
 

  .لنين بچاپ رسيد. امضای نه ب" پراودا" روزنامه ١٩٠ در شماره ١٩٢١ اوت سال ٢٨ در تاریخ این نوشته

  
  لنين. ای. نوشته  و

  

  صورت جدیده دوران جدید و اشتباهات قدیم ب

  

ارد هر تحول خود ویژۀ تاریخ تغييرات چندی را در شکل تزلزالت خرده بورژوآئی، که هميشه در کنار پرولتاریا جای د

  .و هميشه بدرجات گوناگون در محيط پرولتاریا رخنه مينماید، موجب ميگردد

  

" سوسيال"رفرميسم خرده بورژوآئی، یعنی چاکری در آستان بورژوازی، که بوسيلۀ عبارات نغز دمکراتيک و 

ف و عبوس دمکراتيک و خواهشهای مذبوحانه پرده پوشی ميشود و انقالبی مآبی خرده بورژوائی که در گفتار مخو

مادامکه . این تزلزالت" سيالب"و متفرعن و در کردار تفرقه و پراکندگی و تهی مغزی صرف است ــ چنين است دو 

ه شکل این تزلزالت اکنون، ب. ترین ریشه های سرمایه داری برانداخته نشده، این تزلزالت ناگزیر است عميق

  .روی داده است، تغيير مينمایدمناسبت چرخش معينی که در سياست اقتصادی حکومت شوروی 

بلشویک ها راه قهقرا را در پيش گرفته بسوی : "برهان اصلی عناصر دارای ماهيت منشویکی چنين است

جمله، انقالب بورژوآئی از کار در  انقالب بهر حال، و انقالب اکتبر از آن. سرمایه داری ميروند و این فنای آنهاست

اعم از اینکه این مطلب بشيوۀ صرفًا منشویکی یا اس اری !". باد رفرميسمزنده ! زنده باد دمکراسی! می آید

  .گفته شده باشدو یا با روح انترناسيونال دوم و انترناسيونال دو و نيم، ماهيت آن یکی است

  

و یا آن بخش از اپوزیسيون کارگری ) ١(آلمان " حزب کمونيست کارگری"برهان اصلی نيمه آنارشيست ها نظير 

بلشویک ها اکنون دیگر به طبقه کارگر : " که از حزب بيرون رفته و یا در حال بيرون رفتن است چنين استسابق ما

 ١٩٢١در بهار سال " کرونشتات"شعارهائی که از اینجا نتيجه گيری ميشود کما بيش به شعارهای !" ایمان ندارند

  .شبيه است

  

 دقيقتر محاسبۀ نيروهای واقعی طبقاتی و فاکت که بنحوی هر چه هشيارتر و ست اوظيفۀ مارکسيست ها این

های انکار ناپذیر را در نقطۀ مقابل ندبه و زاری و سراسيمگی فيليسترهای اردوگاه رفرميسم و فيليسترهای 

  .اردوگاه انقالبی مآبی قرار دهند

  

له زمانی بين مرحلۀ نخست، که باصطالح  مرحله سياسی است، فاص. مراحل عمدۀ انقالب ما را بخاطر بياورید

ما طی تقریبًا ده هفته، برای نابودی واقعی .  ژانویه یعنی تا انحالل مجلس مؤسسان را، در بر ميگيرد۵ اکتبر تا ٢۵

 خود ماه حکومت ٨و کامل بقایای فئوداليسم در روسيه، صد برابر کار را انجام دادیم که منشویکها و اس ارها طی 

و  منشویک ها و اس ارها، و در خارجه تمام قهرمان انترناسيونال دو. اده بودندانجام د) ١٩١٧فوریه ــ اکتبر سال (

آنارشيست ها یا دست و پای خود را گم کرده در کناری . مقدار ارتجاع بودند نيم در آن هنگام دستياران بی

ــ چون کاری را که ما هنگام بورژوایی بود؟ البته بود،  آیا انقالب در آن. ما کمک ميکردنده ایستاده بودند و یا ب

مبارزۀ طبقاتی " دهقانان"ميبایست بپایان رسانيم عبارت بود از فرجام انقالب بورژوآ دموکراتيک و هنوز در داخل 

 انقالب مافوق سوسياليستی پرولتری کارهای بسيار زیادی انقالبولی در عين حال ما برای . وجود نداشت

  :بورژوایی انجام دادیم

 . از قدرت دولتی بيش از هر زمان گسترش دادیماین طبقهگر را در رشتۀ استفادۀ نيروهای طبقۀ کار )١



 

بورژوایی نظير آزادی " آزادی های"به بت های دموکراسی خرده بورژوایی یعنی مجلس مؤسسان و  )٢

 .مطبوعات برای ثروتمندان ضربتی وارد ساختيم، که در مقياس جهانی محسوس بود

 . گام عظيمی به پيش بود١٨٧١ و ١٧٩٣دیم که پس از سالهای  شوروی بوجود آورطرازما دولت  )٣

رواج عبارت پردازی انقالبی عليه صلح ـــ عبارت پردازی نيمه ميهن پرستانه در بين . مرحله دوم صلح برست است

خرده بورژوآ سراسيمه وار یا با شادی . در بين بخشی از بلشویکها" چپ"اس ارها و منشویک ها و عبارت پردازی 

ولی اس ارها و منشویک ". همينکه با امپریاليسم آشتی کردیم دچار فنا شده ایم: "وذیانه علی الدوام ميگفت م

ما این بود که " آشتی. "ها، بمثابه شریک غارتگری بورژوائی بضد کارگران، با امپریاليسم آشتی می کردند

رگران را نجات بخشيم و ضربات باز هم بخشی از دارائی خود را به غارتگر ميدادیم تا بدینوسيله حکومت کا

در آنزمان خيلی " نيروی طبقۀ کارگر ایمان نداریم"از این عبارات که گویا ما به . شدیدتری به غارتگر وارد سازیم

  .شنيدیم، ولی نگذاشتيم با عبارت پردازی ما را بفریبند

  

 تا ١٩١٨ تا ورانگل، یعنی از سال "هواداران مجلس مؤسسان"جنگ داخلی از شورش چکسلواکها و : مرحلۀ سوم

این ارتش اکنون هم در مقابل ارتش هر یک ازکشورهای آنتانت، . در آغاز جنگ ارتش سرخ ما وجود نداشت. ١٩٢٠

و با وجود این ما در مبارزه عليه کشورهای آنتانت، که . چنانچه نيروهای مادی با هم مقایسه شوند، ناچيز است

اتحاد دهقانان و کارگران تحت رهبری قدرت دولتی پرولتری ـــ بعنوان .  پيروز شدیمدارای اقتدار جهانی هستند،

منشویکها و اس ارها نقش دستيار سلطنت را . ایقه ای ارتقاء یافته استسمدارج بيه مظفریت تاریخ جهانی ـــ ب

و " ظریف"روش بسيار (ور و خواه مست) وزراء، سازماندهان، موعظه گران(بازی ميکردند، ـــ خواه دستيار مستقيم 

بسيار رذیالنه چرنف ها و مارتف ها که ظاهرًا خود را کنار ميکشيدند ولی عمًال با قلم خود عليه ما فعاليت 

بخشی به ما کمک ميکردند و بخشی با : ور ميزدند ور و آن اینه آنارشيست ها هم مذبوحانه خود را ب). ميکردند

  . با شکاکيت خود کارها را خراب ميکردندفریادهای خود عليه انضباط نظامی یا

  

) آیا برای مدت مدید؟(کشورهای آنتانت مجبور شدند دست از مداخلۀ مسلحانه و محاصره بردارند : مرحله چهارم

سابقه ای ویران شده است به زحمت دارد به حال می آید و تازه دارد به تمام ژرفای ویرانی  کشوری که بنحو بی

 ترین مصائب و وقفه صنایع و خشکسالی و قحطی و بيماری های همه گير را احساس می پی ميبرد و دردناک

  .نماید

  

دشمن . ما در مبارزۀ جهانی ـــ تاریخی خود به عالی ترین مدارج و در عين حال به دشوارترین مرحله رسيده ایم

گارد سفيدی ها نيست که دشمن ـــ اردوگاههای . در لحظه کنونی و در دوران کنونی دیگر دشمن دیروز نيست

دشمن . تحت فرمان مالکين و مورد پشتيبانی کليه منشویک ها و اس ارها و تمام بورژوازی بين المللی بودند

عبارت است از وضع معمولی و متعارفی اقتصادیات کشور خرده دهقانی ما که صنایع بزرگ آن ویران و خراب 

ه ما را مانند هوا احاطه کرده است و با شدتی بسيار در دشمن عبارت است از عنصر خرده بورژوایی ک. است

یعنی از مسير طبقاتی خود . و اما پرولتاریا جنبه طبقاتی خود را از دست داده است. صفوف حزب رخنه ميکند

و . فابریک ها و کارخانه ها از کار بازایستاده اند و پرولتاریا ضعيف و پراکنده و ناتوان شده است. خارج شده است

ال آنکه عنصر خرده بورژوایی داخل کشور از جانب تمام بورژوازی بين المللی، که هنوز دارای اقتدار جهانی ح

  .است، پشتيبانی ميشود

  

مورد دچار ترس نشد؟ بویژه قهرمانانی نظير منشویک ها و اس ارها و شواليه های  چگونه می توان در این

بلشویکها به سرمایه داری باز "ــ " چپ" دوستدار عبارت پردازی انترناسيونال دو و نيم و آنارشيستهای زبون و



 

این فریادها را ما به حد ". ميگردند، کار بلشویکها تمام است، انقالب آنها هم از حدود انقالب بورژوایی فراتر نرفت

  .کافی می شنویم

  

  .ولی ما دیگر به این فریادها عادت کرده ایم

خطر : ما به کارگران و دهقانان می گویيم.  مستقيمًا به چهره خطر مينگریمما. ما خطرات را کوچک نمی شماریم

عظيم است ــ هم پيوستگی، پایداری و خونسردی بيشتر نشان دهيد، عناصر منشویک و اس ار و آشوب طلبان 

  .و هوچی ها را بدور افکنيد

  

گونه که دیروز از لحاظ نظامی به دشمن از لحاظ اقتصادی بمراتب نيرومندتر از ما است، همان. خطر عظيم است

ما، خواه برای تصفيه روسيه از . ما این را می دانيم و نيروی ما در دانایی ما است. مراتب نيرومندتر از ما بود

فئوداليسم، خواه برای تکامل کليه نيروهای کارگران و دهقانان، خواه برای مبارزه جهانی عليه امپریاليسم، خواه 

 بين المللی، که از قيد دنائت ها و پستی های انترناسيونال دوم و انترناسيونال دو و نيم برای جنبش پرولتری

ما . رهایی یافته است، آن چنان کار زیادی انجام داده ایم که فریادهای آشوب طلبانه در ما تأثيری نمی کند

به تمام جهانيان ثابت کرده ایم که و با کردار خود " موجه ساخته ایم"فعاليت انقالبی خود را کامًال و بيش از حد 

منشویکی ـــ اس آری و رفرميسم جبونانه ای که در لفافه عبارات " دمکراسی"انقالبی گری پرولتری برخالف 

  .مطنطن پرده پوشی می شود، به چه کارهایی قادر است

  

 تواند خود را هر کس پيش از آغاز یک مبارزه کبير از شکست بهراسد، فقط به قصد استهزاء کارگران می

  .سوسياليست بنامد

  

همانا بدان جهت که ما هراسی نداریم مستقيمًا به چهره خطر بنگریم، لذا از نيروهای خود برای مبارزه بهتر 

استفاده می نمایيم، ــ شانس ها را هوشيارانه تر، با احتياط تر و با حساب بيشتری می سنجيم و به تمام 

همانگونه که اکنون حتی (تفرقه نيروهای دشمن است تن در می دهيم گذشت هایی که موجب تقویت ما و 

گذشتی بود که موجب تقویت ما و تفرقه نيروهای " صلح برست"احمق ترین افراد هم متوجه شده اند که 

  ).امپریاليسم بين المللی گردید

  

مایه داری دولتی به معنای منشویک ها فریاد می کشند که ماليات جنسی، آزادی بازرگانی، اجازه امتيازات و سر

 لوی کمونيست سابق افزوده شده است؛ از این لوی ،به این منشویکها در خارجه. ورشکستگی کمونيسم است

مادام که اشتباهات را ممکن بود به عنوان عکس العملی در مقابل اشتباهاتی تلقی کرد که کمونيست های 

 شده بودند، می بایست دفاع کرد؛ ولی وقتی به جای مرتکب) ٢( در آلمان ١٩٢١، به ویژه در مارس " چپ"

  .اعتراف به عدم حقانيت خود، در تمام جهات به منجالب منشویسم در ميغلتد، دیگر از وی نباید دفاع کرد

 بود که ١٩١٨گر ميتوانيم الاقل این نکته ساده را متذکر شویم که هنوز بهار سال  ما به منشویکهای جنجال

 ائتالف و اتحاد با سرمایه داری دولتی را عليه عنصر خرده بورژوایی اعالم نمودند و از آن کمونيست ها اندیشه

بلشویک ها همان موقع بصير و ! در نخستين ماه های پيروزی بلشویک ها! سه سال پيش از این. دفاع ميکردند

 را در مورد نيروهای از آن زمان به بعد هم هيچکس نتوانسته است صحت حساب هوشيارانه ما. هوشيار بودند

  .موجود تکذیب نماید

  

پيش "که او پيروزی سرمایه داری را بر آن ها (لوی، که به منجالب منشویسم درغلطيده است، به بلشویک ها

، همانگونه که همه خرده بورژواها، دمکراتها، سوسيال دمکراتها و غيره فنای ما را در صورتی که "بينی می کند



 

 طبقه کارگر تمامتوصيه ميکند  برای گرفتن کمک، به !) سازیم پيش بينی می کردندمجلس مؤسسان را منحل 

  !. به آنها کمک می کرده استاز طبقه کارگر  بخشیزیرا، اگر مالحظه بفرمایيد، گویا تاکنون فقط! رجوع نمایند

اپوزیسيون " از افراد دراین مورد لوی بنحو شگرفی با آن نيمه آنارشيست ها و هوچی ها و تا اندازه ای با برخی

  سابق جور می آید که دوست دارند عبارت پر سر و صدایی درباره این موضوع به کار برند که گویا " کارگری

  

هم منشویکها و هم عناصر آنارشيست منش این ". به نيروهای طبقه کارگر ایمان ندارند"بلشویک ها اکنون دیگر 

را بدون اینکه بتوانند درباره مضمون واقعی و مشخص آن تعمق نمایند، به بت تبدیل " نيروهای طبقه کارگر"مفهوم 

  .می نمایند، سخن آرایی جایگزین بررسی و تجزیه و تحليل این مضمون می گردد

  

 انقالبی ناميده شوند، عمًال هر وقت اوضاع جنبه جدی به خود می حضرات عضو انترناسيونال دو و نيم، که مایلند

گيرد، ضدانقالبی از کار درمی آیند، زیرا از تخریب قهری دستگاه دولتی کهنه می ترسند و به نيروهای طبقه کارگر 

س می داند همه ک. وقتی ما این مطلب را در مورد اس ارها و شرکاء می گفتيم، عبارت پردازی نبود. ایمان ندارند

که انقالب اکتبر عمًال نيروهای جدید و طبقه جدیدی را به پيش کشيد، و بهترین نمایندگان پرولتاریا اکنون روسيه 

را اداره می کنند و ارتش به وجود آورده و آن را اداره کرده اند و دستگاه اداری محلی و غيره ایجاد نموده و صنایع و 

 این دستگاه اداری کجروی های بوروکراتيک وجود دارد، ما این شر را پنهان اگر در. غيره را رهبری می نمایند

کسی که به علت مبارزه عليه کجروی نظام نوین، . نداشته، بلکه افشا می سازیم و عليه آن مبارزه می کنيم

ورده و آن را مضمون آنرا فراموش می کند و این نکته را از یاد می برد که طبقه کارگر دولت طراز نوین به وجود آ

  .اداره می کند، چنين کسی صرفًا قادر به تفکر نيست و روی هوا صحبت می کند

  

اگر جریان ورود نيروهای تازه نفس طبقه کارگر اکنون ضعيف  و گاهی . نامحدود نيست" نيروهای طبقه کارگر"ولی 

باال " فرمان های مربوط به بسيار ضعيف است، اگر عليرغم تمام فرمان ها، شعارها و تبليغات، عليرغم تمام

، مع الوصف جریان ورود این نيروها ضعيف است، در این جا دیگر خالص کردن گریبان خود به "کشيدن غيرحزبی ها

معنایش سقوط تا مرحله عبارت پردازی پوچ " بی ایمانی به نيروهای طبقه کارگر"وسيله سخن آرایی درباره 

  .است

  

ی نوین پدید نمی آیند؛ این نيروها جز با آهستگی نمو نمی کنند؛ جز بر معين این نيروها" تنفس"بدون یک 

 نمی از جای دیگری) به عبارت دقيق تر و مشخص تر بر اساس الکتریفيکاسيون( اساس صناعت بزرگ احيا شده 

  .توان این نيروها را بدست آورد

  

کارگردر کشور خرده دهقانی ویران پس از تشنجات بسيار عظيمی که در جهان سابقه نداشته است، برای طبقه 

شده، برای طبقه کارگری که در مقياسی وسيع بر اثر از دست دادن جنبه طبقاتی آسيب دیده است، مدت زمان 

خود "معينی الزم است تا نيروهای نوین بتوانند رشد یابند و خود را برسانند و نيروهای قدیمی و فرسوده بتوانند 

 ١٩٢١ ـ ١٩١٧دستگاه نظامی و دولتی، که پيروزمندانه از عهده آزمایشات سالهای ایجاد یک ". را مرمت نمایند

و موجودیت آنها در سخن ( را که واقعًا موجودند " نيروهای طبقه کارگر"برآمده، ــ کار عظيمی بوده است که آن 

ید این مطلب را با. به خود مشغول کرده و تصرف نمود و تمامًا در برگرفته است) آرایی های هوچی ها نيست

  . طبقه کارگر ا به حساب آوردجدید نيروهای بطئیدرک کرد و واقعيت، یا بهتر بگویيم ناگزیری اضافه رشد 

  

به " دمکراسی"که آری عليرغم اراده (بلشویک ها فریاد می زنند " بناپارتيسم"هنگامی که منشویک ها درباره 

اکتيک بورژوازی به احسن وجهی بيان می گردد و ميليوکف ، بدین وسيله ت)ارتش و دستگاه دولتی تکيه ميکنند



 

بورژوازی به درستی این . ، پشتيبانی می نماید)١٩٢١بهار سال " (کرونشتات"هم به درستی از آن، از شعارهای 

اکنون عبارتند از پيشاهنگ نيرومند این طبقه " طبقه کارگر "واقعی" نيروهای"موضوع را در نظر می گيرد که 

 سال با کردار خود نقش و عنوان و نيروی ٢۵ب کمونيست روسيه که نه دفعتًا، بلکه در جریان یعنی حز(

بعالوه عناصری که در اثر از دست دادن جنبه ) بقه انقالبی را برای خود بکف آورده استطیگانه " پيشاهنگ"

  .تسليم پذیرندطبقاتی به حداکثر ضعيف شده و در برابر تزلزالت منشویکی و آنارشيستی به حداکثر 

  

اکنون عمًال نفوذ عناصر منشویک و آنارشيست تقویت می " اعتماد بيشتر به نيروی طبقه کارگر"در لفافه شعار 

هر کارگر ؟آگاه باید .  با وضوح تمام این موضوع را ثابت کرد و نشان داد١٩٢١کرونشتات در بهار سال : گردد

عربده می زنند رسوا کند و طرد نماید، زیرا این "  طبقه کارگربی ایمانی ما به نيروهای"کسانی را که درباره 

هوچی ها عمًال دستيار بورژوازی و مالکين هستند، که از راه بسط نفوذ منشویک ها و آنارشيست ها سياست 

  .تضعيف پرولتاریا را، که به سود بورژوازی و مالکين است، عملی می نمایند

  

  !تعمق شود" نيروهای طبقه کارگر"ن واقعی مفهوم این است کنه مطلب، هر آینه در مضمو

حضرات گرامی کجا است کار شما، کجا است فعاليت شما در رشته باال کشيدن واقعی غير حزبی ها برای 

کنونی، یعنی جبهه اقتصادی و فعاليت در ساختمان اقتصادی؟ این است سؤالی که " جبهه"شرکت در مهمترین 

بدین وسيله است که همواره می توان و باید هوچی ها را رسوا . هوچی ها مطرح نمایندکارگران آگاه باید در برابر 

ساخت و ثابت کرد که آنها در عمل به ساختمان اقتصادی کمک ننموده، بلکه مانع آن می گردند، به انقالب 

ت خرده بورژوایی را پرولتری کمک ننموده، بلکه مانع آن می گردند، تمایالت پرولتری را عملی نکرده، بلکه تمایال

  .عملی می نمایند و در آستان طبقه بيگانه به خدمت مشغولند

  

نابود باد دستياران غيرآگاه گارد سفيدی ها که اشتباهات بهار سال ! نابود باد هوچی ها: شعار ما چنين است

حظه کنونی و وظایف برای کار عملی که در آن خود ویژگی ل!  کرونشتاتی های بداقبال را تکرار می نمایند١٩٢١

  .ما کردار الزم داریم نه گفتار! آن در نظر گرفته شود به پيش

  

تجزیه و تحليل  هوشيارانه این خود ویژگی و محاسبه نيروهای طبقاتی واقعی و دور از هرگونه پندار به ما چنين 

اداری و سياسی عمومی ــپس از دوران حصول کاميابی هایی که پرولتاریا در رشته خالقيت جنگی و   :می گوید

به دست آورد، و تاریخ نظير آن را هنوز به خود ندیده بود، فرارسيدن دوران نشو و نمای به مراتب بطئی تر 

مسبب آن اشخاص یا احزاب نبوده، بلکه علل ابژکتيف . نيروهای نوین جنبه تصادفی نداشته، بلکه ناگزیر بود

رتر، بطئی تر و تدریجی تر خواهد بود؛ این امر از ماهيت این کار در در امور اقتصادی، ناگزیر ساختمان دشوا. است

 این امر از دشواری های خاص امور اقتصادی و، اگر. مقایسه با امور نظامی، اداری و سياسی ناشی می گردد

  .استعمال این اصطالح جایز باشد، از عمق بيشتر زمينه آن ناشی می گردد

  

با احتياطی سه باره، باید بکوشيم وظایف خود را در این مرحله جدید و عالی تر بدین جهت ما با نهایت احتياط، 

در تعيين این وظایف قانع تر باشيم؛ بيشتر گذشت قایل گردیم، البته در آن حدودی که . مبارزه تعيين نمایيم

 چه سریع تر به ما باید هر.  گذشت قایل شودمی تواندپرولتاریا، با حفظ موقعيت خود به عنوان طبقه حاکمه، 

جمع آوری ماليات جنسی معتدل بپردازیم و هر چه بيشتر برای بسط و تحکيم و احيای اقتصاد دهقانی آزادی 

قایل شویم؛ بنگاه هایی را که وجودشان برای ما ضرورت مطلق ندارد به اجاره کنندگان و از آن جمله به سرمایه 

ا ائتالف یا اتحاد دولت پرولتری با سرمایه داری دولتی عليه برای م. داران خصوصی و امتيازداران خارجی بدهيم

" هفت بار گز کن و یک بار ببر"این اتحاد را باید از روی کاردانی و طبق اصل . عنصر خرده بورژوایی ضرورت دارد



 

رشته های هر چه کمتری از کار، و فقط آن رشته هایی را که مطلقًا ضروری هستند، برای خود . عملی ساخت

ولی در عوض به نحوی .  متمرکز کنيمدر عرصه کوچکترینيروهای ضعيف شده طبقه کارگر را . قی بگذاریمبا

گام به . استوارتر خود را پابرجا سازیم و خود را نه یکبار و نه دوبار، بلکه بارها بوسيله تجربه عملی وارسی نمایيم

یم در چنين راه دشوار، در چنين اوضاع و احوال شاق ما دار که" ارتشی"گام و وجب به وجب به پایش رویم ـــ واال 

غير "، "خسته کننده"هر کس این کار برایش .  پيشروی کندنمی تواندو با وجود چنين مخاطراتی به نحو دیگری 

است، هر کس روی ترش می کند یا دچار سراسيمگی می گردد یا به وسيله سخن آرایی " نامفهوم"و " جالب

ــ چنين کسی را .  و غيره خود را سرمست می سازد"شور و هيجان پيشين"و " ی پيشيناعتال"درباره فقدان 

و تحویل بایگانی داد تا نتواند زیانی وارد سازد، زیرا او نمی خواهد یا نمی تواند در " از کار مرخص نمود"بهتر است 

  .مورد خود ویژگی لحظه کنونی و مرحله کنونی مبارزه بيندیشد

  

انی عظيم کشور و به ته کشيدن قوای پرولتاریا با بکار بردن یک رشته مساعی تقریبًا مافوق ما در شرایط ویر

طاقت انسانی به دشوارترین کارها دست می زنيم که عبارت است از ساختمان بنياد اقتصاد واقعًا 

دشمن هنوز . عتبين صنایع و زرا) مبادله محصول: بعبارت صحيح تر(سوسياليستی، و برقراری مبادله صحيح کاال 

به مراتب نيرومندتر از ما است؛ مبادله کاال به شيوه آنارشيستی و انبان بدوشی و انفرادی در هر گام کار ما را 

ما دشواری ها را به نحوی روشن می بينيم و به نحوی سيستماتيک و با سرسختی برای فائق . مختل می سازد

ید ابتکار و استقالل بيشتر و نيروی بيشتری داده شود و به سازمان های محلی با. آمدن بر آنها می کوشيم

طبقه کارگر از راه دیگری نمی تواند جراحات خود را التيام . نسبت به تجربه عملی آنها توجه بيشتری مبذول گردد

ری پرولتاریای خود را احياء نماید و اعتماد دهقانان نسبت به رهبری پرولتری از راه دیگ" نيروی طبقاتی"بخشد و 

نمی تواند راسخ گردد، مگر به موازات احراز موفقيت واقعی در رشته احيای صنایع  و برقراری شيوه صحيح مبادله 

به موازات این موفقيت ها است که ما جریانی . دولتی محصوالت که هم برای دهقان و هم برای کارگر صرفه دارد

ر طبق دلخواه یک یک ما نباشد، ولی ما این جریان را از نيروهای نوین به دست خواهيم آورد، شاید سرعت این ام

  .به دست خواهيم آورد

  

  !در راه کاری بطئی تر و محتاطانه تر، متين تر و استوارتر به پيش

  

 از حزب ١٩١٩است که در اکتبر سال " چپ ها"ـ منظور لنين گروه خرده بورژوای آنارشيستی ـ سندیکاليستی ١

این گروه خود را .  به تشکيل سازمان مستقل خود پرداخت١٩٢٠ آوریل سال کمونيست آلمان منشعب شد و در

 آلمان تکيه گاهی نداشت بعدًا به صورت رگروه نامبرده که در ميان توده کارگ. حزب کمونيست کارگری آلمان ناميد

حاد یک فرقه ناچيز در آمد که نسبت به حزب کمونيست و طبقه کارگر روش خصومت آميزی داشت و عليه ات

  .شوروی حمالت افترا آميز می کرد

  

طبقه کارگر را به سوی یک قيام قبل از " چپ ها"این بود که  - در حزب کمونيست آلمان" چپ ها"اشتباهات ـ ٢

بورژوازی آلمان با استفاده از این وضع کارگران را در لحظه ای نامساعد به قيام مسلحانه . موقع سوق می دادند

کارگران نواحی .  آتش قيام کارگران شعله ور گردیدی در نواحی آلمان وسط١٩٢١سال در مارس . تحریک نمود

صنعتی دیگر از این قيام پشتيبانی نکردند و در نتيجه این امر با وجود مبارزه قهرمانانه کارگران، قيام به سرعت 

رانی در دفاع از تاکتيک را لنين ضمن سخن" چپ ها"ارزیابی این قيام و انتقاد از اشتباهات . درهم شکسته شد

بيان " نامه به کمونيست های آلمان"انترناسيونال کمونيستی که در سومين کنکره کمينترن ایراد نمود و در 

 .داشته است

  


