نامه به کمونيستھای

اتريشی ][١

حزب کمونيست اتريش تصميم گرفته که انتخابات پارلمان بورژوا  -دمکراتيک را تحريم کند.
کنگرۀ دوم انترناسيونال کمونيستی که اخيراً پايان يافت ،شرکت کمونيستھا در انتخابات و فعاليت
در پارلمانھای بورژوائی را تاکتيک درستی تشخيص داد.
چنانکه از گزارشھای نمايندگان حزب کمونيست اتريش برمی آيد ،ھيچ شکی ندارم که حزب
مزبور تصميم متخذه توسط انترناسيونال کمونيستی را باالتر از تصميم يکی از احزاب در نظر
خواھد گرفت .شکی ھم نمی توان داشت که سوسيال دمکراتھای اتريش ،اين خائنين به
سوسياليسم که به طرف بورژوازی رفتهاند ،بخاطر تصميم انترناسيونال کمونيستی که با تصميم
تحريم حزب کمونيست اتريش تفاوت دارد ،نيشخند خواھند زد .ولی کارگرانی که از نظر
سياسی آگاه ھستند البته ھيچ اعتنائی به نيشخند کسانی مثل سوسيال دمکراتھای اتريش ،اين ھم
پيمانھای شيدمان ھا ،نوسکه ھا ،توماس ھا و گامپرس ھا نخواھند کرد .نوکری رنرھا نسبت به
بورژوازی به اندازۀ کافی خود را آشکار کرده است ،و در تمام کشورھا خشم کارگران نسبت به
قھرمانان انترناسيونال دوم زرد بيش از پيش اوج و گسترش می يابد.
سوسيال دمکراتھای اتريش ،مثل تمامی حوزهھای »کارشان« که شامل مطبوعاتشان ھم می
شود ،در پارلمان بورژوائی به شيوۀ دمکراتھای خرده بورژوا عمل می کنند که فقط استعداد
نوسان کردن دارند ،در حالی که در واقع کامال به طبقۀ سرمايه دار وابستهاند .ما کمونيستھا به
پارلمانھای بورژوائی وارد می شويم که از پشت کرسی ھای خطابۀ آنھا ،اقداماتی را که اين
نھادھای کامال فاسد سرمايه داری برای فريب کارگران و تمامی مردم زحمتکش انجام می دھند
افشا کنيم.
يکی از استداللھای کمونيستھای اتريشی برعليه شرکت در پارلمان بورژوائی شايستۀ توجه دقيق
تری است .اين استدالل چنين است:
» پارلمان برای کمونيستھا فقط به عنوان پالتفرمی برای تبليغات مھم است .در اتريش ما
شورای نمايندگان کارگران را به عنوان پالتفرمی برای تبليغات داريم .بنابراين ما شرکت در
انتخابات پارلمان بورژوائی را رد می کنيم .در آلمان ھيچ شورای نمايندگان کارگران وجود
ندارد که بتوان آن را جدی قلمداد کرد .به اين دليل است که کمونيستھای آلمانی تاکتيکھای
متفاوتی را دنبال می کنند«.
به نظر من اين استدالل اشتباه است .تا مادامی که نتوانيم پارلمان بورژوائی را منحل کنيم ،بايد
عليه پارلمان ھم در درونش و ھم از بيرونش کار کنيم .تا مادامی که تعداد کم و بيش محسوسی
از زحمتکشان )نه فقط پرولترھا ،بلکه ھمچنين نيمه پرولترھا و دھقانان کوچک( ھنوز به ابزار
بورژوا  -دمکراتيک اعتماد داشته باشند ،ابزاری که بورژوازی از آنھا برای فريب دادن
کارگران استفاده می کند ،ما بايد اين فريب دادن را از خود ھمين پالتفرم افشا کنيم ،پالتفرمی که
از نظر اقشار عقب ماندۀ کارگران ،بخصوص زحمتکشان غيرپرولتر ،مھم ترين و مقتدرترين
است.
تا مادامی که ما کمونيستھا قادر نيستيم که قدرت دولتی را به دست آوريم و انتخاباتی را برگزار
کنيم که تنھا زحمتکشان به شوراھای خودشان عليه بورژوازی رأی بدھند؛ تا مادامی که
بورژوازی قدرت دولتی را اعمال می کند و از طبقات مختلف مردم می خواھد که در انتخابات
شرکت کنند ،ما وظيفه داريم که در انتخابات شرکت کنيم با اين ھدف که تبليغات را در ميان
تمامی زحمتکشان ،و نه فقط در بين پرولتاريا انجام دھيم .تا مادامی که پارلمان بورژوائی

وسيلهای برای فريب دادن کارگران باقی مانده و از عباراتی راجع به »دمکراسی« استفاده می
شوند تا کالھبرداری مالی و ھر نوع ارتشاء را بپوشانند )نوع بخصوص »ظريف« رشوه دادن
که بورژوازی در خصوص نويسندگان ،اعضای پارلمان ،وکال و ديگران بکار می برد ،در ھيچ
جای ديگر به مقياس وسيعی که در پارلمان بورژوائی بکار می رود ،نيست( ،ما کمونيستھا
وظيفه داريم که در اين نھاد باشيم )که پنداشته می شود قرار است خواست مردم را بيان کند،
ولی در واقع فريب مردم توسط ثروتمندان را می پوشاند( تا بطور خستگی ناپذيری اين فريب
دادن و تک تک موارد فرار رنرھا و شرکاء به طرف سرمايه داران و عليه کارگران را افشاء
کنيم .در پارلمان است که روابط بين احزاب و گروھھای بورژوائی خودشان را مکرراً نشان
می دھند و روابط بين تمامی طبقات جامعۀ بورژوائی منعکس می شود .به اين دليل از پارلمان
بورژوائی ،از درون اين پارلمان است که ما کمونيستھا بايد به مردم حقيقت را دربارۀ روابط
بين طبقات و احزاب ،و نظر زمينداران نسبت به کارگران مزرعه ،نظر دھقانان غنی نسبت به
دھقانان فقير ،نظر سرمايهھای بزرگ را نسبت به کارمندان و مالکان خرده پا و غيره بگوئيم.
پرولتاريا بايد تمامی اينھا را بداند ،ياد بگيرد که دوز و کلکھای پست و ظريف سرمايه داران را
ببيند ،و ياد بگيرد که بر تودهھای خرده بورژوا ،تودهھای غيرپرولتری زحمتکشان تأثير گذارد.
بدون اين »کسب دانش« پرولتاريا نمی تواند به نحو موفقيت آميزی از عھدۀ وظايف ديکتاتوری
پرولتاريا برآيد ،زيرا حتی آن زمان ھم بورژوازی ،که از موضع جديدش عمل می کند )موضع
يک طبقۀ خلع يد شده( ،به اشکال مختلف و در حوزهھای مختلف به سياست خود مبنی بر فريب
دھقانان ،رشوه دادن و ترساندن کارمندان ،پوشاندن آرزوھای خودخواھانه و نفرت آور خود با
عباراتی دربارۀ »دمکراسی« ادامه خواھد داد.
نه ،کمونيستھای اتريشی از نيشخند رنرھا و نوکران مشابه بورژوازی وحشت نخواھند کرد.
کمونيستھای اتريشی ترسی نخواھند داشت که پيروی آشکار و صريح خود را از انضباط بين
المللی پرولتری اعالم کنند .ما افتخار می کنيم که مسائل بزرگ مبارزۀ کارگران برای آزاديشان
را به وسيلۀ تسليم شدن به انضباط بين المللی پرولتاريای انقالبی ،با در نظر گرفتن درست
تجربۀ کارگران در کشورھای مختلف ،با به حساب آوردن دانش و خواست آنھا حل می کنيم ،و
در نتيجه در عمل )و نه در حرف ،مثل رنرھا ،فريتز آدلرھا و اتو بائرھا( به وحدت مبارزۀ
طبقۀ کارگر برای کمونيسم در سراسر جھان ترتيب اثر می دھيم.
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نامه ای به کمونيستھای آلمانی
رفقای عزيز،
قصد داشتم که نظرم را دربارۀ درسھای سومين کنگرۀ انترناسيونال کمونيستی در يک مقالۀ
مفصل بيان کنم .متأسفانه ،به علت بيماری ،ھنوز نتوانستهام اين کار را شروع کنم .اين واقعيت
که کنگرۀ حزب شما ،حزب متحد کمونيست آلمان ) [١](V.K.P.D.برای  ٢٢اوت فراخوانده
شده است ،مرا مجبور می کند که در نوشتن اين نامه عجله کنم ،که اگر قرار است که در
فرستادن آن به آلمان تأخيری رخ ندھد ،بايد آن را در عرض چند ساعت تمام کنم.
تا آنجائی که من می توانم قضاوت کنم ،موقعيت حزب کمونيست در آلمان بخصوص موقعيت
دشواری است .اين قابل درک است.
اوال و بطور عمده ،از پايان سال  ،١٩١٨موقعيت بين المللی آلمان خيلی سريع و سخت بحران
انقالبی داخليش را تشديد و پيشاھنگ پرولتاريا را به اتخاذ مشی گرفتن سريع قدرت مجبور
کرد .در عين حال ،بورژوازی آلمان و کل بورژوازی بين المللی ،که به نحوی عالی مسلح و
سازمان يافته و از »تجربۀ روسيه« درس گرفته بود ،با تنفر ديوانه وار به پرولتاريای آلمان
حمله آورد .دھھا ھزار از بھترين افراد آلمان – کارگران انقالبيش – کشته شدند يا تا حد مرگ
شکنجه شدند ،توسط بورژوازی ،قھرمانانش نوسکه و شرکاء ،نوکرانش شيدمان ھا و غيره ،و
توسط ھمدستان غيرمستقيم و »زيرک« )و بنابراين به ويژه پر ارزشش( او يعنی شواليهھای
»انترناسيونال دو و نيم« با بی تصميمی ،نوسانات ،فضل فروشی و بی فرھنگيشان .سرمايه
داران مسلح برای کارگران غيرمسلح تله گذاشتند؛ آنھا کارگران را يکجا کشتند ،رھبرانشان را
به قتل رساندند ،آنھا را يکی يکی در دام انداختند ،و برای اين منظور عالی ترين استفاده را از
زوزهھای ضدانقالبی ھر دو شبح سوسيال دمکراتھا يعنی شيدمانی ھا و کائوتسکيستھا کردند .به
ھر حال ،وقتی که بحران شروع شد ،کارگران آلمانی فاقد يک حزب انقالبی اصيل بودند ،به
دليل اين واقعيت که انشعاب خيلی دير انجام شد ،و به دليل بار سنت نفرين شدۀ »اتحاد« با دار و
دستۀ نوکران فاسد )شيدمان ھا ،لگين ھا ،داويدھا و شرکاء( و متزلزل )کائوتسکی ھا،
ھيلفردينگ ھا و شرکاء( سرمايه .قلب ھر کارگر شريف و از نظر طبقاتی آگاه که بيانيۀ ١٩١٢
بازل] [٢را نه به عنوان »ژستی« از طرف اراذل درجات »دو« و »دو و نيم« ،بلکه به خاطر
ارزشش پذيرفته بود ،با تنفر تند باورنکردنی نسبت به اپورتونيسم سوسيال دمکراتھای قديم آلمان
پر شده بود ،و اين تنفر – که نيرومندترين و شريف ترين احساس در ميان بھترين افراد تودهھای
ستم ديده و استثمار شده است – مردم را کور کرد و مانع شد که آنھا خونسردی خود را حفظ
کنند و يک استراتژی صحيح را طرح بريزند که با آن به استراتژی عالی سرمايه داران آنتانت،
که مسلح ،سازمان يافته و از »تجربۀ روسيه« تعليم يافته بودند و توسط فرانسه ،انگلستان و
آمريکا حمايت می شدند ،پاسخ بدھند .اين تنفر آنھا را به سمت طغيانھای زودرسی سوق داد.
به اين دليل است که تکامل جنبش انقالبی طبقۀ کارگر در آلمان از پايان  ١٩١٨تا به حال راه به
ويژه دشوار و دردناکی را پيموده است .ولی اين جنبش پيش رفته و پيوسته به جلو حرکت می
کند .اين واقعيت مسلم وجود دارد که نوسان تدريجی به طرف چپ در ميان تودهھای کارگران،
اکثريت واقعی مردم زحمتکش و استثمار شده در آلمان ،چه آنھايی که در اتحاديهھای قديمی
منشويکی متشکل شدهاند )يعنی اتحاديهھايی که در خدمت بورژوازی ھستند( و چه آنھايی که
کامال ،يا تقريبا ً بطور کامل غيرمتشکل ھستند ،وجود دارد .آنچه که پرولتاريای آلمان بايد انجام

بدھد و انجام خواھد داد – و اين ضامن پيروزی است – اينست که خونسردی خود را حفظ کند؛
بطور سيستماتيک اشتباھات گذشته را اصالح کند؛ پيوسته تودۀ کارگران ،ھم در درون و ھم در
بيرون اتحاديهھا را به سوی خود جذب کند؛ با صبر يک حزب کمونيست قوی و با تدبير بسازد
که بتواند رھبری حقيقی اش را در ھر چرخش حوادث به تودهھا عرضه کند؛ و استراتژی ای
را طرح ريزی کند که با بھترين استراتژی بين المللی پيشرفته ترين بورژوازی که از تجربۀ
طوالنی بطور عام و »تجربۀ روسی« بطور خاص »روشن« شده است ،ھمتراز باشد.
از طرف ديگر ،موقعيت دشوار حزب کمونيست آلمان در لحظۀ حاضر به علت جدايی
کمونيستھای نه خيلی خوب در طرف چپ )حزب کارگران کمونيست آلمان –  (K.A.P.D.و
در طرف راست )پل لوی و مجلۀ کوچکش  Unser Wegيا  ([٣] Sowjetبدتر شده است.
در آغاز دومين کنگرۀ انترناسيونال کمونيستی» ،چپ گراھا« يا »ک.آ.پ -.ايستھا« به اندازۀ
کافی از طرف ما در صحنۀ بين المللی اخطار دريافت کردند .تا وقتی که ،حداقل در کشورھای
عمده ،احزاب کمونيست به قدر کافی قوی ،با تجربه و پرنفوذ ايجاد نشدهاند ،بايد شرکت عناصر
شبه آنارشيست را در کنگرهھای بين المللی مان تحمل کرد ،و اين تا حدی حتی مفيد ھم ھست.
مفيد است تا آنجايی که اين عناصر به عنوان »اخطار« روشن و واضح برای کمونيستھای بی
تجربه ھستند ،و ھمچنين تا آنجايی که آنھا خودشان ھنوز ھم می توانند چيز ياد بگيرند .در
سراسر جھان ،آنارشيسم – نه از ديروز ،بلکه از شروع جنگ امپرياليستی  – ١٩١۴-١٨به دو
گرايش تقسيم شده است :يکی طرفدار شوروی ،و ديگری ضد شوروی؛ يکی موافق با
ديکتاتوری پرولتاريا و ديگری مخالف آن .ما بايد اجازه دھيم که اين روند تجزيه در ميان
آنارشيستھا ادامه يابد و به اوج خود برسد .در اروپای غربی به زحمت کسی از چيزی شبيه يک
انقالب بزرگ تجربه داشته است .در آنجا ،تجربۀ انقالبھای بزرگ تقريبا ً بطور کلی به فراموشی
سپرده شده است ،و انتقال از تمايل به انقالبی بودن و صحبت )و قطعنامهھا( دربارۀ انقالب به
کار انقالبی واقعی خيلی مشکل ،دردناک و کند بوده است.
ولی ناگفته پيداست که عناصر شبه آنارشيست را می توان و بايد فقط در محدودۀ خاصی تحمل
کرد .در آلمان ،ما آنھا را برای مدت درازی تحمل کردهايم .کنگرۀ سوم انترناسيونال کمونيستی
به آنھا التيماتوم داد و يک محدوديت زمانی مشخصی را تعيين کرد .اگر آنھا االن بطور
داوطلبانه از انترناسيونال کمونيستی کناره گيری کنند ،که چه بھتر .اوال ،آنھا ما را از زحمت
اخراجشان خالص کردهاند .دوم ،اينک به قطعی ترين و برجسته ترين نحو نشان داده شده ،و با
واقعيات دقيق به تمام کارگران متزلزل و ھمۀ آنھايی که به علت تنفرشان از اپورتونيسم سوسيال
دمکراتھای قديمی به آنارشيسم گرايش پيدا کردهاند ،ثابت شده است که انترناسيونال کمونيستی
شکيبايی به خرج داده است ،که آنارشيستھا را فوراً و بدون قيد و شرط اخراج نکرده است ،و
اينکه به حرفھای آنھا با دقت گوش کرده و به آنھا کمک کرده که بياموزند.
ما اينک بايد توجه کمتری به ک.آ.پ -.ايستھا بنماييم .ما با مجادله کردن با آنھا فقط برايشان
تبليغ می کنيم .آنھا خيلی کودن ھستند؛ غلط است که آنھا را خيلی جدی بگيريم؛ و ارزش ندارد
که از دست آنھا عصبانی بشويم .آنھا ھيچ نفوذی در بين تودهھا ندارند ،و ھيچ نفوذی کسب
نخواھند کرد ،مگر اينکه ما اشتباه بکنيم .بگذاريد که اين گرايش کوچک را رھا کنيم تا به مرگ
طبيعی بميرد ،خود کارگران درک خواھند کرد که اين گرايش بی ارزش است .بياييد با تأثير
بزرگتری تصميمات سازمانی و تاکتيکی کنگرۀ سوم انترناسيونال کمونيستی را ترويج دھيم و
بکار ببريم ،بجای اينکه با بحث کردن با ک.آ.پ -.ايستھا بنماييم .برايشان تبليغ کنيم .بی نظمی
بچه گانۀ »چپ گرايی« گذرا است و با رشد جنبش نابود می شود.

به ھمين گونه ما االن داريم بطور غيرضروری به پل لوی کمک می کنيم ،داريم بطور
غيرضروری به وسيلۀ مجادله کردن با او ،برايش تبليغ می کنيم .اينکه ما بايد با او بحث کنيم،
دقيقا ً آن چيزيست که او می خواھد .حاال ،پس از تصميمات کنگرۀ سوم انترناسيونال کمونيستی،
ما بايد او را فراموش کنيم و تمامی توجه خود ،تمامی کوششھای خودمان را وقف کار مسالمت
آميز ،عملی و سازنده با روح تصميمات کنگرۀ سوم کنيم )بدون ھيچ داد و بيداد ،مجادله ،يا
مطرح کردن نزاعھای ديروز( .اين اعتقاد من است که مقالۀ رفيق ک .رادک »کنگرۀ جھانی
سوم دربارۀ عمل ماه مارس ،و تاکتيکھای آينده« )در  ،[۴] Die Rote Fahneارگان مرکزی
حزب متحد کمونيست آلمان ،شمارهھای  ١۴و  ١۵ژوئيۀ  (١٩٢١به نحو کامال قابل مالحظهای
برعليه اين تصميم کلی کنگرۀ سوم که به اتفاق آراء پذيرفته شده ،مرتکب گناه می شود .اين
مقاله که يک نسخه از آن به وسيلۀ يکی از کمونيستھای لھستانی برای من فرستاده شد ،به نحوی
کامال غيرضروری – و به نحوی که برای کار ما مسلما ً مضر است – نه فقط برعليه پل لوی
)اين خيلی بی اھميت است( ،بلکه ھمچنين عليه کالرا زتکين است .با اين حال کالرا زتکين
خودش در طول کنگرۀ سوم در مسکو با کميتۀ مرکزی )» («Centraleحزب متحد کمونيست
آلمان» ،قرارداد صلحی« را به شرط کار مشترک ،و به دور از دسته بنديھا منعقد ساخت! و ما
ھمه اين قرارداد را تأييد کرديم .رفيق ک .رادک در تعصب جدلی نابجای خودش به تفصيل
راجع به چيزی صحبت کرده که مسلما ً درست نيست ،و به زتکين ايدۀ »کنار گذاشتن«
)» (verlegtھر کار کلی توسط حزب« )» (jede allgemeine Aktion der Parteiتا روزی که
تودهھای عظيم برخيزند« ) (auf den Tag, wo die grossen Massen aufstehen werdenرا
نسبت داده است .ناگفته پيداست که با چنين روشھايی رفيق ک .رادک به پل لوی بھترين خدمتی
را که لوی می توانست بخواھد ،می کند .چيز ديگری نيست که پل لوی آنقدر بخواھد بجز يک
مباحثه که بطور پايان ناپذيری طول بکشد ،و تا آنجايی که ممکن است افراد زيادی درگير در آن
باشند ،و کوششھايی برای اينکه زتکين را به وسيلۀ نقض جدلی »قرارداد صلح« که او خودش
منعقد کرده و توسط کل انترناسيونال کمونيستی تأييد شد ،از حزب دور کند .مقالۀ رفيق ک.
رادک يک نمونۀ بارز از چگونگی کمک »چپ« به پل لوی است.
در اينجا بايد برای رفقای آلمانی توضيح بدھم که چرا در کنگرۀ سوم من آنقدر از پل لوی دفاع
کردم .اوال به اين دليل که من از طريق رادک با لوی در سوئيس در  ١٩١۵يا  ١٩١۶آشنا شدم.
در آن زمان لوی يک بلشويک بود .من نمی توانم از ابراز درجۀ معينی بی اعتمادی نسبت به
کسانی که بلشويسم را فقط پس از پيروزيش در روسيه ،و پس از اينکه در صحنه بين المللی به
پيروزيھايی دست يافته بود ،پذيرفتند ،خودداری کنم .ولی البته اين دليل نسبتا ً غيرمھم است،
زيرا که روی ھم رفته اطالعات شخصی من از پل لوی بسيار اندک است .دليل دوم بطور
غيرقابل مقايسهای مھم تر بود ،يعنی اينکه اساسا ً بيشتر انتقادات لوی دربارۀ عمل ماه مارس در
آلمان در  ١٩٢١صحيح بود )البته ،نه وقتی که می گفت که اين قيام يک »توطئۀ کودتا« بود؛
اين ادعای او بی اساس بود(.
درست است که لوی احتماال ھر چه که می توانست ،و خيلی بيش از آن را انجام داد که انتقادش
را ضعيف و ضايع کند و با آوردن مقدار زيادی از جزئيات که در آنھا آشکارا اشتباه می کرد،
برای خودش و ديگران فھميدن جوھر موضوع را دشوار سازد .لوی انتقاد خود را به نحوی
ناروا و زيانبخش ادا کرد ،در حالی که لوی به ديگران اصرار می کرد که از يک استراتژی
محتاطانه که جوانب امر را خوب در نظر گرفته باشد ،پيروی کنند ،خودش بدتر از يک بچه
مدرسهای مرتکب اشتباھھای احمقانهای شد ،بدين گونه که آنقدر بی موقع ،آنقدر ناآماده ،و آنقدر

بی معنی و بی ھدف وارد ميدان شد که مسلم بود در ھر »نبرد« شکست خواھد خورد )که در
نتيجه کارش برای سالھای زياد ضايع يا متوقف خواھد شد( ،اگر چه »نبرد« را می توانست و
بايد می برد .لوی ،بجای اينکه مثل يک عضو متشکل انترناسيونال کمونيستی پرولتری عمل
کند ،مثل يک »روشنفکر آنارشيست« عمل کرد )اگر اشتباه نکنم عبارت آلمانی اين کلمه
 Edelanarchistاست( .لوی انضباط را نقض کرد.
لوی به علت اين اشتباھات بزرگ که به نحو باورنکردنی احمقانه بودند ،عطف توجه به جوھر
موضوع را مشکل کرد .و جوھر موضوع ،يعنی ارزيابی و اصالح اشتباھات بی شماری که
حزب متحد کمونيست آلمان در طول عمل ماه مارس  ١٩٢١انجام داد ،اھميت عظيمی داشته و
دارد .به منظور توضيح و اصالح اين اشتباھات )که عدهای اينھا را به عنوان جواھرات
تاکتيکھای مارکسيستی تقديس کردند( الزم بود که در طول سومين کنگرۀ انترناسيونال
کمونيستی در جناح راست بود .در غير اين صورت مشی انترناسيونال کمونيستی ،مشی غلطی
می شد.
من از لوی دفاع کردم و بايد می کردم ،تا آنجايی که در مقابل خودم مخالفانش را می ديدم که
فقط دربارۀ »منشويسم« و »سانتريسم« فرياد می زدند و از ديدن اشتباھات عمل ماه مارس و
نياز به توضيح و اصالح آنھا سر باز می زدند .اين افراد از مارکسيسم انقالبی کاريکاتوری
ساختند و مبارزه عليه »سانتريسم« را به بازی تبديل کردند .ممکن بود که آنھا بزرگترين زيان
را به کل ھدف وارد کنند زيرا که »ھيچ کس در دنيا نمی تواند با مارکسيستھای انقالبی سازش
کند ،اگر آنھا خودشان سازش نکنند«.
من به اين آدمھا گفتم :فرض کنيد که لوی منشويک شده باشد .از آنجا که من شخصا ً معلومات
بسيار کمی از او دارم ،اگر اين نکته بر من ثابت شود ،اصرار نخواھم کرد .ولی اين ھنوز ثابت
نشده است .تمامی آنچه که تابحال ثابت شده است اينست که او رشتۀ افکارش را از دست داده
است .به نحو بچه گانهای احمقانه است که فردی را صرفا ً بر اين اساس منشويک بخوانيم.
تربيت و آموزش رھبران حزبی با تجربه و پرنفوذ کار طوالنی و سختی است .و بدون اين
ديکتاتوری پرولتاريا و »وحدت نظر«ش فقط يک عبارت توخالی است .در روسيه  ١۵سال
) (١٩٠٣-١٧طول کشيد تا ما گروھی از رھبران را به وجود آوريم –  ١۵سال مبارزه با
منشويسم ١۵ ،سال تعقيب و آزار تزاری ١۵ ،سالی که شامل سالھای انقالب اول ) (١٩٠۵ھم
می شد ،يک انقالب کبير و نيرومند .معھذا ما موارد غم انگيز خودمان را ھم داشتهايم ،مواقعی
که رفقای خوب ما »رشتۀ افکارشان را از دست دادهاند« .اگر رفقای اروپای غربی تصور می
کنند که برعليه چنين »موارد غم انگيزی« تضمين شدهاند ،اين بچگی محض است ،و ما بايد با
آن بجنگيم.
لوی بايد بخاطر نقض انضباط اخراج می شد .تاکتيکھا بايد بر اساس دقيق ترين توضيح و
اصالح اشتباھاتی که در طول عمل مارس  ١٩٢١رخ داد ،تعيين می شدند .اگر پس از اينھا،
لوی بخواھد که به نحو قديمی عمل کند ،نشان خواھد داد که اخراجش موجه بوده است؛ و به
کارگران دودل يا مردد قوی ترين و متقاعد کننده ترين دليل دربارۀ درستی مطلق تصميمات
کنگرۀ سوم دربارۀ پل لوی داده خواھد شد.
پس از اينکه در کنگره نسبت به ارزيابی اشتباھات لوی برخورد محتاطانهای کردم ،حاال می
توانم با اطمينان بيشتری بگويم که لوی برای تأييد کردن بدترين انتظارات عجله کرده است .در
پيش رويم شمارۀ  ۶مجلهاش  ١۵) User Wegژوئيۀ  (١٩٢١را دارم .از سرمقاله که در باالی
مجله چاپ شده ،آشکار است که پل لوی از تصميمات کنگرۀ سوم با خبر است .جواب او به اينھا

چيست؟ تکيه کالمھای منشويکی مثل »طرد بزرگ« )» ،(grosser Bannقانون مربوط به
تصميمات« ) ،(kanonisches Rechtو اينکه او »کامال آزادانه« )(in voll standiger Freiheit
راجع به اين تصميمات »بحث« خواھد کرد .فرد اگر از عنوان عضو حزب و عضو
انترناسيونال کمونيستی بودن آزاد شده باشد ،ديگر چه آزاديی از اين بزرگتر می تواند داشته
باشد! و خواھش می کنم توجه داشته باشيد که او انتظار دارد که اعضای حزب برای او ،برای
لوی ،به صورت بی امضاء مطلب بنويسند!
اول – او حقۀ کثيفی به حزب می زند ،از پشت به حزب ضربه می زند و در کارش اخالل می
کند.
سپس – او دربارۀ جوھر تصميمات کنگره بحث می کند.
اين با شکوه است.
ولی لوی با اين کار خودش را نابود می کند.
پل لوی می خواھد به نزاع ادامه دھد.
برآوردن خواست او يک اشتباه استراتژيک بزرگ خواھد بود .من به رفقای آلمانی توصيه می
کنم که تمامی بحث و مجادله را با لوی و مجلهاش در ستونھای مطبوعات روزانۀ حزب ممنوع
کنند .برای او نبايد تبليغ کرد .به او نبايد اجازه داد که توجه حزب مبارز را از موضوعات مھم
به موضوعات غيرمھم منحرف سازد .در مواردی که ضرورت حادی وجود دارد ،می توان
بحث را در مجلهھای ھفتگی يا ماھانه ،يا در جزواتی انجام داد و تا آنجايی که ممکن است بايد
مراقب بود که به ک.آ.پ -.ايستھا و پل لوی آن لذتی را نداد که آنھا وقتی که اسمشان برده می
شود ،اين لذت را حس می کنند؛ بايد اشاره به آنھا صرفا ً اشاره به »عدهای منتقد نه خيلی زيرک
که به ھر قيمتی شده می خواھند خودشان را کمونيست بدانند« باشد.
من اطالع دارم که در آخرين گردھم آيی کميتۀ مرکزی توسعه يافته ) (Ausschussحتی فريسلند
جناح چپی مجبور شد که حمله تند و تيزی به ماسلو بکند ،که خودش را به بازی چپ گرايی
مشغول کرده و می خواھد که مشغول »شکار سانتريستھا« بشود .بی منطقی )اگر بخواھيم بطور
ماليمی بيان کنيم( اين رفتار ماسلو ھمچنين در اينجا ،در مسکو آشکار شد .واقعا ً حزب آلمان
بايد اين ماسلو و دو يا سه نفر از حاميان و ھم پيمانھايش را که آشکارا نمی خواھند »قرارداد
صلح« را رعايت کنند و بيشتر تعصب دارند تا منطق ،به مدت يک يا دو سال به روسيۀ
شوروی بفرستد .ما برای آنھا کار مفيد پيدا خواھيم کرد .ما آنھا را آدم می کنيم .و جنبش بين
المللی و آلمان از اين طريق حتما ً سود خواھند برد.
کمونيستھای آلمانی بايد به ھر قيمتی شده به اختالف درونی پايان بدھند ،از عناصر فتنه جو در
ھر دو طرف خالص شوند ،پل لوی و ک.آ.پ -.ايستھا را فراموش کنند و به کار واقعی دست
بزنند.
کارھای زيادی است که بايد انجام شوند.

***
به نظر من قطعنامهھای تاکتيکی و سازمانی کنگرۀ سوم انترناسيونال کمونيستی قدم بزرگی به
جلو را نشان می دھند .ھر اقدامی بدين منظور که ھر دو قطعنامه را به مرحلۀ عمل درآورد بايد
انجام شود .اين موضوع مشکلی است ،ولی می توان و بايد آن را انجام داد.

در ابتدا ،کمونيستھا مجبور بودند که اصول خود را به دنيا اعالم کنند .اين در کنگرۀ اول انجام
شد .اين قدم اول بود.
قدم دوم اين بود که به انترناسيونال کمونيستی شکل سازمانی و متشکل داد و شرايطی را برای
پيوستن به آن تنظيم کرد – شرايطی برای جدايی واقعی از سانتريستھا ،از عمال مستقيم و
غيرمستقيم بورژوازی در درون جنبش طبقۀ کارگر .اين در کنگرۀ دوم انجام شد.
در کنگرۀ سوم الزم بود که کار عملی و سازنده را شروع کرد و با در نظر گرفتن تجربۀ عملی
مبارزۀ کمونيستی که ديگر شروع شده بود ،بطور مشخص تعيين کرد که در رابطه با تاکتيکھا و
سازمان ،خط فعاليت بعدی دقيقا ً چه بايد باشد .ما اين قدم سوم را برداشتهايم .ما ارتشی از
کمونيستھا در سراسر جھان داريم .اين ارتش ھنوز از تربيت و تشکيالت شايستهای برخوردار
نيست .فوق العاده مضر خواھد بود که اين حقيقت را فراموش کنيم يا از پذيرفتن آن بترسيم .ما
در حالی که خودمان را مورد دقيق ترين و سخت ترين امتحانھا قرار می دھيم ،و تجربۀ جنبش
خودمان را بررسی می کنيم ،بايد اين ارتش را بطور کارآمد و مؤثر تربيت کنيم؛ بايد آن را به
نحو صحيحی سازمان دھيم و آن را در تمامی انواع مانورھا ،در تمامی انواع کارزارھا ،در
حمله و در عقب نشينی امتحان کنيم .ما بدون اين آموزش طوالنی و سخت نمی توانيم پيروز
شويم.
»معما«ی وضعيت جنبش بين المللی کمونيستی در تابستان  ١٩٢١اين بود که عدهای از بھترين
و پرنفوذترين بخشھای انترناسيونال کمونيستی ،به نحوی کامال صحيح اين وظيفه را درک
نکردند؛ آنھا حتی دربارۀ »مبارزه عليه سانتريسم« کمی غلو کردند؛ کمی به آن سوی خط
مرزی رفتند که در آن اين مبارزه به بازی تبديل می شود و مارکسيسم انقالبی شروع به سازش
می کند.
اين »معما«ی کنگرۀ سوم بود.
اين غلو کردن چندان زياد نبود؛ ولی خطری که از آن ناشی می شد ،خيلی عظيم بود .مشکل بود
که با اين غلو کردن جنگيد زيرا از سوی واقعا ً بھترين و وفادارترين عناصر صورت گرفت ،که
بدون آنھا تشکيل انترناسيونال کمونيستی شايد غيرممکن می بود .در مواد اصالحی تاکتيکی که
در روزنامۀ  [۵] Moskauبه آلمانی ،فرانسوی و انگليسی منتشر شد و توسط نمايندگان آلمانی،
اتريشی و ايتاليايی امضا شد ،اين غلو بطور قاطعانه آشکار شد – بيشتر به اين دليل که اين مواد
اصالحی برای پيش نويس قطعنامهای پيشنھاد شده بودند که قبال به صورت نھايی درآمده بود
)پس از آماده سازی طوالنی و ھمه جانبه( :رد اين مواد اصالحی ،درست کردن خط
انترناسيونال کمونيستی بود؛ اين غلبه بر خطر غلو بود.
اين غلو اگر تصحيح نمی شد حتما ً انترناسيونال کمونيستی را از ميان می برد .زيرا که »ھيچ
کس در جھان نمی تواند با مارکسيستھای انقالبی سازش کند ،اگر آنھا خودشان سازش نکنند«.
ھيچ کس در جھان قادر نخواھد بود که از پيروزی کمونيستھا بر انترناسيونال دوم و دو و نيم
جلوگيری کند )و تحت شرايط متداول در قرن بيستم در اروپای غربی و آمريکا ،پس از اولين
جنگ امپرياليستی ،اين به معنای پيروزی بر بورژوازی است( ،مگر اينکه خود کمونيستھا
جلوی آن را بگيرند.
غلو ،ھر چقدر ھم اندک باشد ،به معنای جلوگيری از پيروزی است.
غلو دربارۀ مبارزه عليه سانتريسم به معنی حفظ سانتريسم ،به معنای تحکيم موضع آن و نفوذ
آن بر کارگران است.

در فاصلۀ بين کنگرهھای دوم و سوم ،ما ياد گرفتيم که به مبارزۀ موفقيت آميزی عليه سانتريسم
در مقياس بين المللی دست بزنيم .اين را واقعيت ثابت کرده است .ما به اين مبارزه )اخراج لوی
و حزب سراتی( تا به آخر ادامه خواھيم داد.
ولی ما ھنوز ياد نگرفتهايم که در مقياس جھانی برعليه غلوھای غلط در مبارزه عليه سانتريسم
بجنگيم .ولی ما ،آنطوری که در جريان و نتيجۀ کنگرۀ سوم ثابت شده است ،از اين نقص آگاه
شدهايم .و دقيقا ً به علت اينکه ما از نقص خود آگاه شدهايم ،خود را از شر آن خالص خواھيم
کرد.
و آنگاه ما شکست ناپذير خواھيم شد ،زيرا که بورژوازی بدون حمايت از درون پرولتاريا )از
طريق عوامل بورژوای انترناسيونال ھای دو و دو و نيم( در اروپای غربی و آمريکا نمی تواند
قدرت را نگھدارد.
تدارک دقيق تر و کامل تر برای مبارزات تازه و قطعی تر ،ھم تدافعی و ھم تھاجمی – اين است
موضوع بنيادی و اصلی در تصميمات کنگرۀ سوم.
» ...کمونيسم در ايتاليا يک نيروی تودهای خواھد شد اگر که حزب کمونيست ايتاليا بدون انقطاع
و پيوسته برعليه سياست اپورتونيستی سراتيسم بجنگد و در عين حال قادر باشد که تماس
نزديکی با تودهھای پرولتری در اتحاديهھا ،در طول اعتصابات ،در طول برخورد با سازمانھای
فاشيستی ضدانقالبی ،داشته باشد؛ و اگر قادر باشد که جنبشھای تمامی سازمانھای طبقۀ کارگر
را يکی کند و طغيانھای خودبخودی طبقۀ کارگر را به نبردھايی که با دقت آماده شدهاند ،تبديل
کند «...
»حزب متحد کمونيست آلمان ھر چه بھتر قادر باشد شعارھای مبارزه خود را با وضعيت حقيقی
در آينده وفق دھد ،کامل تر موقعيت را بررسی کند و اقداماتش ھماھنگ تر و منضبط تر باشند،
بھتر می تواند اعمال تودهای را پيش برد «...
چنين ھستند مناسب ترين قسمتھای قطعنامۀ تاکتيکی کنگرۀ سوم.
جلب اکثريت پرولتاريا به طرف خودمان – چنين است »وظيفۀ اصلی« )تيتر مادۀ  ٣قطعنامه
دربارۀ تاکتيکھا(.
البته ما از جلب اکثريت يک تفسير رسمی نمی کنيم ،آنطور که شواليهھای »دمکراسی« بی
فرھنگ انترناسيونال دو و نيم می کنند .وقتی که در رم ،در ژوئيۀ  ،١٩٢١تمامی پرولتاريا –
پرولتاريای رفرميست اتحاديهھا و سانتريستھای حزب سراتی – از کمونيستھا برعليه فاشيستھا
تبعيت کردند ،اين جلب اکثريت طبقۀ کارگر به طرف خودمان بود.
اين از جلب آنھا بطور قطعی دور و خيلی دور بود؛ اين جلب فقط تا اندازهای ،فقط بطور
لحظهای ،فقط بطور محلی صورت گرفت .ولی اين جلب اکثريت بود ،و اين ممکن است حتی
اگر بطور رسمی ،اکثريت پرولتاريا از رھبران بورژوائی ،يا رھبرانی که از يک سياست
بورژوائی پيروی می کنند )آنطوری که تمامی رھبران انترناسيونال ھای دو و دو و نيم می
کنند( تبعيت کنند يا اگر اکثريت پرولتاريا متزلزل باشد .اين جلب اکثريت دارد پيوسته به ھر
طريق ممکن در سراسر دنيا پيشرفت می کند .بياييد برای اين کار آماده سازيھای کامل تر و
دقيق تری انجام دھيم؛ بياييد نگذاريم که حتی يک فرصت جدی ھم از دست برود وقتی که
بورژوازی پرولتاريا را مجبور می کند که مبارزهای را برعھده بگيرد؛ بياييد بياموزيم که
چطور به طرز صحيحی آن لحظه را مشخص کنيم که تودهھای پرولتاريا نمی توانند ھمراه ما
برنخيزند.

آنگاه پيروزی تضمين شده است ،ديگر مھم نيست که بعضی از شکستھا و انتقالھا در مبارزۀ
عظيم ما چقدر سخت باشند.
روشھای تاکتيکی و استراتژيک ما )اگر آنھا را در مقياس بين المللی در نظر بگيريم( ھنوز
پشت سر استراتژی عالی بورژوازی می لنگند ،که از مثال روسيه چيزھا آموخته و به خودش
اجازه نخواھد داد »غافلگير شود« .ولی نيروھای ما عظيم ترند ،به نحو بی کرانی عظيم ترند؛
ما داريم تاکتيک و استراتژی می آموزيم؛ ما اين »علم« را بر اساس اشتباھات عمل ماه مارس
 ١٩٢١ترقی دادهايم .ما کامال بر اين »علم« مسلط خواھيم شد.
در اکثريت عظيم کشورھا ،احزاب ما از آنچه که احزاب کمونيستی حقيقی بايد باشند ،خيلی
دورند؛ آنھا از اين موضوع که پيشاھنگ حقيقی طبقۀ انقالبی اصيل و تنھا طبقۀ انقالبی باشند ،و
اينکه ھر عضو حزب در مبارزه ،در جنبش ،در زندگی روزمرۀ تودهھا شرکت داشته باشد،
خيلی دورند .ولی ما از اين نقص آگاھيم ،ما آن را به برجسته ترين نحو در قطعنامۀ کنگرۀ سوم
دربارۀ کار حزب مطرح کرديم .و ما بر اين نقص غلبه خواھيم کرد.
رفقا ،کمونيستھای آلمانی ،به من اجازه بدھيد که نامهام را با بيان اين آرزو تمام کنم که کنگرۀ
حزب شما در  ٢٢اوت با عزمی راسخ يک بار و برای ھميشه بر مبارزۀ غيراصولی عليه
آنھايی که از چپ و راست جدايی گزيدهاند ،نقطۀ پايانی بگذارد .مبارزات درون حزبی بايد
متوقف شوند! لعنت بر کسی که بخواھد اين مبارزات را چه مستقيم و چه غيرمستقيم ،کش دھد.
ما امروز وظايف خود را واضح تر ،مشخص تر و کامل تر از آنچه که ديروز می دانستيم ،می
دانيم؛ ما نمی ترسيم که آشکارا به اشتباھاتمان اشاره کنيم به اين منظور که آنھا را اصالح کنيم.
ما اينک تمامی کوششھای حزب را برای بھبود سازمانش ،برای غنی ساختن کيفيت و محتوای
کارش ،برای ايجاد تماس نزديک تر با تودهھا ،و برای دست يافتن به تاکتيکھا و استراتژی بيش
از پيش صحيح و دقيق طبقۀ کارگر اختصاص خواھيم داد.
با درودھای کمونيستی
ن .لنين
 ١۴اوت ١٩٢١
به آلمانی در  Die Rote Fahneشمارۀ  ٢٢ ،٣٨۴اوت  ١٩٢١منتشر شد.
به روسی در بولتن کميتۀ اجرائی انترناسيونال کمونيستی،
شمارۀ  ٢١ ،٣اکتبر  ١٩٢١منتشر شد.
مجموعه آثار لنين ،جلد  ،٣٢ص ۵١٢-٢٣
توضيحات
 – (Vereinegte Kommunistische Partie Deuchlands) V.K.P.D. -١حزب متحد
کمونيست آلمان – در کنگرۀ اتحاد حزب کمونيست آلمان و جناح چپ حزب سوسيال دمکرات
مستقل آلمان تأسيس شد .اين کنگره در برلين بين  ۴و  ٧دسامبر  ١٩٢٠تشکيل شد .حزب
سوسيال دمکرات مستقل ھنگامی که اکثريت اعضايش در کنگرۀ ھال در اکتبر  ،١٩٢٠خواستار
الحاق فوری به کنگرۀ انترناسيونال سوم و شناسايی کامل  ٢١شرط ورود به کمينترن شدند که
توسط کنگرۀ دوم انترناسيونال کمونيستی مطرح گشته بودند ،دچار انشعاب شد .جناح راست

حزب کنگره ھال را ترک کرد و حزب جداگانهای را تحت نام قديمی تأسيس کرد که در سپتامبر
 ١٩٢٢به حزب سوسيال دمکرات پيوست.
کنگرۀ حزب متحد کمونيست آلمان ،که نامۀ لنين خطاب به آن است در ينا بين  ٢٢و  ٢۶اوت
 ١٩٢١تشکيل شد .موضوعات در دستور کار کنگره عبارت بودند از :کنگرۀ سوم کمينترن؛
وظايف فوری حزب؛ فعاليت در اتحاديهھا کارگری؛ قحطی در روسيۀ شوروی و راھھای کمک
به آن و غيره .کنگره با اکثريت قاطع قطعنامهای را تصويب کرد که تصميمات کنگرۀ سوم
کمينترن را تأييد می کرد و صحت انتقاد موجود در تزھای کنگرۀ سوم دربارۀ اشتباھاتی که
حزب در طول قيام مارس  ١٩٢١مرتکب شده بود را پذيرفت .حزب اسم قديميش را دوباره به
خود گرفت :حزب کمونيست آلمان.
 -٢بيانيۀ بازل در  ١٩١٢دربارۀ جنگ توسط کنگرۀ فوق العادۀ انترناسيونال سوسياليستی در
بازل که در  ٢۴-٢۵سال  ١٩١٢تصويب شد .اين بيانيۀ به مردم دربارۀ جنگ جھانی
امپرياليستی ھشدار می داد ،اھداف غارتگرانۀ آنرا افشا می کرد و کارگران را فرا می خواند تا
برای صلح مبارزه کنند و با »امپرياليسم سرمايه داری با ھمبستگی بين المللی پرولتاريا« مقابله
نمايند .بيانيه بند پيشنھاد شده توسط لنين را دربر می گرفت که از قطعنامۀ کنگرۀ اشتوتگارت
) (١٩٠٧گرفته شده بود ،مبنی بر اينکه در صورت آغاز جنگ امپرياليستی سوسياليستھا بايد
بحران اقتصادی و سياسی که توسط جنگ پديد می آيد را بکار گيرند تا سرنگونی حاکميت طبقۀ
سرمايه دار را تسريع و برای يک انقالب سوسياليستی مبارزه کنند.
) Sowjet -٣شورا( – ماھنامهای که در برلين از  ١٩١٩تا ژوئيۀ  ١٩٢١منتشر می شد.
سردبيری آن برعھدۀ پل لوی بود و ھنريته رالند  -ھلست ،پل فروليچ ،آدلف ماسلو ،فريتز گير و
عدۀ ديگری از جمله ھمکاران نشريه بودند .از  ١ژوئيۀ  ،١٩٢١ھنگامی که پل لوی از حزب
متحد کمونيست آلمان اخراج شد ،مجله چھرۀ سياسی خود را تغيير داد و نام ) User Wegراه
ما( را اتخاذ نمود .اين مجله در پايان  ١٩٢٢بسته شد.
) Die Rote Fahne -۴پرچم سرخ( – نشريهای که توسط کارل ليبکنخت و روزا لوگزمبورگ
به عنوان ارگان مرکزی اتحاديۀ اسپارتاکوس منتشر شد؛ بعدھا به ارگان مرکزی حزب
کمونيست آلمان تبديل شد .در برلين از  ٩نوامبر  ١٩١٨منتشر می شد ولی پيوسته توسط
مقامات مورد آزار قرار گرفته و مکرراً بسته شد.
اين نشريه نقش مھمی در تبديل کردن حزب کمونيست به حزبی حقيقتا ً پرولتری و انقالبی ،رھا
از تمام انواع اپورتونيستھا داشت .از اقدام متحد طبقۀ کارگر برعليه ميليتاريزه کردن کشور و
شيوع نازيسم حمايت نمود .ارنست تالمان ،صدر کميتۀ مرکزی حزب کمونيست آلمان ،يکی از
نويسندگان فعال نشريه بود .پس از برقراری ديکتاتوری نازی ،نشريه تعطيل شد اما بطور
غيرقانونی انتشار آن ادامه يافت .از  ١٩٣۵در پراگ و از اکتبر  ١٩٣۶تا پايان  ١٩٣٩در
بروکسل انتشار يافت.
 -۵مسکو – روزنامه ،ارگان کنگرۀ سوم انترناسيونال کمونيستی که در مسکو به سه زبان
منتشر می شد :آلمانی تحت عنوان ) Moskauشمارهھای  ١تا  ،(۵٠فرانسوی تحت عنوان
) Moscouشمارۀ  ١تا  (۴۴و انگليسی تحت عنوان ) Moscowشمارهھای  ١تا .(۴١
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نامه ای به کمونيستھای لھستانی
 ١٩اکتبر ١٩٢١
رفقای عزيز،
اگر از روی اطالعات پراکنده دربارۀ رشد جنبش کمونيستی در لھستان که به روزنامهھای ما
می رسد ،و اگر )بيشتر( از روی گزارشھای بعضی از رفقای لھستانی بسيار برجسته ،قضاوت
کنيم ،در لھستان انقالب دارد به اوج می رسد.
يک انقالب کارگری در حال تکوين است :سرنگونی کامل ) [١] P.P.S.در روسيه اس آرھا و
منشويکھا ،در اروپا انترناسيونال ھای  ٢و  .(٢/۵اتحاديهھا يکی پس از ديگری دارند به
کمونيستھا ملحق می شوند .رشد تظاھرات و غيره .ورشکستگی مالی قريب الوقوع و اجتناب
ناپذير .شکست بزرگ دمکراسی بورژوايی )و خرده بورژوايی( در لھستان در مورد رفرم
ارضی ،شکستی که مقدر ،اجتناب ناپذير و محکوم بود به اينکه اکثريت جمعيت روستايی – کل
قشر فقير دھقانان – را به طرف کمونيستھا بکشاند.
ورشکستگی مالی و غارت بی شرمانۀ لھستان توسط سرمايهھای آنتانت )فرانسه و ساير
کشورھا( افشای عملی توھمات ملی و عظمت طلبانه را ھمراه دارند ،افشايی که برای تودهھا،
برای کارگران عادی ،برای دھقانان عادی به نحو خيره کنندهای واضح و ملموس است.
اگر چنين باشد ،پس انقالب )انقالب شوروی( در لھستان بايد پيروز شود و به زودی پيروز می
شود .حال که وضع چنين است ،بايد از اينکه دولت و بورژوازی انقالب را به وسيلۀ سرکوب
خونين يک قيام زودرس خفه کنند ،جلوگيری کرد .شما نبايد تحريک بشويد .شما بايد منتظر
باشيد که مد به باالترين حد خود برخيزد :مد ھمه چيز را جارو خواھد کرد و کمونيستھا را به
پيروزی می رساند.
اگر بورژوازی  ١٠٠تا  ٣٠٠نفر را بکشد ،اين جنبش را نابود نخواھد کرد .ولی اگر بتواند قتل
عامی به راه اندازد که  ١٠تا  ٣٠ھزار کارگر را بکشد ،اين ممکن است انقالب را حتی برای
سالھا به تأخير اندازد.
اگر برای دولت مھم است که انتخابات  Sejmرا برگزار کند ،آنگاه کوشش بايد کرد که به وسيلۀ
موج انقالب کارگران و نارضايتی دھقانان  Sejmرا به دست آورد.
تسليم تحريک نشويد.
بايد اجازه داد که انقالب تا رسيدن کامل ميوه رشد کند .پيروزی نيروی شوروی در درون
لھستان يک پيروزی غول آسای بين المللی خواھد بود .به نظر من اگر اينک قدرت شوروی تا
حدود  ٢٠تا  ٣٠درصد پيروزی بين المللی به دست آورده باشد ،آنگاه با پيروزی نيروی
شوروی در درون لھستان ،ما  ۴٠تا  ،۵٠شايد حتی  ۵١درصد پيروزی بين المللی انقالب
کمونيستی را خواھيم داشت .زيرا که لھستان ھمسايۀ آلمان ،چکسلواکی و مجارستان است ،و
يک لھستان شوروی تمامی رژيمی که بر اساس صلح ورسای بنا شده است را تحليل خواھد
برد.
به اين دليل است که کمونيستھای لھستانی مسئوليتی در برابر تمامی جھان دارند – مسئوليت
اينکه تسلط محکمی بر سکان کشتی خود داشته باشند و به دور از تحريکات کشتی را برانند.

آيا ارزش دارد کتک زدن دابل به وسيلۀ دازينسکی و شرکاء را تالفی کرد؟ اگر بناست تالفی
شود بايد از راه کوبيدن دازينسکی ،درست مانند آن ،بدون ھيچ تيراندازی يا زخم کردن ،باشد.
ممکن است اين کار ارزشش را داشته باشد اگر تأثيرش اين باشد که به يک شخص گستاخ به
دست کارگران درسی داده شود ،و روحيۀ کارگران را به قيمت قربانی کردن  ۵تا  ١٠نفر آنھا
)به وسيلۀ زندانی کردن يا اعدام( محکم تر بکند .ولی شايد ارزشش را نداشته باشد :آيا اين
واقعيت که دابل ما بی رحمانه کوبيده شده ،برای ھدف تبليغ در بين دھقانان سودمندتر نخواھد
بود؟ آيا اين در کسب ھم دردی و ھمفکری دھقانان عقب مانده نسبت به ما مؤثرتر نخواھد بود
تا اينکه دازينسکی را بزنيم؟ اين را بايد با دقت بيشتری سنجيد.
با درودھای کمونيستی
لنين
اولين بار در  ٢٢آوريل ١٩۶٢
در پراودا شمارۀ  ١١٢منتشر شد.
مجموعه آثار لنين ،جلد  ،۴٢ص ٣۵۴-۵۵
توضيحات
 – P.P.S. -١حزب سوسياليست لھستانی – يک حزب ناسيونال رفرميستی که در ١٨٩٢
تأسيس شد.
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