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نیز همان مبانی عام نظری    جادر این  1ریسم است. تاپارلمان  یمساله در برابر شما در مورد    هانده دفاع از چپمایی که باقیامساله

هستند. تنها بودن پرولتاریا، قدرت عظیم دشمنان، ضرورت    هابرخورد چپی  شیوه  ی  هکنندتعیین  هامطرح شده در مورد اتحادیه

 . بینمنیازی به تکرار این دالئل نمی  جایی باالتر که بتواند تنها به نیروی خودش اتکاء کند و غیره. من در اینابه مرحله  هاارتقاء توده

ی  ها طور عمومی تودهه  اروپای غربی  و ب   ند. اوالً: کارگرانشول دالئل دیگری  به آن مبانی مطرح شده اضافه میحااما با این

بنا بر این همی بورژوای های، ایدهی فرهنگ بورژوای هالآکارکن مطیع ایده ریسم، دمکراسی تا، پارلمانگیسیستم نماینده  چنینی و 

بالطبع زندگی ی تمام زندگی اجتماعی و  ایدئولوژی بورژوای   جاهستند. خیلی بیشتر از کشورهای اروپای شرقی. در این  بورژوایی

ها ی کارگران نفوذ کرده است. در اروپای غربی آنهادر مغزها و قلبتر  خود درآورده و  بسیار ژرفی  سیاسی را زیر سلطه

 ند.  انه بزرگ و تربیت شدهگوست که اینهاسده

 وین کمونیسم تشریح کرده است:     یرا در نشریه مساله رفیق پانه کوک این 

انقالی  "تجربه بزرگ  معضل  شیوهآلمان  کشورها  این  در  است.  داده  قرار  ما  مقابل  در  را  غربی  اروپای  در  تولید  ی  ب  قدیمی 

.بالطبع در این  ی مردم است هافکر و احساس  توده  ذارگست پایههاسده  ه با آن،تنیدفته در همیابورژوازی و فرهنگ بسیار تکامل 

ند.  ای آشنا نبودهکه با این سلطه فرهنگ بورژوای   سترقیی خلق کامالً متفاوت با کشورهای شهاکشورها منش درونی و روانی توده 

درجه در  هلند،  ی  و  فرانسه،  انگلستان،  است.در  نهفته  اروپا  در شرق و غرب  انقالب  رونِد  بین   تفاوت  نکته  همین  نخست در 

رژوازی  بواری و خردهدی با اتکاء به تولید بدوی سرمایهمنداسکاندیناوی، ایتالیا و آلمان از قرون وسطی به بعد بورژوازی قدرت 

یی که در آن فئودالیسم در هم شکسته شده، دهقانان مستقل در روستاها به سرعت و به همان نسبت  ابه حیات خود ادامه داده، دوره

شده وهلهاقوی  در  بودند.   اقتصاِد خرد خود  آقای  که  دهقانانی  دولتی  ند،  خود  در زمین  بورژوازی  فکری  ی  هانخست زندگی 

ی تکامل یافته به فرهنگ قوی ملی شکوفا شده  تراری با آهنگ هر چه سریعددر انگلستان و فرانسه که سرمایه  کشورهای ساحلی

نوزدهم با به زیر سلطه کشیدن کامل اقتصاد این فرهنگ را ارتقاء و گسترش داد و آن را از طریق  ی  اری سدهداست. سرمایه

ه  شهرها کردی  ی را که او پرولتریزه و روانهی ها هم آن  ها، کلیسا در مغزهای تودهش، مطبوعات، مدارس و  ا ابزارهای تبلیغات فکری

اری صادق  دیی که در روستاها باقی ماندند، حک کرده است.این موضوع نه فقط در مورد کشورهای اصلی سرمایههاو هم آنبود

ی جدیدی تأسیس کردند و هم برای  هادولت  هایی در آمریکا و استرالیا که اروپائ تر با اشکاِل مشابه و متفاوت  چنیناست، بلکه هم

آلمان،   مرکزی،  اروپای  سرمایهاتریشکشورهای  کندتر  رشد  آهنگ  با  ایتالیا  ایستای  د،  قدیمی،  اقتصاِد  به  که  رشدی  اری، 

یه  مانش در کشورهای شرق اروپا  با ب اری هنگام نفوذ و گستر دی تکیه داده بود. اما سرمایهرژوای بورژوازی و فرهنگ خردهبوخرده

نبود و زندگی    الب ی  بروژوازی در روسیه، لهستان، مجارستان، در شرق رودخانهی  ی کامالً دیگری روبرو شد. طبقههاو سنت

زندگی ی هکنندی کالن، فئودالیسم پدر ساالر و کمونیسم دهقانی تعیینهافکری کهن بر آن حاکم بود، مناسبات بدوی مالکیت بر زمین

 2فکری بودند." 

حال از جانب  ه  که تا ب   چهاز آن   ترو عمیق ترالبه کشیده است. او خیلی دقیقرا به ص  لمرو ایدئولوژیکرفیق پانه کوک ق  جادر این

طور روشن نشان داده و بدین نحو کلیدی  ه  ی ایدئولوژیک بین کشورهای شرق و غرب  در اروپا را ب هاشما انجام گرفته تمایز جنبه

که این عملکرد    ستبی در کشورهای اروپای غربی در اختیار ما گذاشته است. حال فقط کافیرا برای باز کردن قفِل تاکتیک انقال

تاکتیک برای ما روشن  ی  مسالهبانکی تعمیم دهیم تا کل  ی  ن، به سرمایهمافرهنگی ایدئولوژیک  را به چرایی قدرت مادی دشمنان

 شود. 

ی گذشته در مبارزات  هامردان و زنان، نسل  هااز این  ترداد: پیشایدئولوژیک توضیحات بیشتری  ی  مسالهان در مورد  تواما هنوز می

بورژوای شانبخشآزادی آزادی  پارلمان،  قدرت  اروپای غربی  کسب کرده  های،  در  مبارزهارا  فق اند،  توسط شهروندان، یی که  ط 

ب مالکین مبارزات  این  است. هنوز خاطراِت  انجام گرفته  از طرف خلق  مبارزاتی در خه  ،  این خلقعنوان یک سنت  در    هاون 

 
  چنین در مورد کودتای کاپ و هم  هادم. اما موضع اپورتونیستی اتحاد اسپارتاکیستکردر ابتدا من این مساله را موضوعی ثانویه ارزیابی می1

 ی برخوردار است. ن مرا متعاقد کردند که این مساله از اهمیت بسیار زیادتاموضع اپورتونیستی  شما در جزوه
2Anton Pannekoek, Die Entwicklung der Weltrevolution und die Taktik des Kommunismus (a ,a. O.), S. 91. (Hrg). 



خود    بود  شدن توسط یک پارلمانگییک خلق است. این فکِر بیشتر ناخودآگاهانه که نماینده  یین خاطرهتر. و انقالب ژرفستجریان

ی صادق است که  ین کشورهای بورژوای تردر مورد قدیمی  تر. این امر بیشبودنیز  نوعی ظفرمندی، ظفرمندی عظیم، نیروی آرام

ی تربه میزان بسیار کم  چنینطوالنی و به کرات انجام گرفته است، در انگلستان، هلند و فرانسه. اما هم   بخش  مبارزات آزادی  هادر آن

در آلمان، بلژیک و کشورهای اسکاندیناوی. یک ساکن کشورهای اروپای شرقی شاید نتواند تصور کند که این تأثیر چقدر قوی  

ه  تیب آن را ب ترند و بدینامبارزه کرده  ی طوالنی برای حق رأی همگانیهاود کارگران سالاند باشد. عالوه بر این اغلب خ تومی

ند. بدست آوردن این حق رأی خود نیز یک پیروزی بود که ثمرات خود را در گذشته  اطور مستقیم و غیر مستقیم به کرسی نشانده

ه  در پارلمان بورژوازی برای دفاع از امور خود داشتن ب   ن خود راگاشدن و نماینده  گیبه بار آورده است. فکر و احساِس نمانیده

 د. تأثیرات این ایدئولوژی بسیار زیادست.  شوطور عمومی خود نوعی پیشرفت و پیروزی محسوب می

اعضای پارلمان درآمدهاست، اعضایی    ی  طور کامل به زیر سیطرهه کارگر اروپای غربی ب ی  و باالخره از طریق رفرمیسم طبقه 

 . ستتآثیرات این رفرمیسم بسیار عظیم چنینند. همااری شدهدکه بانی جنگ و اتحاد با سرمایه

 های به کسانی که آنی گورا بدون جواب  هانی که امکان کارکرد  پارلمانگا، بردهاین عوامل باعِث شد که کارگران برده پارلمان شوند

 3. کنندند اما خود این کارگران دیگر با اتکاء به نیروی خودشان فعالیت نمیاند، فراهم کردهارا انتخاب کرده

ن باید  شاتنهایی انجام دهند. در حال حاضر کارگران با طبقهانقالب از راه رسیده است و باید خود کارگران تمام کارها را به    حال 

خود ندیده به سرانجام برسانند. تاکتیک ه  حال جهان ب ه  یی را که تا ب این مبارزهترکنادهشتمبارزه کنند و    مندبرعلیه دشمن قدرت 

دیگری از او حمایت  ی  ند و هیچ طبقهاکارگر ایستادهی  در مقابل طبقه  . تمام طبقات سرسختانهکند رهبران کمکی به این طبقه نمی

این خطر بزرگ وجود دارد که    ،یگر در پارلمان اعتماد کندکارگر در صورتی که به رهبرانش یا طبقات دی  . برعکس طبقهکندنمی

به پارلمان    کهی کنند، یعنی اینگیراجازه دهد که رهبران به جای او موضع  کهش شوند، یعنی اینگیری قدیمی دوباره گربیانهاضعف

او بدنبال سراب    کهنند، یعنی اینانند برای او انقالب کتودیگران می  کهفتد، یعنی اینااعتماد کند که همان وهم قدیمی به جانش می

 ماند. ه ایدئولوژی قدیمی بورژوازی ب  گیرزمین کهبیفتد، یعنی این

 را با رهبران به خوبی تشریح کرده است:  هاتودهی رابطهچنینرفیق پانه کوک هم

نقش فرودستی دارند. عملکرد رهبران  هاخود توده کهیی ، در جااست ریسم شکِل منحصر به فرد و ابزار مبارزه رهبرانتا"پارلمان

ی او  جابه این پندار خام دامن بزند که دیگران به  هان، و افراد منفرد است. بنابر این او باید در میان تودهگانمایندهی  پیشبرد مبارزه

پارلمان به پیش ببرند، یا    ی مهمی را در هاانند رفرمتوند. قبالً این گمان جا افتاده بود که انگار رهبران میبرمبارزه را به پیش می

انند از طریق وضع قوانین تغییرات بنیادی در جامعه بوجود بیاورند  تون در پارلمان میگاحتی این پندار خام وجود داشت که نماینده

ن در  گایم که نمایندهشنوی پیدا کرده این استدالل را میترو آن را به سوسیالیسم هدایت کنند. امروز اما  که پارلمان نقش محجوب

همواره نقش اصلی برای رهبران در نظر گرفته    جای در تبلیغات برای کمونیسم ایفاء کنند. در اینا انند نقش شایان توجهتوپارلمان می

  ی ـ تاریخچه  ن کنندی ی تع  ها ـمباحِث در کنگره و قطعنامه  ی  که افراد ورزیده سیاست روز را ـ حال در جامه   ستد و بدیهیشومی

ن را  شابرای این است که خود اعضای حزب اجازه داشته باشند، سیاست حزب  ثمر ی بیهاتالش  ی تاریخچهسوسیال دمکراسی،  

ند، یعنی در زمانی که باید هنوز منتظر انقالب  ان را بوجود نیاوردهشای خودکنشیهاهنوز ارگانها  کنند. تا زمانی که توده  تعیین

وارد صحنه شوند، فعالیت کنند و از این طریق   هاخود توده که پذیرست. اما همینناریستی پرولتاریا اجتنابتاپارلمان ی ماند، مبارزه

 د.  شوریستی بیشتر میتای پارلمانهاوزِن کاستی ،اری کنندگذسیاست

ی فکر کردن و تمام آن نظریات از گذشته به ارث  ی بورژوای هاکردن سنت  کن ریشه  تاکتیکیکی از معظالت موجود در مورد  

ن و قوی این  جا. بخش سگکنندکارگر را از او سلب میی  ی طبقههاتواناییرا از نو تقویت و    هااین سنتکه  ست  مضری  ی  رسیده

که به مسائل  را چهی در مورد مسائل عمومی، آنگیرتصمیمرهبری چرا که  ، ست در برابر رهبران هاتفکر عدم استقالل تودهی شیوه

برای    هااری فلج کردن فعالیت ضروری خود تودهدپذیر سرمایهناگرایش اجتناب.  کندواگذار می  هاند را به آنشوطبقاتی مربوط می

برای عمل انقالبی انجام بگیرد، اما وقتی که راه انتخاب دیگری    هایج تودهی غرایی هم برای تههاانقالب است. گیرم که سخنرانی

 یی.هاانینه چنین سخنر ،ی جدی و سهمگین بانی عمل انقالبی هستندهاباقی نمانده،  ضرورت

توده انقالبی  تا کنش  بیشتریست  برای سرنگونی یک نظام حکومتی. هماناانقالب مستلزم چیز  به در که میطوی  بنا  انقالب  انیم 

که به مسائِل کالن بازسازی اجتماعی    ست. انقالب مستلزم اینکندد، بلکه فقط از تمایلی ژرففوران میگیرسفارش رهبران صورت نمی

آفرینشپرداخته شود، که تصمی  به جنبش  پرولتاریا  ـ امکان عملی شدن موضوعات    گر مات سهمگین گرفته شود، که کِل  بپیوندد 

ی وسیع خود دست به عمل بزنند، تالش کنند، هابعد تودهی  نخست پیشرو و در مرحلهی  که در درجه  ستمطرح شده تنها زمانی

 
یا  این تأثیر زیاد، کل ایدئولوژی اروپای غربی، ایاالت متحده و مستعمرات انگلیس در اروپای شرقی، در ترکیه و بالکان و غیره )تازه از آس3

 د. شوه بگذریم( درک نمیک



اما تا زمانی که   ،این کارها سخت و پرمشقتندی همه ت پیدا کنند.ی رهبری دل و جرامسئولیت بپذیرند، تبلیغ کنند، تعمق کنند و برا

به این نحو که بگذارد که دیگران برایش فعالیت کنند، از    همآن  ،اند قدم بگذاردتوی میترکارگر گمان کند که در راه سادهی  طبقه

را بدهند، قوانین را وضع کنند ـ    هاسیونی کنند، فراخون برای اکگیری بلند و باال تبلیغات را رهبری کنند، تصمیمهاپشت تریبون

 4ند." ماش پاسیو باقی میای قدیمیهافکر کردن و ضعفی ی قدیمی شیوههاعادتی و بواسطه کندقت تردید می وآن

اولین مقامی باشند   باید  در قلمرو سیاست خودش  چنینبلکه هم  هانخست در اتحادیهی  کارگران اروپای غربی بایستی نه فقط در درجه

تصمیم هیچ    کنندی میگیرکه  و  هستند  تنها  کارگران  که  چرا  کنند،  عمل  او  جای  به  که  دهند  اجازه  رهبران  به  نباید   تاکتیکو 

بار گفته   هاکمک نخواهد کرد ـ  این مطلب بایستی هزاران  و حتی در صورت لزوم صدها هزار و میلیونها  یی به آناهوشیارانه

نوامبر  شود و کسی که ه تاریخ رخدادهای  بسته   1918نوز از  این واقعیات   نیاموخته و چشم خود را بر روی  بعد چیزی    ، به 

ین نیروی محرکه نشأت بگیرد.  تربایستی عظیم هانابینا )حتی زمانی که این نکته شامل شما هم بشود رفیق(. از خود توده ستفردی

دست خود کارگران انجام بگیرد. و به همین دلیل رفقای چپ  ه  ی کارگران ب رهای تر از روسیه بایستی  به درجات بسیار باالجا  در این

حق دارند به رفقای آلمانی بگویند: وقعی به انتخابات نگذارید، پارلمان را تحریم کنید ـ شما تمام کارها را در قلمرو سیاست بایستی  

ن، گروه به گروه، شهر  تامنطبق با آن تک تکی  نچ، ده سالهخودتان انجام دهید، شما فقط با آگاهی از این موضوع و فعالیت دو، پ 

عنوان شوراهای  ه  عنوان یک کل متحد، ب ه  عنوان یک حزب، ب ه  به شهر، منطقه به منطقه و باالخره در سرتاسر امپراطوری ب 

 هادلیل آزمونه  ـ و سرانجام ب انید پیروز شوید  تومی  ،عنوان طبقه به این نوع مبارزه عادت کرده باشیده  عنوان توده، ب ه  ، ب هاکارخانه

منسجم همه چیز    ی عنوان یک اکثریت بزرگ، یک تودهه  سید که  خودتان ب ری میبه جای   هاو آموزه  هایان و شکستپاو مبارزات بی

 را رقم بزنید.  

این    جادچار خطای بزرگی خواهند شد. در این  ،وقتی که در مورد این مسائل فقط موعظه و تبلیغ کنندKAPD،  هااما این رفقا، چپ

نخست   ی  که  در درجه  ستچرا که موضوع بر سر کل مسائل سیاسی   ، هامراتب خیلی بیشتر خواهد بود تا در مورد اتحادیهه  اشتباه ب 

، حِق  ین حقترحق داشتند، سترگ  KAPD.  و به همین دلیل رفقای  ستبرخورد دیگریی  ار و نحوهومستلزم مبارزه، عمل نمونه

که دیگر تاب تحمل تبلیغات  ها ـ یا بهترست گفته شود با مرکزیت اسپارتاکیست هان تا با اتحاد اسپارتاکیستشاتاریخی ی مطالبه شده

  ی هشدنخست و در باالترین مرحله، خلق بردهی  انشعاب کنند. چرا که در درجه  هافوراً قطع رابطه و از آن  ـ  رفقای ما را نداشتند

ن سیاسی و در این جهان فرودستان  گاار داشت. بایستی در میان این خلِق بردهون اروپای غربی نیاز به عمل نمونهآلمان و کارگرا

بدون اعضای پارلمان. و    هممد، آنآاروپای غربی گروهی از مبارزان آزاِد بدون رهبران، دقیقاً بدون رهبران مثل گذشته بوجود می

واقع شدن، بانی کار خوبی بودن و یا به دلیل عمل قهرمانانه یا هر دلیل مشابه دیگری  پسند  نه به دلیل دل  همدو باره تکرار کنم که آن

بتواند انتظار    کهدهشتناک تنهاست، بدون آن  ی  خلِق کارکن آلمان و اروپای غربی در این مبارزه کهخاطر اینه  از این نوع، بلکه ب 

ه است اراده  کنند، فقط تنها چیزی که کمککند نمی  هاردمندی رهبران هیچ کمکی  به آنخجا  کمک از دیگر طبقات داشته باشد، در این

برعکس    کهعنوان یک کل واحد است. به خاطر این دالیل سترگ و به دلیل اینه  ، تک تک مردان، تک تک زنان ب هاو انسجام توده

ی کوچکی که به همراه دارد  هابا مزیت  است   بل مقایسه اند برای این امر برجسته مضر باشد، غیرقاتواین تاکتیک کار در پارلمان می

 .  کنندبه خاطر این دالیل سترگ در پارلمان شرکت نمی  ها )تبلیغ از تریبون پارلمان(، چپ

یی در مجلس رایش انجام دهد. ما این موضوع را  اتوانست کار ارزنده  ، ئید که رفیق لیبکنخت زمانی که هنوز زنده بودگوشما می

انست به هیچ مانور سیاسی دست بزند چرا که تمام  توی فعلی نمیهااو در صورتی که اکنون زنده بود در پارلمانقبول نداریم.  

ند. لیبکنخت هم نتوانست در پارلمان کارگران  بیشتری را  امتحداً در مقابل ما ایستاده   بورژواییو خرده   بورژواییاحزاب بزرگ  

ی او داشتند، پس حضور او در پارلمان  هافقط  تکیه به سخنرانی  هارگی از تودهجلب کند تا خارج از پارلمان. برعکس بخش بز

ی متمادی دارد،و کسانی که به  هایی نائل شود احتیاج به سالابه نتیجه  که" برای اینهاقدرمسلم چنین روش کار "چپ   5مضر بود. 

هندگان، احزاب بزرگ و از  دشمار زیاد رأی  ی فوری، ارقام و آمار پرطمطراق، شمار زیاد اعضاء،هاهر دلیلی دنبال موفقیت

قدرت  مندلمللی قدرتابینی  جنبه به اهدافمند)ظاهراً  برای رسیدن  بایستی سالشا( هستند  اما  هان  بمانند.  بیشتری منتظر  ی خیلی 

ی  هاد که شمار زیادی از تودهشوکه پیروزی انقالب در آلمان و در اروپای غربی فقط زمانی میسر می  کنندکسانی که درک می

درست در  کارگران به خودشان اعتماد کنند، در این صورت این افراد از این تاکتیک راضی خواهند بود. این تاکتیک تنها تاکتیک 

 خصوص در انگلستان. ه  ، ب ستآلمان و در اروپای غربی

 
4Anton Pannekoek, Die Entwicklung der Weltrevolution und die Taktik des Kommunismus (a ,a. O.), S. 91-92. 
(Hrg.). 

قدرتش   که تاکتیک ما درست است. اعتراضات او در پارلمان قبل از انقالب زمانی که امپریالیسم در اوج  کند رفیق لیبکنخت اثبات می  ینمونه5

د، اما این اعتراضات پارلمانی در  کرد، فشار بسیار زیادی به دولت اعمال میکربود و از طریق قانون جنگ هر گونه اعتراضی را سرکوب می
ا زیر ریسم رتاثیر بودند. بنا بر این هم این که کارگران سرنوشت خود را به دست خودشان بگیرند، ما دیگر باید پارلمانتآاثنای انقالب دیگر بی

 پا بگذاریم. 



در انگلستان    گذشته   یسده  7یا    6ی، دمکراسی پارلمانی و روندی که ظرف  آیا شما با فردگرایی بورژوایی، آزادی بورژوای   رفیق

آیا واقعاً با این روند آشنایی دارید؟ آیا  با این مقوالت که در شرایطی که شما دارید، بازنمود دیگری دارند، آشنا   داشته آشنا هستید؟

تک تک کارگران انگلستان و مستعمرات آن ریشه دوانده است؟     چنینید که این ایده چقدر در تمام مردم و همان دآیا شما میهستید؟  

ی  اکه هیچ روسی، هیچ اروپای شرقی  کنمبا تأثیرات عمومی آن؟ چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی خصوصی؟ من فکر میو  

شما حتماً در مورد آن کارگران انگلیسی    وقتت شناخت داشته باشید آنآشنایی ندارد. در صورتی که شما از این موضاعا  هااز آن

مراتب   ه  ید. ب شوند، خوشحال میاطور کامل گسست کردهه  اری در تمام جهان ب دسیاسی کل سرمایه  مندکه با این محصول قدرت 

از آن کسانی نیست که    ترکم ارزشصورت بگیرد، دیگر گسست این افراد  شابه مفهوم انقالبیوقتی که این گسست با آگاهی کامل 

. این امر در انگلستان با  ستانقالب در انگلستانی  تزاریسم را درهم شکستند. گسست کامل با دمکراسی در انگلستان خودش  نطفه

آن تاریخ و سنت و قدرت عظیمش بایستی با قاطعیت بیش از اندازه صورت بگیرد. وقتی که پرولتاریای انگلستان با آن قدرت  

ترین بورژوازی دنیا برخورد کند، علیرغم این مندبا قدرت  کهترین پتانسیل برخوردارست(  مندظیمش  )در مقیاس جهانی از قدرتع

 طور کامل دور خواهد انداخت.   ه  که انقالب در این کشورهنوز بروز نکرده، با یک ضربه دمکراسی در انگلستان  را ب 

تبدیل    شکنرا  اغلب به اعتصاب  هاما کمونیست  ،زرگ آزاد هستند. بنا بر این شمای ب هاتزهای مسکو خواهان ورود به  اتحادیه

. اما خود انترناسیونال سوم چه  کنیدمحکوم می  طلبیانشعاب  خاطره  ، مثالً در هلند. عالوه بر این اتحاد کارگری آلمان را ب کنیدمی

   . کندلمللی خودش را برپا میای بینها انترناسیونال اتحادیه؟ کندکار می

انستند که تنها دمیها  انجام دادند. چرا؟ به این دلیل که آنKAPDدر آلمان،    هاوان آن، مثل پیشرها، چپهاوان آنهمین کار را پیشر

انستند که خود پرولتاریا و نه رهبران بایستی در  دکمک نخواهد کرد و می  هایی در سرتاسر انگلستان به آناهستند، که هیچ طبقه

اهد مبارزه  خوم بودنش نشان داده  که چگونه میگاپرولتاریای انگلستان در پیش  6به پیروزی دست پیدا کند. صف مقدم مبارزه و  

ار خودش، با تأسیس  و: با عمل نمونههایش. و دو باره مثل آلمانیهاکند: به تنهایی و برعلیه تمام طبقات در انگلستان و مستعمره

ید: از پارلمان گسست کنید، از این نماد قدرت  گوتمام کارگران انگلستان می  و به   کندزب کمونیست که در پارلمان شرکت نمیح

یی خودتان را ایجاد کنید. تنها و تنها به خودتان اتکاء کنید. رفیق در  ای کارخانههااری. حزب خودتان را بسازید، سازماندسرمایه

اری  دتکوین شود. این غرور و شجاعت ازخوِد سرمایهبایستی به این طریق فعالیت کرد. در نهایت بایستی چنین روندی  انگلستان  

 کارگر وارد صحنه  خواهد شد، ناگهان و غیرمترقبه.  ی کالن متولد شده است و باالخره خود طبقه

رفیق در آن روز ژوئن در لندن که اولین حزب کمونیست تأسیس شد، روزی تاریخی بود که تمام قانون اساسی هفت صدساله و  

بودند. به گمان من در صورتی    جااست که مارکس و انگلس در آن روز آنخوه زیر سؤال برده شدند. چقدر دلم مینهادهای دولتی ب 

ست  های در جهان را که سدهی بورژوای هایدند که تمام دولت انگلستان، نماد و الگوی تمام دولتداین کارگران انگلیسی را می  هاکه آن

این دولت و پارلمانش را اگر چه بدواً فقط    کند، وایی میرکه بر یک سوم بشریت فرمان  ستاری جهانیدکه مرکز ثقل و دِژ سرمایه

ل  گیری این تاکتیک در انگلستان دالی کاره  ند. برای ب شدبرده است، حتما بیش از پیش خوشحال مینظری به زیر سؤال    ی  از جنبه

و قدر مسلم  هیچ    کند اری تمام کشورهای دیگر حمایت میداری انگلستان از سرمایهدمتعدد دیگری نیز وجود دارند، چرا که سرمایه

یی از بسیج نیروهای کمکی از سراسر جهان برای سرکوب  پرولتاریای کشور خودش و کشورهای دیگر ندارد. بنا بر این اواهمه

ین و واالترین ترنو به همین دلیل کمونیسم انگلیسی روش  ستاری جهانیدپرولتاریای انگلستان مبارزه برعلیه سرمایه  ی  مبارزه

و در عین حال او را از طریق این    کند ار برای پرولتاریای سراسر جهان مبارزه میونمونه را عرضه خواهد کرد. این طبقه نمونه

باید چنین گروههمه جا    7. کندمی  تر مبارزه قوی یی وجود داشته باشند که تمام تبعات مبارزه را به جان بخرند. چنین  هاو همیشه 

دفاع کردم به جزئیاِت    ستیزپارلمان  تاکتیکنظری از  ی  از جنبه  که من پس از این  جابشریت هستند. اکنون در اینبخش  جانیی  هاگروه

پارلمان از  شما  پارلمانپرریسم میتادفاع  از  شما  دفاع میتادازم.  آلمان  و  انگلستان  در  اما  68تا    36  ی  )از صفحه  کنید ریسم   .)

و نه با    ا بعضی از کشورهای اروپای شرقی( است استدالهای شما فقط متناسب با شرایط روسیه )و در بهترین صورت متناسب ب 

بدین است.  نکته  همین  در  شما  اشتباه  و  غربی.  اروپای  کشورهای  رهبر  ترشرایط  یک  به  مارکسیست  رهبر  یک  از  شما  تیب 

 
اری  دمتوسط بزرگی دارند که به سرمایهی  اما به جای آن طبقه  ،گر چه در انگلستان دهقانان فقیر وجود ندارند که بتوانند از سرمایه حمایت کنندا6

 وابسته است.  

 
رفیق ما سیلویا پانک هورست که بیشتر   چنیندر انگلستان بیشتر از هر جای دیگری خطر بزرگ اپورتونیسم وجود دارد. به نظر میرسد که هم7

نبه، و بنا بر این بیشتر به صورت اتفاقی یکی از پیشگامان  جای عمیق و همههابه دلیل خلق و خو، غریزه و تجربه اما شاید نه به به دلیل بررسی
سم  بود، دست کشیده  و آن را با اپورتونیسم  ش که ضدیت با پارلمانتاری اکمونیسم چپ بود، نظر خود را تغییر داده است. او از محور مبارزه

ارد که قبل  از او رهبران کارگران  گذی مستقیم وحدت. به این ترتیب او قدم در همان راهی میهاعوض کرده است، آن هم به خاطر مزیت
ژوازی شدن. از این موضوع نباید تعجب  بور برانگلیس آن را پیمودند:  یعنی به زیر یوغ اپورتونیسم رفتن، با تمام تبعات آن و در نهایت فرمان

یی به انقالب روسیه و انقالب  اضربه  ، م در انگلستان  را متعاقد به این کار کردید قد کرد ـ اما رفیق لنین این که شما این یگانه رهبر بیباِک ثابت
 جهانی است. 



رهبران رادیکاِل مارکسیست روسیه و قطعاً بعضی از کشورهای اروپای  ی تیب شما که در جرگهترنید. بدی ااپورتونیست تبدیل شده

مورد    جا  ید. و تاکتیک شما در صورتی که در اینارهبران اپورتونیسم قرار گرفتهی  شرقی هستید، اما در اروپای غربی در جرگه

جا نکشانده خواهد شد. من در ای  گی  غربی به تباهی و پوسیدهکِل جنبش اروپای   ، در این صورتپذیرش قرار بگیرد و متحقق شود

 که این موضوع  در مورد تمام استدالهای شما صادق است.  کنماثبات می

که انگار دوباره در    شدتداعی می  برایم  دائماً این موضوع  ،اندمخومی  68تا    36 یاز صفحه  ی شما راهارفیق وقتی که من استدالل

در مورد ترسیم خطوط اساسی سیاست    ،مهمیدی تروالسترا گوش  هاست هلند هستم و به حرفپروطن   حزب قدیمی سوسیال   یکنگره

بایستی جذب حزب شوند، در    ها ند و از طریق سازشارفرمیستی کارگران، در مورد کارگرانی که هنوز سوسیال دمکرات نشده

ی.  شکاف" درون و بین احزاب بورژوای از "  مای  مورد ائتالف )طبیعتاً موقتی( با احزاب این کارگران، در مورد حداکثر استفاده

نید!!  من خاطرم هست که ما با  زی غربی می هایه نه واژه به واژه برای ما اروپای ی او را، البت هاشما هم رفیق لنین دقیقاً حرف

فقای مارکسیست، فقط چهار یا پنچ نفر، هنریته دوالند هولست، پانه کوک و یکی دو نفر دیگر در ردیف آخر سالن نشسته بودیم  ر

خاطر دارم که درست در اوج سخنرانی غرای او در  ه  د. من دقیقاً ب کره و پرشور سخنرانی میکنندو تروالسترا مثل شما کامالً قانع

حمق" و "االغ" و کسانی که  عنوان افرادی "اه  ب ها  ز، دشنام دادن به مارکسیستی لرزه برانگی هادن زمورد سیاست رفرمیستی، کف

. البته شما  دگشتندنبال این افراد می  نشا، که البته منظورش از این افراد ما بودیم،چگونه کارگران با نگاهکنندرا سرکسیه" می  ها"بچه

دشنام همین  دقیقاً  می  هاهم  ما  به  جریان  درا  همین  حتماً  و  "چپههید  برعلیه  شما  سخنرانی  کنگرههانگام  در  مارکسیست    ی "ی 

ه کنندن متقاعدچنای و منطق خودش آنمندانترناسیونال در مسکو تکرار خواهد شد. تروالسترا مثل شما رفیق، البته در چارچوب روش

 دم که حق با اوست. کرد که خود من تا حاال فکر میکرصحبت می

انید که پس از آن  دکه ما را از حزب اخراج کردند(. آیا می 1909تا   هار مواقع سخنگوی اپوزیسیون بودم )طی آن سالمن در بیشت 

ی تروالسترا. بعد از آن من شروع کردم که خیلی از مباحث را  هاخودش مشغول کرده بود؟ حرفه چه چیزی همواره فکر من را ب 

حزب بود: اعمال و  ی  یی از برنامهادم که همیشه دم دستم بود. این ابزار جملهکری به چالش بکشم. من اغلب از ابزاری استفاده م

ی تو  همیشه باید به نحوی باشند که به آگاهی طبقاتی کارگران کمک و آن را تقویت کنند. من از خودم سؤال کردم که آیا  هاحرف

جواب من به این سؤال منفی بود و من فوراً    یا نه؟    کندآگاهی طبقاتی کارگران را تقویت می  ،زد   جایی که این آقا آنهااین حرف

 دریافتم که حق با من است.  

  شما همان احساس دوباره به  من دست داده بود. من استدالهای اپورتونیستی شما را در مورد همکاری با   ی جزوههنگام خواندن  

در ابتدا مرا تهیج کرد. مسائل مطرح شده    ی شماهارا خواندم. حرف  های و سازش با آناحزاب غیرکمونیست، احزاب بورژوای 

یی  ااما دوباره مثل گذشته جملهسیدند.  ر ی شما منطقیبه نظر میمنددر چارچوب روش  چنینتوسط شما درخشان، روشن، عالی و هم

گوشم کرده بودم: آیا این  ی  آویزه   ها پیش در مبارزه بر علیه اپورتونیسم کمونیست  هایی که من از مدتابه ذهن من خطور کرد، جمله

را برای کنش، برای انقالب، برای انقالب واقعی در اروپای غربی  ها  توده  یچیزهایی که رفیق در این جزوه مطرح کرده اراده

انستم که حق با من  دـ و رفیق لنین من دقیقاً می  شما نه بودی  مان به جزوه زطور همه  یا نه؟ جواب قلب و عقل من ب   کند تقویت می

 یی آگاه شده.  ااست، کامالً مطمئن مثل کسی که تازه از نکته

سهمگینی که برعلیه    یاهید بدانید که آیا شما در مبارزهخومیکه از این وسیله استفاده کنند. رفقا اگر  کنممن به رفقای چپ پیشنهاد می

حق   ،ر شده( در پیش رو داریدوشورها )این مبارزه در هلند نزدیک به سه سال است که شعلهی اپورتونیست در تمام کهاکمونیست

 با شماست  یا نه  همین سؤال را از خود بکنید!  

ید.  ان استفاده کردهتاصورت مشخص و یا موردی در تمام جزوهه  ن برعلیه ما فقط از سه استدالل، یا ب تارفیق لنین شما در مبارزه

 به شرح زیر هستند: هاآن

 ی. رژوای بو ی تبلیغ در پارلمان برای جذب کارگران و عناصر خردهها.مزیت1

 . های فعالیت در پارلمان برای استفاده از "شکاف" بین احزاب و مصالحه با بعضی از آنها.مزیت2

 یی تأثیر داشتند.  ابه وجه شایان توجه هاروسیه که این تبلیغات و مصالحه ی .نمونه3

 هم.  دجواب می ها به ترتیب به آن  جاید. من در اینادالل دیگری را مطرح نکردهشما است 

اهمیت بسیار کمتری  ی  از درجه  بمرات ه  دازم. این استدالل ب پر در درجه نخست به استدالل اول شما در مورد تبلیغ در پارلمان می

سوسیال   کارگران  یعنی  کمونیست  غیر  کارگران  که  چرا  است.  در  برخوردار  بورژوازی  متفکران  دیگر  و  مسیحی  دمکرات، 

تازه اگر هم مطلبی در این    .کنندی ما در پارلمان برای خواندن  پیدا نمیهامعموالً  مطلبی در مورد سخنرانی   شانیهاروزنامه



تحریف شده است. صدای ما از این طریق به این کارگران نمی  ،دن درج شوها  روزنامه . ما فقط از طریق تجمعات،  رسدمعموالً 

 کنیم. دسترسی پیدا میها ن به آنمایهاجزوات و روزنامه

ن )در دوران انقالبی که ما در مورد این دوران صحبت  ماـ بویژه از طریق عملکنمصحبت می  KAPDمن اغلب به نام  ـ    اما ما  

میمکنیمی پیدا  دسترسی  کارگران  به  آنکنیم(  می  ها.  روستاها  و  بزرگ  شهرهای  می  بیننددر  عمل  به  دست  ما  در  زکه  نیم، 

که    بینندمی  ها. آنکنندهای ماآگاهی پیدا میحلاز راه  ها  ن. از این طریق آنمادر شوراهاین،  مان، در نبردهای خیابانیمااعتصابات

انیم به  توخوبی میه  ه است. بنا بر این بدون فعالیت در پارلمان ما ب کنندتبلیغ قانعی  دازیم. این بهترین  شیوهپرما چگونه به مسائل می

مطرح  ی  بویژه بایستی نکته  جاهقان دسترسی پیدا کنیم. در ایند رژوا و خردهبوند و عناصر خردها کارگرانی که هنوز کمونیست نشده

خوبی نشان میدهد که اپورتونیسم، شما رفیق عزیز را به کجا  ه  یی که ب انکته" را رد کرد، "بیماری کودکانهی جزوه دیگری در یشده

 کشانده است. 

و نه به    هابه حزب مستقلبه دلیل عدم شرکت در پارلمان  که شمار زیادی از کارگران آلمانی    یدامطرح کرده  52ی  شما در صفحه

دلیل قتل رفقای ما لیبکنخت و  ه  ب   عظیم کارگران در برلنی  توده طور مثال  ه  به نظر شما ب   بنا بر این    ند.اپیوستهحزب کمونیست  

رفیق لوی  درصورتی که    فقط   ،شده بودند  تقریبا قانعها  و نبردهای خیابانی کمونیست منددلیل اعتصاب هدفه  روزا لوکزامبرگ، ب 

!! نه  نداشتند  ی صریح و مشخصگیرموضعیکه  ی هاند و نه مستقلشدما میکامالً جذب    هاقت آنوآن  ،دکرمی  در پارلمان سخنرانی

طور مشخص ترسیدند. چرا که گذار  ه ب ی دوپهلو پیوستند که از انقالب  هازمانی به مستقل  هارفیق این منطبق با واقعیت نیست، آن

را به کجا    هاکه اپورتونیسم شما آنبینند  کارگران می  ! د. رفیق مواظب باشیدگیربه آزادی از طریق شکاکیت انجام می  گی از برده

 ند.کشامی

همیت است. و در صورتی که به این نکته توجه کنیم که کار در پارلمان )در انقالب آلمان و انگلستان و در  ااولین استدالل شما بی

ود  که خ  کند یی را تضعیف میاآن ایدههند و  دکه رهبران کارها را انجام می  کند یی را تقویت میاسراسر اروپای غربی( آن ایده

 نیز هست.    بخشتبعات خوبی ندارد، بلکه زیانبیم که این استدالل نه فقط  یاقت درمیوپیش به ببرند، آن  کارگران بایستی تمام کارها را 

از شکاف بین احزاب    ریستی )در دوران انقالبی( برای استفادهتایعنی به مزایای فعالیت پارلمان ، حال به استدالل دوم شما بپردازیم

در مورد سرتاسر    چنینخصوص در مورد انگلستان و آلمان، اما همه  )ب   برای رد این استدالل   من .  هاو مصالحه با بعضی از آن

به آن بپردازم تا به استدالل اول. رفیق لنین برای من ساده نیست که این کار را برعلیه شما  تر  اروپای غربی( مجبورم قدری مفصل

( در کمونیسم  ستاپورتونیسم انقالبی )چرا که دیگر این اپورتونیسم رفرمیستی نبوده، بلکه اپورتونیسم انقالبیی  مسالهانجام بدهم. کل  

مرگ و زندگی تبدیل شده است. رد  ی مسالهبه معنای واقعی کلمه به  شده است. یی حیاتی امسالهبرای ما در اروپای غربی تبدیل به 

شتاین، لگین، رناودل، فن در  ا، هندرسون، برنخود این استدالل ساده است. ما صدها بار همین استدالل را زمانی که تروالسترا

د کائوتسکی زمانی که  هنوز کائوتسکی بود  ستان مطرح کردند، رد کردیم. بله خوپر طور خالصه سوسیال وطنه  ولده، دیگران و ب 

این کار را بر علیه    دیم که زمانی مجبور شویم که  کرنمی  بینیبود. ما هرگز پیش  هاین استدالل رفرمیستترکالنآن را رد کرد. این  

 ر را انجام بدهیم.  کاشما انجام بدهیم. اما اکنون بایستی این

که اهمیت خود را از دست  ست  هاست، سدههابه این دلیل که این "شکاف" سال  مزیت پارلمانی استفاده از "شکاف" بین احزاب 

بورژوای   . ستمعنابیداده احزاب  بین  بورژوایی،  احزاب  بین  شکاف  بورژوای   ییعنی  و  و خرده  آلمان  در  غربی،  اروپای  در  ی 

زمان تکامل تدریجی و آرام از دست  انگلستان. این شکاف اهمیت خود را نه از زمان شروع انقالب، بلکه خیلی زودتر از آن در  

طرح مسائل     هاند. و بین خود آناست که در مقابل کارگران ایستادههای مدتزاب به انضمام احزاب خرده بورژوای داده است. تمام اح

ز بین  طور کامل اه  طرح تمام مسائل دیگر در این زمینه( بسیار کم و اغلب ب   چنینتیب همترمختلف مربوط به کارگران  )و بدین

 ی تئوریکتئوریک و هم عملی در اروپای غربی، درآلمان و انگلستان اثبات شده است. از جنبهی هم از جنبه مسالهرفته است. این 

چرا که در اروپای  ی متمرکز کرده است.  بسیار باالی  ی و انحصارات به درجهها ، تراستهابه این دلیل که سرمایه خود را در بانک

و نقل و    تقریباً تمام سرمایه را در بخش صنعت، تجارت، حمل   هاو تراست  هاگلستان و آلمان این بانکخصوص در ان ه  غربی و ب 

کل بخش حمل و نقل  چنین   تیب کل صنایع به انضمام صنایع کوچک، هم ترند. بدیناخود جذب کرده  حتی بخش اعظم کشاورزی به 

  هاند. آناکالن وابسته شدهی  طور کامل به سرمایهه  زی خرد ب بخش اعظم کشاورزی به انضمام کشارو به انضمام حمل و نقل محلی،  

 ند.  اکالن یکی شدهی با سرمایه

ید که تجارت خرد، حمل و نقل، صنایع و کشاورزی بین سرمایه و کارگران در نوسانند. این موضوع اشتباه است.  گورفیق لنین می

ی  اکنون در اروپای غربی، در آلمان و انگلستان به طور کامل به سرمایه ها درست بود. آن جااین موضوع در روسیه و قبالً در این

ی زیر سیطرهطور کامل ه اران ب دند و بین سرمایه و کارگران در نوسان نیستند. خرده مالکان، صنایع کوچک، مغازهاکالن وابسته

هد. حتی دهقان خرد  دوام می  هاو به آن  کندارسال می  هابه آن  کالن کاالها رای  قرار دارند. سرمایه  ها، انحصارات و بانکهاتراست



ین تررفیق این بخش از استدالهای من مهم  وابسته است.  هاو انحصارات و بانک  هایش به تراستهادلیل مراودات و قرضه  نیز ب 

 " است. کل تاکتیک ما در اروپا و آمریکا بستگی به آن دارد.  هااستدالل "چپ

پائی  قشرهای  این  از چه بخشترنزدیکنی که  رفیق  پرولتاریا هستند  به  قشر  تشکیل شدهی هاین  پیشهداز مغازهند؟  ای  ران،  واران، 

  پردازیم! رفیق بیاید با من سری در اروپای غربی ب   مسالهیه و کارمندان و از دهقانان فقیر. حال به بررسی این  پان دونمنصباصاحب 

ی فقیر کارگری در  هاو محله  هاـ بلکه به مغازه  ستکالن بدیهیی  به سرمایه  های بزرگ ـ که وابستگی آنهانه فقط به فروشگاه

تمام کاالها، پوشاک، مواد غذایی، وسائل و  بینیداروپای غربی بزنیم. به دور بر خود نگاه کنید! چه چیزی را می ؟ تمام، تقریباً 

این موضوع نه فقط در  .ها تراست  محصول   اغلب  چنین، سوخت و غیره فقط محصوالت صنایع بزرگ نیستند، بلکه همهادستگاه

ی  کالن هستند. یعنی سرمایهی  اران خرد انباردار سرمایهدمغازهاعظم    صادق است. بخش    نیز  در روستاها  چنینشهرها بلکه هم

 مسلط است.  های بزرگ و تراستهابانکی بر کارخانهی بانکی، چرا که سرمایه

یی روبرو هستیم! سوخت، آهن، چرم، چوب و غیره  ادر شهر یا روستا بیندازیم، با وضعیت مشابه  گر نظری به کارگاه یک صنعت

بانکی  از سرمایه از طریق  این  بر  بنا  و  انحصارات  از  اغلب  می  هاکالن،  آنشوتأمین  از  تأمینی جاند.  که  کاالها   یهکنندی  این 

 نکی وابسته هستند.  بای هنوز به سرمایه هااران خرد هستند بنا براین خود آندسرمایه

کالن و  ی  ار سرمایهگذدر اروپای غربی خدمتها  آن  یه چگونه است؟ بخش اعظمپان و کارمندان دونمنصباو اما وضعیت صاحب

طور  ه  نی که به پرولتاریا نزدیک و به ب منصباهستند. درصد کارمندان و صاحبها  وابسته به آن و نهایتاً بانکی  دولت و کمونیته

در   هادرصد آنچنین کالن هستند در اروپای غربی بسیار زیاد، در آلمان و انگلستان و همی مستقیم وابسته به سرمایهمستقیم یا غیر 

ها کالن و در نتیجه با بانکی  اقشار با منافع سرمایه  نایاالت متحده و مستعمرات انگلستان بسیار بیشتر است. بنا بر این منافع ای 

ان به کمونیسم جلب کرد. همان  تورا نمیها  فقیر من قبالً صحبت کردم و ما دیدیم که عجالتاً آندر مورد دهقانان    گره خورده است.

کالن    ین به سرمایهشایهارهنالت، کاالها و  آنیز برای ماشینها  چرا که آن  ،ل دیگر در مورد دهقانان فقیر نیز صادق استدالی 

 وابسته هستند.  

 سیم رفیق؟  رمیی بنداز مسائل مطرح شده در باال به چه جمع 

بی شده تبدیل شده که   یاواحد کل بزرگ سازمان  یک  مدرن در اروپای غربی )و آمریکا( به  یکه جامعه  سیمری میبندبه این جمع

که در    ورد و بر آن مسلط است. آیش هدایت و به حرکت درمیهاین اجزا و شاخهتربانکی تمام این سیستم را در کوچک  یسرمایه

ریان دارد  بانکی خون این پیکرست که در تمام آن جی  . که سرمایهستاریدبر اساس مناسبات سرمایه  مندسامانجامعه پیکری  جااین

ی که تمام  تا جای   ، کندمی  مند.  که این پیکر یک کل واحد است که  سرمایه آن را بسیار قدرت کند یه میو تمام اعضای آن را تغذ

اری  دفریند با سرمایهآقط  پرولتاریا که خون این پیکر، ارزش اضافی را میند. ـ فگیرتا پایان حیات جانب آن را میاعضای آن  

 .  کندمبارزه می

یی در  اطور خصمانهه بانکی در انقالب تمام طبقات ب ی بانکی و قدرت عظیم سرمایهی دلیل این وابستگی تمام طبقات به سرمایهه ب 

دلیل توان  ه  یرترین نیرو در جهان است و ب پذانعطاف  یر و اغلبپذانعطافبانکی  ی  ی که سرمایهی جایستند. و از آنامقابل یکدیگر می

اری را حتی در موقعیت  د اری و دولت سرمایهدسرمایهی  اری، جامعهدش  قدرتش هزاربرابر شده و به همین دلیل سرمایهاهیدوام

با یکدیگر منسجم ،سیدرظر میبه ن   هپس از این جنگ دهشتناک، پس از هزاران میلیارد خسارت و در بطن شرایطی که ورشکست 

را برعلیه پرولتریا   ها تیب به غیر از پرولتاریا تمام طبقات را با قدرت هر چه بیشتری کنار هم گردآورده و آنترو بدین کرده است. 

ها آنر بزرگ است که  قدران آنکایری و انسجام تمام این بزهپذنیرو و انعطافواحد منسجم کرده است. و  ی  به عنوان یک مجموعه

 کنار هم نگه خواهد داشت.   پس از برآمد انقالب  هامدترا 

ید و با آن انقالب. و معتقدم که انقالب پیروز خواهد شد. اما هنوز  آطرز سهمناکی ضعیف شده است. بحران میه  قدرمسلم سرمایه ب 

بانکی هستند. بنا بر  ی  و سرمایه  هادهذهنی تو  گی. این عوامل برده دنبخشاری قدرت میدن به سرمایهچنادو عامل وجود دارند که هم

دار وجود  دیگری  عامل  هنوز  و  باشد.  عوامل  این  قدرت  بر  متکی  بایستی  ما  تاکتیک  که  ن این  سرمایهد  آن  بانکی  ی  از طریق 

که  در صورتی  کنندو آن شمار زیاد پرولتاریاست. تمام طبقات فکر می فته تمام طبقات را برعلیه انقالب متحد کرده است. یاسازمان

قت امکان نجات از  وساعت کار در روز مجبور کنند، آن  14،  12،  10میلیون نفر( را به    20بتوانند کارگران )در آلمان نزدیک به  

موقعیت اقتصادی اروپای  عامل   این  را در کنار هم متحد کرده است.    هاکه آننیز هست  عامل دیگری  چنینبحران وجود دارد. و هم

 .ستغربی

بانکی از چنین نیرویی برخوردار نبود و به همین دلیل نتوانست طبقات تحتانی و بورژوازی را با یکدیگر ی  سرمایهدر روسیه  

اری  گذاین عوامل اقتصادی سیاستپرولتاریا تنها نبود.   جاشکاف واقعی وجود داشت و به همین دلیل در آن  هامنسجم کند. و بین آن

ن، به احزاب  شایی هستند که به سرورانان وابستهگاات در انتخابات در اروپای غربی، بردهبه همین دلیل این طبق. کنندمی تعیینرا 



احزاب  پاتعلق دارند. در آلمان  و انگلستان و اروپای غربی این افراد دون  هاهند و به آندبورژوازی کالن  رأی می یه  عمدتاً 

بویژه از طریق    و شوینیسم،ناسیونالیسم  جنگ  در اثنای  د و  ن را ندارند.این گرایش قبل از انقالب و جنگ بسیار قوی بوشاخودی

گرایش انسجام تمام احزاب    اما انقالب همآن را به ابعاد بسیار عظیمی تشدید کرد.  ی،تمام نیروهای اقتصاد ی  زی گستردهساتراست

 تشدید کرد. رژوا را به بورژوازی کالن به میزان بسیار زیادی بوی و جذب تمام عناصر خردهبورژوای 

 ست. هاانند که چه چیزی در انتظار آندانقالب روسیه بدون دلیل اتفاق نیفتاده است! همه می

متوسط و دهقانان میانی، ی  بنا بر این در اورپای غربی و بخصوص در آلمان و انگلستان بورژوازی کالن و دهقانان کالن، طبقه  

دلیل جنگ، انقالب متحداً در مقابل  ه، امپریالیسم، ب ها، تراستها، بانکانحصاراتی  بورژوازی و دهقانان بواسطهقشرهای مادون  

در  ها  کارگران تمام مسائل دیگر را تحت شعاع خود قرار داده است، آنی  هیی که مسال جاو از آن  8ند. ارایی کردهآکارگران صف

 ند. امورد تمام مسائل دیگر متحداً کنار یکدیگر ایستاده

  دهقانان )در بخش اول( مطرح کردم.   ی لهرا در مورد مسا  هادو باره مجبوربه تکرار همان تذکراتی هستم  که آن   جارفیق من دراین

ی آن را ندارند که تاکتیک را برمبنای خطوط  در حزب ما توانای   فکر له آگاهی دارم که نه شما، بلکه افراد کوتهبه خوبی از این مسا

ند که هنوز مجذوب  ای از این قشرها کردهی هان را معطوف به آن الیهشاتمام توجه  هاآناساسی عمومی بنا کنند و به همین دلیل  

 ند. اکالن نشده یسرمایه

در ها  یم که واقعیت عمومی، گرایش عمومی در اروپای غربی این است که آنگوی نیستم اما من میی هامن منکر وجود چنین الیه 

 بر مبنای این واقعیت عمومی  اتخاذ شود!  کالن قرار دارند و تاکتیک ما باید ی خدمت سرمایه

یم که  این گرایش عمومی مدت مدیدی در اثنای انقالب وجود خواهد  گومن منکر وجود شکاف بین این طبقات نیستم. من فقط می

  به   یم که برای کارگران در اروپای غربی بهتر این است که تمام توجه خود را معطوفگوداشت: وحدت بین این طبقات. و من می

انقالب کنند ـ و نه رهبران و  جا  نخست خود کارگران مجبورند که در اینی  . چرا که  در درجههااین وحدت کنند تا شکاف بین آن

 ن در پارلمان. شااعضای حزب

کالن است، در  ی  ی من این است که منافع این طبقات همان منافع سرمایههادر حزب ما از حرف  بین برداشت افراد کوته  چنینهم

 .  کندرا سرکوب می هاکالن هم آنی انم که سرمایهدمن خوب می کهیحال

خطر انقالب  ها  ند، چرا که آناکالن چسبیدهی  مراتب خیلی بیشتر از گذشته به سرمایهه  : این طبقات ب لب کالم من این است که 

ن است که  شامعنای نوعی تضمین زندگیسرمایه در اروپای غربی به  ی  سلطه  هابرای آن.  بینندپرولتری را نیز در برابر خود می 

بنا بر این آنان در کنار سرمایه    ، یا این که حداقل به آن معتقدند.بینندن را میشازندگی و بهترشدن وضعیتی  در آن امکان ادامه

ا دو باره نجات دهند  این است که از تمام ابزارها برای پایان دادن به هرج و مرج استفاده کنند، تولید ر  ن برشاند و تمام سعیاایستاده

انقالب پرولتری در اروپای غربی به معنای    هابرای آنوادار کنند.    هابیشتر و تحمل مشقتی به ساعات کار روزانهرا  و کارگران 

ی در اثنای انقالب از سرمایه  چنینمدت مدیدی هم  هان، اگر چه نظمی  سست و لرزان است. بنا براین آنشافروپاشی تمام نظم زندگی

 کالن دفاع و کنار آن خواهند ایستاد.  

انم که  د. من میستبر این نکته تأکید کنم که صحبت من در مورد تاکتیک در اوائل و در اثنای انقالب  جاو در نهایت من باید در این

 ه است به طرف ما خواهند آمد.  اری به لرزه افتادداین طبقات در اواخر انقالب وقتی که پیروزی نزدیک و سرمایه

تئوریک بایستی این طبقات در کنار یکدیگر بایستند. فقط از  ی به این نحو باشد. از جنبه  مساله بنا بر این از حیث تئوریک بایستی  

 . اما در عمل نه. ستبه قوت خود باقی مساله نظری این ی جنبه

 نشان خواهم داد:   جامن صحت این موضوع را در این 

خرده بورژوازی و دهقانان خرد نیز    چنینی  در اروپای غربی و هماب بورژوای سال است که تمام بورژوازی که تمام احزی  هاسال

 .طلبندا و جنگگردشمن جنبش کارگری، امپریالیسم گیهمه هاهند. آندتعلق دارند هیچ کاری برای کارگران انجام نمی هابه آن

 
(  ها یی کرده است. اما تمام آن کسانی که به پرولتاریا تعلق ندارند )تمام آناجنگ رشد قابل توجه یواسطهه  که پرولتریزه شدن ب ستاین واقعیتی8

 دشمنان کمونیسم هستند.    ها. آنکننداری چسبیده و به او حتی اگر شده با سالح کمک میدبیمارگونه به سرمایه 

 



دشمن   هادر تمام عرصهگیهمه  هاآنکند.  انگلستان، در آلمان، در اروپای غربی از کارگران حمایت نمیست که هیچ حزبی در  هاسال

تصویب    و بر علیه اعتصاب  ده است. قوانین همواره به ضرر کارگرانند. هیچ قانونی به نفع کارگران تصویب نشهست   9کارگران

 ند.   اهمواره افزایش پیدا کرده ها. مالیاتنداشده

تمایز بین    ند.ای حمایت کردهگری از امپریالیسم، استعمار، مقدسات ملی، نظامیخرده بورژوای   چنینی و همتمام احزاب بورژوای 

 لیبرال و کشیش، ارتجاعی و پیشرفته، بورژوازی کالن و خرده بورژوازی از بین رفته است.  

یند ـ که شما رفیق  گومی  ها  درمورد تمایز بین احزاب، "شکاف" بین آن  هاستان، رفرمیستپرنطو ی را که سوسیالتمام آن چیزهای 

له به بهترین وجهی صحت خود  ست. در تمام کشورهای اروپای غربی این مساید ـ نیرنگ بوده و هادهزدامن  هالنین دو باره به آن

انقالب بیش از پیش  ی  واسطهه با یکدیگر متحد بودند. در عمل و ب   هاآن  یقبالً همهنشان داده است.    1914را در ژوئیه و آگوست 

اند  توعلیه انقالب و به همین وجه برعلیه کارگران ـ چرا که فقط انقالب می  بر بدون هیچ "شکافی"ها  . آنندابا یکدیگر یکی شده

ی مسالهی که تمام مسائل سیاسی و عملی اجتماعی، جنگ، بحران و انقالب با  ی جاند. از آناوضعیت کارگرانرا بهبود بخشد ـ ایستاده

طور  ه  ب ند.  ادر مورد تمام مسائل در کنار یکدیگر و بر علیه پرولتاریا  ایستادهدر اروپای غربی  ه است، این طبقات  تنیدانقالب درهم

بزرگ، جنگ امپریالیستی، انقالب عمالً تمام طبقات    یها، بانکات، انحصارهاکه تراست  در اروپای غربیم  انم بگوی توخالصه می

بنابراین از   10جوش داده است. به یکدیگری  رژوازی و دهقانان را به عنوان یک توده بر علیه طبقهبورا بورژوازی کالن، خرده

اثبات شده است. در انقالب در اروپای غربی و بویژه در انگلستان و آلمان "شکاف" مهمی بین این    مسالهنظری و عملی این  ی  جنبه

 طبقات وجود ندارد.  

ید. شما  ااز دفتر آمستردام انتقاد کرده  41و    40  ی . شما در صفحهدوباره اضافه کنممجبورم که شخصاً مطلبی را  من  جا  در این

ید اشتباه است. اما شما  اتمام مطالبی را که شما در این مورد مطرح کرده  و  یداآوردهبه طور ضمنی  فرازی از تزهای دفتر را  

قبل از اینگومی  چنینهم قوای طبقاتی و  ایستی بررسیباریسم را محکوم کندمیتاپارلمانکهید که کمیسیون آمستردام  توازن  ی از 

 همآنکمیسیون نبوده است.  یرفیق با عرض معذرت این بررسی وظیفه  توجیه کند. احزاب سیاسی را ارائه کند که این محکومیت را  

برعلیه کارگران پارلمان  داخل و خارج از در بورژواییتمام احزاب  ن بر این مبنا استوارست کهشا به این دلیل که کسانی که تزهای

  به طور و پذیرفته شده    ها، موضوعی اثبات شده برایآندر این زمینه وجود نداشته و ندارد  هانه اختالفی بین آنگوده و هستند و هیچبو

. حداقل در اروپای غربی. بنابراین ما لزومی به بررسی این موضوع نداشتیم. برعکس شما که خواهان  هاعام برای مارکسیست

اهید ما را به اپورتونیسم بکشانید وظیفه دارید که "شکاف" مهم بین  خوسی در پارلمان هستید و میمصالحه و ائتالف با احزاب سیا

اهید ما را در اروپای غربی به مصالحه و سازش بکشانید، کاری که تروالسترا،  خوشما میرا اثبات و نشان دهید.    بورژوایی احزاب  

اهید این کار را در دوران انقالبی خوشما می  ،ام نتوانستند انجام بدهندهندرسون، شایدمن، توراتی در دوران تحوالت تدریجی و آر

باید اثبات کنید که این کار امکان بر اساس نمونهیرست.  پذانجام بدهید. شما  کافی ساده  ی  روسیه به اندازهی  اثبات این کار واقعاً 

  ید. اانگیز انجام دادهبرن به نحوی رقتتااین وظیفه را در جزوهلطفاً انجام این کار را در اروپای غربی نشان بدهید. اما شما   ،اما  است

فتاده و نه از یک کشوری مدرن در اروپای غربی حرکت  اروسیه، کشوری بسیار عقبی  نباید هم تعجب کرد، شما فقط از نمونه

 ید.اکرده

دازم ـ فقط   پرریم که من بعداً به آن میروسیه که بگذی  تاکتیک اختصاص داده شده ـ از نمونهی  مسالهشما که به  ی  من در تمام جزوه

در انگلستان را پیدا کردم.    اسکویتبا اپوزیسیون  چرچیل  ،د جورجلوی لدو مثال از اروپای غربی یعنی کودتای کاپ در آلمان و دولت  

اتفاقاً  و سوسیال دمکرات است.     بورژوایی"شکاف" واقعی بین احزاب    ییی کم اهمیت و بسیار بد که در عمل نشان دهندههانمونه

در اروپای   حزب سوسیال دمکرات(  چنین)و در این مورد هم  بورژواییاین موضوع است که بین احزاب ی هکنندکودتای کاپ اثبات

، مرکزگراها و سوسیال  هادمکرات  ، هاوجود ندارد. کاپیست  "شکاف" مهمی  ه با  کارگرانمقابل  و انقالب    ی  مسالهمورد    غربی در

را زندانی، مجازات و  ها دوباره سرکار آمدند کاپیستها را زندانی، مجازات و به قتل نرساندند و وقتی هم که این آخری هاراتدمک

ف بود. به همین دلیل نتوانستند دیکتاتوری را  ی کمونیسم هنوز ضعرا کشتند.    هابه قتل نرسانند. اما هر دوی این احزاب کمونیست

 د آورد.  ن دیکتاتوری را سرکار خواه ،است  تربعدی یعنی زمانی که کمونیسم قوی سرکار بیاورند. اما در فرصت 

[ در پارلمان  بورژوایی انستند ازشکاف ]بین احزاب  توچگونه می  هاشماست که نشان بدهید که قبالً کمونیستی  حال رفیق وظیفه

ن  گاشما بوده و هست که نشان بدهید که نماینده  یبه نحوی که برای کارگران منفعتی داشته باشد. این وظیفه هماستفاده کنند، تازه آن

مودند که این شکاف را به کارگران نشان بدهند و از آن استفاده کنند. طبیعتاً به نحوی  فرکمونیست بایستی چه نطقی در پارلمان می

 
"مبانی کمونیسم" به طور مفصل به این موضوع   یاما من در جزوهاز امکان اثبات تک تک موارد مطرح شده برخوردار نیستم.  جامن در این9

 م. اپرداخته
مستعمرات این کشور کوچک امپریالیستی بودیم.   ی " به واسطههااز این موضوع اطالع دقیق داریم. ما شاهد از بین رفتن "شکاف   هاما هلندی10

که متأسفانه    هاانند قضاوت کنند تا روستو بهتر می  هاحتی هلندیجا  اینوجود ندارند. در    هادیگر احزاب دمکرات، مسیحی یا نظایر آن  جادر این
 . کنندسد که مسائل اروپای غربی را بر مبنای وضعیت روسیه ارزیابی میربه نظر می



چرا که بین این احزاب شکاف   ،انید انجام دهیدتواین کار را نمی  شمانیز نشوند.   تر قوی  هااز طریق این نطق  بورژواییکه احزاب  

شما بوده و هست  که  موارد  ی  بعداً صحبت خواهیم کرد. این وظیفه  مساله مهمی در مورد انقالب وجود ندارد. ما در مورد این  

تا  کروجه کارگران را به این موارد معطوف مینشان بدهید، شاید بسیار مفیدتر بود که شما ت را  هایی از این شکافاویژه به  دید 

 . گرایش عمومی برای وحدت

در انگلستان، آلمان و    ها  نشان دادن این شکاف  ،رهبری ما را در اروپای غربی بر عهده بگیرید قبل از این کهشما    یرفیق وظیفه

 . بوده و هست اروپای غربی

که بایستی به نفع   کنیدشما از شکاف بین چرچیل، للوید جرج و آسکویت صحبت می  یید.آاین کار نیز بر نمیی از عهده چنینشما هم

اهم در این مورد با شما صحبت کنم. چرا که دیگر همه  خوانگیز است. من دیگر نمیبرکارگران از آن استفاده کرد. این دیگر رقت

ن این شاو رهبران  بورژوایی، احزاب  وی تبدیل شدهانند که از زمانی که  در انگلستان پرولتاریای صنعتی به یک نیروی ق دمی

را از یک طرف به    هاتا سر کارگران کاله بگذارند، آن  ،ورندآند  و بوجود میاصورت مصنوعی بوجود آوردهه  اختالفات را ب 

سه نفر     برای این کار حتی اغلبها  را برای همیشه ضعیف و غیرمستقل نگه دارند. آن  هاتیب آنترطرف دیگر جلب کنند و بدین

اهد کارگران  خواو میفتید.ا : للوید جرج و چرچیل. و شما  رفیق لنین به این دام تقریباً صد ساله میکنندمخالف )!( را وارد کابینه می

در دوران انقالب! چرچیل، اسکویت و  هم  داری انجام دهند! آنبرن را بر مبنای این کالهشااریگذانگلستان را قانع کند که سیاست

توافق می  للوید جرج  به  با یکدیگر  انقالب  انگلستان دروغ  و و آن  سند رحتما برعلیه  پرولتاریای  به  توهمات  این  با  قت شما رفیق 

ی  بارز و دقیق  هاو واقعیت  هادقیق و مشخص و با نمونه  به طور که  شماست  ی  رفیق این وظیفه.کنیدرا تضعیف میها  یید و آنگومی

انجام    72ی  مثال در صفحه  به طور ن  تار که شما این کار را در فصل آخر جزوهطویانه )همانگوو نه با کالمی زیبا و درخشان و عام

اروپای    از نوع  بلکه  همیت یا مصنوعی،ابی  چنینش و همانه از نوع روسی  هم، اختالفات ـ آنهاید( نشان دهید که کدام تنشاداده

  ، یداید. تا زمانی که شما چنین کاری را انجام ندادهاانجام ندادهن چنین کاری را تاـ واقعی و مهم هستند. شما در تمام جزوه شاغربی

تا  خواهیم داد.   هان را نیز به آنماما جواب  ،یی را مطرح کنیدهان نخواهیم شد. در صورتی که شما چنین نمونهتایهاما متعاقد حرف

ند. واقعیت این است  شومنجر به تاکتیکی اشتباه مییند و گومان پاسخ ما این است: توهماتی هستند که فقط به کارگران دروغ میزآن

 کنیدانید. از چه طریقی؟ از این طریق که شما فراموش می دکه شما رفیق اشتباهاً انقالب اروپای غربی را با انقالب روسیه یکی می

 هااران ـ مالکان زمیندی مدرن اروپای غربی )و آمریکای شمالی( نیرویی وجود دارد که فرای انواع مختلف سرمایههاکه در دولت

رژوازی  بودهقانان و خرده  چنیناران و همدن با امپریالیسم است تمام سرمایهسابانکی. این نیرو که همی  قرار دارد: سرمایهو تجار 

انیم از آن  تووجود دارد. و ما می  بورژواییانید بگوئید که: شکاف بین احزاب کارگری و  تو. شما فقط میکندمتحد می  هارا با آن

 درست است.   مسالهستفاده کنیم. این ا

جنگ و انقالب بسیار نازل  ی  مسالهدر مورد    بورژواییبا این حال بایستی گفته شود که اختالف بین سوسیال دمکراسی و احزاب  

انستند هنوز موجود باشند. شاید  توانند و میتوکامل از بین رفته است. اما این اختالفات می  به طور است و بر حسب روال معمول  

"  نابدولت "  که شما به   جاییخصوص از آنه  مورد ما باید صحبت کنیم. ب این  بوجود بیاید. در    هاهم  هنوز در آینده اختالفاتی بین آن 

" سوسیالیستی ابرت، شایدمن،  ناب لویا پانکهورست در انگلستان و دولت "سی   در مقابل استدالهای    ، توماس، هندرسن، سلینزکارگری

ی کارگری  هائید که تاکتیک شما به کارگران با تکیه بر این دولتگوشما می11ید. اکرده  اشاره KAPDنوسکه، هیلفردینگ، گون بر علیه  

رترست تا آن چیزی که ما مطرح  باکرده و بسیار گویاتر و مزیت هابی آنیاکه کمک به جلورفتن و سازمان کندنکاتی را گوشزد می

" که اختالف  نابی کارگری "هانه رفیق موضع ما در مقابل این دولت  .کندست و کمکی به رشد کارگران نمیا  بخشکه زیانکنیم  می

رست. این امکان وجود دارد  یش خیلی بیشت هابسیار ناچیز است، کامالً روشن است: انقالب مزیت بورژواییبین احزاب کارگری و 

اند ضروری باشد و به پیشرفت جنبش کمک کند. در صورتی که ما  تودهیم که دولتی به حیاتش ادامه دهد. این امر میب که ما اجازه  

قادات  ین انت ترکه امکان دارد سخت  جایی هیم که چنین دولتی به کارش ادامه دهد و تا آندنتوانیم حرکتی به جلو داشته باشیم، اجازه می

و به جای آن یک دولت کمونیستی را  کنیم  و در صورتی که امکانش موجود باشد هر چه زودتر آن را سرنگون می  کنیمرا از آن می

وریم. اما این که ما در دوران انقالبی در اروپای غربی با شرکت در انتخابات کمک کنیم که این حضرات سرکاربیایند، آسرکار می

 اهیم کرد.  نه ما چنین کاری را نخو

همه چیز، باور کنید همه چیز به    جا چرا که کارگران اروپای غربی در انقالب تنها هستند. در این  ، ما چنین کاری را نخواهیم کرد

، اهو هندرسون  هاکه تاکتیک شما سازش با شایدمن  جاییاز آنبستگی دارد. ن  شاروشن بودن مسائل در ذهن آنبه عمل و  ها  خواست آن

ها ی اپورتونیست اتحاد اسپارتاکیستهای انگلیسی یا کمونیستها ن است ـ نامی هم از مستقلشاو بعضی از طرفدارانها  کریسپین با  

که تاکتیک شما در اروپای غربی و در اثنای انقالب در داخل و خارج از پارلمان باعث سردرگمی افکار    جاییببرید ـ، از آن  BSPیا  

 
دوباره    جااینسرکار خواهند آمد یا نه. شما رفیق شاید در  جا  ی کارگری "ناب" در اینهاهنوز مساله بر سر این موضوع است که آیا چنین دولت11

این نامه نشان خواهم داد که چرا در روزهای ماه مارس در آلمان   یید. من در ادامهاکرنسکی در روسیه دچار اشتباه شده  یبه خاطر نمونه
 . شدنبایستی از چنین دولت "ناب" سوسیالیستی حمایت می



است. در    گوانند که او یک دروغدئید کسی را انتخاب کنند که همه از قبل میگوه کارگران میچرا که شما ب د،  شوکارگران می

، حتی در صورتی که ما به دلیل این صراحت حتی  کنددشمن به همه معرفی می به عنوانتاکتیک ما به صراحت دشمن را  کهحالی

بدهیم و زمانی که ما از این طریق حتی "شکاف" )در پارلمان( را  در دوران فعالیت غیرقانونی یک نماینده را در پارلمان از دست  

تیب تاکتیک شما را هم دور  تریم و بدینبرمیدر آن بسر    ما   که  ستستفاده کنیم. این تاکتیک ما در اروپای غربی و در وضعیتیابی

 ند. زد و به توهمات دامن می شوپیشنهاد شما دوباره باعث سردرگمی می جادر اینیزیم.رمی

را به خودمان جذب کنیم؟ و این کار را بایستی چگونه انجام  ها باید اعضای احزاب سوسیال دمکرات، حزب کار، حزب مستقل  آیا

 بدهیم؟ 

چپ عناصر خرده  هاما  و  کارگران  احزاب،  این  اعضای  غربی  اروپای  آنبودر  گردهم  هارژوای  تبلیغات،  از طریق  ، هائیآرا 

 نحوبدین  تمام کسانی که حال    .کنیمجذب خودمان می  هان در کارخانهماها، عملحلار، راهومطبوعات و بویژه از طریق عمل نمونه

بگذار حتی به شیطان بپیوندند. اعضای این احزاب  ،  ، از طریق مطبوعات، عمل ما و خود انقالب جذب ما نشونددر اثنای انقالب

، کارگران را در  هامااولی  رژواها هستند.بوگران و خردهدر انگلستان و آلمان  کارها  ، کار و نظایر آنهاسوسیال دمکرات، مستقل

ت  بر عکس دهقانان خرد اهمی   ها  رژواها عناصر بسیاری کمی جذب ما خواهند شد و آنبو. از خردهکنیم.درازمدت جذب خودمان می

ن   شاهگاـ که تکیه  هاغلب آنبه طرف ما خواهند آمد. ا  هافقط عناصر معدودی از آن  مااز طریق تبلیغات   اقتصادی بسیار ناچیزی دارند:

حتی تا پایان آن،     ، کنداری دارند و هر چه انقالب تعمیق و ادامه پیدا میدهستند ـ تعلق به سرمایه  هاکنسرنو  خصوص نوسکهه  ب 

 نند. چسبااری میدبه سرمایهخودشان را بیشتر 

  ها دشمن آن  ، کنیم، حزب کار حمایت نمیهاسوسیال دمکرات،  هاانتخابات از احزاب کارگری، مستقلکه در  دلیل اینه  اما آیا ما ب  

. ما در هر  هستیم  هادنبال ارتباط هر بیشتر با آنه  ب که امکان دارد    جاتا آننداریم. برعکس ما    هایی با آنانه رابطهگوهستیم و هیچ

خصوص در شوراهای  ه  برای اعتصاب، تحریم، شورش، نبردهای خیابانی و ب کنیم:  دعوت به عمل مشترک می  هافرصتی از آن

، در  هااما نه مثل قبل در پارلمان، بلکه در کارخانه  ،هستیم  هادنبال کار مشترک با آنه  ب   جا. ما همههاکارگری، شوراهای کارخانه

  ست یجدیدخود جذب کرد. این پراکسیس  ه  و خیابان پیدا و ب   هاانجمن  ها، در کارخانه  ها راان آنتویابان. حاال دیگر میو در خ  هاانجمن

 ، پراکسیس کمونیستی.   کند که سوسیال دمکراسی دنبال می

یی  هارا وارد پارلمان و دولت کنید تا از این طریق نشان دهید که چنین دولت ها، مستقلهااهید که سوسیال دمکراتخوشما رفیق می

کنید که هیچ کمکی در این زمینه نخواهد  اهید از پارلمان استفاده  خومی  چنینند. شما برای این کار هماداران تشکیل شدهبراز کاله

. اما  کنیدن میشاندازید و بعد رهای امی  ها شما طناب را به گردن آنکه سرکارگران را زیرگانه شیره بمالید.  کنید  کرد. شما سعی می

و ما تاکتیک    کنیدتعقیب میی دهقانان را  هاشما تاکتیک توده  را داریم. انجام این کار    توانایی. ماکنیمما از چنین کاری جلوگیری می

روسیه درست بود. اما    رراه شما د  . من بر این باورم کهیر و یا توهین به شما را ندارممن قصد تحق  صنعتی را.  کارگران   یهاتوده

و    هادیهی نظیر اتحاتردر مورد مسائل مهم  چنینپیش پا افتاده بلکه همی  مسالهشما نباید ما را وادار کنید که ـ نه فقط در مورد این  

 ه است، انجام بدهیم.کنندتباه جاریسم ـ آن کاری را که برای روسیه درست بود، اما در اینتاپارلمان

ید که انقالب در اروپای غربی تنها   ائید و اغلب نیز از آن دفاع کردهگومن نهایتاً بایستی هنوز بر روی یک نکته تأکید کنم: شما می

کافی ضعیف یا خنثی و یا  این که جذب کارگرانشده باشند،   ی ک به پرولتاریا به اندازهاما نزدی   ، پس از آن که طبقات فرودست

ان در اوائل انقالب تضعیف، خنثی و یا جذب کرد، در  توکه من نشان دادم که این طبقات را نمی  جاییاند شروع شود. از آنتومی

این موضوع بارها از جانب شما و رفیق زینوویف مطرح شده است. اما  .  ستصورت درست بودن ادعای شما انقالب غیرممکن

که    کنداین مطلب اثبات می ه در مورد انقالب اشتباه است. کنندبسیار مبرم و تعیین   ی مسالهخوشبختانه این ادعای شما در مورد این  

م نشان خواهم داد.  اا در بخش پایانی نامه. من این موضوع رکنیدی به این مسائل نگاه می ایک اروپای شرقی  نظرشما فقط از نقطه

و به همین   ستدروغی اپورتونیستیریسم  تااثبات کردم که بخش اعظم استدالل دوم شما در مورد پارلمانجا  که در این  کنممن فکر می

 ریسمتاجایگزین پارلمان  ،دارد  نیز  ی بزرگی هامزیت  بلکه   ،نه تنها مضر نیست  مبارزاتی دیگری را که ی  جهت اکنون بایستی شیوه

 کرد. 

همراه  ه  اند چیزهای خوبی هم ب توبرخوردار است. دولت کارگری می  هااز بعضی مزیتقبول دارم که تاکتیک شما در این مورد  من  

یی داشته هااند مزیتتودر دوران فعالیت غیرقانونی نیز می  چنینبزرگی هم بکند. تاکتیک شما هم  گریروشن  چنینداشته باشد و هم

ئیم: ما رشد خودآگاهی کارگران را مقدم  گومی  هاو رفرمیست  هامثل گذشته به رویزیونیستاما  کنیم.را نفی نمی  هاشد. ما این مزیتبا

ها توده  یئیم: ما رشد ارادهگون می مای کم. ما به شما رفیق لنین، رفیق راست کنونیهاحتی مقدم بر مزیت  ،هیمدبر هرچیزی قرار می

در خدمت این  بایستی  شما در اروپای غربی همه چیز  ی  هیم. مثل دوران گذشتهدهر چیز دیگری قرار میبرای عمل را مقدم بر  

م.  امن در هیچ زمانی  شکی در این مورد نداشته  و یا با لنین.  هابا چپ  ، هدف قرار بگیرد ـ ما خواهیم دید که حق با چه کسیخواهد بود

 ه پیدا کردیم، شما را هم شکست خواهیم داد.   ر که بر تروالسترا، رناودل و لگین غلب طوما همان



.(  97تا    1ی  ید )از صفحها نام برده  چنین  هاروسیه. شما به کرات از آنیی ازهادازم: نمونهپربه استدالل سوم شما می  جامن در این

م. حتی  اشما دفاع کرده  همواره از  1903. من از سال  کنممثل گذشته شما را تحسین می  االن هم  م و ارا با دقت کافی خوانده  هامن آن

  ـ   هاـ علیرغم قطع شدن تماس  برست لیتوفسک  از صلح  ی شما  هابا انگیزهی شما آشنا نبودم، من  هازمانی که من هنوز با انگیزه

اما این  کارگیری این تاکتیک به پیروزی رسیدند.ه  با ب   هادفاع کردم. قدرمسلم تاکتیک شما در مورد روسیه درخشان بود و روس

  ما   یا مسائل کمی را.   کندرا اثبات نمی  یچیز؟ بر مبنای داوری من، هیچکندموضوع چه چیزی را برای اروپای غربی اثبات می

تاکتیک شما در مورد مسائل خارجی ـ    چنینهم  کنیم.قبول می  دیکتاتوری پرولتاریای  ابزار انقالب  و برپای   به عنوانرا    هااشور

. اما تاکتیک شما در مورد کشورهای اروپای غربی چیز دیگریست. و این موضوع  ه استبودحداقل تا االن ـ سرمشقی برای ما  

 . ستکامالً طبیعی

اری صنعتی که  داند تاکتیک در اروپای غربی و شرقی یکسان باشد؟ روسیه کشوری عمدتاً کشاورزی، اما با سرمایهتوچگونه می

خیلی کمتر. و عالوه بر این بخش بزرگی از آن را    مراتبه  ب   کشورهای دیگردر مقایسه با  هم  فقط بعضاً پیشرفته بوده، تازه آن

ی فتادها ! برعکس اروپای غربی و بخصوص در آلمان و انگلستان. نزد شما هنوز تمام اشکال عقبدکرخارجی تغذیه میی  سرمایه

بانکی بسیار پیشرفته وجود دارد.  ی  سرمایه  اشکال بعد از آن. نزد ما تقریباً فقط ی گرفته تا  ربای ی  از سرمایه  ،سرمایه وجود دارند

ه  ند. اما نزد ما ب انزد شما بقایای زیادی از دوران فئودالی و ما قبل آن و حتی از دوران ایالتی و بربریت به حیات خود ادامه داده

شما بقایای بزرگی    نزداری بسیار پیشرفته هستند.  دویژه در آلمان و انگلستان تمام کشاورزی، تجارت، صنعت در خدمت سرمایه

.  اما نزد ما هنوز دهقانان فقیر در ارتباط با تولید  وجود دارند  هضم شده در کشاورزیاز سرواژ، دهقانان فقیر و قشر متوسط  

مدرن، حمل و نقل، فناوری و داد و ستد قرار دارند. قشر متوسط، حتی بخش تحتاتی آن چه در شهرها و چه در روستاها در ارتباط  

رابطه  ها  اند با آنتوهنوز یک طبقه هستند که که پرولتاریای پیشرو در آینده میها  اران بزرگ قرار دارند. آندا سرمایهمستقیم ب 

ه است. قدرمسلم این موضوع در مورد احزاب سیاسی نیز صادق است.  کنندحضور این طبقات به  خودی خود کمکبرقرار کند.  

   اما برای ما هنوز از اولویت برخوردار نیست.

نزد شما مصالحه، عملست  بدیهی با سمتکرکه  از  ای کردهبندرا جمع  هار که شما آنطومختلف، آن  ی هایگیرد  برای استفاده  ید، 

و مالکان بزرگ درست بوده است. اما انجام این کار نزد ما غیر ممکن است. به همین دلیل نیز  تاکتیک    هااختالفات، حتی بین لیبرال

  جاکه  در آن قرار داریم. تاکتیک ما در اینست  در اروپای شرقی و غربی با یکدیگر تفاوت دارند. تاکتیک ما متناسب با شرایطی

ویژه در  ه  ی شما در مورد روسیه را ب هامن مثالمتناسب با شرایط شما.    به همان اندازه درست است که تاکتیک شما در روسیه،

ها  در  اتحادیهی  مسالهی شما در مورد  هاپیدا کردم. اما به همان نسبتی که مثال  52و    51،  40،  37،  27،  26،  13،  12صفحات  

برای ما در اروپای غربی بی27از اهمیت برخوردار است )ص.  روسیه   اینهمیت است، چرا که  ا(،  به سالح    جادر  پرولتاریا 

مثال    به طور )  یی هستند که از انقالب خبری نبوده اریسم یا مربوط به دورهتای شما در مورد پارلمانهای احتیاج دارد. مثالتر قوی

به  رد ـ و یا این که مربوط  خونمی  ،مواجه هستیم  هابا آنجا  (، ـ بنا بر این بدرد حل مسائلی که ما در این51،  41،  26،  16ص.  

شما قرار بگیرند ـ که  ی  ند مورد استفادهاانستهتو( که می51،  41،  40،  37،  12د )ص.  شومی  بورژواییاحزاب دهقانان فقیر و خرده

 12ر با شرایط ما متفاوت هستند که اهمیتی برای ما ندارند. قدآن

ی در مسکو که  همان میزان تاکتیک کمیته اجرای به  ن ـ و  تارفیق به نظر من قضاوت کامالً اشتباه شما، تمام اشتباهات شما در کتاب

بهترست بگویم که شما   بلکه   ،کافی با شرایط ما آشنا نیستیدی شما با آن موافق هستید ـ نه فقط بر این اساس است که شما به اندازه

ست  اما این به معنای آن.دکنیید و فقط از موقعیت خودتان در روسیه حرکت میگیرنتایج درستی نمی  در مورد شرایط ما  نتااز آگاهی

که ـ بایستی با صراحت هر چه بیشتری دوباره تکرار کنم که سعادت و بدبختی پرولتاریای اروپای غربی، پرولتاریای جهانی، 

ندهید از موقعیتی ن را تغییر تای در مسکو در صورتی که تاکتیکاجرای ی که نه شما و نه کمیتهانقالب جهانی به آن بستگی دارد ـ  

 انقالب جهانی را رهبری کنید.   ردار نخواهید شد که انقالب در اروپای غربی و بالطبعبرخو

ی پارلمان  هاتغییر توازن قوای فراکسیونی  ید که آیا ما که مدعی تغییرات شگرف آتی هستیم از عهدهاشما این سؤال را مطرح کرده

کسی که دست به چنین تالشی بزند، فوراً جنبش کارگری را به بیراه    کند کهپاسخ ما این است: کتاب خود شما اثبات می ییم؟  آبرمی

اوهامات کارگران در اروپای غربی برای تحقق کاری غیرممکن است: سازش با  ی  کتاب شما منعکس کنندهکشاند.می  گیو گندیده

روپای غربی در انقالب دچار  که بورژوازی ا  کنیداما شما یک واقعیت موجود را کتمان و مطرح می بورژوازی در اثنای انقالب.  

ست، در  ستان و عناصر متزلزل در پارلمان کار مثبتیپرکه مصالحه با سوسیال ـ وطنکنید  شده است. شما وانمود می  گی دودسته

 ر است.  بافاجعهچنین کاری   که حالی

 
ادامه دهد. شما خواهید دید که    هاآن یاهم که به مطالعهخواننده میور است. اما با این وجود من از خو آی روسیه  ماللهاپرداختن به تمام نمونه12

 مطالب مطرح شده در باال درست هستند. 



ی بزرگ انجام شده در آن گیر  هاند که علیرغم تمام تالشکشاالقی در گذشته میهمان بات کتاب شما پرولتاریای اروپای غربی را به 

بات کرده است و تازه شروع کرده که از آن دربیاید. تاک الق موراست، شایدمن، گلینز، رناودل،  تیک شما ما را دوباره به همان 

انید تصور کنید که این کار چقدر باعث  تو)آیا شما می.  کندسترا سرازیر میل کائوتسکی، مک دونالد، لونگوت، برانتینگ و تروا

پرولتاریای کمونیست انقالبی همان ارزشی را  کتاب شما برای  خوشحالی و مسرت این حضرات و بورژوازی کالن خواهد شد(.  

 دارد که کتاب برن اشتاین برای پرولتاریای پیشاانقالبی.  

پردازیم که در انترناسیونال  ه  کسانی ب ی  نیم و به نقد سرسختانهما رفقای "چپ" بایستی متحد شویم و همه چیز را از پائین شروع ک

 13ند. اسوم راه درستی را انتخاب نکرده

پارلمانبندجمع مورد  در  من  مورد  تای  در  شما  استدالل  است: سه  زیر  به شرح  کردم  باال مطرح  که  مسائلی  به  توجه  با  ریسم  

د و یا این که اشتباه هستند. تاکتیک شما در این مورد مثل تاکتیک شما در  یا این که از اهمیت بسیار کمی برخوردارن ریسم  تاپارلمان

 ر است.  بابرای پرولتاریا مصیبتها اتحادیهی مسالهمورد 

 

 
کافی نیرومند   یانقالب قرار ندارند و کارگران هنوز به اندازهی ی که در آستانهریسم  در کشورهایتامن شخصاً بر این باورم که ما از پارلمان13

  کنمپذیرست. فکر مینان پارلمان اجتناب گانماینده یانیم استفاده کنیم. در این مورد کنترل و انتقاد سرسختانهتو د، مینیستند که دست به انقالب بزنن 
 که رفقایی هستند که  در این مورد  نظر دیگری دارند. 


