمت وقتی که  در جنبش کارگری  رفیق لنین   

؟ به همین  دانقالب  وجود داردضادتر از انقالب و  ضمت   و آیا چیزی شناسید؟  ابزار دیگری را می آیا شما  ؟  دارد ب وجود  نشعاار از  غی 

 کامال حق دارند.  کارگران و اتحادKAPDجهت  



کرده  حقانیت خود را اثبات  موضوعی که در درازمدت  اند؟نبودههمواره به نفع پرولتاریا  ها  گری رفیق آیا این انشعابات و روشنو

تاثیری بر روی این  هیچ ، پرستان بودیم حزب سوسیالیست وطن در    کههنوز وقتی ما هستم. من در این زمینه دارای تجاربی ؟ است

ا پس از مدت کوتاهی تاثیرگذاری  ام،تاثیر خیلی کمی داشتیماین که در آغاز  حزب نداشتیم اما وقتی که از حزب خارج شدیم علیرغم  

من فکر  نداشتید؟  هم بعد از انشعاب همین وضعیت را  ها  شد.رفیق آیا شما بلشویک بیشتر  و بیشتر  نقش ما  بیشتر و پس از آن  ما  

و   یدتر شدبزرگتر و گسترده بودید که به مرور زمان اوایل نیروی بسیار کوچکی  . بوددقیقا شبیه به ما وضعیت شما همکنم که   می

نیروی   به یک  به    –شدن یک گروه کوچک  تر  تر و گستردهقوی   -فراینداید.عظیم تبدیل شدهاالن هم که  تکامل سیاسی و  کامال 

  تأثیر اتحاد کارگری وار بود که اهمیت و  ان امیدتوهنوز می  ،در صورتی که انقالب در آلمان فروکش نکند  اقتصادی بستگی دارد. 

تر از  تری کوچکهاچرا که گروه  ،دی ما شوندسرمیلیون نفر باعث دل 7نفر در مقابل  70،000نیز بیشتر شود. نباید ارقامی نظیر  

  ی صنعتی که اتحاد هایی و کارگاهای درون کارخانههاشوند. چرا سازمانتر مرور زمان قویه  توانستند ب   هااین هم نظیر بلشویک

با ات  حزب کمونیست بهترین و تنها سالح خوب برای انقالب در اروپای غربی  ی  عالوهه  ب   ، کندفعالیت می  هاکاء به آنکارگری 

ی قدیمی  هادر اتحادیه  هاد که خود کارگران به صحنه بیایند که قابل مقایسه با فعالیت آنشوامر باعث می  که این    اینبرای    هستند؟

، کنندکارگری را کنترل می  تیب کل اتحاد تریی و بدینای کارخانههاند و سازمانگیرمی   دست ه  از این طریق رهبری را ب   هاآن  نیست و 

افراد مورد اعتماد خود را انتخاب    هاکارگران در آنهد. و  دخودی خودش یک واحد کل را تشکیل میه  ب   یهر کارخانه و هر کارگاه

اقتصادی دوباره افراد مورد  ی ند. برای هر حوزهای شدهبندتقسیمی اقتصادی هاهیی  بر مبنای حوزارخانهکای درونها. تشکلکنندمی

می انتخاب  هیئتشواعتماد  معتمدان  این  خود  و  میی  ئیسهرند  انتخاب  را  امپراطوری  کل  مجموعهکنندسراسری  ی  هاتشکلی  . 

  بینیم ورند. ما میآمیکارگری خود را بوجود  اتحاد  ،ندشوبه چه بخش صنعتی مربوط میکهیی بدون مدنظر گرفتن اینارخانهکادرون

 کامالً برای انقالب سازماندهی شده است.   ،که یک تشکیالت

مسالمت نسبتاً  مبارزات  بینابینی  دوران  در  تشکیالت  است.  آاین  برخوردار  دوران  این  ملزومات  با  انطباق  قابلیت  از  میز 

که کارگران    بینیم  می  جادر این  چنینبر اساس صنایع با یکدیگر مرتبطند. ما هم  یی در چارچوب اتحاد کارگری ارخانهکاتشکیالتدرون

بر روی    ها  او در کارخانه و کارگاهش افراد معتمد را انتخاب و از طریق آن  که  دلیل اینه  ب   ، کندهر کارگری قدرت پیدا می  و

اما نه بیش از اندازه. فرد و   ، یی قوی وجود داردمرکزگرا جادر این ارد. گذش و کل امپراطوری تأثیر مستقیم میااقتصادی ی  حوزه

جای او  زل و فرد دیگری را به  ش را عا اند فوراً معتمد انتخاب شدهتوقدرت بزرگی دارد. او می  ،شا تشکیالِت مستقیم کارخانه

است. فردگرایی    فرد دیگری به جای فرد عزل شده   کردن  تیب  جایگزینترزل مراتب باالتر و به همینانتخاب کند که تبعاِت آن ع

ی اقتصادی  قدرت  های مرکزی، شوراهای امپراطوری و حوزههایی که باید باشد، چرا که ارگانااما نه بیشتر از اندازه  ،وجود دارد

برآمد انقالبی در اروپای  ی در دوره  یعنی، کنیمکه ما در آن زندگی می ییازیادی دارند. فرد و رهبران مرکزی فقط برای این دوره

 قدرت دارند و نه بیشتر از آن.   ستکه ضروری و ممکن جاتا آنغربی 

ی  هااری شهروند در مقابل دولت فقط یک انگاره و عدد بیشتر نیست. این امر در مورد اتحادیهدمارکس نوشته است که در سرمایه 

ها و با آن  کنندن پرواز میقدیمی نیز صادق است. بوروکراسی و کل واحد تشکیالت خیلی باالتر و در آسمان هفتم فرای کارگرا 

انگاره و رقمی بیشتر نیستند. بوروکرات آن    هابرسند. کارگران در مقابل آن  هاانند به عرش اعالی آنتوبیگانه هستند. کارگران نمی

ی  اهحی و حاضر، کامل و مبارز. حال شما بیائید و در اتحادیهی ، موجود زندهکنددر کارخانه کار می هاکارگری نیست که کنار آن

ی  هاهمان منشبگذارید، پس از مدت زمان کوتاهی شما خواهید دید که این افراد هم    ها جای بوروکراته  قدیمی افراد دیگری را ب 

نفرشان به    100نفر از    99.  هانه پیوندی  با آنگوو بدون هیچ  ها، فرای سر آنهافتنی برای تودهنیا: دستکنندرا پیدا می  هابوروکرات

 .  کندرا به چنین افرادی تبدیل می ها آن هایستند. سرشت اتحادیهاد که در کنار بورژوازی مین شومقتدرانی تبدیل می

ی اتحادیه و مبارزه تصمیم  گیردر مورد تاکتیک، سمت  هایی! خود کارگران در این سازمانارخانهکای درونهابرخالف سازمان

.  کنند فوراً او را برکنار می   هاآن  ،نداانجام ندهد که کارگران از او مطالبه کردهرا  ند.  و در صورتی که "رهبر" همان کاری  گیرمی

ی که امکانش  ی جایی دائمی.  تا آنادر مبارزه  ستخود سازمانی  مان زطور همه  چرا که کارخانه و کارگاه ب   ستاین فرایندی دائمی

خودشان    ی  و رهبر  مبارزه  گر  کنش  هاو توده  ،ی خود این سازمانهایمندول مهارت و توانو رهبر  محص  گروجود دارد کنش

فراتر و ژرف  هستند. و  بیشتر  آن  ترخیلی  اتحادیه  چهاز  در  قدیمی چه رفرمیستیهاکه  امکان شان و چه سندیکالیستیشای  یر  پذن 

، کنندرا به حاملین مبارزه تبدیل می  هاتک تک خود افراد و بنا بر این خود توده   یی و اتحاد کارگریارخانهکای درونهاسازمان11بود. 

بهترین سالح برای انقالب هستند، همان    و اتحاد کارگری   ها. به همین دلیل این سازمان کنندبه کسانی که آن را واقعاً رهبری می

اری جهان را سرنگون کنیم. اما  دترین سرمایهمندقدرت  سالحی که ما در اروپای غربی به آن احتیاج داریم تا بدون کمک دیگران

که در ابتدای این نامه به  ست  ییهانهایتاً دالیل ضعیفی هستند. دلیل اصلی آخری در ارتباط تنگاتنگ با پرنسیب  ،رفیق تازه این دالیل

اهند  خوه هستند: این احزاب مینندکو احزاب اپوزیسیون در انگلستان تعیینKAPDاشاره کردم. دلیل آخری که مطرح کردم برای    هاآن

و تک تک افراد را در آلمان و انگلستان به میزان بسیار زیادی ارتقاء بدهند. به نظر شما در این مورد فقط یک   هارشد ذهنی توده

 
ی و مرکزگرایی در حال حاضر و فوری شکل نخواهد  رک کرد که پیوند جدید بین فردگرایخوبی  ده  که بایستی این موضوع را ب   ستبدیهی11

 سد. رو به کمال می کندگرفت، بلکه این پیوند جدید تازه شکل گرفته و در خود مبارزه تکامل پیدا می



ر من این . به نظسیدشنااهم از شما بشنوم که آیا شما ابزار دیگری را در جنبش کارگری میخوابزار وجود دارد. و من دو باره می

سم، شما  شناچگونه باید باشند. رفیق من ابزار دیگری را نمیها  هد که تودهدکه با مبارزه نشان می  ستی یک گروهگیر ابزار شکل

خصوص در انقالب تنها  ه  سید لطفاً من را از آن با خبر کنید. من معتقدم که  در جنبش کارگری و ب شنااگر ابزار دیگری را می

  هااری و اتحادیهدی کوچک که بر علیه سرمایههارفقای چپ معتقدند که این گروهار. وارست: خوِد عمل، نمونهونمونهابزار   عمل 

ی  تررا مجبور کنند که راه درست  هابتوانند آن  وجود دارد که  ، امکانش  طرف خود جلب، یاه را ب  هاانند اتحادیهتو، میکنندمبارزه می

یی برای ارتقاء  ارخانهکای درونهایرست. اشکال جدید سازمانپذار امکانوطریق عمل نمونهرد فقط از  را پیش بگیرند. این رویک

به    ،کنندست مقابله میپرپذیرند. به همان نحوی که احزاب کمونیست با احزاب سوسیال وطننامرتبت کارگران آلمانی کامالً اجتناب

این   بایستی  نیز  نحو  اتحاد کارگریت همان  اتحادیه  شکل جدید  کنند.ی  هابا  مقابله  نمونه  12قدیمی  از طریق عمل  ان  توار میوتنها 

 ست را تغییر داد.  پررفرمیسِت سوسیال وطنی هشدی بردههاتوده

موقعیت    که  خاطر اینه  انقالب قرار دارد، نه ب   ی  دازم. انگلستان هم مثل آلمان در آستانهپردر انگلستان میهامن به چپ  جاحال در این

فقط    جا  اری، اقتصادی مناسب است. آندبلکه به این دلیل که شمار پرولتاریا بسیار زیاد است و شرایط سرمایه،  ستانقالبی  جادر آن

یی که فقط با پیروزی به پایان خواهد رسید. این ضربه زده خواهد شد.  اتا مبارزه شروع شود، مبارزه  ستقوی کافیی  یک ضربه

( و به همین دلیل  کنیمر که ما آن را احساس میطو)همان  کننداحساس می  یزی  ه طور غرانگلستان آن را ب ی  فتهراغلب کارگران پیش

ی خودش است  ی مختلفی دارد و در جستجوی چرای گیر ند که هنوز جهتاآلمان جنبش جدیدی را تأسیس کرده در انگلستان مثل هاآن

این جنبش خیلی شبیه به اتحاد    13بدون رهبر تقریباً بدون رهبر.  ،ستها" جنبش خود تودهاز پائین  اییآرصفـ مثل آلمان ـ جنبش " 

 در آلمان است.   کارگری

اری شکل گرفته  دسرمایه  های ین کشورترفتهر پیش  کشور از    ید که این جنبش فقط در دو ارفیق آیا شما به این موضوع توجه کرده

و    خودپوی   که این جنبشی است  کندخودی خود اثبات میه  این جنبش ب   14؟ و در بسیاری از مناطق؟ هااست؟ و از بطن خود توده

ست تا در آلمان. چرا که  ترخیلی ضروری  هادر انگلستان این مبارزه برعلیه اتحادیه  اند از گسترش آن جلوگیری کند!توکسی نمی

خیلی    هااری  را ندارند، بلکه آندسرمایهد که تاب مقاومت بر علیه  شودر انگلستان نه فقط توسط کسانی رهبری میی صنفی هااتحادیه

،  19ی  پراکنده در اوائل سدهی کوچکِ هاجنگی در دروره  ی صنفیهااتحادیهبیشتر از آلمان ابزار بدردنخوری برای انقالب هستند.  

سده فقط    18ی  بله  نه  انگلستان  در  گرفت.  ادامهصنفی  ی  اتحادیه  25شکل  جان میشاحیاتی  برای  برکنندن  بلکه خودشان  ای  ، 

عضوگیری مشغول جنگ مرگ و زندگی با یکدیگر هستند!! تازه اعضایی که از هیچ قدرتی برخوردار نیستند. رفیق لنین آیا شما 

کسی که    را نابود کرد؟   هاانشعاب کرد و آن   هامبارزه کرد، از آن  هاآیا بایستی با این اتحادیه  را حفظ کنید؟  هااین اتحادیهاهید  خومی

کارگری اتحاد  هماست    مخالف  کمیته  نیز  چنینبایستی  کارخانههامخالف  نمایندگان  و  ناظران  کارگاه،  و  کارخانه  کارگاهی  و  و ها 

در هر    هانیز باشد، چرا که کمونیست  بایستی طرفدار اتحاد کارگری   ستی صنعتیهای صنعتی باشد. کسی طرفدار اتحادیههااتحادیه

 . کننداهداف مشترکی را دنبال می هادوی این تشکل

ی انگلستان، تا زمانی  هااتحادیهبرای نابودی، تغییر  صنفی،  ی های جدید جنبش اتحادیهگیر اهند از این سمتخومی  ی کمونیست هاچپ

ند. همان  طبقاتی، برای انقالب استفاده کن ی  برای مبارزهبا ابزارهای جدیِدمفید    هان تغییر نکند، برای جایگزین کردن آنشاکه سیاست

 نیز صادق هستند.  جادالئلی که ما در مورد جنبش آلمان مطرح کردیم در این

نامه در  به  اجرای ی  کمیته  ی  من  سوم  انترناسیال  سازمانخو  KAPDی  کمیته طرفدار  این  که  در    کارگران صنعتی  اندم  جهانی  

فقط خواهان عملکرد سیاسی و پیوستن به حزب کمونیست باشند. اما این کارگران صنعتی نیازی    هادر صورتی که آن ،آمریکاست

ی سراسری صنعتی در آلمان  های انترناسیونال مخالف اتحادیهاجرای ی  اما کمیتهی آمریکا شوند!  هابه این ندارند که وارد اتحادیه

ی سراسری صنعتی کمونیست هستند و  هاوند، در حالی که این اتحادیهقدیمی شهای باید وارد اتحادیه هاید که آنگوکه می،وقتی است

رایی از پائین در انگلستان )علیرغم این که این جنبش اغلب  آو شما رفیق لنین از جنبش صف . کنندبا حزب سیاسی کار مشترک می

در   و مخالف اتحاد کارگری  کنیدع مید(  دفان هست  هادر آن  خواهان نابودی اتحادیه ها د و بسیاری از کمونیستشوباعث انشقاق می

ی کمونیست  ها. و عالوه براین اشتباه نیز هست. طبیعتاً چپستاپورتونیستی  اجراییی  به نظر من موضع شما و کمیته  آلمان هستید(.

هنوز توان آن را   هابگذارند. آن انند مثل ما در آلمان گامی فراتر تونمی ، این که انقالب هنوز بروز نکرده استدلیل ه در انگلستان ب 

متحد و برای انقالب    بزرگی  رایی از پائین" را به سرتاسر انگلستان گسترش دهند و آن را به یک مجموعهآندارند که جنبش "صف

ی صنفی  اهی کارگران اتحادیههاتوده  ،چنین اقداماتی هستند، همین که انقالب بروز کندی  ی انگلستان آمادههاسازماندهی کنند. اما چپ

  جا ی کمونیست همههاکه چپ جاییو از آنیی خواهند پیوست. ای صنعتی و کارخانههابدردنخور برای انقالب را ترک و به سازمان

 
ما که اتحاد کارگری نمیآطعنه  یبا مالحظه12 یفتهتومیز ـش ان زیادی را ـش د کـس اله. این یکندخود نم ی  اند پاکدامن باـش فقط در صـورتی مصـداق دارد که اتحاد   مـس

 ی برای انقالب مبارزه میکند، اشتباه است.اری مبارزه کند. اما این مالحظه تا زمانی که اتحاد کارگردکارگری مجبور شود برای رفاه در چارچوب سرمایه
 ی صنعتی بویژه در ولز.هاو کارگاه و اتحادیه های کارخانه و کارگاه، ناظران و نمایندگان کارخانههاکمیته13
 بی شده است چیزی جز انکار واقعیت نیست. یااین ادعا که این جنبش در آلمان از باال سازمان14



مثل ما در آلمان    های آندر این جنبش گسترش دهند. هدف نهای ی کمونیستی را  هاکه ایدهکنند  سعی می  ، کننددر این جنبش نفوذ می

 15ار است. وکنونی از طریق عمل نمونهی در لحظه کارگران سریع ارتقاء

، پیشروان شوراهای  ستی صنعتیهاو کارگاه  هان فقط بر کارخانهشاهگارایی از پائین که تکیهآآلمان و جنبش صفاتحاد کارگریدر  

یک دوران گذار   ما   ،دخواهد بوطوالنی   ب ی که انقالب در اروپای غربی بسیار سخت  و بمرات ی جایت هستند. از آنوکارگری، سو

های این گیند. ویژهایت هنوز برپا نشدهودیگر هیچ کاربردی ندارند و سو ی توخالی  هاو داریم که در آن اتحادیهرطوالنی در پیش

نباید واهمه داشته  های آنجای بهتری بههاو جایگزین کردن سازمان  ها، تغییر آن هادوران گذار مبارزه برعلیه اتحادیه ست. شما 

 ما برای انجام این کار زمان کافی در اختیار خواهیم داشت.  ،باشید

ی جدید را مطالبه  هابلکه انقالب این سازمان  ،دگیرصورت می  هادو باره این موضوع را تکرار کنم که این امر نه به خواست ما چپ

 انقالب پیروز نخواهد شد.  ها . بدون آنکندمی

مان شوراها در اروپای غربی. زنده  گادر آلمان. این اولین پیش  د کارگری تان و اتحارایی از پائین در انگلسآزنده باد جنبش صفپس  

اهید خومیشما  رفیق لنین  ند.  براری را پیش میدانقالب برعلیه سرمایه  هاکمونیست از طریق آناحزاب   یی که  هاباد اولین سازمان

ی ، با این درجهمنداری مسلحِ بیش از اندازه قدرت ددر مقابل سرمایهاتحادکارگری ن در  ماکه ما اکنون در اروپای غربی بدون رفقای

ین سالح احتیاج  تردر شرایطی که ما به بهترین و قوی  هم  ، آنبه ایستدی مختلف(  هاو بخشها  بی )در تمام شاخهیاباالی سازمان

هم  آن  ،ی مفلوک را به ما تحمیل کنیدهااهید اتحادیهخوکنید. شما میجبور به استفاده از بدترین سالح  اهید ما را مخوشما می  ،داریم

اند  توانقالب در اروپای غربی میسازماندهی کنیم.    هاو از طریق آنها  اهیم انقالب را در در داخل کارخانهخودر شرایطی که ما می

ی(  هاو بخش  هار تمام شاخداری )دسرمایه  جاسازماندهی شود چرا که در این  هاو از طریق آن  هاو بایستی فقط در داخل کارخانه

جز حزب کمونیست( سالح  ه  به این دلیل که کارگران )ب  چنینبی بسیار باالئی برخوردار است و هم یااقتصادی و سیاسی از سازمان

مسلح بودند و دهقانان فقیر در کنارشان بودند. همان اهمیتی را که مسلح بودن و دهقانان   هاروس  نیرومند دیگری در اختیار ندارند.

را    هابه ما پیشنهاد همکاری با اتحادیهجا  همان اهمیت را تاکتیک و تشکیالت برای ما دارند. و شما در این  ،داشتند  هابرای روس

مبارزه کنیم، اما شما    هایستی برعلیه اتحادیهیل مادی و روانی باداله  و ب   قرار داریم  . در شرایطی که ما در بطن انقالب کنیدمی

مبارزه کنیم، شما مخالف این    هااهیم با اتحادیهخوشوید. در شرایطی که ما از طریق انشعاب می  هاما با آنی  اهیدمانع مبارزهخومی

  ،پرولتاریا تنها ابزار مبارزه را نشان دهیم  ار بهوطور نمونهه  ب   ، هاادن گروهداهیم با شکلخوانشعاب هستید. در شرایطی که ما می

اهیم کارگران را ارتقاء دهیم، شما در راه ما  خوار برحذر دارید.  در شرایطی که ما میواهید ما را از این کار نمونهخوشما می

نیستید. اما چرا؟ به این دلیل که  یی باالتر  ای جدید و ارتقاء به مرحلههای گروهگیر شما خواهان انشعاب و شکل.  کنیدندازی میاسنگ

، اما تازه  ستبه نظر من اپورتونیستیکار  ی بزرگ را وارد انترناسیونال سوم کنید. این  هااهید احزاب بزرگ و اتحادیهخوشما می

امل  طور که  ب   ،بودید  هارفیق لنین شما اکنون در انترناسیونال در مقایسه با زمانی که در حزب مارکسیست 16از نوع بدش.   همآن

ین"  ترند)و شاید هم امروز نیز "اصولیشدین" مواضع ارزیابی میتر. مواضعی که در آن دوره"اصولیدیگری داریدی  گیرموضع

هم  بایستیوارد انترناسیونال سوم شوند.    هاند(. دیگر اکنون حتی نصف، یک چهارم و یک هشتم کمونیستشومواضع ارزیابی می

که این قدرت را با    کندتالش می  ،دشوکه این جنبش از "قدرت" معینی برخوردار میمصیبِت جنبش کارگری این است که همین  

.  نددکر تقریباً در تمام کشورها مواضع "اصولی" اتخاذ می  هادر اوائل سوسیال دمکرات  چنینین ابزار گسترش دهد. همترنسیبپربی

ی وسیعی را جلب خودشان  هاتبلیغات مارکسیستی توده  با  ست کنونی واقعاً احزاِب مارکسیستی بودند وپراغلب احزاب سوسیال وطن

سوسیال    را به حال خودشان رها کردند. شما امروز در انترناسیونال مثل ها  توده  ،کردند، اما همین که این احزاب "قدرت"مندتر شدند

ی  گیر لمللی موضعاشرایط بین  که  شما امروز نه بر مبنای شرایط ملَی بلکه بر اساس ست  بدیهی.  کنیددر گذشته برخورد می  هادمکرات

ب .کنیدمی پرنسیبه  انقالب روسیه  بر مبانی "اصولی" و  تکیه  انقالب    هادلیل  این  پرولتاریای جهانی از طریق  پیروز شد. اکنون 

 کار بگیرد.ه قدیمی را ب  تاکتیکتر شده است. این قدرت باید در اروپا گسترش پیدا کند و بایستی فوراً مندقدرت

ریق انترناسیونال  کار بگیرند و از این طه  قبلی را ب ی  در شرایط فعلی تمام کشورهای دیگر همان تاکتیک آزمودهشده  کهجای اینه  ب 

مائید.  حاال باید همه وارد  فر نقل مکان می  ها  اپورتونیستی  قوی کنید، دوباره مثل سوسیال دمکراسی به جبهه   سوم را از درون 

ظاهر مارکسیستی قضیه    کهخاطر اینه ی  فرانسوی، بخشی از حزب کار و ب ها، سانتریستها، مستقلهاانترناسیونال شوند: اتحادیه

و کائوتسکی،    موظف به امضای آن هستند )!!(   گیی هم برای ورود به انترناسیونال گذاشته شده که همه ی هاطشرپیش  ، هم حفظ شود

 هاد و از تمام ابزارها برای وارد شدن آنشوباز میوسیع قشر میانی  ی  جای پای توده   ند.شوهیلفردینگ و توماس کنار گذاشته می

 
از   ها هرگونه پیوند خود را با توده  هادر صورت خارج شدن از اتحادیه ها ید که کمونیستااستدالل را مطرح کردهشما و دیگران به کرات این  15

به کانون مباحثات تبدیل    هاید؟ آیا در شرایط کنونی  کارخانهآهر روزه بوجود نمی  همتازه آنها  هند. اما مگر بهترین پیوند در کارخانهددست می
 از دست بدهند؟ هاانند پیوند خود را با تودهتو" میهاند؟ حاال چگونه "چپانشده

ی   هاسندیکاها در کنار اتحادیههای وجود دارند که  در آن: کشورهایکندزاری میباهد که این اپورتونیسم ما را دچار چه آشفته دمثال زیر نشان می16

 . کنندی آزاد مبارزه میهااما خیلی بهتر از اتحادیه ،آزاد وجود دارند. اگر چه بد



پیدا کنند  هاد.  و برای این که سانتریستشوبه انترناسیونال استفاده می بنا بر این   شوگرفته می  ها" جلوی  ورود "چپ  ،قدرت  د! 

 ند! شوکنار گذاشته می KAPDبهترین انقالبیون، نظیر

قت با انضباطی آهنین  و تحت رهبری کسانی که به طرق  وآن   ،گردهم آورده شدندو  روسیعی با مواضعی میانهی  وقتی که توده

ند؟ به پرتگاه. اما وقتی که ما این اپورتونیسم را  شووند. اما به کجا هدایت میرند به پیش میالعاده امتحان خود را پس دادهاخارق

انند بکنند؟ انترناسیونال دوم هم توم چه کمکی به ما میی درخشان انترناسیونال سوهای باشکوه، تئوریهادیگر پرنسیب   ،عملی کنیم

اهیم این سیاست اپورتونیستی را دنبال کنیم. ما  خونمی  هااما عملش اپورتونیستی بود. اما ما چپ  ،را داشت  هاین پرنسیبترعالی

بسیار کوچک(احزاب مستحکم،    )اگر چه بدواً شاید  احزاب   در گذشته در روسیه در ابتداها  اهیم در اروپای غربی مثل بلشویکخومی

را گسترش خواهیم   هاآن ،بسیار قوی و با مواضع بسیار صریح را بوجود بیاوریم. و تازه وقتی که ما این احزاب را بوجود آوردیم 

ه  انیم ب توطور دائمی احزابی مستحکم، بسیار قوی و بسیار "اصولی". ما در اروپای غربی فقط از این طریق میه داد. اما فقط و ب 

ئید که ما اعضای کمیسیون آمستردام  گورفیق شما می کنیم.طور کامل تاکتیک شما را رد میه  پیروزی برسیم. به همین دلیل هم ما ب 

گذشته  را هنوز خوب    ت  شناختی نداریم. اما رفیق من انقالبا  هااساساً از آن  که  یم و یا اینای انقالبات قبلی را فراموش کردههاآموزه

ی را در  گیرکه احزاب "چپ" تندرو همواره نقش برجسته و چشم  ستم ایناکی از مواردی که هنوز فراموش نکردهبه یاد دارم. ی 

ند. در انقالب هلند بر علیه اسپانیا، در انقالب انگلستان، در انقالب فرانسه، در کمون و در هر دو انقالب  ااین انقالبات ایفاء کرده

ی رادیکال و  گیری در انقالب اروپای غربی وجود دارد: سمتگیر جنبش کارگری دو سمت   متناسب با رشد  جاروسیه. اما در در این

ی  گیریرست. اما سمتپذی با یکدیگر امکانگیر این دو سمت  یی اپورتونیستی. تاکتیک مناسب و وحدت فقط از طریق مبارزه گیرسمت

از    جای است. و شما رفیق لنین در اینگیربهترین سمتیش در بعضی موارد، در مقایسه  هارادیکال جنبش کارگری علیرغم تندروی

ی در مسکو، رهبران انقالب روسیه که فقط توانستند اجرای ی د. کمتیهشو. و موضوع فقط به این ختم نمیکنیداپورتونیسم حمایت می

و مجبور    سته خودش متکیاهند به پرولتاریای اروپای غربی که فقط ب خوبا کمک ارتش میلیونی دهقانان فقیر به پیروزی برسند، می

ی  گیراهید بهترین سمتخومان از جمله شما می زطور همه  ن را نیز تحمیل کنند! و ب شاتاکتیک  ،نیز هست که فقط به خودش متکی باشد

 برای انقالب در اروپای غربی را درهم بشکنید!      

آبکی! دیالکتیکی  بویژه   و  باورنکردنی  غرب   حماقتی  اروپای  در  انقالب  که  کندوقتی  بروز  تاکتیک،ی  این  با  شاهد  تاشما  ن 

 پرولتاریا قربانی آن خواهد بود.   انگیزتان خواهید شد که البتهبریأسیمعجزه

روشنی  ه  ی ضدانقالبی هستند. تزهای شما ب در اروپای غربی نیروهای   هاانید که اتحادیهدی در مسکو میاجرای ی  رفیق شما و کمیته

از این موضع آگاهی دارید که    چنینرا حفظ کنید. شما هم  هااهید اتحادیه خواین وجود شما میاین موضوع هستند. با  ی  هندهدنشان

ن به  تایی انقالبی هستند. خود شما در تزهایهارایی از پائین سازمانآیی و جنبش صفای کارخانههااتحاد کارگری و بالطبع سازمان

را خفه    هااهید این سازمانخوباشد. با این وجود اما شما می  ییای کارخانههاید که هدف ما باید  سازمانااین موضوع اذعان کرده

  خفه کنید ،کنندکارگران، تک تک کارگران و بالطبع تودها قدرت و نیرو پیدا می هارا که در آن هااهید این سازمانخوکنید. شما می

را به زیر    هااهید که اتحادیهخوحو شما میفقط ابزار صرف رهبران هستند. بدین ن هاتودهها  یی را حفظ کنید که در آنهاو آن سازمان

 قدرت خود و انترناسیونال سوم  بکشانید.   یسلطه

را دور و بر    هااهید تودهخو؟ به این دلیل که شما میکنیدنادرست را دنبال می  تاکتیکاما هدف شما از این کار چیست؟ چرا شما این  

به دنبال را  ها )کمونیست، نیمه کمونیست و حتی غیر کمونیست(  خود جمع کنید. به این دلیل که شما معتقدید که  فقط در صورتی که توده

بی چون و چرا و سانترالیسم از شما اطاعت کنند در این صورت شما رهبران پیروز خواهید  داشته باشید که از طریق انضباط  خود  

 شد.  

منظور من از سیاست رهبری، سیاست مبتنی بر سانترالیسم رهبری  ید.  اطور خالصه شما سیاست رهبری را در پیش گرفته  هب 

اهد  خوکه فقط میست  چرا که بدون سانترالیسم )و بدون حزب( به چیزی دست پیدا نخواهیم کرد، بلکه منظور من آن سیاستی  ،نیست

ن که به این سؤال پاسخ  دهید که قصد و غرض شما رهبران از این کار چیست، شما  بدون ای   ، را دور و بر خود جمع کند  هاتوده

 را دور و بر خود جمع کنید.   هاانید به پیروزی برسید که تودهتورهبران معتقدید که فقط در صورتی می

علف هرز این  ی   تی ریشهبایس  جا. در اینتر شوند و تازه پس از آن از طریق شما رهبرانمندباید خود کارگران قدرت   جادر این

 سیاست رهبری را از جا کند.  

حداقل تا زمانی که تغییری در این تاکتیک  ید که ااثبات کردهها ن در مورد اتحادیهتای در مسکو با این تاکتیکاجرای ی شما و کمیته

 انید انقالب را در اروپای غربی به پیش ببرید. تونمیندهید، 



در موارد نادری امکان    " در کشورهای دیگر هنوزها. رفیق "چپکنندن وراجی میشامورد تاکتیک" فقط در  هائید که "چپگوشما می

در زمان کودتای کاپ  KAPDند. اما با این وجود در صورتی که شما نگاهی به تاکتیک و عملکرد  ان را داشتهشادن تاکتیککرلیمع

 ی خود را پس بگیرید.  هاید که حرفشوقت مجبور میودر آلمان و در انقالب روسیه بیندازید آن
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