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مقدمھ

ن کتاب قسمت اعظمی است از مقاالتی کھ لنین در مورد مسائل مربوط بھ مبارزات و فعالیتھا ای
چھ «نوشتھ. در این مجموعھ آثار مھمی نظیر ١٩١٧ھای کارگری تا انقالب اکتبر در اتحادیھ
کھ قبال بھ ]٣[»دربارۀ اعتصاب«و ]٢[»یک گام بھ پیش دو گام بھ پس«و ]١[»باید کرد؟

ھای اند. قسمتی از مقاالت و بحثھا در اطراف مسئلۀ اتحادیھھ شده است نیامدهفارسی ترجم
در بین گرایشھای متفاوت درون حزب بلشویک است اخیراً ١٩٢٠- ٢١کارگری کھ در سالھای 

قسمتھای دیگر این مقاالت و بحثھا بھ انضمام ]٤[بھ زبان فارسی ترجمھ و منتشر شده است.
مارکس و سایر فعالین برجستۀ جنبش کارگری بین المللی در بخش دوم ھایی از مقاالت و نوشتھ

این کتاب منتشر خواھد شد.
ھای کارگری چیزیست کھ بطور مسئلۀ مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگر و مسئلۀ اتحادیھ

عمیق در بین جنبش اپوزیسیون کھ خود را جزئی از جنبش کارگری ایران می داند مورد بحث 
رفتھ. این از یک طرف بھ علت طرز تفکر حاکم بر این اپوزیسیون است کھ نقطۀ قرار نگ

ھای خود را نھ بر مبنای منافع مشخص طبقاتی طبقۀ کارگر، بلکھ بر شروع بحثھا و نوشتھ
مبنای مردم بطور کلی، خلق، توده، زحمتکشان و غیره می گذارد، و در تحلیلھای خود بھ نحوی 

ھ دست فراموشی می سپارد. این طرز برخورد را در اغلب ادبیات ، طبقات را ب»دمکراتیک«
ایست کھ در روسیھ نیز مارکسیستی ایران می توان بھ سادگی مشاھده کرد. این عارضھ

نارودنیکھا و سوسیال ]٥[بلشویکھا سالھا با آن جنگیدند تا آنرا ریشھ کن کنند. پاپولیسم
ل و پاپولیسم بورژوازی لیبرال روسیھ در رولوسیونرھا در جناح خرده بورژوازی رادیکا

پروسۀ انقالب روسیھ سرانجام بھ یک چیز رسید، رودرروئی مستقیم با طبقۀ کارگر. از طرف 
در ایران است کھ ھرگز خود را با تمام » مارکسیستی«دیگر، این روش سنتی قدیمی جنبشھای 

» مارکسیست«اپوزیسیون اند، و نیرو درگیر مسائل خاص طبقۀ کارگر در حال رشد نکرده
عصر حاضر ایران ھنوز این میراث گذشتھ را بھ دوش می کشد. فراموش نشود کھ شرایط 

اجتماعی در ایران، رشد سرمایھ داری با ویژگیھایش و جنبش کارگری جوان -عینی اقتصادی 
ر از توجھ و تمرکز فعالیت د» مارکسیست«نیز مزید بر علت گردیده کھ نیروھای اپوزیسیون 

مبارزات طبقۀ کارگر بھ دور بمانند. ولی این موضوع بھ ھیچ وجھ عارضھ را توجیھ نمی کند. 
ایرانی یک فرق کیفی » مارکسیستھای«ناگفتھ نماند کھ بین مارکسیستھای انقالبی روسیھ و 

وجود دارد و آن اینست کھ آنھا تمام نیرو، مطالعات و بحثھای خود را در چارچوب جنبش 
کوچک و جوان، در درون سازمانھا کارگری، و در رابطھ با سازماندھی طبقۀ کارگری ولو 

ایرانی بطور غالب و عمده، فعالیتھا، » مارکسیستھای«کارگر متمرکز می کردند، حال آنکھ 
مطالعات و بحثھای خود را بر محور و مبانی بسیار انتزاعی و بحثھای کلی در مورد طبقۀ 

اند کھ بالقوه می توانستند ھم اینجا و آنجا گرایشات یا افرادی بودهاند، و اگرکارگر محدود نموده
بھ جنبش و مبارزات کارگری خدمت نمایند، در عمل بھ دنبال برخی مسائل کلی کھ از جنبش 
کارگری در ایران بسیار دور بوده و از نیازمندیھای آن برنخاستھ گشتھ و در واقع بھ دنبال ذھن 

اند.خود رفتھ»روشنفکرمآبانۀ«کنجکاو 
در سطح جنبش کارگری ایران ھستند کھ بطور » مارکسیستھا«در حال حاضر جناحھایی از 

کلی درکشان از واقعیات جنبش کارگری و ھمچنین از مارکسیسم آنقدر سطحی و دگم است کھ 
ای حاکم در جنبش را نمی بینند، بلکھ در عرش اعال، خود را نمایندگان نھ تنھا ضعفھای ریشھ
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ی و حاضر طبقۀ کارگر و بلشویکھای ایرانی می بینند. از طرف دیگر ھستند کسانی کھ مدتی ح
اند، و این قدمی بھ جلو است، ولی از آنجائی کھ است بھ این ضعفھا و کمبودھای جنبش پی برده

مسئولیت بخشی از این کمبودھا و سردرگمی ھا بھ عھدۀ خودشان است، بجای اینکھ با انتقاد از 
و ارائۀ آلترناتیوھای مشخص در راه نزدیک شدن بھ مبارزات کارگری در ایران بھ خود 

برطرف نمودن این ضعفھا کمک کنند، تمام مسئولیتھا و علل این کمبودھا را در شرایط 
اجتماعی ایران جستجو می کنند، و طوری وانمود می کنند کھ گویا این ضعفھا در - اقتصادی 

در نتیجھ موجھ بوده و ھمۀ ،اجتماعی جامعۀ ایران اجتناب ناپذیر-ھمۀ مراحل رشد اقتصادی 
ھایشان در توجیھ می کنند. بنابراین افکار، بحثھا و نوشتھ» شرایط عینی«کمبودھا را با گفتن 

اطراف ھمان سؤالھای قدیمی دور می زند و تنھا شیوۀ برخورد آنھا اصالح شده است. این جنبۀ 
اصلی ھنوز بجای خود باقی است. ھنوز در آنھا یک تحول بنیادی مثبت تغییر است ولی اشکال 

کھ منجر بھ طرح سؤالھای جدید کھ مربوط بھ جنبش کارگری ایران و طبقۀ کارگر ایران باشد، 
انجام نگرفتھ است.

ایرانی را از توجھ بھ مسائل جنبش » مارکسیستھای«ای کھ این سردرگمی و ضعف ریشھ
ر کھ گفتھ شد از طرفی ناشی از طرز تفکر پاپولیستی (خلق، مردم، کارگری بازداشتھ، ھمانطو

توده، زحمتکشان بطور کلی و غیره) است کھ آنھا را از تجزیھ و تحلیل دقیق و علمی جامعۀ 
ایران بازداشتھ و منجر بھ عجز آنھا در ارائۀ راه حلھای عملی و برنامۀ مشخص در مورد 

دیگر بھ علت غرق شدن آنھا در مسائل کلی و انتزاعی جنبش کارگری ایران گردیده و از طرف 
ای است کھ آنھا را از فھم عملی مسائل جنبش کارگری بین المللی بطور اعم و آکادمیک مآبانھ

مسائل خاص مبارزات کارگری در ایران بازداشتھ است.
طور اعم، و در مجموعھ مقاالت لنین کھ در اینجا آمده نشان داده شده کھ جنبش کارگری روسیھ ب

ھا، روزمرۀ کارگران، اعتصابات در کارخانھ» اقتصادی«مسائل مبارزات کارگران، مبارزات 
کارگران در » اقتصادی«تظاھرات کارگران و غیره، ضرورت سازماندھی این مبارزات 

ھای کارگری، بمثابۀ ھای اولیۀ اتحادیھھای کارگری و یا حداقل کمک بھ ایجاد ھستھاتحادیھ
لیھ و ضروری برای تحکیم و ساختمان حزب بلشویک، تا چھ حد برای مارکسیستھا در شرط او

روسیھ حائز اھمیت بوده است. در اینجا سعی می شود بھ نحوی فشرده مطالبی چند پیرامون 
مبارزات اقتصادی و سیاسی کارگران بیان شود.

کارگری توجھی عمده ما بطور کلی بھ خواستھا و مسائل جنبش » مارکسیستھای«از آنجا کھ 
نداشتھ و ندارند، از این فصل مھم پروسۀ انقالب روسیھ و مبارزۀ بلشویکھا در جنبش کارگری 

اند و بدون اینکھ برای فھم پیچیدگی و اھمیت آن نیروئی صرف نیز بدون توجھ و دقت گذشتھ
گریبان خود کنند، با دست بھ دامن شدن بھ چند شعار کلی و کلیشھ وار دربارۀ جنبش کارگری،

از مبارزه و » مارکسیستھا«اند. تنھا چیزی کھ غالباً از برداشت را از مسئولیت خالص کرده
ھای کارگری و ھای اتحادیھاھمیت مبارزات اقتصادی و سیاسی و مبارزه برای ایجاد ھستھ

ل ھای کارگری در روسیھ می شنویم معموال چند جملھ و نقھمچنین شرکت در مبارزات اتحادیھ
می باشد. چیزی کھ این بھ اصطالح » چھ باید کرد؟«قول بریده شده از اینجا یا آنجای 

می خواھند بھ ما یاد بدھند اینست کھ مبارزۀ اقتصادی و » چھ باید کرد؟«مارکسیستھا از 
نمی » انقالبی«ھستند، و جنبش » بورژوایی«ندارند، » انقالبی«ھای کارگری، اھمیت اتحادیھ

کارگران ھدر بدھد. حال آنکھ » ایاتحادیھ«یا » اقتصادی«یش را در مبارزات تواند نیروھا
واقعیت انقالب روسیھ بھ ما چیز دیگری یاد می دھد. مارکسیسم انقالبی بھ ما می آموزد کھ اگر 

جنبش «شما مارکسیست ھستید و اگر نیروھایتان ھنوز وسیع و متمرکز نشده، قبل از اینکھ یک 
ای آکادمیک خود بسازید، باید این نیروھای کم را فقط در مبارزات اقتصادی در مغزھ» انقالبی
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ھا صرف کنید. باید قبل از ھر چیز سنگرھای و سیاسی، مبارزات روزمرۀ کارگران در کارخانھ
ھا محکم کنید. چرا کھ فقط در اینجاست کھ شما می توانید جنبش واقعی خود را در کارخانھ

یروھای خود را قوی و متمرکز سازید تا بتوانید بھ مسائل اقشار و طبقات انقالبی را رشد دھید، ن
چھ باید «دیگر نیز بپردازید. این مقاالت در درجۀ اول نشان می دھد کھ خود لنین حتی در 

طبقۀ کارگر در » اقتصادی«ھای کارگری و مبارزات تأکید نموده کھ مبارزات اتحادیھ» کرد؟
ری برای مارکسیستھای انقالبی در مقابل نیروھای خرده مراحل اولیۀ رشد جنبش کارگ

ما » مارکسیستھای«بورژوازی رادیکال و بورژوازی لیبرال حائز اھمیت درجۀ اول می باشد. 
را دوباره مطالعھ بفرمایند. برای جنبش سوسیال دمکراسی انقالبی » چھ باید کرد؟«بھتر است 

سراسر پروسۀ انکشاف انقالبیش برای مبارزه روسیھ در مراحل اولیۀ رشد خود و ھمچنین در 
بکنند و » سیاسی«با نیروھائی نظیر نارودنیکھای پاپولیست کھ می خواستند فقط مبارزۀ 

طبقۀ کارگر » اقتصادی«بورژوازی لیبرال، تمرکز و پافشاری بر اھمیت مبارزات » سیاسیون«
» سوسیال دمکراتیک«بش ھای کارگری و سپس سوق دادن آنھا بھ جنو سازماندھی اتحادیھ

درجۀ اول اھمیت را داشتھ (مقدمۀ لنین بر مجموعۀ دوازده سال، ھمین کتاب). سوسیال 
ای در پیرامون ) دست بھ فعالیت افشاگرانھ و تھییجی بی سابقھ١٨٩٠دمکراتھا در سالھای نود (

ا این مبارزه کارگران زدند. برای لنین و سایر بلشویکھ» اقتصادی«مسائل کارخانھ و مبارزات 
نھ تنھا اجتناب ناپذیر بلکھ مفید، الزم و ضروری برای رشد جنبش کارگری روسیھ بود. مھم تر 

را نھ بھ عنوان یک نوشتۀ مجرد » چھ باید کرد؟«اینکھ ھمانطور کھ لنین خود بارھا اشاره نمود 
رایط مشخص و منفرد از کل افکار و پروسۀ رشد فعالیتھای بلشویکھا، بلکھ آنرا باید در ش

تاریخی رشد انقالب روسیھ در نظر گرفت (نامۀ لنین بھ رفیق گوسف، ھمین کتاب). و در نظر 
داشت کھ تنھا بر مبنای یک جنبش اقتصادی وسیع بود کھ جنبش انقالبی روسیھ توانست رشد 

ھا برای کنگرۀ پنجم حزب سوسیال دمکرات روسیھ، ھمین کند و شکل بگیرد (طرح قطعنامھ
کتاب).

» اقتصادی«ایرانی روشن شود، اھمیت مبارزۀ » مارکسیستھای«ای کھ باید برای مطلب عمده
کارگران می باشد. ھمانطور کھ قبال اشاره شد در اوان رشد جنبش کارگری در روسیھ سوسیال 
دمکراتھا (مارکسیستھای انقالبی) منجملھ لنین معتقد بودند کھ برای اینکھ بتوان بھ این جنبش 

در حال رشد و جوان قدرت بخشید، الزم است کھ با عقاید و طرز تفکر رایج کارگری
معتقد بودند، ولی » بھ مبارزۀ سیاسی«نارودنیکی آن زمان مبارزه کرد. نارودنیکھا بھ اصطالح 

بھ چھ معنی؟ بھ معنی اینکھ آنھا کاری بکار مبارزات روزمرۀ کارگران نداشتند و می خواستند 
ای کارگران و اقشار دیگر بجنگند. از طرف دیگر، بورژوازی لیبرال ھم بر» در سطح سیاسی«

بود. برای آنھا این بدان معنی بود کھ کاری بھ کارگران و » مبارزۀ سیاسی«فقط معتقد بھ 
از طریق درخواستھای » سطح سیاسی«ھا نداشتھ باشند و در مبارزات روزمرۀ آنھا در کارخانھ

با این یا آن آقای وزیر تزار، فعالیت خود را ادامھ دھند. تحت شبھ پارلمانی و بحث و مشاجره
این شرایط ، جنبش کارگری بسیار جوان در روسیھ در حال رشد بود. کارگران برای 
خواستھای اولیۀ حیاتی خود، برای مزد بیشتر، شرایط کار بھتر، رفع فشار و خفقان پلیسی در 

ره ناچار بودند کھ نھ تنھا برعلیھ کارفرمایان بلکھ ھا و غیمحیط کارخانھ، سازماندھی اتحادیھ
علیھ پلیس و ژاندارم تزاری نیز بجنگند. تحت این شرایط ، مارکسیستھای انقالبی روسیھ 

قالبی خرده بورژوا بھ راه » سیاسیون«تشخیص دادند کھ باید جنگی آشتی ناپذیر را علیھ این 
ھا و کمک بھ رشد مبارزات اقتصادی ران در کارخانھاندازند و باید با تبلیغ و تھییج و بسیج کارگ

را در عمل افشا کنند. مارکسیسم آنھا را بر آن می » سیاسی«آنھا، دروغین بودن آن نوع مبارزۀ 
داشت کھ ھمۀ اوضاع و احوال جامعۀ روسیھ را در عمل افشا کنند. مارکسیسم آنھا را بر آن می 
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را نھ از دریچۀ تنگ افکار خرده بورژوازی، داشت کھ ھمۀ اوضاع و احوال جامعۀ روسیھ
بلکھ از دیدگاه طبقۀ کارگر بنگرند، و بنابراین در ھنگام پیدایش جنبش کارگری، فعالیت و 

کارگران، بسیج و سازماندھی آنان در این مبارزه را بھ عنوان » اقتصادی«شرکت در مبارزات 
و بورژوازی لیبرال، بھ درستی یگانھ راه مبارزۀ واقعی علیھ خرده بورژوازی رادیکال

تشخیص دادند. این کارزار توسط مارکسیستھای روسیھ در ھر دو زمینۀ تئوری و پراتیک 
شروع شد. پراتیک بھ این صورت کھ مارکسیستھای انقالبی در این مبارزات کارگری فعاالنھ 

علمی و مسائل شرکت نمودند، بھ این معنی کھ با کارگران جلسات بحث در پیرامون سوسیالیسم
ھای افشاگرانھ در مورد ھا بھ پخش اعالمیھمشخص روزمرۀ کار ترتیب می دادند، در کارخانھ

نحوۀ استثمار در کارخانھ دست می زدند، اعتصابات را سازمان می دادند و بھ گسترش موج 
»سیاست«اعتصابات و تظاھرات کارگری کمک می نمودند. و در زمینۀ تئوری بھ معنی افشاء 

دورویانۀ بورژوازی لیبرال و رادیکالھای خرده بورژوا، در سطح جلسات بحث و نشریات فعال 
ما کھ جدا از مسائل جنبش کارگری » مارکسیستھای«بودند. ولی بحثھای بھ اصطالح تئوریک 

ایران و بھ صورت بسیار کلی و انتزاعی است با بحثھای تئوریک مارکسیستھای انقالبی روسیھ 
دارند. مارکسیستھا وظیفۀ خود را در درجۀ اول در این می دیدند کھ بر روی تفاوت فاحش

کارگران و سازماندھی آن پافشاری کنند. مارکسیستھای انقالبی » اقتصادی«مبارزات روزمرۀ 
در روسیھ متوجھ بودند کھ این مبارزات با خواستھای اقتصادی کارگران بخصوص در روسیھ، 

و رودرروئی با ژاندارم تزاری یا بھ عبارت دیگر برخورد با دولت از آنجائی کھ شکل برخورد 
تزاری را دارد، در واقع نوعی مبارزۀ سیاسی نیز می باشد. در رابطھ با مبارزۀ اقتصادی و 
سیاسی بعداً بیشتر بحث خواھد شد. حیاتی ترین نیاز این مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقۀ 

ماندھی آن بود، سازمانی کھ بتواند مبارزات اقتصادی و ل رشد خود سازیکارگر روسیھ در اوا
ھا و شھرھا را بھ یکدیگر پیوند دھد، سازمانی کھ بتواند سیاسی کارگران در صنایع و کارخانھ

وظایف اتحادیۀ کارگری واقعی در درون روسیۀ تزاری را انجام دھد. آنھا نقش فعال آموزش 
وج خود را در این مبارزات می بایستی انجام می دادند. دھنده و فراگیرنده، سازمانده، مبلغ و مر

ای کھ جنبش کارگری و سوسیال دمکراتیک پیوندھای خود را تا حدودی محکم در مرحلھ
نمودند، آنوقت وظایف و مسائل تازه اضافھ بر مسائل و وظایف قدیم و نھ بجای وظایف قدیم 

می کند وظایف جدیدی بودند کھ مطرح» چھ باید کرد؟«مطرح شدند. مسائلی کھ لنین در 
سوسیال دمکراتھای انقالبی می بایست بھ اضافۀ وظایف قبلی یعنی شرکت در مبارزات 

ھای کارگری انجام می دادند، و این بدین معنی نبود کھ جناح بلشویکھا و اتحادیھ» اقتصادی«
ار می دادند. این ای را نفی یا مورد سؤال قرشرکت در مبارزات اقتصادی و سیاسی و اتحادیھ

فعالیتی بود کھ سوسیال دمکراسی بر پایۀ آن رشد نموده بود، حتی انتقاد لنین بھ اکونومیستھا این 
ھای کارگری شرکت می کنند و یا بیش از حد در آن نبود کھ چرا آنھا در مبارزات اتحادیھ

یال دمکراسی تا این فعالیت دارند، بلکھ مسئلھ بر سر این بود کھ حاال کھ جنبش کارگری و سوس
اند وظایف جدیدتر را باید بر وظایف قدیمی سطح مشخص رشد کرده و با ھم پیوند خورده

افزود، چیزی کھ یک جناح از حزب آن را نمی دید. در واقع بدون مبارزات و فعالیتھای دورۀ 
بی معنی یاد می کند، دورۀ دوم» چھ باید کرد؟«در ٩٠اول، کھ لنین از آن بھ عنوان سالھای 

ای توسط مارکسیستھا می بود. بھ ھمین ترتیب تحت شرایطی کھ ھیچ مبارزۀ وسیع و پر دامنھ
کارگران در روسیھ و برای » اقتصادی«در درون جنبش کارگری برای ترویج و بسط مبارزات 

ھای کارگری و حزب در درون جنبش کارگری سازماندھی این مبارزات، سازماندھی اتحادیھ
مبارزات «این موضوع را علم کنند کھ » مارکسیستھا«فتھ باشد مسخره است کھ صورت نگر

است و غیره. مجسم کنید کھ » بورژوازی«کارگران اھمیت زیادی ندارد، این مبارزۀ » اقتصادی
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بود کھ ماھیت وجودی و » سیاسیون«زمانی در روسیھ دورۀ قدرت نارودنیکھای پاپولیست و 
تقل طبقۀ کارگر را مورد سؤال قرار می دادند، و با گفتن اینکھ ما اھمیت درجۀ اول مبارزات مس

کنیم بھ جنبش کارگری پشت می کردند و از طرف دیگر بورژوازی » مبارزۀ سیاسی«باید 
یعنی زد و بندھای شبھ پارلمانی خود را ارجحیت می داد، در این » سیاسی«لیبرال مبارزۀ 

وسیھ در حال شکل گیری و نشان دادن خود بھ شرایط طبقۀ کارگر جوان و جنبش کارگری ر
عنوان پرتوان ترین نیروی مستقل سیاسی و اقتصادی در عرصۀ انقالب روسیھ بود، در این بین 

ای بابا، «نازک نارنجی و کتاب خوانده می آمدند و می گفتند » مارکسیست«اگر گروھی 
ارکسیستھا بھ آن کاری مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر کھ یک چیز بورژوائی است و ما م

چھ بر سر جنبش سوسیال دمکراسی روسیھ می آمد؟ خیلی روشن است کھ اگر چنین » نداریم
ایرانی آمده بر سر آنھا ھم نازل می شد، یعنی » مارکسیستھای«می شد ھمان بالئی کھ بر سر 

شدن در ایدئولوژی خرده بورژوازی و بورژوازی حاکم، ایزولھ » مارکسیستھا«حل شدن این 
آنان از جنبش کارگری و سرانجام، در بحبوحۀ مبارزات کارگری، گم شدن در بحثھای کلی و 
بی رابطھ با جنبش کارگری و از ھمھ بدتر اینکھ ھمۀ سردرگمی ھا و اشکاالت اساسی زیر 

توجیھ می شد.» شرایط عینی چنین اقتصا می کند«عنوان 
توضیحاتی داده شود در مورد مفھوم مبارزۀ قبل از اینکھ این بحث را ادامھ دھیم الزم است

]٦[اقتصادی و مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر و رابطۀ این دو با ھم.
ھر گاه کارگران یک کارخانۀ مشخص یا یک حرفۀ مشخص برای بھ دست آوردن خواستھایی 

اران نظیر دستمزد بیشتر و کوتاه تر کردن کار روزانھ، بھبود شرایط کار و غیره علیھ سرمایھ د
ای طبقۀ منفرد مبارزه کنند، این مبارزه یک مبارزۀ اقتصادی است. ولی ھر گاه در مبارزه

کارگر بمثابۀ یک طبقھ در مقابل طبقۀ حاکمھ قرار گیرد و او را مجبور بھ دادن مطالباتی نظیر 
قانون ھشت ساعت کار، یا برقراری قانون حداقل دستمزدھا و غیره بکند، این یک مبارزۀ 

سی خواھد بود. بدین ترتیب از مبارزات پراکندۀ اقتصادی، یک جنبش سیاسی سر بر می سیا
ای دیگر می ایستد و خواستھای خود را بھ صورت آورد، جنبشی کھ یک طبقھ در مقابل طبقھ

یک خواست کلی و برای کل طبقۀ خود بھ طبقۀ حاکم تحمیل می کند. باید گفتھ شود کھ این شکل 
تصادی بھ سیاسی در تحت شرایط کشوری است کھ آزادیھای دمکراتیک تبدیل مبارزات اق

بورژوائی وجود دارد، بھ این معنی کھ مثال کارگران از لحاظ فرمال و قانونی حق اعتصاب 
کردن را دارند، در این شرایط یک اعتصاب با خواست اقتصادی اگر چنانچھ گفتھ شد در 

ر مقابل سرمایھ داران بطور منفرد انجام محدودۀ یک کارخانۀ مشخص یا حرفۀ مشخص و د
شود یک مبارزۀ اقتصادی می باشد. باید یادآور شد کھ این در مورد جوامع سرمایھ داری صادق 
است کھ ھنوز دولت در سرمایھ گذاری و تعیین سطح دستمزدھا دخالت مستقیم ندارد. ولی 

اب را نداشتھ باشند، عمل چنانچھ در شرایطی کارگران حق فرمال و بورژوا دمکراتیک اعتص
اعتصاب یا دست از کار کشیدن ولو اینکھ بخاطر خواست اقتصادی باشد از آنجا کھ قانون طبقۀ 
حاکمھ یعنی ممنوع بودن اعتصاب را شکستھ و با عکس العمل قھرآمیز دولت نیز باید روبرو 

در نتیجھ شود، یک خواست کلی طبقۀ کارگر را برای داشتن حق اعتصاب بیان می کند و 
بیانگر یک خواست کلی برای کل طبقۀ کارگر در مقابل طبقۀ سرمایھ دار است و لذا یک مبارزۀ 
سیاسی می باشد. این مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر از آنجا کھ در چارچوب قبول شیوه تولید 
سرمایھ داری انجام می گیرد، از نظر سیاسی یک مبارزۀ بورژوائی است کھ طبقۀ کارگر آنرا 

ھ پیش می برد. در واقع طبقۀ کارگر با این مبارزۀ سیاسی بورژوائی خود بورژوازی را ب
آزادی، برابری و برادری خود عمل کند. تاریخ جنبش » عھد و قول«مجبور می کند کھ بھ 

کارگری نشان داده در نقاطی کھ بورژوازی بھ اشکال حکومتی ماقبل جمھوری دمکراتیک 
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بیشتر آزادیھای دمکراتیک خود را زیر پا می گذارد، مبارزات بورژوائی متوسل می شود و 
اقتصادی کارگران الزاماً بیشتر بھ سمت مبارزات سیاسی گرایش پیدا می کند. مثال روسیھ کھ 
اعتصابات کوچک اقتصادی ھمزمان یک مبارزۀ سیاسی (بورژوائی) طبقۀ کارگر بودند و می 

ۀ سرمایھ دار مبارزه کنند، و یا شرایط ایران کھ بایستی ھمزمان با قھر پلیسی تزاری و طبق
الزاماً ھر اعتصابی ولو با خواستھای اقتصادی اجباراً بیانگر خواست طبقۀ کارگر ایران برای 
مثال داشتن حق اعتصاب و سایر حقوق بورژوا دمکراتیک و یا بھ عبارت دیگر یک خواست 

دادن آن می کند، حائز اھمیت است. سیاسی طبقۀ کارگر کھ طبقۀ سرمایھ دار را مجبور بھ
دوگانگی این مبارزۀ سیاسی بورژوائی طبقۀ کارگر در اینست کھ از یک طرف طبقۀ کارگر 
یک مبارزۀ سیاسی بورژوائی را برعلیھ طبقۀ سرمایھ دار در یک مقطع زمانی مشخص بھ راه 

و ھنوز خود را بھ انداختھ ولی ماھیت شیوۀ تولید سرمایھ داری را مورد سؤال قرار نداده 
صورت یک کارگر مزدبگیر می بیند، ولی از طرف دیگر از آنجا کھ بھ صورت یک طبقۀ 
درگیر مبارزه با دولت سرمایھ داران و طبقۀ سرمایھ دار است، بالقوه برای یک تغییر انقالبی 

اش یعنی انتقال انقالبی مبارزۀ سیاسی بورژوائی بھ یک مبارزۀ سیاسیدر سیاست مبارزه
پرولتاریائی و نفی شیوۀ تولید سرمایھ داری شرایط بسیار مساعدتری دارد. تحقق این امر دیگر 
بستگی بھ درجۀ فعالیت و سازمان یافتگی عناصر آگاه کارگری دارد. در صورتی کھ عامل آگاه 
در این مبارزات درگیر باشد و پیوند خود را طی این مبارزات با طبقۀ کارگر مستحکم کرده 

این مبارزۀ سیاسی بورژوائی کارگران می تواند بھ سرعت بھ یک مبارزۀ سیاسی ،باشد
پرولتاریائی تبدیل شود. این تبدیل مشروط بھ آنچنان حزب یعنی سازمان آگاه و آبدیدۀ کارگری 
است کھ سالھا درگیر مبارزات طبقۀ کارگر بوده و بھ وظایف مارکسیستی انقالبی خود با تمام 

سازماندھی، تبلیغ و ترویج در بین طبقۀ کارگر عمل کرده باشد. این خصلت نیرو در پراتیک
بارز جنبش کارگری در کشورھای تحت خفقان و حکومت پلیسی نظیر ایران امروز اھمیت و 
ضرورت توجھ، درگیری و شرکت مارکسیستھا را در مسائل و مبارزات کارگری صد چندان 

ای ولو با خواست اقتصادی کھ توسط کارگران زهمی کند، چرا کھ تحت این شرایط ھر مبار
انجام گیرد، خصلت سیاسی دارد و یک مبارزۀ سیاسی می باشد. و این عنصر آگاه پرولتاریائی 
است کھ وظیفۀ کمک بھ انتقال این مبارزۀ سیاسی را بھ یک مبارزۀ سیاسی پرولتاریائی علیھ کل 

ایطی، جنبش کارگری کم تجربھ تر و جوانتر نظام سرمایھ داری بھ عھده دارد. در یک چنین شر
از جنبش کارگری در کشورھایی می باشد کھ وجھ تولید سرمایھ داری در آن قدیمیتر است، این 

اش ناچار نقطۀ ضعف آنست ولی در عین حال از این امتیاز برخوردار است کھ در ھر مبارزه
و بالقوه طبقۀ کارگر برای اتحاد و است بمثابۀ یک طبقھ در مقابل طبقۀ سرمایھ دار قرار گیرد

ای کھ پرولتاریای روسیھ یک مبارزۀ سیاسی پرولتاریائی دامنھ دارتر مساعدتر می شود، مبارزه
بھ آن دست زد.

بر طبق مطالبی کھ گفتھ شد، مبارزۀ صرفاً اقتصادی و پراکندۀ طبقۀ کارگر مبین مرحلۀ اولیۀ 
وان در عرصۀ انقالب اجتماعی می باشد. در این رشد جنبش کارگری و انکشاف طبقۀ کارگر ج

مرحلۀ جنبش کارگری، وظیفۀ مارکسیستھای انقالبی است کھ با شرکت و فعالیت در این 
مبارزات، مواضع خود را قبل از ھمھ در بین طبقۀ کارگر مستحکم سازند. فقط درگیری و 

ۀ کارگر است کھ شرکت در جنبش کارگری و بکار بستن مارکسیسم انقالبی در بین طبق
مارکسیستھا را بخصوص قادر می سازد مواضع سیاسی و ایدئولوژیک خود را از خرده 
بورژوازی رادیکال و بورژوازی لیبرال جدا سازند. چیزی کھ مبارزۀ اقتصادی را از مبارزۀ 
سیاسی طبقۀ کارگر جدا می سازد، دامنھ و وسعت آنھاست، اینست کھ آیا بخشی از طبقۀ کارگر 

یر مبارزه می باشد و یا کل طبقھ در آن شرکت دارد، اینست کھ آیا مطالبات یک بخش از درگ



٨

طبقۀ کارگر را در مقابل بخشی از طبقۀ سرمایھ دار مطرح می کند، یا مطالبات خود را بھ 
صورت کلی کھ ضمانت قانونی داشتھ باشد، کل طبقۀ کارگر در مقابل کل طبقۀ سرمایھ دار 

این ». خواست سیاسی«است یا » خواست اقتصادی«دارای یک آیااینکھمطرح می کند و نھ 
جدائی بین مبارزۀ اقتصادی و سیاسی در شرایط اختناق و حکومت پلیسی ایران از بین رفتھ 
است چرا کھ ھر خواستی کھ منجر بھ دست کشیدن از کار و اعتصاب شود، در بطن خود یک 

ک مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر ایران در مقابل کل خواست بورژوا دمکراتیک طبقۀ کارگر یا ی
سیاسی -طبقۀ سرمایھ دار و دولت آن در ایران می باشد. نیروی بالقوۀ این مبارزات اقتصادی 

بورژوا دمکراتیک طبقۀ کارگر در اینست کھ امکان انتقال سریع آن (مشروط بھ درگیر بودن 
عمق و وسعت پیوند آنھا با طبقۀ کارگر) عناصر آگاه کارگری یعنی مارکسیستھا در آن و درجۀ

بھ یک مبارزۀ سیاسی پرولتاریائی برعلیھ کل شیوۀ تولید سرمایھ داری بسیار زیاد است. 
سیاسی پراکنده، نیاز بھ سازماندھی دارد. اولین و حیاتی ترین -بنابراین، این مبارزات اقتصادی 

می باشد. وظیفۀ مارکسیستھای انقالبی ھای کارگریشکل سازمانی این مبارزات تشکیل اتحادیھ
سیاسی طبقۀ کارگر، -در این شرایط مشخص، ھمزمان با تبلیغ و ترویج مبارزات اقتصادی 

ھای کارگری در سطح کارخانجات و ای اتحادیھکمک بھ سازمانیابی و تشکیل اشکال نطفھ
ال خود بالفاصلھ مسئلۀ صنایع می باشد. اھمیت مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر در ایران بھ دنب

ھای کارگری را می آورد. در این امر مارکسیستھا نمی توانند دست سازمانیابی آنھا یعنی اتحادیھ
روی دست بگذارند و میدان را بھ دست سرمایھ داری حاکم بر ایران بدھند کھ می خواھد این 

کند. کارگران خفھ » سازمان کارگران ایران«جنبش کارگری را در یک قالب شاه ساختۀ 
آن، بھ » سازمانھای کارگری«ھایش و ھای سرمایھ داری جھانی و برنامھعلیرغم دسیسھ

ھای واقعی خود ھای اتحادیھسیاسی خود ادامھ می دھند و در ایجاد نطفھ-مبارزات اقتصادی 
ل تالش می کنند. مارکسیستھا در این امر بھ عنوان عامل آگاه جنبش کارگری باید یک نقش فعا

داشتھ باشند، ھمانطور کھ سوسیال دمکراتھای روسیھ مسئلۀ ضرورت سازماندھی مبارزات 
ھا دیدند و با ھای کارگری در کارخانھسیاسی کارگران روسیھ را در ایجاد ھستھ-اقتصادی 

شرکت فعال خود در این سازمانیابی مبارزات طبقۀ کارگر شرکت فعال نمودند و سنگرھای خود 
ھا مستحکم کردند، تا توانستند حزب بی نظیر بلشویک را پایھ ول در کارخانھرا در درجۀ ا

گذاری کنند.
تا اینجا ما سعی نمودیم طرز برخورد سوسیال دمکراتھای روسیھ بھ جنبش کارگری را با 
برخورد مارکسیستھای خودمان مقایسھ کنیم. ناگفتھ نماند کھ جنبش کارگری در ایران دارای 

اشد کھ متأسفانھ بھ علت عدم درگیری کافی مارکسیستھا در آن این ویژگیھا ویژگیھائی می ب
ھنوز باز نشده.

تحت این شرایط ، برای فائق آمدن بر این مشکالت و کمبودھا ما نکات زیر را پیشنھاد می کنیم 
و امیدواریم با درگیر شدن وسیع مارکسیستھا و عناصر صادق و عالقھ مند بھ جنبش کارگری 

جنبش، و باز شدن بحثھای بیشتر در این رابطھ کمبودھایی کھ در این پیشنھادات وجود در این
دارد نیز روشن شود.

ھای اولیۀ ھا کھ بمثابۀ ھستھھای مخفی در محل کار در کارخانھکمک بھ ایجاد کمیتھ- ١
و سیاسی» اقتصادی«ھای کارگری عمل کنند. سازماندھی و دامن زدن بھ مبارزات اتحادیھ

ھای دولت و طبقۀ سرمایھ دار ھا و جزوات بھ منظور افشاء کلیۀ دسیسھکارگران، پخش اعالمیھ
ایران.

ترجمۀ مقاالت و کتبی در مورد جنبش کارگری ایران بھ زبانھای خارجی و قرار دادن این - ٢
مسائل و تجربیات در اختیار جنبش بین المللی کارگری.
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د بھ جنبش کارگری ایران در خارج از کشور، در جنبش شرکت مارکسیستھا و عناصر معتق- ٣
کارگری کشورھای محل اقامت خود و درس گیری از این جنبشھا.

برگزاری جلساتی پیرامون مسائل جنبش کارگری ایران و افشاء سیاست ضد کارگری رژیم - ٤
ی و در و بحث در اطراف این مسائل. طبیعتاً تشکیل این جلسات در خارج از کشور بطور علن

داخل مخفی خواھد بود.
ترتیب جلسات بحث توسط مارکسیستھای ایرانی خارج از کشور و تبادل نظر با نمایندگان - ٥

ھای کارگری.اتحادیھ» چپ«سازمانھای کارگری کشورھای محل سکونت و ھمچنین با فعالین 
انی با سطوح آموختن از کارگران کھ می تواند از طریق گفتگو با آنان و بخصوص کارگر- ٦

آگاھی متفاوت، بھ منظور بھ دست آوردن اطالعات زیر انجام شود.
الف) جمع آوری اطالعات دقیق در مورد شرایط کار، بھداشت و زندگی کارگران. برای اینکار 
پرسشنامۀ کارگری مارکس (از انتشارات نبرد کارگر) می تواند بھ عنوان رھنمودی مورد 

استفاده قرار گیرد.
آوری اطالعات و ارزیابی دقیق از مبارزات و سطح آگاھی کارگران. بھ عنوان مثال ب) جمع

درک کارگران از سیاستھای ضد کارگری رژیم و برخورد آنھا با این سیاستھا و ھمچنین 
ھای کارگری نکات قابل برخورد کارگران آگاه بھ سیاستھای رفرمیستی در مورد اتحادیھ

بررسی ای ھستند.
ی اطالعات از کارگران آگاه در مورد نیازھای مادی و معنوی مبارزاتی آنھا در ج) جمع آور

شرایط کنونی ایران و کمبودھای موجود در جنبش کارگری از نظر آنان.
آموختن بھ کارگران کھ از وظایف عمدۀ مارکسیستھا و روشنفکران طبقۀ کارگر است و می - ٧

تواند بطور عمده شامل دو بخش زیر باشد:
و سازمانھا » اقتصادی«ف) تجزیھ و تحلیل مارکسیستی از مطالبات جنبش کارگری، مبارزات ال

یا گروھھای کارگری در ایران، بر مبنای اطالعات جمع آوری شده و استفاده از این تجزیھ و 
تحلیلھا برای برنامھ ریزی بخاطر رشد و گسترش جنبش کارگری.

تجربیات جنبش بین المللی کارگری (تاریخ مبارزات ب) ترجمھ و پخش آثار سوسیالیسم علمی و 
ھای آنھا.کارگران در سطح جھانی) و درس آموختن از پیروزیھا، شکستھا و برنامھ

***

از Lenin on trade unionsترجمۀ قسمت اعظم این مقاالت، از متن انگلیسی کتابی بنام 
ت این مجموعھ از کلیات آثار ) است. قسمت دیگر از مقاال١٩٧٤انتشارات پروگرس مسکو (

خذ ھر مقالھ در آن مقالھ ذکر شده است. سعی شده است کھ ألنین انتخاب و ترجمھ شده است. م
ترجمۀ این مقاالت تا حد امکان با متن انگلیسی تطبیق داده شود. اگر ھنوز ھم اینجا و آنجا 

ادات و تذکرات خوانندگان اشکاالتی بھ چشم می خورد امیدواریم کھ در چاپھای بعدی و با انتق
برطرف شود.

١٩٧٨مھ 



١٠

توضیحات

. ١٩٥٧ادارۀ نشریات بھ زبانھای خارجی، مسکو سال » آثار منتخبۀ لنین«- ١
.ھمانجا- ٢
.).از انتشارات سازمان انقالبیون کمونیست(م.ل» کمونیست«نشریۀ - ٣
.١٣٥٥انتشارات حزب توده » لنین در مقابلھ با تروتسکیزم«- ٤
بھ معنی مردم ریشھ گرفتھ است و ایدئولوژی طیف بسیار وسیعی Peopleپاپولیسم از لغت - ٥

با آن شروع بھ مبارزه ١٨٧٠از اپوزیسیون تزاری بود. مارکسیستھای روسیھ در حدود سالھای 
نمودند. منظور ما در اینجا از آوردن این واژه فقط اشاره کردن بھ یک جنبۀ مشخص آن می 

بطور کلی بجای مشخص نمودن طبقات اجتماعی، کھ یک » مردم«ن جانشین کردن باشد و آ
بطور » مردم«خصلت بارز این ایدئولوژی بود، است. در واقع این ایدئولوژی با بکار بردن 

کلی بر روی منافع متضاد طبقات در جامعھ سرپوش می نھاد.
ت سیاسی برای این طبقھ می جنبش سیاسی طبقۀ کارگر، البتھ، ھدف نھائی اش تصرف قدر«- ٦

باشد، و این طبیعتاً بھ یک سازمان طبقۀ کارگر کھ تا سطح معینی رشد نموده باشد از قبل 
نیازمند است، سازمانی کھ دقیقاً از مبارزات اقتصادی برخاستھ باشد. از طرفی، گرچھ، ھر 

د آنانرا ناچار بھ قبول علیھ طبقات حاکم بایستد و بکوشطبقھجنبشی کھ در آن طبقۀ کارگر بمثابۀ 
چیزی کند یک جنبش سیاسی است. مثال، تالش در یک کارخانۀ مشخص یا حتی در یک حرفۀ 
مشخص برای تحمیل روزانۀ کار کوتاھتر بھ سرمایھ داران منفرد بھ وسیلۀ اعتصاب و غیره، 

ند و غیره را تحمیل کقانونساعت کار، ٨یک جنبش خالصاً اقتصادی است. ولی جنبشی کھ 
است. و بھ این نحوه از درون جنبشھای اقتصادی جداگانۀ کارگران در ھمھ سیاسییک جنبش 

»جا یک جنبش سیاسی رشد می کند، یا بھ عبارت دیگر جنبش یک طبقھ.

١٨٧١نوامبر ٢٣نامۀ مارکس بھ ف. بولتھ در نیویورک، لندن 
Marx Engels Leninاز کتاب  

Anarcho-Syndicalism
Progress Publisher
Moscow ١٩٧٢
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توضیح برای تجدید انتشار :

متن حاضر شامل اصالحاتی در متن اولیۀ کتاب کھ بھ صورت چاپی در ایران منتشر شده بود 
اند در چاپھای ھاست. ھمانطور کھ در مقدمۀ چاپ نخست توضیح داده شده، مترجمان قصد داشت

اند. سعی شد کھ با هاء دھند کھ گویا فرصتی برای اینکار پیدا نکردبعدی کیفیت ترجمھ را ارتق
تا حد امکان اشتباھات موجود در ترجمۀ اولیھ برطرف شوند مراجعھ بھ متن انگلیسی آثار لنین

نیز مسلماً نمی تواند خالی از اشتباه باشد. تالش بر آن است کھ با ھمکاری متن کتاب حاضر ولی
اقی مانده در ترجمھ نیز رفع شوند و مھم تر از آن اینکھ درسھایی کھ از خوانندگان اشتباھات ب

مطالب این کتاب گرفتھ می شوند بھ میان کارگران برده شده و بھ افزایش آگاھی طبقاتی ایشان 
کمک کنند.

در پایان از زحمات رفیق ف. فرخی کھ علیرغم داشتن مشغلھ فراوان بھ تصحیح ترجمۀ این 
و مسئول سایت کمونیستھای انقالبی کھ در تدارک انتشار این کتاب نقش کتاب کمک کردند 

داشتند تشکر می کنم.

.ف . گ
١٣٨٩مرداد ماه 
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پیش نویس و توضیح برنامھ ای برای حزب سوسیال دمکرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ لنین١٨٩۵-٩٦نوشتھ شده در زندان در٩٣- ١٢١، ص ٢مجموعھ آثار، جلد 
تایپ نسخۀ قدیمی فارسی؛ دوستی از ایران

تھیھ و تنظیم؛ سایت کمونیستھای انقالبی
تصحیح وتکمیل ترجمھ؛ ف. فرخی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیش نویس برنامھ

الف) 
کارخانجات بزرگ با سرعتی فزاینده در روسیھ گسترش می یابند، پیشھ وران و دھقانان - ١

ران فاقد مالکیت  بدل می نمایند، و مردم بیشتر و جزء را خانھ خراب می کنند و آنھا را بھ کارگ
ھا و شھرک ھای صنعتی می رانند.ھا، دھکدهبیشتری را بھ شھرھا، کارخانھ

این رشد سرمایھ داری نشانگر رشد عظیم ثروت و تجمل در بین مشتی کارخانھ دار، تاجر و - ٢
بود تولید و ماشین آالتی کھ زمیندار، و رشد باز ھم سریعتر فقر و ستم کشی کارگران است. بھ

ھای بزرگ مرسوم شده است، در حالیکھ افزایش بازدھی کار اجتماعی را مھیا می در کارخانھ
کنند، در خدمت تقویت قدرت سرمایھ داران برعلیھ کارگران و افزایش بیکاری و ھمراه با آن 

تشدید موقعیت بی دفاع کارگران ھستند.
حالیکھ اوج تحت ستم قرار دادن کارگران توسط سرمایھ را در ھای بزرگ، در اما کارخانھ- ٣

خود حمل میکنند، طبقۀ بخصوصی از کارگران را بوجود می آورند کھ قادرند علیھ سرمایھ 
مبارزه کنند، زیرا کھ ھمین شرایط زندگی شان تمام بندھای اتصال آنھا را با تولید کوچک شان 

ای ن از طریق کار مشترکشان و انتقال آنھا از کارخانھاز بین می برد، و با متحد کردن کارگرا
ای را ھای مردم کارکن را بھ ھم پیوند می دھد. کارگران مبارزهبھ کارخانۀ دیگر، ھمۀ توده

اند، و انگیزۀ شدیدی برای وحدت در بین آنھا ظاھر شده است. از علیھ سرمایھ داران آغاز کرده
قۀ کارگر روسیھ در حال روئیدن است.طغیانھای منزوی کارگران، مبارزۀ طب

این مبارزۀ طبقۀ کارگر علیھ طبقۀ سرمایھ دار، مبارزه ایست علیھ تمام طبقاتی کھ از کار - ۴
دیگران زندگی می کنند، و علیھ کل استثمار. این تنھا می تواند با افتادن کل قدرت سیاسی بھ 

ھا، ماشینھا و معادن بھ تمام رھا، کارخانھدست طبقۀ کارگر خاتمھ یابد. انتقال ھمۀ زمینھا، ابزا
جامعھ برای سازمان دادن تولید سوسیالیستی، کھ تحت آن، آنچھ کھ بھ وسیلۀ کارگران تولید می 

شود و تمام پیشرفتھایی کھ در تولید حاصل شده است، باید نفعش بھ خود تودۀ کارگر برسد.
ش، بخشی از جنبش بین المللی جنبش طبقۀ کارگر روسیھ، بر طبق خصوصیت و اھداف- ۵

(سوسیال دمکراتیک) طبقۀ کارگر تمام کشورھاست.
مانع اصلی در راه مبارزۀ طبقۀ کارگر روسیھ برای آزادسازی خود، حکومت کامال - ۶

استبدادی و مقامات غیرمسئول آن است. این حکومت با قرار دادن خود بر پایۀ امتیازات 
وم منافع آنھا بودن، ھر گونھ حق طبقات پائین تر را انکار زمینداران و سرمایھ داران، و مخد

می کند، و بدین وسیلھ مانع جنبش کارگری شده و پیشرفت تمام مردم را کند می کند. بھ این 
علت است کھ مبارزۀ طبقۀ کارگر روسیھ برای آزادسازی خود، ضرورتاً موجب برپا شدن 

د.مبارزه علیھ قدرت مطلق حکومت استبدادی می شو
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ب)
حزب سوسیال دمکرات روسیھ اعالم می دارد کھ ھدفش کمک بھ این مبارزۀ طبقۀ کارگر - ١

روسیھ از طریق رشد آگاھی طبقاتی کارگران، ترفیع سازمانیابی آنھا و نشان دادن ھدفھا و 
مقاصد مبارزه بھ آنھا، میباشد.

و اولین ھدف آن حصول مبارزۀ طبقۀ کارگر برای آزادسازی خود یک مبارزۀ سیاسی است،- ٢
رھایی سیاسی است.

بدین سبب است کھ حزب سوسیال دمکرات روسیھ، بدون جدا کردن خود از جنبش طبقۀ - ٣
کارگر، از ھر جنبش اجتماعی کھ علیھ قدرت مطلق حکومت استبدادی، علیھ طبقۀ اشراف 

ابت آزاد است، ھای اجتماعی، کھ مانع رقزمیندار، و علیھ تمام آثار رعیتی و نظام رستھ
پشتیبانی خواھد کرد.

از طرف دیگر، حزب سوسیال دمکرات کارگران روسیھ علیھ تمام تالشھا در جھت تشویق - ۴
طبقات کارکن بھ قیمومیت حکومت مطلقھ و مقامات آن و علیھ ھمۀ تالشھا در جھت کند کردن 

رشد سرمایھ داری، و در نتیجھ رشد طبقۀ کارگر، اعالم جنگ می دھد.
آزادسازی کارگران باید بدست خود طبقۀ کارگر انجام شود.- ۵
آنچھ کھ مردم روسیھ بدان نیاز دارند، کمک حکومت مطلقھ و مقامات آن نیست، بلکھ آزادی - ۶

از ستم آن است.

پ)
حزب سوسیال دمکرات روسیھ با قرار دادن نقطۀ شروع کار خود بر این نظریات، اول و مقدم 

است کھ:بر ھمھ خواھان آن 
کھ از نمایندگان تمام شھروندان تشکیل شده باشد، ]Zemsky Sobor[یک زمسکی سوبور - ١

برای تدوین یک قانون اساسی فراخوانده شود.
سالگی رسیده باشند، ٢١حق رأی ھمگانی و مستقیم برای تمام شھروندان روسیھ کھ بھ سن - ٢

بدون در نظر گرفتن مذھب و ملیت.
و تشکیالت، و حق اعتصاب.آزادی اجتماع- ٣
آزادی مطبوعات.- ۴
لغو امتیازات اجتماعی و برابری کامل تمام شھروندان در برابر قانون.- ۵
آزادی مذھب و برابری تمام ملیتھا. انتقال ثبت تولد، ازدواج و مرگ بھ مأمورین مستقل، - ۶

یعنی مستقل از پلیس.
م رسمی را تحت تعقیب قانونی قرار دھد، بدون ھر شھروند حق آنرا داشتھ باشد کھ ھر مقا- ٧

آنکھ مجبور باشد کھ بھ مافوق او شکایت کند.
ھا، آزادی کامل نقل مکان و اقامت.لغو گذرنامھ- ٨
آزادی شغل و حرفھ و لغو اصناف.- ٩

ت)
حزب سوسیال دمکرات روسیھ برای کارگران خواستھای زیر را دارد:

قضات انتخابی از طرف سرمایھ داران و کارگران بھ تعداد تأسیس دادگاھھای صنعتی با - ١
مساوی در تمام صنایع.

محدودیت  قانونی ساعات کار بھ ھشت ساعت.- ٢
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سال.١۵ممنوعیت قانونی کار شبانھ و کار نوبتی. ممنوعیت کار کودکان کمتر از - ٣
تصویب قانونی تعطیالت ملی.- ۴
ھا در تمام صنایع سراسر روسیھ، و و بازرسی کارخانھبکارگیری قوانین مربوط بھ کارخانھ - ۵

ھای دولتی، و ھمچنین پیشھ ورانی کھ در خانھ کار می کنند.کارخانھ
ھیئت بازرسان کارخانھ باید مستقل باشد و نھ وابستھ بھ وزارت دارائی. اعضای دادگاھھای - ۶

ن رعایت قوانین کارخانھ، صنعتی باید از حقوق مساوی با ھیئت بازرسان کارخانھ، برای تضمی
برخوردار باشند.

ممنوع کردن مطلق سیستم پرداخت جنسی در ھمھ جا.- ٧
نظارت نمایندگان انتخابی کارگران بر برقراری نرخھای مناسب، استرداد کاالھا، ھزینۀ - ٨

ھای کارگر نشین متعلق بھ کارخانھ. یک قانون کھ تمام کسریھا ازقرامتھای انباشت شده و محلھ
کوپک ١٠مزد کارگران، بھ ھر دلیل کھ باشد (جریمھ، استرداد و غیره)، نباید بیشتر از مجموع 

از ھر روبل در کل باشد.
قانونی کھ کارفرما را مسئول صدمات وارده بھ کارگران کند. کارفرما باید مجبور باشد ثابت - ٩

کند کھ کارگر مقصر بوده است.
ول تأمین مدارس و تھیۀ کمکھای پزشکی برای کارگران کند.قانونی کھ کارفرمایان را مسئ- ١٠

ث)
برای دھقانان، حزب سوسیال دمکرات روسیھ خواھان:

ـ لغو پرداختھا برای آزادی زمین از گرو و غرامت بھ دھقانان برای پرداختھایی کھ انجام ١
قانان.ای کھ بھ خزانھ داری شده است بھ دھاند. برگرداندن پرداختھای اضافھگرفتھ

بھ دھقانان.١٨۶١ـ برگرداندن زمینھای جدا شده در ٢
ـ برابری کامل مالیات بندی بر زمینھای دھقانی و زمینھای مالکان.٣
ـ لغو مسئولیت اشتراکی و تمام قوانینی کھ دھقانان را از اینکھ آنگونھ کھ میخواھند با زمینشان ۴

بکنند، منع میکنند.

توضیح برنامھ

بخش عمده تقسیم شده است. بخش اول تمام اصولی را کھ بخشھای دیگر تعقیب می برنامھ بھ سھ
کنند مطرح می نماید. این بخش موقعیتی را کھ طبقۀ کارگر در جامعۀ معاصر دارد، معنی و 

ارزش مبارزۀ آنان علیھ کارفرمایان و وضع سیاسی طبقۀ کارگر را در روسیھ، نشان می دھد.
ح می کند، و رابطۀ حزب با سایر گرایشھای سیاسی در روسیھ را را مطرھدف حزببخش دوم 

نشان می دھد. این بخش بھ این مسئلھ می پردازد کھ فعالیت حزب و تمام کارگرانی کھ دارای 
آگاھی طبقاتی ھستند، طرز برخورد آنھا با منافع و کشمکش سایر طبقات در جامعۀ روسیھ، 

چگونھ باید باشد.
ای عملی حزب است. این بخش بھ سھ قسمت تقسیم شده است. قسمت بخش سوم شامل خواستھ

اول مشتمل است بر خواستھائی برای اصالحات در سطح کشوری. قسمت دوم خواستھا و 
برنامۀ طبقۀ کارگر را بیان می کند. قسمت سوم شامل خواستھائی بھ نفع دھقانان است. 

است.عملی برنامھ در زیر داده شدهتوضیحاتی مقدماتی از قسمتھا، قبل از پرداختن بھ بخش
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ھای بزرگ در روسیھ می پردازد، زیرا این مھم برنامھ در ابتدا بھ رشد سریع کارخانھ-١)الف
ترین موضوع در روسیۀ امروز است کھ تمام شرایط کھن زندگی در روسیھ را کامال تغییر 

قسمت عمدۀ ثروت میدھد، بخصوص شرایط زندگی طبقۀ کارگر را. در شرایط کھن، عمال
کشور بھ وسیلۀ مالکین کوچک تولید می شد، کھ اکثریت قریب بھ اتفاق جمعیت کشور را تشکیل 
می دادند. مردم زندگی بدون تحرکی را در دھات می گذراندند. بخش اعظم تولید آنھا یا برای 

طراف مصرف خودشان بود، یا برای بازار کوچک دھات ھمسایھ کھ تماس کمی با بازارھای ا
خود داشتند. این مالکین کوچک برای زمیندارانی کار می کردند کھ آنھا را وا می داشتند تا 
عمدتاً برای مصرف ایشان تولید کنند. محصوالت محلی برای آماده کردن بھ پیشھ وران محلی 
داده می شد، کھ آنھا نیز یا در ده زندگی می کردند و یا برای بدست آوردن کار در نواحی 

اف رفت و آمد می کردند.اطر
اما پس از آنکھ دھقانان آزاد شدند، این شرایط زندگی تودۀ مردم در معرض تغییر کامل قرار 

ھای بزرگی، کھ با سرعتی گرفت: نظام پیشھ وران خرد شروع بھ جایگزین شدن توسط کارخانھ
گرفتھ و آنھا را ، جای مالکان کوچک را ]ھاکارخانھ[فوق العاده رشد می کردند، کرد. آنھا

تبدیل بھ کارگران مزدبگیر نمودند، و صدھا و ھزاران کارگر را مجبور کردند کھ با یکدیگر 
کار کنند و مقادیر عظیمی کاال تولید نمایند کھ در سراسر روسیھ بھ فروش می رسند.

ر نمی آزادی دھقانان، بیحرکتی مردم را از بین برد و دھقانان را در شرایطی قرار داد کھ دیگ
ھای مردم توانستند از قطعھ زمینھائی کھ در تصرف آنھا باقی مانده بود امرار معاش کنند. توده

ھا یا ساختمان راه آھن ھایی کھ ھای خود را در جستجوی معاش ترک کردند و راه کارخانھخانھ
ردند، ھا را بھ اکناف می بھای مختلف روسیھ را بھ ھم متصل می کرد و محصول کارخانھگوشھ

ھایی از مردم بھ مشاغل در شھرھا روی آوردند، و بھ ساختن کارخانھ و ابنیۀ پیش گرفتند. توده
ھا، یا آماده کردن مواد خام برای آنھا، پرداختند. سرانجام تجارتی، رساندن سوخت بھ کارخانھ

مؤسسات ھا کھ نمی توانستندھای خود برای تجار و صاحبان کارخانھبسیاری از مردم در خانھ
خود را با سرعت کافی توسعھ دھند، بھ کار پرداختند. تغییراتی از این قبیل نیز در کشاورزی 
روی داد. زمینداران شروع بھ تولید غالت برای فروش کردند، و کشتکاران بزرگ از میان 

بھ خارج شروع*دھقانان و تجار پا بھ صحنھ گذاردند، و فروش غلھ بھ مقدار صدھا میلیون پود
شد. تولید نیاز بھ کارگر مزدور داشت، و صدھا ھزار و میلیونھا دھقان قطعات زمینھای کوچک 
خود را رھا کردند، و بھ کار کارگری منظم یا روزانھ برای اربابان جدید کھ در کار تولید غلھ 
برای فروش بودند، پرداختند. اکنون این تغییر در روش زندگی قدیم است، کھ بھ وسیلۀ برنامھ

ھا، پیشھ وران خرد و دھقانان را ورشکست می کنند و توضیح داده میشود، کھ میگوید، کارخانھ
آنھا را بھ کارگران مزدبگیر تبدیل می کنند. جای تولید بھ مقیاس کوچک را در ھمھ جا تولید بھ 

اند ھای کارگر تنھا مزدبگیرانی مقیاس بزرگ می گیرد، و در این تولید بھ مقیاس بزرگ، توده
اجیر شده بھ وسیلۀ سرمایھ دار، کھ دارای سرمایۀ عظیمی است، کارگاھھای عظیم برپا می 
دارد، مقادیر ھنگفتی از مواد را خریداری می کند و جیبھای خود را از سود این تولید در مقیاس 
بزرگ کھ بھ وسیلۀ کارگران مجتمع تولید می شود، پر می کند. تولید، سرمایھ دارانھ شده است
و فشاری بی رحمانھ و ستمگرانھ بر تمام مالکین کوچک وارد می کند و زندگی بی حرکت آنھا 
را در روستاھا نابود می کند. و آنھا را مجبور می سازد بھ عنوان کارگران ساده از یک سر 
مملکت بھ سر دیگر آن سفر کنند و نیروی کار خود را بھ سرمایھ بفروشند. بخش افزاینده ای از 

ت برای ھمیشھ از حومۀ شھر و از کشاورزی جدا شده، و در شھرھا، کارخانھ ھا و جمعی

.کیلو١۶٫۵پوند، تقریباً ٣۶سنگ روسی برابر با *
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روستاھای صنعتی متمرکز گشتھ و تشکیل طبقۀ ویژۀ فاقد مالکیتی از مردم را میدھند، طبقھ ای 
از کارگران پرولتر مزدبگیر کھ تنھا از طریق فروش نیروی کارشان زندگی میکنند. 

–ھای بزرگ در زندگی کشور روی می دھند د کھ با پیدایش کارخانھاینھا تغییرات عظیمی ھستن
تولید در مقیاس کوچک بھ وسیلۀ تولید در مقیاس بزرگ جانشین میشود، مالکین کوچک تبدیل 
بھ کارگران مزدبگیر می شوند. این تغییر برای کل مردم کارکن چھ معنی ای می دھد، و بھ کجا 

ر برنامھ پرداختھ شده است.می انجامد؟ بھ این مطلب بعداً د

جایگزین شدن تولید در مقیاس کوچک بھ وسیلۀ تولید در مقیاس بزرگ ھمراه است با -٢) الف
جایگزین شدن منابع مالی کوچک در دست مالکین منفرد توسط مقادیر عظیمی کھ بھ منزلۀ 

سر بھ سرمایھ بکار می رود، و جایگزین شدن سودھای کوچک بی اھمیت با سودھایی کھ 
میلیونھا می زند، بدین سبب است کھ رشد سرمایھ داری در ھر جا بھ رشد تجمل و ثروت می 

، صاحبان راه آھن، تجار و انجامد. یک طبقۀ کامل از قدرتمندان مالی، صاحبان کارخانھ
اند. یک طبقۀ کامل از آدمھایی کھ بھ وسیلۀ درآمدھایی کھ از بانکداران در روسیھ پدیدار گشتھ

اند؛ مایۀ پولی کھ بھ صاحبان صنایع بھ ربح داده شده است امرار معاش می کنند، پدیدار گشتھسر
زمینداران بزرگ با منابع عظیمی کھ دھقانان برای از گرو درآوردن زمینھای خود می پردازند 

سیس ھای زمین برای آنھا، و تأبا استفاده جوئی از احتیاج دھقانان بھ زمین، با باال بردن اجاره
اند. تجمل و اصراف تمام این ھای تصفیۀ چغندر قند در امالکشان ثروتمندتر گردیدهکارخانھ

طبقات ثروتمند دارای ابعادی بی حد و حصر است، و خیابانھای اصلی شھرھای بزرگ را 
ردیف عمارات بزرگ شاھانھ و قصرھای پر زرق و برق آنھا گرفتھ است. اما ھمگام با رشد  

شرایط کارگران پیوستھ بدتر می شود. اگر عایدی در بعضی جاھا در اثر آزادی سرمایھ داری،
ھای گرسنۀ دھقانان  افزایش یافت، این افزایش جزئی بود و طولی نیانجامید، زیرا کھ ھجوم توده

را پائین آورد، در حالیکھ مخارج اغذیھ و مایحتاج ھمچنان ]دستمزد[ی مردم از دھات، نرخ ھا
فت، چنانکھ کارگران حتی با دستمزد افزایش یافتۀ خود، وسایل معاش کمتری افزایش می یا

بدست میآوردند. پیدا کردن کار مدام سخت تر گشت و در جوار عمارات مجلل اغنیا (و یا در 
ھای شھر) محلھ ھای کثیفی توسعھ یافتند کھ کارگران مجبور بودند در زیرزمینھای آنھا، حومھ

و سرد، یا حتی آلونکھای نزدیک مؤسسات صنعتی زندگی کنند. ھر در مساکن شلوغ، نمناک 
چھ سرمایھ بزرگتر شد، فشار خود را بر کارگران افزود، آنھا را بھ گدایان مبدل کرد، 
مجبورشان کرد کھ تمام اوقات خود را بھ کارخانھ اختصاص دھند، و زن و فرزند کارگران را 

ین اولین تغییری است کھ رشد سرمایھ داری در جوار مجبور کرد کھ سر کار بروند. بنابراین، ا
آن پیش می رود: ثروت عظیمی در خزانۀ عدۀ قلیلی سرمایھ دار گرد می آید، در حالیکھ 

اند.ھای مردم بھ صورت گدا درآمدهتوده
دومین تغییر در این حقیقت نھفتھ است کھ جایگزین شدن تولید مقیاس کوچک با تولید مقیاس 

ھ بھبودیھای بسیاری در تولید شده است. اول از ھمھ، کاری کھ بھ صورت فردی بزرگ منجر ب
و جداگانھ در ھر کارگاه کوچک و خانوادۀ منفرد انجام می شد، بھ وسیلۀ کار دستھ جمعی 
کارگران با یکدیگر در یک کارخانھ، برای یک زمیندار، یا برای یک مقاطعھ کار، جایگزین 

ؤثرتر (دارای بازدھی بیشتر) از کار فردی است، و تھیۀ کاال را شده است. کار جمعی بسیار م
با سھولت و سرعت بسیار بیشتر ممکن می سازد. اما تمام این بھبودیھا تنھا نصیب سرمایھ دار 
می شود کھ بھ کارگر چیزی نزدیک بھ ھیچ می پردازد. و تمام سودھایی را کھ بھ وسیلۀ کار 

حب می کند. سرمایھ دار باز ھم قویتر می شود و کارگر باز جمعی کارگران تولید شده است تصا
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بھ انجام بخشی از یک نوع کار عادت میکند و برایش تغییر ]کارگر[ھم ضعیف تر، زیرا کھ او
شغل و پرداختن بکاری دیگر دشوارتر می گردد.

ازدھی بھ وسیلۀ سرمایھ دار ست. بماشینپیشرفت بسیار مھمتر دیگر در تولید، بکار گرفتن 
کار از طریق بکار گرفتن ماشین چند برابر افزایش یافتھ است، اما سرمایھ دار تمام این بھسازی 
را برعلیھ کارگر بکار می گیرد: با استفاده از این واقعیت کھ ماشینھا محتاج کار جسمی کمتری 

دازد، و با ھستند، زنان و کودکان را بکار روی آنھا می گمارد و بھ آنان مزد نازل تری می پر
استفاده از این واقعیت کھ ھر جا کھ ماشین بکار گرفتھ شد، کارگران بسیار کمتری مورد نیاز 
است، سرمایھ دار کارگران را بطور دستھ جمعی از کارخانھ بیرون می ریزد و آنگاه از مزیت 

کردن این بیکاری برای بھ بردگی گرفتن باز ھم بیشتر کارگران، افزایش روزانۀ کار، محروم
کارگر از استراحت شب و بھ صورت زائدۀ سادۀ ماشین درآوردن او استفاده می کند. بیکاری 
ایجاد شده بھ وسیلۀ ماشین آالت و افزایش مدام آن، اکنون کارگران را کامال بی دفاع می کند. 
مھارت او ارزش خود را از دست می دھد، بھ آسانی با کارگر سادۀ غیرماھر، کھ بھ سرعت بھ 
ماشین عادت می کند و با خوشحالی کار با مزد کمتری را قبول می کند، جایگزین می شود. ھر 
تالشی برای مقاومت در برابر ستم فزایندۀ سرمایھ دار منجر بھ اخراج می گردد. کارگر بھ 

تنھائی علیھ سرمایھ کامال ناتوان است و ماشین او را تھدید بھ خرد کردن می کند.

یح نکتۀ قبلی نشان دادیم کھ کارگر بھ تنھایی ناتوان و در مقابل سرمایھ دار کھ در توض-٣الف)
ماشین را بکار می گیرد بی دفاع است. کارگر باید بھ ھر قیمتی کھ شده وسایل مقاومت در برابر 

می یابد. کارگری سازمان یابیسرمایھ دار را بیابد تا از خود دفاع کند. و او این وسیلھ را در 
تنھایی ناتوان است، وقتی کھ با رفقایش سازمان یافت قدرتی می شود، و قادر است کھ با کھ بھ

سرمایھ دار بھ نبرد بپردازد و در مقابل حملۀ او مقاومت کند.
برای کارگر کھ اکنون با سرمایۀ بزرگ روبروست یک ضرورت می شود. اما آیا سازمان یابی

اند را، حتی اگر ھم در یک سبت بھ یکدیگر بیگانھممکن است کھ یک گروه مردم گوناگون کھ ن
کارخانھ کار کنند سازمان داد؟ برنامھ شرایطی را کھ کارگران را برای اتحاد آماده می کند و در 
آنھا ظرفیت و قابلیت سازمان دادن را می پرورد، نشان می دھد. این شرایط بھ قرار زیر ھستند: 

ھ محتاج کار منظم در تمام طول سال است، کامال رشتۀ کارخانۀ بزرگ، با تولید ماشینی ک- ١
اش را پاره می کند و او را بھ صورت یک پرولتر مطلق پیوند بین کارگر و زمین و مزرعھ

درمی آورد. این حقیقت کھ ھر کس در قطعھ زمین خود برای خود کشت می کرد کارگران را 
می داد، کھ جدا از منافع رفقای کارگر از ھم جدا می کرد و بھ ھر یک از آنھا منافع بخصوصی 

او بود، و از این لحاظ مانعی برای سازمان یابی بود. قطع رابطۀ کارگر با زمین این مانع را از 
بھ عالوه، کار مشترک صدھا و ھزارھا کارگر در نفس خود، کارگران را -٢میان برمی دارد. 

بگذارند، مشترکاً دست بھ اقدام عادت می دھد کھ احتیاجات خود را بطور مشترک بھ بحث 
-٣بزنند، و بھ روشنی یکسان بودن موقعیت و منافع تودۀ کارگران را بھ ایشان نشان می دھد. 

ای بھ کارخانۀ دیگر آنان را بھ مقایسۀ شرایط و سرانجام، انتقال دائم کارگران از کارخانھ
ی سازد کھ بھ خود بقبوالنند کھ ھای مختلف عادت می دھد و آنان را قادر مپراتیک در کارخانھ

ھای مختلف ھمسان است، تجارب تقابل سایر کارگران را با سرمایھ طبیعت استثمار در کارخانھ
دار کسب کنند و از این طریق بھ ھمبستگی کارگران بیافزایند. اکنون بھ علت مجموع این 

ارگران گشتھ است. ھای بزرگ موجب پیدایش سازمان یابی کشرایط است کھ پیدایش کارخانھ
در بین کارگران روسی، اتحاد عمدتاً و مکرراً در اعتصابات جلوه گر می شود (ما باید ھمچنین 

ھا یا انجمنھای منافع متقابل، دور از بعداً بھ دلیل اینکھ چرا سازمان یابی در شکل اتحادیھ
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د، اعتصابات ھای بزرگ توسعھ یابندسترس کارگران ماست بپردازیم). ھر چھ کھ کارخانھ
کارگران متناوب تر، قدرتمندتر و سرسختانھ تر می شوند؛ ھر چھ کھ ستم سرمایھ داری بیشتر 
باشد احتیاج بھ مقاومت ھمگانی بھ وسیلۀ کارگران بیشتر می گردد. اعتصابات و شورشھای 

ای ھمنزوی کارگران، آنطور کھ برنامھ بیان می کند، اکنون شایع ترین پدیده را در کارخانھ
روسیھ تشکیل می دھند. اما با رشد بیشتر سرمایھ داری و رشد فزایندۀ اعتصابات، این عملیات 
ناکافی بودن خود را بھ اثبات می رساند. کارفرمایان دست بھ اقدامات مشترک علیھ کارگران 
می زنند: در بین خود بھ توافقھایی می رسند، کارگر را از سایر نواحی می آورند و از کمک 

انی کھ ماشین دولتی را اداره می کنند، برای درھم شکستن مقاومت کارگران، بھره میگیرند. کس
کل طبقۀ سرمایھ بجای طرف بودن با ھر تک صاحب در ھر کارخانۀ منفرد، کارگران اکنون با 

ای علیھ اقدام بھ مبارزهسرمایھ دارکل طبقۀو حکومتی کھ آنرا یاری می کند، طرف ھستند. دار
ھای عمومی علیھ اعتصابات می اندیشد، بھ حکومت فشار می می کند. چارهبقۀ کارگرطکل 

ھا را بھ نقاط دورافتاده تر منتقل می آورد کھ قوانین ضد طبقۀ کارگر را تقویت کند، کارخانھ
کند، و متوسل بھ توزیع مشاغل بین مردمی کھ در خانھ کار می کنند و ھزار و یک حیلھ و تدبیر 

ھ کارگران می شود. سازمان یابی کارگران یک کارخانۀ منفرد یا حتی یک صنعت دیگر علی
منفرد، ثابت می کند کھ برای مقاومت در برابر کل طبقۀ سرمایھ دار کافی نیست، و اقدام 

ضروری می گردد. بدین ترتیب از طغیانھای منزوی کارگران، تمام طبقۀ کارگرمشترک 
مبدل مبارزۀ طبقاتیکند. مبارزۀ کارگران علیھ کارفرمایان بھ مبارزۀ تمام طبقۀ کارگر رشد می 

می شود. تمام کارفرمایان بھ وسیلۀ نفعشان در نگھداشتن کارگران در حالت متابعت و پرداخت 
اند. و کارفرمایان می دانند تنھا راھی کھ از طریق آن می حداقل دستمزد بھ آنھا، متحد گردیده

ند، اقدام مشترک از طرف تمام طبقۀ کارفرما، بھ وسیلۀ اعمال نفوذ توانند منافع خود را حفظ کن
اند، بر ماشین دولتی، می باشد. ھمچنین کارگران با یکدیگر بھ وسیلۀ منفعتی مشترک پیوند یافتھ

و آن ھمانا جلوگیری از خرد شدن آنھا بھ وسیلۀ سرمایھ، و تأکید بر حقشان برای زندگی و 
و بھ ھمین ترتیب کارگران قانع می شوند کھ آنھا نیز احتیاج بھ ھستی ای انسانی می باشد.

وحدت و اقدام مشترک بھ وسیلۀ تمام طبقھ، طبقۀ کارگر، دارند، و اینکھ برای تحقق آن ھدف 
باید نفوذ بر ماشین دولتی را برای خود تأمین کنند.

کارفرمایان تبدیل بھ توضیح دادیم کھ چگونھ و چرا مبارزه بین کارگران کارخانھ و -۴الف)
–علیھ طبقۀ سرمایھ دار –پرولتاریا –مبارزۀ طبقاتی می شود، مبارزۀ طبقۀ کارگر 

بورژوازی. این سؤال مطرح می شود کھ، این مبارزه چھ اھمیتی برای تمام مردم و برای تمام 
، صحبت کردیم١مردم کارکن دارد؟ در تحت شرایط حاضر، کھ از آن قبال در توضیح نکتۀ 

تولید بھ وسیلۀ کارگران مزدبگیر متزایداً اقتصاد کوچک را از صحنھ خارج می کند. تعداد 
بھ سرعت افزایش می یابد، و نھ تنھا تعداد بھ وسیلۀ کار مزدوری زندگی می کنندمردمانی کھ 

ا کارگران عادی کارخانھ افزایش می یابد، بلکھ افزایش باز ھم بیشتری در تعداد دھقانانی کھ آنھ
نیز برای زندگی باید بھ جستجوی کار مزدوری بپردازند بھ وجود می آید. در حال حاضر، کار 
برای اجیر شدن، کار برای سرمایھ دار، شایع ترین شکل کار گشتھ است. سلطۀ سرمایھ بر کار، 
تمام جمعیت را نھ تنھا در صنعت بلکھ در کشاورزی نیز دربر می گیرد. اکنون این استثمار کار 

زدوری در اجتماع معاصر است کھ کارخانجات بزرگ آنرا بھ حداکثر رشد و توسعھ می م
ھای استثمار، کھ بھ وسیلۀ ھمۀ سرمایھ داران در تمام صنایع بکار گرفتھ می رسانند. تمام شیوه
، ، تشدید شدهھای طبقۀ کارگر روسیھ از آنھا عذاب می کشند، متمرکز گردیدهشود، و تمام توده

اند، اند و در تمام شئون کار و زندگی کارگر گسترش داده شدهھا شدهعادی در کارخانھمقررات
تشکیل کل یک جریان روزمره را، یک نظام کامل کھ بھ وسیلۀ آن ]ھای استثمارشیوه[اینھا 
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سرمایھ دار عرق کارگر را درمی آورد، میدھند. بگذارید این را با مثالی نشان دھیم: در تمام 
و مکانھا، ھر کس کھ کار اجرتی ای را بھ عھده می گیرد، اگر تعطیالتی در آن ناحیھ زمانھا 

برگذار شود، کار خود را در آن تعطیالت ترک کرده، استراحت می کند: وضع در کارخانھ 
کامال متفاوت است. بھ مجرد آنکھ مدیریت کارخانھ کارگری را بھ استخدام درآورد، آنطور کھ 

او استفاده می کند و ھیچ توجھی بھ عادات کارگر و شیوۀ مرسوم زندگی دلش بخواھد از کار
او، موقعیت خانوادگی او، و احتیاجات فکری او نمی کند. کارخانھ کارگر خود را وقتی کھ بھ 
کار او احتیاج دارد، بھ کار می گمارد و او را مجبور می کند کھ سراسر زندگی خود را متناسب 

ماید، ساعات استراحت خود را تقسیم کند، و اگر کھ نوبت کار است، در با احتیاجات کارخانھ ن
ھای قابل تصور مربوط بھ زمان کار بھ وسیلۀ شب و در تعطیلی کار کند. تمام سوء استفاده

خود » پراکتیکھای«و » مقررات«کارخانھ بھ مورد اجرا گذاشتھ می شوند و در ضمن کارخانھ 
ری ھستند، بکار می گیرد. نظم امور در کارخانھ عمداً بگونھ را، کھ برای تمام کارگران اجبا

ایست کھ از کارگر اجیر شده، تمام کاری را کھ قادر بھ انجامش است، با حداکثر سرعت، بیرون 
بکشند، و آنگاه او را بیرون بیاندازند! مثالی دیگر. ھر کس کھ کاری می گیرد، البتھ می پذیرد 

دستوراتی را کھ بھ او می دھد اجرا کند. اما وقتی کھ کسی برای کھ تابع کارفرما شود و تمام 
یک کار موقت اجیر می شود بھ ھیچ وجھ ارادۀ خود را تسلیم نمی کند، اگر کھ توقعات 
کارفرمایش را نادرست یا بیش از حد ببیند، او را ترک می کند. از سوی دیگر کارخانھ، 

م کند؛ در داخل چھاردیواری خود دیسیپلینی را خواستار است کھ کارگر کل ارادۀ خود را تسلی
حاکم می کند، کارگر را مجبور می کند کھ کار را ھمراه با صدای زنگ شروع یا ختم کند، خود 
را در تنبیھ کارگر محق میداند، و برای نقض ھر یک از مقرراتی کھ خود او وضع کرده است، 

کارگر یک جزء از انبوه ماشین آالت می کارگر را جریمھ کرده یا حقوق او را تقلیل می دھد.
ای از خود باشد.گردد. کارگر باید درست ھمانند یک ماشین مطیع، برده و فاقد اراده

باز ھم مثالی دیگر. ھر کس کھ کاری می گیرد موارد زیادی یافت می شود کھ از کارفرمای 
. ھم مقام اداری و ھم دادگاه خود ناراضی باشد، و از او بھ دادگاه یا یک مقام دولتی شکایت کند

معموال مرافعھ را بھ نفع کارفرما فیصلھ می دھند و از او پشتیبانی می کنند. اما این ارجحیت 
منافع کارفرما بر مبنای یک قاعدۀ کلی یا یک قانون نیست، بلکھ بر اساس نوکری افراد اداری 

کارھا را بھ ناحق بھ نفع کارفرما است کھ در مواقع مختلف از او کم و بیش پشتیبانی می کنند، و
فیصلھ می دھند، یا بھ این جھت کھ از آشنایان او ھستند و یا بدلیل آنکھ از اوضاع کاری بی 
اطالع اند و نمی توانند کارگر را بفھمند. ھر مورد مجزائی از اینچنین بی عدالتی، متکی است 

قام اداری منفرد. اما از سوی دیگر، ای بین کارگر و کارفرما، بر ھر مبر ھر برخورد جداگانھ
ای از کارگران را گرد ھم جمع می کند، ستم را بدان حد می رساند، کارخانھ، کھ اینچنین توده

اند، کھ بررسی ھر مورد جداگانھ را غیر ممکن می گرداند. مقررات عمومی استقرار یافتھ
کھ برای ھمھ اجباری است. در قانونی بر رابطۀ بین کارگر و کارفرما وضع شده است، قانونی 

این قانون، ارجحیت منافع کارفرما بھ وسیلۀ قدرت دولت مورد پشتیبانی قرار گرفتھ است. بی 
انصافی مقامات رسمی منفرد بھ وسیلۀ بی انصافی خود قانون جایگزین شده است. مثال مقرراتی 

ا مزد خود را از دست می دھد، اند: اگر کارگر از کار غیبت کند، نھ تنھاز نوع زیر پدیدار گشتھ
ای نیز بپردازد، در حالیکھ اگر کارفرما کارگران را بخاطر نبودن بلکھ باید عالوه بر آن جریمھ

کار بھ خانھ بفرستد، ھیچ نمی پردازد؛ کارفرما قدرت دارد کارگر را برای بددھنی از کار 
شود، نمی تواند کار را ترک برکنار کند، در حالیکھ کارگر در صورتی کھ با او چنان رفتاری

کند؛ کارفرما قدرت دارد کھ بھ اختیار خود جریمھ برقرار کند، از حقوق کارگر کسر کند یا 
بخواھد کھ اضافھ کار انجام شود و غیره.
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تمام این مثالھا بھ ما نشان می دھند کھ چگونھ کارخانھ استثمار کارگر را تشدید می کند و آنرا 
کامل می سازد. اکنون کارگر خواھی نخواھی باید نھ » نظام«از آن یک ھمگانی می نماید، و 

تنھا با یک کارفرمای منفرد، ارادۀ او و ستم او سر و کار داشتھ باشد، بلکھ با رفتار مستبدانھ و 
ستمی کھ از جانب کل طبقۀ کارفرما بر او تحمیل می شود نیز سر و کار داشتھ باشد. کارگر می 

نھ یک سرمایھ دار بلکھ کل طبقۀ سرمایھ دار است، زیرا نظام استثمار در بیند کھ ستمگر او 
تمام مؤسسات یک نوع است. یک فرد سرمایھ دار حتی نمی تواند از این نظام جدا شود؛ مثال 
اگر او فکر تقلیل ساعات کار را در سر راه دھد، اجناس او برایش گرانتر از اجناس تولید شده 

ام می شود، یک کارخانھ دار دیگر، کھ کارگران خود را مجبور بھ کار اش تمبھ وسیلۀ ھمسایھ
بیشتر در ازای مزدی یکسان می کند. کارگر برای تأمین بھبودی در اوضاع خود، اکنون با کل 
نظام اجتماعی ای، کھ ھدف آن استثمار کار بھ وسیلۀ سرمایھ است، سر و کار دارد. کارگر 

از طرف یک مأمور، بلکھ با بی عدالتی خود قدرت دولتی اکنون نھ تنھا با یک بی عدالتی
روبروست، کھ کل طبقۀ سرمایھ دار را در پناه حمایت خود می گیرد و قوانینی کھ برای ھمھ 
اجباری است، و در خدمت منافع طبقۀ سرمایھ دار است، وضع میکند. بنابراین، مبارزۀ کارگر 

قۀ سرمایھ دار می شود، برعلیھ کل نظام اجتماعی  کارخانھ الجرم تبدیل بھ مبارزه علیھ کل طب
کھ بر پایۀ استثمار کار توسط سرمایھ میباشد. بدین سبب است کھ مبارزۀ کارگران اھمیتی 

ای می شود بھ نفع تمام مردم کارکن علیھ تمام طبقاتی کھ از اجتماعی کسب میکند، و مبارزه
ھ مبارزۀ کارگران عصر جدیدی را در طریق کار دیگران زندگی می کنند. بدین سبب است ک

تاریخ روسیھ باز می کند و سپیده دم آزادی کارگران است.
ای استوار است؟ این تسلط بر لکن تسلط طبقۀ سرمایھ دار بر تمامی تودۀ مردم کارکن بر چھ پایھ

دست ھا، کارگاھھا، معادن، ماشین آالت و ابزار کار در پایۀ این حقیقت است کھ تمام کارخانھ
سرمایھ داران است، و اموال خصوصی آنھاست؛ این تسلط بر مبنای این واقعیت است کھ آنھا 
مقادیر عظیمی زمین در مالکیت خود دارند (از تمام زمینھای روسیۀ اروپائی، بیش از یک سوم 
آن متعلق بھ مالکانی است کھ تعداد آنھا بھ نیم میلیون نمی رسد). کارگران صاحب ھیچ ابزار 

ر یا موادی نیستند، و بنابراین آنان مجبورند نیروی کار خود را بھ سرمایھ دار بفروشند، کھ کا
فقط بھ کارگر آنقدر مزد می پردازد کھ برای زنده نگھداشتن او کافی است، و تمام مازادی را کھ 

اری فقط مزد قسمتی از زمان ک]سرمایھ داران[تولید شده است بھ جیب می ریزد؛ بنابراین آنھا
اند می پردازند، و باقی را تصاحب می کنند. تمامی ازدیاد ثروت، کھ ای را کھ استفاده کرده

ھای کارگر یا بھبود در تولید است، بھ طبقۀ سرمایھ دار می رسد، در حاصل کار مشترک توده
حالی کھ کارگران، کھ از نسلی بھ نسل دیگر زحمت می کشند، بھ صورت پرولترھای فاقد 

باقی می مانند. بدین سبب است کھ فقط یک راه برای خاتمھ دادن بھ این استثمار کار بھ مالکیت 
وسیلۀ سرمایھ وجود دارد، و آن الغای مالکیت خصوصی بر ابزار کار، واگذاری تمام 

ھا، کارگاھھا، معادن و ھمچنین تمام امالک بزرگ و غیره بھ کل اجتماع است و ادارۀ کارخانھ
مشترک، کھ بھ وسیلۀ خود کارگران ھدایت می شود. در آن صورت اجناسی تولید سوسیالیستی

کھ بھ وسیلۀ کار مشترک تولید شده است در منفعت خود مردم کارکن خواھند بود، در حالیکھ 
مازادی کھ عالوه بر مایحتاج ضروری زندگیشان تولید میکنند، در خدمت برآوردن احتیاجات 

در خدمت توسعۀ کامل تمام قابلیتھای آنھا و حقوق مساوی در خود کارگران قرار خواھد گرفت، 
برخورداری از تمام دستاوردھای علم و ھنر. بدین سبب است کھ برنامھ اظھار می دارد کھ 
مبارزه بین طبقۀ کارگر و سرمایھ داران تنھا بدین طریق می تواند پایان یابد. لکن برای حصول 

ت حکمرانی دولت، از دست حکومتی کھ تحت نفوذ بدان الزمست کھ قدرت سیاسی یعنی قدر
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سرمایھ داران و مالکین است، یا از دست حکومتی کھ مستقیماً از نمایندگان منتخب سرمایھ 
داران تشکیل شده، بھ دست طبقۀ کارگر بیافتد.

این است ھدف نھایی مبارزۀ طبقۀ کارگر، اینست شرط آزادی کامل آن. این آن ھدف نھایی است 
گران دارای آگاھی طبقاتی و سازمان یافتھ، باید برای حصول بدان بکوشند. لکن اینجا، کھ کار

در روسیھ، کارگران ھنوز با موانع عظیمی روبرو ھستند کھ در سر راه مبارزه برای آزادی 
آنان وجود دارد.

ائی و اکنون نبرد علیھ تسلط طبقۀ سرمایھ دار، بھ وسیلۀ کارگران تمام کشورھای اروپ- ۵الف)
ھمچنین بھ وسیلۀ کارگران آمریکا و استرالیا برپا شده است. سازمان یابی طبقۀ کارگر و 
ھمبستگی آنان محدود بھ یک کشور یا ملت نیست: احزاب کارگران کشورھای مختلف با صدای 
رسا ھمسانی کامل(ھمبستگی) منافع و اھداف کارگران تمام جھان را اعالم می دارند. در 

شترک بھ دور ھم جمع می شوند، خواستھای مشترکی را در مقابل سرمایھ داران ھای مکنگره
تمام کشورھا مطرح می کنند، یک تعطیلی بین المللی برای کل پرولتاریای سازمان یافتھ کھ 

اند، و بدین ترتیب طبقۀ کارگر تمام برای آزادی می کوشند (روز اول ماه مھ) برقرار کرده
اند. اتحاد کارگران تمام کشورھا یک لشکر عظیم کارگران گرد آوردهملیتھا و کشورھا را در 

ضرورتی است کھ از این حقیقت برمی خیزد، کھ طبقۀ سرمایھ دار کھ بر کارگران حکم می 
راند، حکومت خود را محدود بھ یک کشور نمی کند. پیوندھای تجارتی بین کشورھای مختلف 

اً از یک کشور بھ کشور دیگری می رود. بانکھا، آن نزدیک و گسترده تر می شود؛ سرمایھ دائم
خزانھ داران عظیم کھ سرمایھ را روی ھم جمع می کنند و بھ صورت قرض بین سرمایھ داران 

ای ملی آغاز بھ کار می کنند و آنگاه بین المللی می شوند، توزیع می نمایند، بھ منزلۀ مؤسسھ
نرا بین سرمایھ داران اروپا و آمریکا توزیع می سرمایھ را از تمام کشورھا گرد می آورند، و آ

اند کھ معامالت مھم سرمایھ داری را نھ تنھا کنند. اکنون شرکتھای عظیم سھامی سازمان یافتھ
در یک کشور، بلکھ در چند کشور بطور ھمزمان انجام دھند؛ انجمنھای بین المللی سرمایھ 

لی است. بدین علت است کھ مبارزۀ کارگران داران ظھور می یابند. تسلط سرمایھ دار بین المل
در تمام کشورھا برای آزادی خود فقط وقتی موفقیت آمیز خواھد بود کھ کارگران مشترکاً علیھ 
سرمایۀ بین المللی نبرد کنند. بدین علت است کھ کارگر روسی در نبردش علیھ طبقۀ سرمایھ 

ت ھمانگونھ کھ دشمن او سرمایھ دار، رفیق کارگر آلمانی، لھستانی و فرانسوی است، درس
داران روسی، آلمانی، لھستانی و فرانسوی ھستند. بدین جھت، در سالھای اخیر سرمایھ داران 

ھای کارخانھ اند، جائیکھ شعبھخارجی با اشتیاق فراوان سرمایۀ خود را بھ روسیھ منتقل کرده
آنھا طمع کارانھ خود را بر سر می سازند و شرکتھایی برای سرمایھ گذاریھای جدید بنا میکنند. 

این کشور جوان، کھ در آن حکومت از ھر جای دیگر برای سرمایھ مناسبتر و فرمانبردارتر 
است، می افکنند. جائیکھ کھ در آن کارگران برای نبرد در برابر آنان سازمان نیافتھ تر و ناتوان 

زدشان بسیار پائین تر است، تر از غرب ھستند، و جائیکھ استاندارد زندگی کارگران و لذا م
بنابراین سرمایھ داران خارجی قادرند سودھای عظیمی، بھ مقیاسی کھ قابل مقایسھ با کشورھای 
خود آنھا نیست، بھ چنگ آورند. سرمایۀ بین المللی ھم اکنون دست خود را بھ سوی روسیھ دراز 

کارگران دراز می کنند.کرده است. کارگران روسی نیز دست خود را بھ سوی جنبش بین المللی

ما پیش از این راجع بھ اینکھ چگونھ کارخانھ ھای بزرگ استثمار سرمایھ بر کار را - ۶الف)
در باالترین حد خود حمل میکنند، اینکھ چگونھ آنھا نظامی از شیوه ھای بھره کشی را استقرار 

بھ ضرورت اتحاد تمام میدھند؛ اینکھ کارگران چگونھ در طغیانشان بر علیھ سرمایھ الزاماً 
کارگران، بھ ضرورت مبارزۀ مشترک کل طبقۀ کارگر میرسند، صحبت کردیم. کارگران در 
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این مبارزه بر علیھ طبقۀ سرمایھ دار، در مقابل قوانین عمومی دولت، کھ سرمایھ داران و 
منافعشان را پشتیبانی میکند، قرار میگیرند.

شند کھ امتیازاتی را از سرمایھ داران بیرون بکشند، با اما اگر کارگران باندازۀ کافی قوی با
عمل مشترک علیھ حملھ شان مقاومت کنند، لذا میبایست ھمچنین قادر باشند کھ با اتحادشان بر 
قوانین دولتی تأثیر بگذارند، و موجبات تغییرشان را فراھم آورند. این چیزیست کھ کارگران تمام 

آنکھ کارگران روسیھ ھیچ تأثیر مستقیمی روی دولت نمیتوانند دیگر کشورھا انجام میدھند. حال 
بگذارند. اوضاع کارگران روسیھ بھ گونھ ایست کھ از ابتدائی ترین حقوق شھروندی محرومند. 
آنھا نمی بایست جرأت کنند کھ بھ دور ھم جمع شوند، راجع بھ امورشان با ھم بحث کنند، 

دیگر سخن، قوانین دولتی نھ تنھا در جھت منافع طبقۀ اتحادیھ بسازند، اعالمیھ صادر کنند؛ بھ
سرمایھ دار نوشتھ شده اند، بلکھ صریحاً کارگران را از ھرگونھ تأثیر ممکنی بر این قوانین و 
تأمین تغییرشان، محروم کرده اند. دلیل اینکھ این اتفاق میافتد این است کھ در روسیھ( و تنھا در 

یی) قدرت مطلقۀ یک حکومت استبدادی تا بھ امروز ادامھ روسیھ بین تمام کشورھای اروپا
دارد، این سیستم دولتی ای است کھ در آن، قوانینی کھ برای ھمۀ مردم اجباریست، میتوانند تنھا 
توسط تزار با صالحدید او صادر گردند، در حالیکھ فقط مأمورین گماشتھ شده توسط او میتوانند 

ان اجازه ندارند کھ در صدور قوانین نقشی داشتھ باشند، آنھا را بر آنھا تأثیرگذار باشند. شھروند
بھ بحث بگذارند، قوانین جدیدی پیشنھاد کنند یا خواھان لغو قوانین قدیمی گردند. آنھا حق ندارند 
کھ خواھان گزارشی راجع بھ فعالیتھای مأمورین گردند، عملکردھایشان را بررسی کنند، و آنھا 

ند. شھروندان حتی این حق را ندارند کھ امور دولتی را بحث کنند: آنھا را تحت پیگرد قرار دھ
نمیبایست جرأت کنند کھ بدون اجازۀ ھمان مأموران، اجتماع یا اتحادی را سازمان دھی کنند. 
بنابراین مأمورین بھ معنای کامل کلمھ غیرمسئول ھستند؛ آنھا صنف ویژه ای را تشکیل میدھند 

ر داده شده اند. این رفتار غیرمسئوالنھ و مستبدانۀ مأمورین، و این کھ مافوق شھروندان قرا
حقیقت کھ خود جمعیت گنگ ھستند، باعث اینچنین سوءاستفادۀ رسوایی آوری از قدرت توسط 

مأمورین و اینچنین نقض حقوق عموم مردم کھ در ھیچ کشور اروپایی ممکن نیست، میگردد.
ر مطلق دارد، و ھمانگونھ كھ مالحظھ مي گردد، بھ پس بر طبق قانون، حکومت روسیھ اختیا

صورت کامال مستقل از مردم قرار گرفتھ، در مافوق تمام طبقات و اقشار اجتماعی. اگر مورد 
واقعاً اینگونھ بود، پس چرا حکومت در تمام کشمکش ھای بین کارگران و سرمایھ داران میباید 

داد و ثروت سرمایھ داران افزایش مییابد، با طرف سرمایھ داران را بگیرد؟ چرا ھر چھ کھ تع
پشتیبانی ھرچھ فزاینده تری مواجھ میشوند، حال آنکھ کارگران با مقاومت و محدودیت ھر چھ 

بیشتری روبرو میگردند؟
در واقع حکومت مافوق طبقات قرار ندارد، بلکھ طبقھ ای را در مقابل دیگری محافظت میکند، 

بل فاقدان مالکیت، سرمایھ داران را در مقابل کارگران، طبقۀ صاحب مالکیت را در مقا
محافظت میکند. یک حکومت مطلقھ، اگر ھمھ نوع امتیازات و مساعدات را بھ طبقۀ صاحبان 

مالکیت نمیداد، نمیتوانست در چنین کشور عظیمی حکمرانی کند.
ایھ داران و ھر چند کھ حکومت، طبق قانون، قدرتی مطلق و مستقل دارد، لکن در واقع سرم

مالکان ھزاران وسیلۀ تأثیرگذاری بر حکومت و امور دولتی را صاحبند. آنھا دارای انجمنھای 
صنفی ــ اجتماعی خود ھستند ــ انجمن نجبا و تجار، اتاق بازرگانی و مانوفاکتورھا و غیره ــ کھ 

وند و سھمی در توسط قانون بھ رسمیت شناختھ شده. نمایندگان منتخب شان یا جملگی مأمور میش
ادارۀ دولت بھ عھده میگیرند(ھمانند مارشالھای طبقۀ نجبا)، یا پستی در مؤسسات دولتی از ھر 
نوع بھ آنھا داده میشود: مثال، قانون برای صاحبان کارخانجات میسر ساختھ کھ در دادگاھھای 

ر آنجا دارند، ھا)، کھ نمایندگان خود را دکارخانجات(باالترین مقام ورای بازرسان کارخانھ
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شرکت جویند. اما آنھا خود را بھ این شرکت مستقیم در ادارۀ دولت محدود نمیکنند. در 
انجمنھایشان قوانین دولتی، مسودۀ الیحھ ھای قانونی، را بھ بحث میگذارند، و دولت معموال در 

از مورد ھر موضوعی با آنھا مشورت میکند، مسودۀ الیحھ ھای قانونی را برای وافق شدن 
نظرشان بھ آنھا ارائھ میدھد.

سرمایھ داران و مالکان اراضی کنگره ھای سراسری روسیھ را سازمان میدھند، جائیکھ آنھا 
امورشان را بھ بحث میگذارند و اقدامات منفعتی گوناگون برای طبقھ شان تدبیر میکنند، و از 

جدید و اصالح قدیمی ھا را اتخاذ قوانین » تمام تجار روسیھ«جانب تمام اشراف زمیندار، یا 
درخواست میکنند. آنھا میتوانند امورشان را در روزنامھ ھا بھ بحث بگذارند، زیرا ھر قدر ھم 
کھ حکومت با سانسورش مطبوعات را مختل کند، ھرگز جرأت نمیکند کھ این فکر را بھ خود 

آنھا تمام شیوه ھا و راه دھد کھ طبقۀ صاحبان مالکیت را از بحث راجع بھ امورشان محروم کند.
وسایل دسترسی بھ بلندمرتبھ ترین نمایندگان اولیاء حکومتی را در اختیار دارند، آنھا راحتتر 
میتوانند رفتار مستبدانۀ مأمورین پائین مقام تر را بھ گفتگو بگذارند، و بھ راحتی میتوانند 

حالیکھ ھیچ کشوری در دنیا موجبات لغو قوانین و قواعد بویژه ستمگرانھ را تأمین کنند. و در 
نیست کھ اینھمھ قانون و قواعد داشتھ باشد، اینچنین نظارت بیمانندی از طرف دولت بر پلیس

، نظارتی کھ بھ ھر نوعی از کوچکترین جزئیات وارد میشود و ھرگونھ تعھد فردی ]داشتھ باشد[
این قواعد بورژوایی بھ را از او سلب میکند، با این حال ھیچ کشوری در دنیا یافت نمیشود کھ

این سادگی نقض گردند و این قوانین پلیس اینچنین راحت فقط با رضایت مطبوع اولیاء باالدست 
دور زده شوند. و از این رضایت مطبوع ھرگز امتناع نشده است.

این مھم ترین و افضل نکتۀ برنامھ است، زیرا حاکی از آنست کھ چھ چیزی باید فعالیت - ١ب)
زب، فعالیت تمام کارگران دارای آگاھی طبقاتی،  در دفاع از منافع طبقۀ کارگر، را تشکیل ح

دھد. این را نشان میدھد کھ چگونھ تالش برای سوسیالیسم، تالش برای لغو استثمار انسان از 
ای بھ وجود آمده بھ وسیلۀ شرایط زندگی کھ توسطانسان کھ قرنھا ادامھ دارد، باید با جنبش توده

کارخانجات بزرگ ایجاد شده است، پیوند داده شود.
فعالیت حزب باید عبارت باشد از ترفیع مبارزۀ طبقاتی کارگران. وظیفۀ حزب نباید اختراع 
وسایل باب روز کمک بھ کارگران باشد، بلکھ باید بھ جنبش کارگران بپیوندد، تا کھ روشنی بھ 

اند یاری دھد. ی کھ خود ھم اکنون شروع کردهاداخل آن ببرد، تا کھ کارگران را در مبارزه
وظیفۀ حزب حمایت از منافع کارگران و نمایندگی کردن منافع تمام جنبش طبقۀ کارگر است. 

حاال، این یاری بھ کارگران در مبارزۀ آنھا باید شامل چھ چیزھایی باشد؟
ی طبقاتی کارگران برنامھ می گوید کھ این یاری در وھلۀ اول باید شامل رشد و توسعۀ آگاھ

باشد. قبال دربارۀ چگونگی تبدیل مبارزۀ کارگران علیھ کارفرمایان بھ مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا 
علیھ بورژوازی صحبت کردیم.

ایم می آید. آگاھی طبقاتی مراد از آگاھی طبقاتی کارگران، در تعقیب آنچھ کھ دربارۀ مطلب گفتھ
کارگران کھ تنھا راه بھبود شرایط آنھا و حصول کارگران یعنی درک این مطلب بھ وسیلۀ 

ھای آزادیشان، اقدام بھ مبارزه علیھ طبقۀ سرمایھ دار و کارخانھ دار است کھ بھ وسیلۀ کارخانھ
بزرگ ایجاد شده است. بھ عالوه، آگاھی طبقاتی کارگران یعنی درک آنکھ منافع ھمۀ کارگران 

آنھا تشکیل یک طبقھ را می دھند، کھ جدا در ھر کشور بخصوصی یکسان است، و اینکھ ھمۀ
از تمام دیگر طبقات اجتماع است. سرانجام، آگاھی طبقاتی کارگران یعنی درک کارگران از این 
مسئلھ کھ برای حصول بھ اھداف خود باید بکوشند تا در امور دولت تأثیر بگذارند، بھ ھمان 

نرا ادامھ می دھند.گونھ کھ مالکان و سرمایھ داران کردند، و ھم اکنون آ



٢٤

ای بھ فھم تمام اینھا نائل می شوند؟ آنان چنین چیزی را از تجربۀ کارگران بھ چھ وسیلھ
ای کھ با رشد کارخانجات اند می آموزند، مبارزهای کھ علیھ کارفرمایان شروع کردهمبارزه

ن را بھ خود بزرگ، بطور روزافزونی رشد می یابد، حادتر می شود و تعداد بیشتری از کارگرا
جلب می کند. زمانی بود کھ دشمنی کارگران علیھ سرمایھ فقط بھ مفھومی مبھم در نفرت 
کارگران نسبت بھ استثمارکنندگانشان جلوه می یافت، بھ شکل آگاھی مبھمی از تحت ستم بودن و 

ا در از سرمایھ داران. مبارزه در آن زمان تظاھر خود رانتقام گرفتنبردگی آنھا و در آرزوی 
طغیانھای منزوی کارگران، کھ بناھا را ویران می کردند، ماشینھا را خرد می کردند، بھ مدیران 

نخستین شکل جنبش طبقۀ ابتدائي، می یافت. این اقدامات ،ھا حملھ می کردند و غیرهکارخانھ
کارگر بودند، و این ضروری بود زیرا نفرت از سرمایھ دار ھمیشھ و در ھمھ جا نخستین 

گیزه در جھت بیدار کردن میل بھ دفاع از خود در کارگران بوده است. لکن جنبش طبقۀ ان
کارگر روسیھ اکنون این مرحلۀ رشد را پشت سر گذاشتھ است. کارگران ھم اکنون بجای داشتن 
نفرتی مبھم نسبت بھ سرمایھ دار، شروع بھ ادراک تضاد بین منافع طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایھ 

. بجای آنکھ دارای احساس مبھمی از ستم باشند، کارگران روسیھ شروع بھ تمیز دار کرده اند
اند، و در حال طغیان کھ بھ وسیلۀ آنھا سرمایھ بھ آنھا ستم می کند کردهراھھا و وسایلیدادن 

برعلیھ اشکال گوناگون ستم ھستند و محدودیتھایی برای ستم سرمایھ دار ایجاد می کنند، و خود 
طمع سرمایھ دار محافظت می کنند. بجای انتقام گرفتن از سرمایھ دار اکنون بھ نبرد را در مقابل

برای امتیازات روی آورده و با خواستی پس از خواست دیگر شروع بھ روبرو شدن با طبقۀ 
اند، و خواستار شرایط کار بھبود یافتھ، دستمزدھای افزایش یافتھ، و ساعات سرمایھ دار کرده
ند. ھر اعتصاب تمام توجھ و کوششھای کارگران را بھ یک جنبۀ مخصوص از کار کمتری ھست

شرایطی کھ تحت آن طبقۀ کارگر زندگی می کند متمرکز می نماید. ھر اعتصاب بحث راجع بھ 
این شرایط را ایجاد می کند، بھ کارگران کمک می کند کھ آنھا را ارزیابی کنند، و بفھمند کھ ستم 

د بخصوص شامل چھ چیزھایی است، و برای مبارزه با این ستم از سرمایھ داری در یک مور
چھ وسایلی می توان استفاده کرد. ھر اعتصاب تجربۀ کل طبقۀ کارگر را غنی می کند. اگر 
اعتصاب موفقیت آمیز باشد بھ آنھا نشان می دھد اتحاد طبقۀ کارگر چھ نیروی مقتدری است، و 

ی خود را مورد استفاده قرار دھند. اگر کھ این اعتصاب دیگران را وا می دارد کھ موفقیت رفقا
ھای بھتر مبارزه می موفق نباشد، باعث بحث دربارۀ علل شکست آن و کاوش جھت یافتن شیوه

شود. این گذار کارگران بھ جانب مبارزۀ ثابت و استوار برای احتیاجات ضروری آنھا، نبرد 
مزد و ساعات کار روزانھ، کھ اکنون در سراسر برای امتیازات، برای بھبود شرایط زندگی، دست

روسیھ آغاز شده است، بدان معنی است کھ کارگران روس در حال پیشرفتھای عظیمی ھستند، و 
بدین علت است کھ توجھ حزب سوسیال دمکرات و تمام کارگران دارای آگاھی طبقاتی باید 

رگران باید شامل نشان دادن آن عمدتاً بر این مبارزه و اشاعۀ آن متمرکز گردد. یاری بھ کا
احتیاجات مبرمی باشد کھ آنان باید برای بھ دست آوردن آنھا نبرد کنند. این کمک باید شامل 

ھای مختلف میشوند، و تحلیل عواملی باشد کھ بھ ویژه مسئول بدتر شدن شرایط کارگران رشتھ
بر نیرنگھا و فریبکاری شامل توضیح دادن قوانین و مقررات کارخانھ کھ با نقض آنھا (کھ 

سرمایھ داران اضافھ شده است) غالباً کارگران را در معرض غارت دوگانھ میگذارند. کمک 
باید شامل بیان دقیق تر و قطعی تر خواستھ ھای کارگران و عمومی کردن آنھا، و انتخاب 

مخالف، ھای مبارزه، بحث موقعیت و قدرت دو قطب بھترین موقع مقاومت، شامل انتخاب شیوه
ای و شامل بحث دربارۀ اینکھ آیا شیوۀ باز ھم بھتری برای نبرد می توان انتخاب کرد (شیوه

مانند درخواست کتبی از صاحب کارخانھ، یا تماس با بازرس یا دکتر، بنا بر موقعیت، در 
جائیکھ حرکت اعتصابی مستقیم مقرون بھ صرفھ نباشد و غیره).
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ای، دلیل بر پیشرفت عظیم آنھا است. این مبارزه ھ چنین مبارزهگفتیم کھ گذار کارگران روسیھ ب
جنبش طبقۀ کارگر را در شاھراه قرار می دھد، و تضمین قطعی موفقیت بیشتر آنست. تودۀ 

ھای استثمار سرمایھ داری مردم کارکن از این مبارزه اول از ھمھ می آموزند کھ چگونھ شیوه
آنھا را با قانون و شرایط زندگی خود و با منافع طبقۀ را یک بھ یک بشناسند و بیازمایند، و

سرمایھ دار مقایسھ کنند. با بررسی موارد و اشکال مختلف استثمار، کارگران می آموزند کھ 
مفاد و ماھیت استثمار را بھ عنوان یک کل بفھمند، و می آموزند کھ نظام اجتماعی مبنی بر 

د. دوماً در روند این مبارزه، کارگران قدرت خویش استثمار کار بھ وسیلۀ سرمایھ را درک کنن
را می آزمایند، یاد می گیرند کھ سازمان دھند، میاموزند کھ نیاز بھ سازمان و اھمیت آنرا درک 
کنند. بسط این مبارزه و تواتر افزایش یابندۀ برخوردھا، ناگزیر منجر بھ بسط بیشتر مبارزه، و 

در ابتدا در بین کارگران –یک حس ھمبستگی می گردد منجر بھ توسعھ و رشد یک حس اتحاد، 
یک ناحیۀ خاص، و آنگاه در بین کارگران تمام کشور، در بین کل طبقۀ کارگر. سوماً، این 
مبارزه، آگاھی سیاسی کارگران را رشد و توسعھ می دھد. شرایط زندگی مردم کارکن، آنھا را 

را ندارند (و نھ می توانند داشتھ باشند) کھ در چنان موقعیتی قرار می دھد کھ وقت و فرصت آن
دربارۀ مسائل مربوط بھ دولت تعمق کنند. از طرف دیگر مبارزۀ کارگران علیھ کارخانھ داران 
برای احتیاجات روزانھ، آنھا را بطور خودبخودی و الجرم مجبور می کند کھ بھ دولت فکر 

ر روسیھ حکمرانی می شود، چگونھ کنند، بھ مسائل سیاسی، بھ این مسئلھ کھ چگونھ بر کشو
قوانین و مقررات تھیھ می شوند و در خدمت منافع چھ کسی ھستند. ھر برخورد در کارخانھ، 
لزوماً کارگران را بھ برخورد با قانون و ھیئت مأمورین دولت سوق می دھد. در این رابطھ 

از بازرسان کارخانھ، را می شنوند. در ابتدا مثال» نطقھای سیاسی«کارگران برای اولین بار 
ھایی کھ بھ وسیلۀ صاحبان کارخانھ بکار می روند تا آنھا را کھ برای آنھا شرح می دھند کھ حیلھ

فریب دھند، بر مبنای مفھوم دقیق مقرراتی است کھ مورد تأیید مقامات مربوطھ قرار گرفتھ 
ینکھ اقدامات ظالمانۀ است و بھ کارفرما آزادی آنرا می دھد کھ کارگران را فریب دھد، یا ا

صاحب کارخانھ کامال قانونی است زیرا کھ او فقط از حقوق خود استفاده می کند، و این یا آن 
اند اجرا می کند. توضیحات سیاسی آقایان، قانون را کھ مقامات دولتی بر آن صحھ گذاشتھ

ارگران آن سودمندتر وزیری تکمیل میشوند کھ بھ ک» توضیحات سیاسی«بازرسان، ضمناً با 
ھایی ھستند کھ را خاطرنشان می سازد کھ ایشان مدیون صاحب کارخانھ» عشق مسیحی«

میلیونھا از کار کارگران بھ جیب می زنند. بعداً این توضیحات نمایندگان قدرت دولتی، و آشنائی 
با مستقیم کارگران با واقعیات کھ نشان می دھند کھ این مقامات بھ نفع چھ کسی کار می کنند، 

ھا و دیگر توضیحاتی کھ بھ وسیلۀ سوسیالیستھا داده می شوند، تکمیل می گردد، تا اعالمیھ
کارگران آموزش سیاسی خود را بطور کامل از چنین اعتصابھایی بگیرند. آنھا یاد می گیرند کھ 
نھ تنھا منافع خاص طبقۀ کارگر، بلکھ موقعیت ویژه ای کھ بھ وسیلۀ طبقۀ کارگر در دولت 

کھ حزب سوسیال دمکرات می تواند بھ مبارزۀ کمکیل شده است را درک کنند. و بنابراین اشغا
طبقاتی کارگران بنماید باید: در جھت رشد و توسعۀ آگاھی طبقاتی کارگران با یاری آنھا در 

نبرد برای حیاتی ترین احتیاجاتشان باشد.
امل پیش بردن سازمان یابی ، ھمانطور کھ در برنامھ بیان شده است، باید شکمکنوع دوم 

ای کھ در باال شرح دادیم ضرورتاً محتاج آنست کھ کارگران سازمان کارگران باشد. مبارزه
یافتھ باشند. سازمان برای اعتصابات و برای تأمین اجرای اعتصاب با موفقیت زیاد، برای جمع 

متقابل کارگران، برای آوریھا جھت حمایت از اعتصاب کنندگان، برای برپا کردن انجمنھای نفع 
ھا در بین آنھا، و غیره، ضرورت ھا و بیانیھھا، اطالعیھتبلیغ در بین کارگران و توزیع اعالمیھ

پیدا می کند. ضرورت باز ھم بیشتر سازمان آنست کھ کارگران را قادر سازد کھ در مقابل 
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ای کارگران را از آنھا پیگرد پلیس و ژاندارمری از خود دفاع کنند و تمام ارتباطات و انجمنھ
ھا و غیره را بدھند. دستیاری در تمام این مخفی بدارند و ترتیب رساندن کتب، جزوات، روزنامھ

ھا وظیفۀ دوم حزب سوسیال دمکرات است.زمینھ
سومین نوع کمک، نشان دادن اھداف واقعی مبارزه است، یعنی بھ کارگران توضیح داده شود 

ایست، چگونھ مالکیت رمایھ شامل چھ چیزی است و بر چھ پایھکھ استثمار کار بھ وسیلۀ س
ھای کارکن می شود، آنھا را مجبور می کند کھ خصوصی زمین و ابزار کار منجر بھ فقر توده

ای را کھ بھ وسیلۀ کار کارگر نیروی کار خود را بھ سرمایھ دار بفروشند و مجاناً تمام اضافھ
حفظ او الزمست، واگذار کنند، و عالوه بر آن شرح دھد کھ تولید می شود، سوای آنچھ کھ برای 

چگونھ این استثمار، ناگزیر منجر بھ مبارزۀ طبقاتی بین کارگران و سرمایھ داران می گردد و 
در یک کالم آنچھ را کھ بطور –شرایط این مبارزه و اھداف غائی آن چھ چیزھایی ھستند 

خالصھ در برنامھ بیان شده است توضیح دھد.

مراد از این کلمات چیست: مبارزۀ طبقۀ کارگر یک مبارزۀ سیاسی است؟ معنی این - ٢ب)
کلمات آنست کھ طبقۀ کارگر نمی تواند برای آزادی خود نبرد کند بدون آنکھ برای خود نفوذی 
در دولت، بر ادارۀ دولت و بر تھیۀ قانون تأمین کند. مدتھا است کھ سرمایھ داران روسیھ احتیاج 

اند علیرغم تمام ممنوعیتھایی اند، و ما نشان دادیم کھ چگونھ آنھا توانستھچنین نفوذی را فھمیدهبھ 
کھ در قوانین پلیس وجود دارد، برای تحت نفوذ درآوردن قدرت دولتی ھزاران راه پیدا کنند، و 

د کھ چگونھ این قدرت دولتی در خدمت طبقۀ سرمایھ دار است. از اینرو طبیعتاً نتیجھ می شو
طبقۀ کارگر نیز نمی تواند بھ مبارزۀ خود دامن زند و نمی تواند حتی یک بھبود پایدار را برای 

خود تأمین کند، مگر آنکھ در قدرت دولتی تأثیر داشتھ باشد.
ایم کھ مبارزۀ کارگران علیھ سرمایھ داران الجرم منجر بھ برخورد با حکومت خواھد قبال گفتھ

بھ ھر کوششی می کند تا بھ کارگران ثابت کند کھ آنھا فقط با مبارزه و شد، و حکومت خود اقدام
مقاومت مشترک می توانند در قدرت دولتی نفوذ کنند. این مطلب بھ ویژه توسط اعتصاب 

در روسیھ اتفاق افتاد نشان داده شده است. حکومت فوراً ١٨٨۶- ١٨٨۵بزرگی کھ در سالھای 
بوط بھ کارگران بود، فوراً قوانین جدیدی راجع بھ عملکرد در اقدام بھ تھیۀ مقرراتی کرد کھ مر

ھا وضع کرد و تسلیم خواستھای مصرانھ کارگران شد (مثال مقرراتی مورد اجرا کارخانھ
ھا محدود می کرد و پرداخت دستمزد مناسب را تأمین می ھا را در کارخانھگذاشتھ شد کھ جریمھ

) دوباره موجب دخالت فوری دولت ١٨٩۶ضر (در نمود)؛ یا بھ ھمین ترتیب اعتصابات حا
گردیده است، و حکومت فھمیده است کھ نمی تواند اقدامات خود را بھ دستگیری و اخراج 
محدود سازد، فھمیده است کھ بی معنی و مزخرف است کھ کارگران را با اندرزھای احمقانھ 

مۀ وزیر دارائی بھ بازرسان ھا تخدیر کند (بھ بخش ناراجع بھ رفتار شریف صاحبان کارخانھ
کارگران سازمان یافتھ «مراجعھ کنید). حکومت فھمیده است کھ ١٨٩۶ھا در بھار کارخانھ

، و ھمچنین اکنون قوانین مربوط بھ »نیرویی را تشکیل میدھند کھ باید آنرا بھ حساب آورد
ای از رگ کنگرهھا را مورد تجدید نظر قرار داده و در نظر دارد کھ در سن پترزبوکارخانھ

ھا تشکیل دھد تا دربارۀ مسئلۀ تقلیل ساعات کار و دیگر امتیازات گریز بازرسان ارشد کارخانھ
ناپذیر بھ کارگران بحث کند.

ای بدین ترتیب می بینیم کھ مبارزۀ طبقۀ کارگر علیھ طبقۀ سرمایھ دار ضرورتاً باید مبارزه
قدرت دولتی اعمال نفوذ می کند و اھمیت سیاسی سیاسی باشد. مسلماً این مبارزه ھم اکنون در 

بھ دست می آورد. اما بی حقوقی سیاسی مطلق کارگران کھ قبال راجع بھ آن صحبت کردیم، و 
عدم امکان نفوذ علنی و مستقیم کارگران در قدرت دولت، با رشد جنبش طبقۀ کارگر بھ روشنی 
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ھ فوری ترین خواستھای کارگران، و شدت بیشتر آشکار و احساس می گردد. بدین سبب است ک
باشد، بھ دست آوردن آزادی سیاسیھدف درجۀ اول طبقۀ کارگر، از نفوذ در امور دولت، باید 

یعنی شرکت مستقیم تمام شھروندان در حکومت دولت کھ قانون آنرا (بھ وسیلۀ یک قانون 
ات، بحث در اساسی) تضمین کرده باشد، تضمین حقوق ھمۀ شھروندان برای آزادی اجتماع

امور مربوط بھ خود، نفوذ در امور دولت از طریق انجمنھا و مطبوعات خود. حصول آزادی 
می گردد، زیرا کارگران بدون آن نھ در امور دولت نفوذ » وظیفۀ حیاتی کارگران«سیاسی 

ه و ای بدون حقوق، تحقیر شددارند و نھ می توانند داشتھ باشند، و از این قرار آنھا ناگزیر طبقھ
متفرق باقی خواھند ماند. و حتی اگر اکنون کھ کارگران فقط تازه شروع بھ مبارزه و مستحکم 

اند، حکومت می شتابد کھ امتیازاتی بھ کارگران دھد تا رشد بیشتر کردن صفوف خود کرده
جنبش را محدود کند، شکی نخواھد بود کھ وقتی کارگران صفوف خود را کامال مستحکم کردند 

ھبری یک حزب سیاسی متحد گردیدند، قادر خواھند بود کھ حکومت را مجبور سازند و تحت ر
کھ تسلیم شود، قادر خواھند بود کھ برای خود و تمام مردم روسیھ آزادی سیاسی بھ دست آورند!

در بخشھای قبلی برنامھ، مقامی را کھ طبقۀ کارگر در جامعۀ معاصر و دولت معاصر اشغال 
زۀ طبقۀ کارگر، و اینکھ چھ چیزی ھدف حزبی را کھ نمایندۀ منافع طبقۀ کرده است، ھدف مبار

کارگر است تشکیل می دھد، نشان دادیم. تحت حکمرانی حکومت مطلقھ در روسیھ، احزاب 
سیاسی کھ بطور علنی عمل می کنند وجود نداشتھ و نمی توانند وجود داشتھ باشند، اما 

یر طبقات را بیان می کنند و بر افکار عمومی و گرایشھای سیاسی وجود دارند کھ منافع سا
حکومت نفوذ دارند. از اینرو، برای روشن کردن موضع حزب سوسیال دمکرات، ھم اکنون 
الزمست کھ بھ طرز برخورد آن نسبت بھ بقیۀ گرایشھای سیاسی در جامعۀ روسیھ اشاره کنیم تا 

حدین آنھا باشند، و تا چھ حدی، و کارگران بتوانند تصمیم بگیرند کھ چھ کسانی ممکن است مت
دشمنان آنان چھ کسانی ھستند. بھ این مطلب در دو نکتۀ زیر در برنامھ اشاره شده است.

برنامھ اعالم می دارد کھ متحدین کارگران اوال ھمۀ اقشار اجتماعی ھستند کھ مخالف -٣ب)
نع اصلی نبرد کارگران قدرت مطلق حکومت استبدادی می باشند، زیرا کھ این حاکمیت مطلق ما

برای آزادی است. طبیعتاً از اینجا نتیجھ می شود کھ بھ سود کارگران است کھ از ھر جنبش 
(مطلق بھ معنای نامحدود است؛ استبداد حاکمیت اجتماعی علیھ مطلق گرایی حمایت کنند 

. ھر چھ رشد و توسعۀ سرمایھ داری بیشتر باشد، تضاد بین این نامحدود حکومت است)
بوروکراسی اداری و منافع خود طبقات مالک، منافع بورژوازی، عمیق تر می شود. و حزب 

ھای بورژوازی کھ مخالف حکومت سوسیال دمکرات اعالم می دارد کھ از تمام اقشار و گروه
استبدادی ھستند پشتیبانی می کند.

کند، تا آنکھ نفوذ نفوذدر امور دولت مستقیماً مسلماً بیشتر بھ نفع کارگران است کھ بورژوازی 
آنھا، مانند حال، از طریق یک مشت مأمورین رشوه خوار و مستبد اعمال شود. بیشتر بھ نفع 

آنطور کھ اکنون پنھانی،کارگران است کھ بورژوازی علناً در سیاست نفوذ کند، تا اینکھ نفوذ
بھ لطف «حکومت کھ » مستقل«ھست، داشتھ باشد، پنھان بھ وسیلۀ حکومت بھ اصطالح مقتدر 

را شامل حال مالکان پرکار ستمدیده و کارخانھ داران » لطف خود«نامیده شده است، و » خدا
، تا تمام علیھ طبقۀ سرمایھ دار دارندمبارزۀ علنیمظلوم و فلک زده میکند. کارگران احتیاج بھ 

، اندارزه پرداختھپرولتاریای روسیھ بتوانند مشاھده کنند کھ کارگران برای منافع چھ کسی بھ مب
و بیاموزند کھ چگونھ بطور شایستھ بھ مبارزه بپردازند؛ تا کھ دسیسھ کاریھا و آمال بورژوازی 

ھا کھ بھ نتواند در اطاق انتظار اعیان بزرگ، در سالنھای سناتورھا و وزراء و در وزراتخانھ
شوند و چشمان ھر کس روی مردم عادی بستھ ھستند، پنھان بماند، و تا اینکھ این دسایس آشکار

ھای دولت واقعاً از چھ کسانی الھام می گیرد و سرمایھ و ھمھ را باز کنند تا ببینند کھ خط مشی 
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داران و مالکان برای چھ تقال می کنند. و بنابراین، مرگ بر ھر چھ کھ نفوذ حاضر طبقۀ 
لیھ بوروکراسی برمی سرمایھ دار را پنھان می کند. و حمایت ما از ھر نمایندۀ بورژوازی کھ ع

خیزد، علیھ بوروکراسی اداری، علیھ حکومت مطلقھ! اما، در حالیکھ حزب سوسیال دمکرات 
حمایت از ھر جنبش اجتماعی علیھ استبداد را اعالم می کند، می داند کھ خود را از جنبش طبقۀ 

منافع تمام کارگر مجزا نمی کند، زیرا طبقۀ کارگر دارای منافع ویژۀ خود است کھ مغایر با
طبقات دیگر است. حزب سوسیال دمکرات در حالیکھ بھ تمام نمایندگان بورژوازی در نبرد آنھا 
برای آزادی سیاسی کمک می کند باید در نظر داشتھ باشد کھ کارگران باید آگاه باشند کھ طبقات 

مایھ داران نمی دارا فقط برای مدت معینی می توانند متحدین آنھا باشند، و منافع کارگران و سر
توانند توافق داشتھ باشند، و کارگران الغای حاکمیت مطلق دولت را فقط برای این احتیاج دارند 

ای وسیع و علنی را علیھ طبقۀ سرمایھ دار آغاز کنند.کھ بتوانند مبارزه
ضمنأ حزب سوسیال دمکرات اعالم میدارد کھ تمام کسانی را کھ علیھ اشراف زمیندار ممتاز 

زند مورد پشتیبانی قرار میدھد. اشراف زمیندار در روسیھ بھ عنوان اولین طبقھ در کشور برخی
اند. باقیماندۀ قدرت فئودالیشان بر روی دھقانان تا بھ امروز بر دوش تودۀ مردم شناختھ شده

سنگینی میکند. دھقانان ھنوز بھ پرداخت برای آزادسازی زمین از گرو ادامھ میدھند تا از قدرت 
لکان زمیندار آزاد شوند. دھقانان ھنوز مقید زمین اند، تا اینکھ این زمینداران محترم از ھیچ ما

کمبودی برای کارگران ارزان و مطیع زراعی در عذاب نباشند. دھقانان کھ بی حق اند و 
اند کھ بھ فکر جیب کودکانھ با آنھا رفتار شده، تا بھ امروز مورد رحمت مأمورانی قرار گرفتھ

ای در زندگی دھقانان دخالت میکنند کھ مطمئن شوند دھقانان گروھایشان یا ھستند و بھ گونھخود
پرداخت میکنند، و اینکھ آنھا جرأت نکنند از کار برای مالکان زمین » دقیقاً «اجارۀ تیولدار را 

روند، جرأت نکنند مثال ناحیھ را ترک کنند و مالکان را مجبور کنند کھ کارگران » طفره«
یرونی، کھ ھمانقدر ارزان یا بھ واسطۀ احتیاجشان ھمانقدر تحت ستم نیستند، استخدام کنند. ب

مالکان میلیونھا، دھھا میلیون دھقان را در خدمت خود دارند، آنھا را بندۀ خود و بدون حق نگھ 
میدارند، و در عوض نشان دادن شھامت خود در این قلمرو از باالترین امتیازات دولتی لذت 

اند( از این ھم بیشتر، اشراف برند. اشراف زمیندار باالترین پستھا در دولت را اشغال کردهمی
توسط قانون، بھ عنوان یک طبقۀ اجتماعی، از حق تقدم در خدمات مدنی برخوردارند)؛ مالکان 
اشرافی از ھمھ بھ دادگاھھا نزدیکترند و مستقیم تر و آسانتر از ھر کسی میتوانند بر سیاست 

مت در مسیر خودشان تأثیرگذار باشند. آنھا از ارتباط نزدیکشان با حکومت برای چپاول حکو
خزانۀ دولت و برای بیرون کشیدن پیشکشھا و ھدایائی کھ سر بھ میلیونھا روبل میکشد، گاھی بھ 

، استفاده میکنند.  »امتیازات«شکل دارایی ھای عظیم توزیع شده برای خدمات، گاھی بھ شکل 

شده در زنداننوشتھ
١٨٩۵) دسامبر ٢١(٩پیش نویس برنامھ پس از 

١٨٩۶ژوئیھ –توضیح برنامھ ژوئن 
٣شمارۀ » پرولتارسکایا رولوتسیا«در مجلۀ ١٩٢۴اولین انتشار در 

٢آثار لنین، جلد مجموعھ
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.س.د.رک.پیش نویس قطعنامھ راجع بھ مبارزۀ اقتصادی برای کنگرۀ ح.

مطلقاً ضروری است در تمام موارد از مبارزۀ اقتصادی کارگران و کنگره معتقد است کھ 
ھای ھای آنھا پشتیبانی شود و آنھا را بھ ھر طریق ممکنھ گسترش داد (بخصوص اتحادیھاتحادیھ

کارگری سرتاسری روسیھ) و از ھمان ابتدا تضمین کرد کھ مبارزۀ اقتصادی و جنبش 
ل دمکراتیک پیدا کنند.ھای کارگری در روسیھ خصلت سوسیااتحادیھ

١٩٠٣) اوت ٢٣(١٠-) ژوئیھ ٣٠(١٧
١٩٢٧انتشار برای اولین بار سال 

٤لنین، جلد آثارمجموعھ

»کنگرۀ ینا حزب سوسیال دمکرات کارگری آلمان « از 

ت آن در  ھ اھمی ت ک تھ اس دادھائی گش ل روی ھ مح ت ک ان مدتھاس ای آلم یال دمکراتھ رۀ سوس کنگ
بش دودۀ جن ازمان، ورای مح ر س ان از نظ ک آلم یال دمکراتی بش سوس ت. جن ان اس ارگری آلم ک

رد.  رار می گی ف اول ق تی آن در ص ات مارکسیس جامعیت و وحدت، وسعت و محتوای قوی ادبی
ھ رایطی قطعنام ین ش ز ھای کنگرهطبیعی است کھ در تحت چن ان نی ک آلم یال دمکراتی ای سوس ھ

د. د ی کنن ب م ی کس ین الملل ت ب اً اھمی ر غالب ۀ اخی ت طلبان ایالت فرص ئلۀ تم ورد مس ر م
ھ  دن ک ک درس یال دمکراتی رۀ سوس میم کنگ ود. تص وال ب ین من ر ھم ع ب ز وض م) نی (برنشتاینیس
ین  رۀ ب یلۀ کنگ ھ وس رد، ب د ک ی را تأیی ی انقالب یال دمکراس تاکتیکھای آزمایش شده و قدیمی سوس

و د، و اکن ع ش ول واق ورد قب تردام م تی در آمس ی سوسیالیس ام الملل ین تم ج در ب میم رای ن تص
وال  پرولترھای دارای آگاھی طبقاتی در سراسر جھان گردیده است. اکنون نیز وضع بر ھمین من

وده ا –ای است. مسئلۀ اعتصاب سیاسی ت رۀ ین ده در کنگ ئلۀ عم یال –مس بش سوس ل جن ئلۀ ک مس
داد در تع د روی طۀ چن ن دمکراتیک بین المللی است. این مسئلھ اخیراً بھ واس ورھا، م دادی از کش

یال  میم سوس ت. تص ھ اس رار گرفت دم ق ف مق یھ، در ص وص روس جملھ روسیھ و حتی شاید بخص
ک  دون ش ارز، ب ارگران مب ی ک ھ روح انقالب رو دادن ب ردن، و نی تیبانی ک دمکراتھای آلمان با پش

ای در کل جنبش کارگری بین المللی خواھد داشت ...نفوذ قابل مالحظھ
رای مسئلۀ دیگری کھ ز ب در کنگرۀ ینا مقدم بر مسئلۀ اعتصاب سیاسی مورد بحث قرار گرفت نی

ر  ق ت ا دقی ود، ی ھ ب اه م ت روز اول م ئلۀ بزرگداش ئلھ، مس ن مس ت. ای ده اس یار آموزن یھ بس روس
ئلۀ  د)، مس ث ش رفتن بح ب درگ ھ موج بگوئیم (جوھر مطلب را در نظر بگیریم و نھ موضوعی ک

ارۀ ارتباط جنبش اتحادیۀ کارگری  ار درب د ب اری چن ۀ پرولت رات. روزنام یال دمک زب سوس ا ح ب
ط تأثیر عمیقی کھ کنگرۀ اتحادیھ ا فق ھ تنھ ھ ن ان، البت ھای کارگری کلن بر سوسیال دمکراتھای آلم

ائی ]١[بر آنھا گذارده، صحبت می کند ان، ج ی در آلم ھ حت د ک کار گردی . در این کنگره کامال آش
و وذ آن ق م و نف نت مارکسیس ایالت کھ س ت، تم ری اس ای دیگ ر ج ر از ھ تیی ت د سوسیالیس ، ض

ب  ھ جان ھ«تمایالتی کھ ب الص اتحادی بش خ ارگریجن وع » ای ک اً از ن ی مطلق ت، یعن ی اس انگلیس
یال متوجھ باشید، اتحادیھ–ھای کارگری رشد می کنند بورژوائی، در اتحادیھ ارگری سوس ھای ک
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رم دمکراتیک. بدین سبب است کھ از مسئلۀ تظاھر ی آن، الج وم واقع ھ مفھ ھ ب ات روز اول ماه م
ئلۀ  زد، مس ی خی ی برم یال دمکراس ی و سوس ارگری گرائ ۀ ک ئلۀ اتحادی ا، مس رۀ ین در کنگ

اکونومیسم، اگر از اصطالح تمایالت داخل جنبش سوسیال دمکراتیک روسیھ صحبت شود.
تباه فیشر کھ گزارش مربوط بھ مسئلۀ روز اول ماه مھ را تسلیم کرد، صریحاً  اظھار داشت کھ اش

ھ ھ در اتحادی ت را ک ن حقیق ر ای ود اگ د ب ا بدی خواھ ا و آنج ارگری روح سوسیالیستی اینج ھای ک
ا  ۀ نجارھ دۀ اتحادی ان، نماین ناپدید می گردد، نادیده بگیریم. کار بدانجا کشیده است کھ مثال برینگم

اپ را چ رده و آن ت:اظھاراتی نظیر آنچھ کھ در زیر می آید بیان ک وده اس ر نم اب «و منتش اعتص
ت ان اس دن انس ارجی در ب م خ ک جس د ی ھ مانن اه م ر ». «در روز اول م رایط حاض در ش

تنداتحادیھ ارگران ھس ع ک ود وض ن » ھای کارگری تنھا وسیلھ برای بھب ره. و ای انھ«و غی ھای نش
ده»مرض افھ ش ان ، بدان گونھ کھ فیشر بھ درستی آنھا را می نامد بھ تعداد دیگری اض اند. در آلم

ت  ا فرص م، ب ا اکونومیس ین، ی ھ ب ی کوت ارگری گرائ ۀ ک ا، اتحادی مثل روسیھ و در واقع در ھر ج
ی طلبی (تجدیدنظر طلبی) پیوستھ است. روزنامھ ر م اران منتش ۀ نج ین اتحادی یلۀ ھم ای کھ بھ وس

ۀ بحران ودن نظری ا ب ارۀ خط ی، درب م علم ای سوسیالیس ۀ شود دربارۀ فرو ریختن بنیادھ ا، نظری ھ
ا  ایتی و ی ان دادن نارض رای نش ارگران را ب دنظرطلب، ک الور تجدی د. ک ی نویس ره م قوط و غی س
ت  ره. لیبکنخ ره و غی ند و غی دل باش ھ معت ازدیاد خواستھایشان فرانخواند، بلکھ از آنھا خواست ک

د و ھای کارگری صحبت می کرد مورد تأیید کنگره واقع اتحادیھ» بی طرفی«وقتی کھ برعلیھ  ش
ن «اظھار داشت کھ  ن ای ر م ھ نظ ا ب رده، ام حبت ک ی ص ی طرف ع ب درست است کھ ببل نیز بھ نف

»یکی از موارد نادری است کھ در آن ببل از پشتیبانی اکثریت حزب برخوردار نیست.
ھ ھ اتحادی ھ ب ئلھ را ک ن مس ل ای یال بب بش سوس ھ جن بت ب ت نس رده اس یھ ک ارگری توص ھای ک

ن رف باش ی ط ک ب ھ را دمکراتی ھ بینان ارگرگرائی کوت ۀ ک ر اتحادی امال خط ل ک رد. بب ار ک د، انک
ی  ۀ صنفی گرائ اوتی اتحادی ی تف ن ب درک کرد. او حتی تا آنجا رفت کھ گفت مثالھای بدتری از ای

ی، و می داند: رھبران جوان اتحادیھ ھای کارگری تا بدان حد پیش می روند کھ بھ حزب بطور کل
م بھ سوسیالیسم بطور کلی، و ب خش ل موج ارات بب ن اظھ د. ای بھ تئوری مبارزۀ طبقاتی می خندن

ھ: ت ک الم داش ت اع ا قاطعی ل ب ھ بب ی ک ا، «عمومی در کنگرۀ سوسیال دمکراتیک گردید. وقت رفق
ھ در  د ک ی کنی افرت م اکی مس یار خطرن ادۀ بس ما در ج د؛ ش ی کنی آماده باشید، فکر کنید کھ چھ م

دست محکمی برای او زدند.» شدپایان فالکت گریبانگیر شما خواھد 
ت.  بدین ترتیب، این افتخار جنبش سوسیال دمکراتیک آلمان است کھ صادقانھ با خطر روبرو گش
تن  جنبش سوسیال دمکراتیک آلمان بر روی افراط کاریھای اکونومیسم پرده نکشید یا بھ طفره رف

انف نپرداخت و عذرھای بدتر از گناه اختراع نکرد (مانند آنھائی کھ م یلۀ پلخ ھ وس ور ب ھ وف ثال ب
ی از  رده پوش دون پ ان ب ک آلم یال دمکراتی بش سوس ر، جن د). خی راع ش رۀ دوم اخت س از کنگ پ
ای  ۀ اعض اً از ھم تقیماً و علن رد، و مس وم ک ان آور را محک ات زی مرض نام برد، قاطعانھ گرایش

ل حزب خواست کھ با آنھا نبرد کنند. این برای سوسیال دمکراتھای روس کھ ب رخی از آنھا بھ دلی
ھ» دیدن نوری«شروع  بش اتحادی ئلۀ جن ای استرووه در مورد مس ین آق ورد تحس ارگری م ھای ک

اند، آموزنده است.قرار گرفتھ

١٩٠٥نوشتھ شده در سپتامبر 
»زیر پرچم مارکسیسم«در مجلۀ ١٩٢٤اولین چاپ در 

٩آثار لنین، جلد مجموعھ
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توضیحات

برگزار شد.١٩٠٥کارگری آلمان در کلن در مھ ھایکنگرۀ اتحادیھ- ١

بھ  س . ل . گوسف

از لنین بھ ملت

١٩٠٥اکتبر ١٣

دوست عزیز،
ھ ارزۀ اتحادی ارۀ مب ا درب ارگری قطعنامۀ کمیتۀ اودس میمات(«ھای ک ماره » تص ا ٦ش ن ٥ی روش

ھیجان غلط است.است) بھ نظر من پر از ١٩٠٥. تاریخ نامھ سپتامبر ٢٤نیست؛ در نامۀ شمارۀ 
ن  رت شود. و ای ام پ ر ب ب دیگ مبارزه با منشویکھا توضیح طبیعی آنست، اما شخص نباید از جان
ھ  م ک ی دھ ھ خود م ار را ب ارت اینک ن جس ابراین م د. بن ی کن ھ م ن قطعنام ھ ای درست کاریست ک

ذکر ھ ت واھم ک ی خ ھ تحلیل انتقادی قطعنامۀ کمیتۀ اودسا را بر عھده بگیرم، و از رفقا م را ک ات م
علت آنھا بھ ھیچ وجھ میل بھ عیب جوئی نیست، مورد بحث قرار دھند.

ده) در  قطعنامھ شامل سھ بخش (شماره گذاری نشده) در سر آغاز، و پنج بخش (شماره گذاری ش
رفتن  ده گ ھ عھ ت: ب امال خوبس از) ک ر آغ روع س اراگراف ش ین بخش (پ ت. اول ھ اس خود قطعنام

ۀ«و » زۀ طبقاتی پرولتاریاتظاھرات مبارتمامرھبری « ری » ھیچگاه فراموش نکردن وظیف رھب
ام مبارزۀ اتحادیھ ک قی رای ی ادگی ب ۀ آم ۀ دوم، وظیف وتر، در نکت الی. جل یار ع ھای کارگری. بس

لحانھ  رد«مس ی گی رار م دم ق ف مق از) »در ص ر آغ ۀ س رین نکت ا آخ ومین ی ھ، «، و (س در نتیج
ارگریوظیفۀ رھبری مبارزۀ اتحادیھ ودای ک ی ش ی م اری فرع رم ک ن از ». الج دۀ م ھ عقی ن ب ای

لحاظ تئوری غلط و از نظر تاکتیکی ناصحیح است.
ھ  ھ ب ت ک ھاز لحاظ تئوری غلط اس ت دو وظیف ر دو دارای اھمی وئی ھ ھ گ رد ک ورد ک ان برخ چن

لحانھ:«برابر ھستند ام مس ک قی رای ی ھ«و » وظیفۀ آماده شدن ب ارزۀ اتحادی ری مب ۀ رھب ای وظیف
ردن گفتھ». ریکارگ حبت ک اند کھ یک وظیفھ در صف مقدم است، و دیگری در عقب صحنھ. ص

ارزۀ  ک روش مب لحانھ ی ام مس تند. قی اوت ھس ھ متف ایی ک ۀ چیزھ ھ و مقابل ی مقایس د آن یعن مانن
بش سیاسی است در زمان معین. مبارزۀ اتحادیھ ل جن ارزۀ ک ای کارگری یکی از اشکال دائمی مب

ارزه ت، مب ارگری اس روری ک ھ ض از و ھمیش ورد نی ھ م رمایھ داری ھمیش ۀ س ھ در جامع ای ک
ھ ت. در قطع ن در اس یلۀ م ھ وس ھ ب رد؟«ای ک د ک ھ بای ت» چ ده اس ل ش کل ]١[نق ھ ش س س ، انگل

ک  ادی، سیاسی و تئوری د: اقتص ی کن ر، –اصلی مبارزۀ کارگران را مشخص م ارت دیگ ھ عب ب
ی ای، سیاسی و تئوریک (علمی، ایدئولوژیاتحادیھ کی و فلسفی). چگونھ یکی از این اشکال اساس

ک مبارزه (شکل اتحادیھ ا ی وان ب ی ت ان روشای)، را م ک زم ارزه در ی ر مب ی دیگ کل اساس ش
ک معین در یک سطح قرار داد؟ چگونھ می توان کل مبارزۀ اتحادیھ وان ی ھ عن ھ«ای را ب » وظیف

ر، و  ی حاض ارزۀ سیاس یوۀ مب یوۀ آنبا ش ھ ش ھ یگان کن ایی ، در ی ا چیزھ رار داد؟ اینھ طح ق س
ر  ا را در نظ ۀ آنھ مقایسھ ناپذیر ھستند، چیزھایی مانند افزودن دھگان بر صدگان بدون آنکھ مرتب
ار  ذف شوند. در کن د ح رآغاز بای ین و سومین) س ات (دوم ن نک ر دو ای ن، ھ دۀ م ھ عقی بگیریم. ب
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ھ« ارزۀ اتحادی ری مب ۀ رھب ام رھ»ایوظیف ۀ ع ط وظیف وان فق ی ت ھ ، م ی را ب ارزۀ سیاس ری مب ب
ی  ھ برخ یم، و ن رار دھ ل ق ک ک عنوان یک کل، و وظیفۀ عام مبارزۀ ایدئولوژیکی را بھ عنوان ی
ھ  د ک وظایف خاص، جدید و معین مبارزۀ سیاسی و ایدئولوژیک. بجای این دو نکتھ باید متذکر ش

د سو ل عقای یم کام ی، تعل ارزۀ سیاس ھ ھیچگاه حتی برای یک لحظھ ھم نباید مب ک ب یال دمکراتی س
ھ ام جنب ین تم تنی ب ک و ناگسس اط نزدی ک ارتب ول ی ھ حص اج ب ارگر، و احتی ۀ ک بش طبق ھای جن

ھ  ن نکت رد. ای ک را فراموش ک کارگری برای بھ وجود آوردن یک جنبش واقعاً سوسیال دمکراتی
ر  ار در براب رورت اخط ت ض ی توانس ھ م ومین نکت د. س رآغاز باش ۀ س ین نکت ت دوم ی توانس م

ھدرک ورژوازی محدود و فرمول بندی محدود شدۀ مبارزۀ اتحادی یلۀ ب ھ وس دیت ب ا ج ھ ب ای را ک
ن سؤال  ھ ای اشاعھ داده می شود، بیان کند. البتھ اینکار من ارائۀ پیش نویس قطعنامھ نیست، من ب
ی  کھ آیا ارزش دارد کھ بخصوص بھ این نکتھ اشاره شود نمی پردازم؛ در حال حاضر من فقط م

تا ببینم کھ چھ بیانی از افکار شما از لحاظ تئوریک صحیح است.کوشم 
اقص  بتاً ن کل نس ھ ش لحانھ را ب ام مس ئلۀ قی ر آن، مس کل حاض ھ در ش اکتیکی، قطعنام ر ت از نظ

ارزۀ  یوۀ مب الیترین ش لحانھ ع ام مس یعنوان می کند. و قی ھ سیاس ام از نقط ن قی ت ای ت. موفقی اس
ام، نظر پرولتاریا، یعنی موفقیت قیام وع قی ر ن پرولتاریا تحت رھبری سوسیال دمکراتیک و نھ ھ

لحانھ احتیاج بھ گسترش وسیع تمام جنبھ ھای جنبش کارگری دارد،  از اینرو عقیدۀ وظیفۀ قیام مس
ۀ را در برابر رھبری مبارزۀ اتحادیھ ھ وظیف ق ب ن طری ت. از ای حیح اس ای قرار دادن بسیار ناص

امبجای جمع بندی از است، این وظیفھ کوچک شمرده شده است. قیام مسلحانھ کم بھا داده شده تم
ده ون پدی لحانھ چ ام مس ۀ قی ھ وظیف ھ ب ت ک ھ آنس ل، نتیج ک ک وان ی ھ عن ارگری ب بش ک دا جن ای ج

دهبرخورد کرده وط ش ھاند. ظاھراً دو چیز مخل ارزۀ اتحادی ارۀ مب ھ درب ی قطعنام ای بطور اند: یک
ھ قطعنامۀ کمیتۀ موضوعکلی (این  ائی ک دی نیروھ ف بن اودسا است)، و یکی قطعنامھ دربارۀ ص

ده،  ارج ش ن موضوع خ ما از ای ۀ ش تند (قطعنام در حال حاضر در کمیتۀ اودسا مشغول بکار ھس
اما این کامال چیز دیگری است).

بھ نکات شماره گذاری شده کھ متن قطعنامھ را تشکیل می دھند می پردازیم.
د  ات«-١بن اء توھم رای افش ھ«، »ب ک اتحادی زء الینف ھ ج تندک ل » ... ھا ھس یش قاب م و ب ن ک ای

ھ  اغماض است، اگر چھ بھتر بود حذف می شد. اوال کھ این نکتھ مربوط است بھ سرآغاز، جائیک
ده رابطۀ الینفک تمام جنبھ ر نش ورات ذک ت تص ھای جنبش باید خاطرنشان شود. دوماً، آنکھ ماھی

ۀ است. اگر اصال چنین چیزی می بای ھ منزل ورژوائی ب ات ب ردد: توھم افھ گ د درج شود، باید اض
امکان برآوردن نیازھای اقتصادی و دیگر نیازھای طبقۀ کارگر در جامعۀ سرمایھ داری.

ی با شدت محدودیت آنھا [اتحادیھ«...  د م ارگری تأکی ھا؟]  را در مقایسھ با اھداف نھائی جنبش ک
د ۀ اتحادی» کن ھ ھم ود ک ی ش ھ م ین نتیج ارگری ھچن دود«ھای ک ھ» مح ا اتحادی تند. ام ھای ھس

ب سوسیال دمکراتیککارگری  وند؟ ل ی ش کھ با سازمانھای سیاسی پرولتاریا ارتباط دارند چھ م
ک » محدود«ھا مطلب این نیست کھ اتحادیھ ھ ی ت آنک ھ جھ ت ب ھستند، اما این جنبھ (محدود درس

ابال ھای دیگر بپیوندد. نتیجتجنبھ است) باید بھ جنبھ ا متق ھ شوند ی اً، این کلمات باید یا بیرون ریخت
ھارتباطباید نیاز بھ برقراری و تقویت  ھ بین یک جنبھ و جنب اج ب ود، احتی ذکر داده ش ر ت ھای دیگ

ھ آغشتن اتحادیھ ھا بھ محتویات سوسیال دمکراتیک، تبلیغات سوسیال دمکراتیک، و کشیدن آنھا ب
غیره.کارھای سوسیال دمکراتیک، و تمام
خوب است.٢بند 
ھ-٣بند  ۀ اتحادی ھ وظیف ت ک حیح نیس د ص ر ش ھ ذک ا بھ دالیلی ک دم «ای را ب رین و مق روری ت ض

ۀ رین وظیف ھ » ت ک قطعنام ھ در ی ت ک ن نیس ھ ای اجی ب یچ احتی یم. ھ ھ کن لحانھ مقایس ام مس ک قی ی
ھ ارزۀ اتحادی ارۀ مب لحانھ ودرب ام مس را قی یم، زی حبت کن لحانھ ص ام مس یلۀ ای از قی رنگون «س س
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زاری ۀ ت ت مطلق ردن حکوم ھ» ک ت. اتحادی ده اس ر ش د دوم ذک ھ در بن ت ک ی اس ارگری م ھای ک
ار توانند پایھ ھایی را کھ از آنھا ما باید برای یک قیام کسب قدرت کنیم، وسیع تر کنند. بنابراین، ب

دیگر می گوئیم کھ خطاست کھ یکی را در مقابل دیگری قرار دھیم.
د  روع«-٤بن تش طالح اقلی ھ اص ھ ب دید علی دئولوژیکی ش ارزۀ ای ک مب ھ » ی ائل «ک در مس

ھ ھ »ھااتحادی م«، ب ی » اکونومیس اد کل ا زی ۀ اودس ۀ کمیت رای قطعنام ن ب ا ای د. آی ی کن ت م برگش
ھ دام از  قطعنام الوه از ھیچک ھ ع د؟ ب ی آی و نم ر غل ھ نظ ت؟ ب ارۀ نیس ویکھا درب ھای منش

ھ روزنامھانتقادی در» ھای کارگریاتحادیھ« ھا وجود ندارد، فقط در این مطبوعات اشاره شده ک
ی لیبرالھا از منشویکھا برای تمایلشان بھ پرت شدن از عقب تمجید می کنند. تنھا [نتیجھ ھ] م ای ک

ود از  ش خ ھ در کوش دون آنک ھ ب یم، البت ان دھ تیاق نش د اش ز بای ا نی ھ م شود از این فھمید آنست ک
ک فکر می ک». عقب پرت شویم« ط ی ذاردن فق ا گ ر ج ا ب ود، ب ذف ش ال ح د ک ھ بای ن نکت ھ ای نم ک

ف  اخطار علیھ محدودیت و ذکر ضرورت مبارزه علیھ تمایالت بورژوازی و لیبرالھا برای تحری
ھ ۀ اتحادی ھوظیف ی قطعنام ا بعض ھ ب اص در رابط ور خ د بط ھ بای ا آنک ارگری، ی ژۀ ھای ک ھای وی

ر ال حاض ن در ح ردد (م ھ گ ھمنشویکھا فرمول ین قطعنام ی از چن ھ اطالع ر آنک دارم، مگ ھایی ن
) در جنوب در بین شماھا پدیدار گشتھ باشد).Akimنوعی قطعنامۀ آکیم (

د  ارات -٥بن ن عب ت. م زی اس اً چی ر واقع ن دیگ ری«ای د، رھب ن باش ر ممک ا » و اگ و «را ب
ا» اگر ممکن باشد«تعویض می کنم. ما » رھبری ن کلم یم. درج ای ی کن اری م ر ک ا، در ھ ت اینج

ی  ری م رای رھب ر ب ا کمت ھ م وان ک ن عن ھ ای ط دارد ب ر غل ان تعبی ن، امک ای ممک ۀ جاھ ین ھم ب
کوشیم، و غیره.

یم.  و نکن ورد غل ن م ویکھا در ای ھ منش بطور کلی فکر می کنم کھ ما باید دقت کنیم در مبارزه علی
ا ھای کارگری شروع بھ پاحتماال ھم اکنون درست زمانی است کھ اتحادیھ د. م دیدار شدن می کنن

ار  د کن ا بای ر شود م ھ فک رای اینک ک ب ھ مستمس د ھیچگون االتر از آن نبای تیم، و ب ار بایس نباید کن
ش  را بخ ره. زی یم و غی وذ کن رکت و نف ا ش ھ در آنھ یم ک عی کن د س ھ بای ود، بلک تیم داده ش بایس

ال ھ در ح د ک ود دارن ھ دار وج ن و زن و بچ ردان مس ارگران، م ی از ک ک بخصوص ر کم حاض
ن  د از ای ا بای د. م ی کنن یار م دد بس نفی م بسیار کمی بھ مبارزۀ سیاسی می کنند، اما بھ مبارزۀ ص
یال  ھ سوس ت ک م اس یم. مھ ھ باش ن زمین ا در ای دمھای آنھ ای ق ط راھنم یم، فق تفاده کن ش اس بخ

ھ ل دمکراتھای روسی در اولین قدم اقدام صحیحی در رابطھ با اتحادی ھ عم ارگری ب د ھای ک آورن
روری  یار ض وع بس ن موض ھ در ای د ک ذاری نماین ھ گ ک را پای یال دمکراتی ار سوس وراً ابتک و ف
ل  ھ، در عم ک. البت یال دمکراتی ری سوس ک و رھب یال دمکراتی اری سوس ی ھمک ت، یعن اس
ین  ی در چن ممکنست کھ نیروی کافی وجود نداشتھ باشد، اما این کامال موضوع دیگری است؛ حت

ز موردی، در صورتی  رو نی داری نی ھ مق د، ھمیش ود باش ا موج ام نیروھ تفاده از تم ت اس ھ قابلی ک
ھ رای اتحادی ارۀ ب ھ درب ک قطعنام تن ی رای نوش ایی ب د. نیروھ د ش ت خواھ ارگری یاف ھای ک

ھای کارگری یافت شدند، یعنی راھنمای عقیدتی، و این اساس مطلب است!اتحادیھ
واھش نم و خ ن برای شما بھترین آرزوھا را می ک ت ای ھ دریاف ع ب ی راج د خط رایم چن ھ ب دارم ک

نامھ و آنکھ راجع بھ آن چھ فکر می کنی بفرستی.

دوستدار تو، ن. لنین
فرستاده شده از ژنو بھ اودسا

٣٤آثار لنین، جلد مجموعھ
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توضیحات

نقل قول» جنگ دھقانی در آلمان«کھ در آن از مقدمۀ » چھ باید کرد؟«ای از لنین بھ قطعھ- ١
آورده شده است استناد می کند.

»اعتصاب سیاسی و جنگ خیابانی در مسکو « از 

ھای برق در طوفان بودند و عرصۀ کارزار ھرویدادھای انقالبی در مسکو نخستین صاعق
جدیدی را روشن کردند. اعالم رسمی قانون دومای دولتی و نتیجۀ صلح، شروع دورۀ جدیدی را 

اند. ھم اکنون، فرسوده از مبارزۀ پیگیر کارگران، و مشخص کردهدر تاریخ انقالب روسیھ 
، بورژوازی لیبرال نفس راحتی کشیده و با شعف غرق در »انقالب بالانقطاع«آشفتھ با روح 

ای علیھ فکر تحریم شروع اند. ھمراه این جریان، مبارزهتکھ نانی است کھ در جلوی او انداختھ
نب راست منحرف گردیده است. متأسفانھ حتی در بین سوسیال شده، و لیبرالیسم آشکارا بھ جا

اند در تحت دمکراتھا (در اردوگاه ایسکرای جدید) مردمان متزلزلی وجود دارند کھ آماده
تلقی » جدی«شرایطی، از این بورژواھای خائن بھ انقالب پشتیبانی کنند، و دومای دولتی را 

رمساری شکاکان گردد، و موجب ارزیابی کنند. امید است کھ رویدادھای مسکو موجب ش
صحیح آنھا از شرایط و اوضاع در میدان تازۀ نبرد گردد. بی رنگ و روئی رؤیای روشنفکران 
در مورد امکان یک انتخاب عمومی در زیر سلطۀ رژیم مطلقھ، بھ مانند تصورات پوچی کھ در 

د، در اولین اقدام اساسی کلۀ لیبرالھای خرفت است و بھ دومای دولتی اھمیتی حیاتی می دھ
انقالبی پرولتاریا، باد ھوا گردید.

اکتبر، ن.س.) ھنوز بسیار اندک است. اطالعات ما ١٢اطالعات ما از رویدادھای مسکو (
ھای خارجی، و گزارشات سانسور ھنوز محدود بھ گزارشات مختصر و غالباً متناقض روزنامھ

اند می باشد. یک چیز محقق است: می چاپ شدهھای رسای از شروع جنبش کھ در روزنامھشده
مبارزۀ کارگران مسکو در مرحلۀ مقدماتی خود، در طول خطی کھ در سال انقالبی گذشتھ 
مرسوم شده است، پیش رفتھ است. جنبش طبقۀ کارگر مھر خود را بر تمامی انقالب روسیھ باقی 

و بھ سرعت بھ اعتصابھا گذاشتھ است. از یک طرف جنبش با اعتصابات پراکنده شروع شد 
، ١٩٠٥ای ارتقاء یافت، و از طرف دیگر مبدل بھ تظاھرات خیابانی گشت. در سال توده

اعتصاب سیاسی شکل جا افتادۀ جنبش گردیده است و در مقابل چشمان ما بھ قیام توسعھ می یابد. 
(البتھ بسیار در حالیکھ ده سال طول کشید تا کل جنبش طبقۀ کارگر روسیھ بھ مرحلۀ فعلی خود

دور از صورت نھائی) برسد، جنبش در بعضی نقاط مملکت در ظرف چند روز از یک 
اعتصاب خشک و خالی بھ طغیان انقالبی عظیمی پیشرفت کرد.

اند کھ اعتصاب حروف چینھا بھ وسیلۀ کارگرانی کھ از نظر سیاسی عقب مانده بھ ما اطالع داده
اً از دست آنھا خارج شد، جنبش بھ صورت یک جنبش ھستند شروع شد. اما ادارۀ جنبش فور

ھای دیگر نیز بھ صفوف مبارزه پیوستند. تظاھرات ای درآمد. کارگران حرفھوسیع اتحادیھ
خیابانی گریزناپذیر بود، حتی اگر بھ قصد با خبر کردن کارگرانی بود کھ از اعتصاب خبر 

با سرودھا و نطقھای انقالبی گشت. نداشتند، این تظاھرات تبدیل بھ تظاھرات سیاسی ھمراه
دومای دولتی منکوب شده بود بر روی » عمومی«خشمی کھ مدتھای طوالنی برعلیھ انتخابات 
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ای بھ بسیج عمومی رزمندگان برای آزادی واقعی رشد کرد. صحنھ آمد. اعتصاب توده
کھ مطلقاً شبیھ ای را گذراندند دانشجویان رادیکال بر صحنھ ظاھر شدند، و در مسکو قطعنامھ

قطعنامۀ دانشجویان سن پترزبورگ بود. بھ زبان شھروندان آزاد، و نھ زبان مأمورین زبون، این 
قطعنامھ بھ صراحت دومای دولتی را بھ منزلۀ استھزای بی شرمانۀ مردم خواند، و خواستار 

ی و قانونی اای جھت فراخواندن و تأسیس مجلسی واقعاً تودهای برای جمھوری، مبارزهمبارزه
بھ وسیلۀ یک حکومت انقالبی موقت شد. پرولتاریا و بخشھای پیشرو دمکراتھای انقالبی شروع 

بھ جنگھای خیابانی علیھ ارتش تزاری و پلیس کردند.
اکتبر) حروف چینھا ٧سپتامبر(٢٤بدین ترتیب بود کھ جنبش در مسکو رشد یافت. در شنبھ 

نیات و قطارھای برقی نیز از کار باز ایستاده بودند و ھای دخاکارخانھ- دیگر تنھا نبودند 
اعتصاب نانواھا ھم شروع شده بود. آن شب تظاھرات بزرگی برپا شد کھ در آن عالوه بر 

(کارگران انقالبی و دانشجویان رادیکال دیگر » غریبھ«کارگران و دانشجویان، بسیاری 
نیز شرکت داشتند. قزاقھا و ژاندارمھا یکدیگر را در کارھای علنی، غریبھ قلمداد نمی کنند) 

حداکثر کوشش خود را کردند تا تظاھرکنندگان را کھ مدام تجمع می کردند متفرق کنند. جمعیت 
در برابر پلیس و قزاقھا مقاومت می کرد. ھفت تیرھا شلیک کردند و تعداد زیادی از افراد پلیس 

زخمی شدند.
اگھان شکل مھیبی بھ خود گرفتند. کارگران در اکتبر)، حوادث ن٨سپتامبر(٢٥در یکشنبھ 

صبح شروع بھ تجمع در خیابانھا کردند، جمعیت سرود مارسی را می خواند. ١١ساعت 
ھائی کھ کارمندان آنھا از اعتصاب خودداری کرده ای برپا شد و چاپخانھمیتینگھای انقالبی توده

قرار گرفتند، زیرا کھ کارگران برای بودند خراب شدند. نانوائی ھا و تفنگ سازیھا مورد حملھ
زنده ماندن احتیاج بھ نان داشتند و برای جنگیدن بخاطر آزادی احتیاج بھ اسلحھ (درست بھ ھمان 
گونھ کھ سرود انقالبی فرانسوی می گوید). تنھا پس از مقاومت سرسختانھ بود کھ قزاقھا 

)، Tverskayaخیابان تورسکایا(توانستند تظاھرکنندگان را متفرق سازند. نبردی واقعی در 
) جمعیتی از شاگرد Filippovنزدیک خانۀ استاندار در جریان بود. در جلو نانوائی فیلیپوف(

نانواھا تجمع کردند. ھمانطوری کھ بعداً مدیریت نانوائی پس از توقف کار بھ منظور اعالم 
بھ خیابان می رفتند کھ ھمبستگی با دیگر اعتصابیون اعالم کرد، آنھا با آرامش خارج شده و 

ای پناه بردند. جمعیت بھ پشت بام و اطاقھای گروھی قزاق بھ جمعیتی حملھ کرد و آنھا بھ خانھ
زیر شیروانی رفتھ و سربازان را سنگباران کردند. محاصرۀ خانھ شروع شد و سربازان بھ 

از جناحھای مختلف کارگران شلیک کردند. تمام ارتباطھا قطع شده بود. دو دستۀ نارنجک انداز 
شاگرد نانوا دستگیر ١٩٢راه خود را بھ داخل خانھ گشودند و پایگاه دشمن را تسخیر کردند. 

نفر زخمی شده بودند. دو کارگر کشتھ شدند. در بین پلیس و سربازان نیز ٨شدند، کھ از آنھا 
زخمی وجود داشت، یک افسر ژاندارمری زخمی مھلک برداشتھ بود.

طالعات بسیار ناکامل ھستند. بر طبق بعضی تلگرافھای خصوصی کھ در طبیعتاً این ا
ھای خارجی نقل شده است سبعیت قزاقھا و سربازان حد و حصری نمی شناخت. روزنامھ

مدیریت نانوائی فیلیپوف، برعلیھ خشونت بی جھتی کھ از جانب سربازان اعمال شده است 
ارشی دائر بر اینکھ سرایداران سرگرم اعتراض کرده است. یک روزنامۀ معتبر بلژیکی گز

پاک کردن خونھائی کھ بر زمین ریختھ شده بود در خیابانھا بودند، انتشار داده است. این نکتۀ 
بھتر از ھر گزارش مفصلی گواه جدی بودن مبارزه است. بر –نقل از روزنامھ –کم اھمیت 

) نوشتھ Vorwartsد فوروارتز(اناساس اطالعاتی کھ از منابع خصوصی بھ روزنامھ درز کرده
نفر اعتصابی با یک گردان پیاده نظام برخورد می کنند ١٠٠٠٠است کھ در خیابان تورسکایا 

کھ چندین بار آنھا را بھ رگبار می بندد. سرویس آمبوالنس وقتش تماماً گرفتھ بود. تخمین می 
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رش شده است کھ دستگیر نفر زخمی گشتند. گزا٦٠٠نفر کشتھ شدند و حدود ٥٠زنند کھ حداقل 
اند و با شقاوت و بی رحمی آنھا را از میان صف سربازانی کھ ھا بردهشدگان را بھ سربازخانھ

اند کھ در حین جنگ اند. عالوه بر این گزارش دادهاز دو طرف آنھا را می زدند گذرانده
حتی نسبت بھ خیابانی، افسرھا با سبعیت غیرانسانی کھ بھ خرج می دادند مشخص می شدند، 

زنان (یک تلگراف فرستده شده از سن پترزبورگ برای روزنامۀ بورژوائی محافظھ کار 
Temps سپتامبر)).٢٧اکتبر(١٠در تاریخ

اطالعات دربارۀ رویدادھای روزھای بعدی ناقص و ناقص تر است. خشم کارگران بطور 
. حکومت تمام تدابیر را وحشتناکی افزایش یافتھ بود، جنبش نیروھای بیشتری جمع می کرد

ھای خارجی بطور علنی دربارۀ تضاد بین بکار برد تا گزارشھا را ممنوع یا کوتاه کند. روزنامھ
اخبار اطمینان بخش خبرگزاریھای رسمی (کھ زمانی آنھا باور می داشتند) و اخباری کھ بھ 

) بھ Gaston Lerouxاند. گاستون لروکس (وسیلۀ تلفن بھ سن پترزبورگ رسیده است، نوشتھ
) پاریس تلگراف کرده است کھ سانسور با جلوگیری کردن از اخباری کھ کمترین Matinماتین (

اکتبر) یکی از خونین ٩سپتامبر(٢٦بوئی داشتھ باشند اعجاز می کند. او نوشتھ است کھ دوشنبھ 
ستاندار جنگ ترین روزھای تاریخ روسیھ بود. در تمام خیابانھای اصلی حتی نزدیک اقامتگاه ا

بود. تظاھرکنندگان پرچمی سرخ برافراشتند. عدۀ زیادی کشتھ یا زخمی شدند.
اعتصاب گسترش می –ھا متناقض ھستند. تنھا یک چیز محقق است گزارشات سایر روزنامھ

اند، حتی در صنایع سبک. ھای بزرگ بدان پیوستھیابد، و بیشتر کارگران مشغول در کارخانھ
سپتامبر) و چھارشنبھ).٢٧اکتبر(١٠اند (سھ شنبھ، نیز دست از کار کشیدهکارگران راه آھن

–این وضع بسیار وخیم است. جنبش بھ سن پترزبورگ گسترش می یابد: کارگران کارگاه سان 
اند.گالی ھم اکنون ابزار کار را بر زمین نھاده

رسیده است. ارزیابی کامل از این تا آنجائی را دربر می گیرد کھ اطالعات بھ ما تا این تاریخ 
حوادث مسکو بر اساس چنین اطالعاتی البتھ مقدور نیست. ھنوز شخص نمی تواند بگوید کھ آیا 
این حوادث یک تمرین تمام عیار برای حملۀ قاطع پرولتاریا بھ رژیم مطلقھ است، یا این حوادث 

اند کھ در مبارزه» مولیمع«در واقع شروع این حملۀ قاطع ھستند، یا اینکھ فقط توسعۀ روش 
باال شرح داده شد در عرصۀ جدید روسیۀ مرکزی یا آنکھ این حوادث نشان دھندۀ شروع شکل 

عالیتری از مبارزه و قیامی تعیین کننده تر ھستند ...

٢١پرولتاری شمارۀ 
١٩٠٥) اکتبر ٤(١٧

٩آثار، جلد مجموعھ

یادداشت بر مقالۀ آقای بوریف
»ادیۀ کارگری و وظایف سوسیال دمکراسی دربارۀ جنبش اتح« 

ای را از رفیقی کھ دست اندرکار عملی در روسیھ است چاپ می کنیم، بسیار خوشوقتیم کھ مقالھ
زیرا بحثی ھمھ جانبھ دربارۀ مسئلۀ اتحادیۀ کارگری در دستور روز قرار دارد. تنھا تجربۀ کل 

ھای ، می تواند کمک کند کھ اشکال اتحادیھحزب، کھ مداوماً با تئوری مارکسیسم منور شده است
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کارگری سوسیال دمکراتیک را کھ بیشتر مناسب با شرایط روسیھ است بیابیم. بھ ھمان شکل 
الزمست کھ از درسھائی کھ بھ وسیلۀ دشمنان ما داده می شود نیز بیاموزیم. بورژوازی تمام دنیا 

ور بود، بھ این امید کھ کارگران را کنگرۀ کلن در شادی غوطھ» اتحادیۀ صنفی«از گرایشات 
یعنی بورژوائی منحرف می سازد. در روسیھ » خالص«از سوسیالیسم بھ اتحادیۀ صنفی گرائی 

. ھمینکھ بورژوازی شروع بھ ستایش حتی موسکوفسکیھ ودومستی خواندن این نغمھ را آموختھ
جنبش اتحادیۀ کارگری مان در رابطھ با یک» شوق«یا برای » دیدن نور«ھر یک از ما برای 

بکند، ستایش او عالمتی مطمئن برای آنست کھ نقصی در کار ما وجود دارد. این » معقول«
درست طریقی است کھ رفیق بوریف مسئلھ را مطرح می کند یعنی کھ ما باید وظیفۀ 

سوسیالیستی خود را از ھر جھت اجرا کنیم، و بھ ھیچ وجھ چنان نقایصی را جایز نداریم.

٢١لتاری شمارۀ پرو
١٩٠٥) اکتبر ٤(١٧
٩، جلد لنینآثارمجموعھ

اعتصاب سیاسی سراسری روسیھ

ھ–ھواسنج خبر از یک طوفان می دھد  روز در روزنام ھ ام ت ک زی اس ن چی ھ ای ارجی ک ھای خ
ت. اعتصاب سیاسی سراسریحاوی تلگرافاتی دربارۀ رشد عظیم  ده اس ار ش روسیھ ھستند، اظھ

خت تنھا ھواسنج ن ۀ س د حمل اد قدرتمن ز را گردب ھ چی د: ھم ی دھ ان م وع طوف یست کھ خبر از وق
ا  یار را ب ی رود، حوادثی بس یش م ھ پ رت آور ب رعتی حی پرولتاریا از جا کنده است. انقالب با س
د  دھیم، بای تھ ب ار روز گذش خود بھ ھمراه می آورد، و اگر کھ بخواھیم شرح مفصلی از سھ یا چھ

ا کھ کتابی کامل بنوی ند. م اریخ مفصل بنویس ا ت ذاریم ت ی گ ده م سیم. ولی اینرا بھ عھدۀ نسلھای آین
ھ شاھد صحنھ تیم ک ای آزادی ھس ی، جنگھ ای داخل رین جنگھ ھای رعشھ آوری از یکی از بزرگت

ن  ھ ای نوع بشر تا بھ حال بدان دست زده است و باید سریعتر گام برداریم تا تمام انرژی خود را ب
جنگ تخصیص دھیم.

روع گشتھ  ان ش رش طوف ھ–غ یات و نقش ورات، حدس ا، تص خنرانی ھ ون س رال و و اکن ھای لیب
ا  ھ دوم ع ب ا راج ای م ام بحثھ ون تم م اکن دمکراتیک راجع بھ دوما چھ ناچیز بھ نظر می رسند، ھ

ا –اند چھ کھنھ گردیده ی از م ت! بعض اده اس و این فقط در فاصلۀ چند روز، چند ساعت اتفاق افت
یلۀ شک داشتی م کھ پرولتاریای انقالبی بھ اندازۀ کافی قوی باشد کھ نمایشات رسوائی را کھ بھ وس

جاعت از  ا ش ھ ب یدیم ک ی ترس ا م وزرای پلیس بھ اجراء گذاشتھ شده است خنثی کند، بعضی از م
ا  ھ ج وز در ھم ات ھن ود، انتخاب ی ش وم م ھ معل ور ک ا آنط وئیم. ام تحریم کردن انتخابات سخن بگ

رزش آغاز نشده  ھ ل وائی را ب ۀ مق ام خان ھ تم ت ک است، و تاکنون یک حرکت دست کافی بوده اس
وبوژدنیھ را  زدل آس ۀ ب ا و قافل ا لیبرالھ ھ تنھ ھ ن ت ک وده اس درآورد. فقط یک حرکت دست کافی ب

ت  یس حکوم ت رئ ای وی ی آق ھ حت رال«بلک حبت » لیب ھ ص ازد ک ور س ز مجب زاری را نی د ت جدی
ولیگین را (واقعاً، تاکنون فقط صحبت) ۀ مضحکۀ ب ای ماھران از اصالحاتی بکند کھ تمام نیرنگھ

از میان برخواھد داشت.
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ت.  ای روس اس ت پرولتاری رد، دس ا ک ا بپ ئلۀ دوم وائی را در مس ین بل این دست کھ حرکت آن چن
ر « یک سرود سوسیالیستی آلمانی چنین می گوید: تند، اگ ی ایس ای م ت برج ی حرک تمام چرخھا ب

د.کھ بازوھای ت ان بخواھ و چن ای ت یش » وان ارات و پ ت. اش ده اس د ش ا بلن ازوی توان ن ب ون ای اکن
وده رت بینی ھای ما دربارۀ اھمیت بی اندازۀ اعتصاب سیاسی ت لحانھ بطور حی ام مس رای قی ای ب

اینبار واقعاً تمام کشور را شامل شده اعتصاب سیاسی سرتاسری روسیھانگیزی تأیید شده است. 
ھ » امپراطوری«سرتاسر ھایتمام خلقاست، و  ھ ک ک طبق ۀ ی ام قھرمانان ملعون روسیھ را در قی

ن  ای ای ام ملتھ ای تم ت. پرولتاری ده اس د گردانی ت متح ات اس رین طبق رفتھ ت رین و پیش تمدیده ت س
تھ ع گش یم جم ی عظ ون در ارتش تم و زور اکن وری س ش –اند امپراط ش آزادی و ارت ارت

ر سوسیالیسم. مسکو و سن پترزبورگ مش د. ھ ائی را دارن ی پرولتاری ترکاً افتخار پیشگامی انقالب
ھ دو پایتخت اعتصاب کرده ا ب ا ریگ ک، در رأس آنھ تانھای بالتی د. اس ی کن اب م اند. فنالند اعتص

وئی جنبش پیوستھ ھ گ ت، چنانک تھ اس دگان پیوس اب کنن اند. لھستان قھرمان دوباره بھ صف اعتص
کنند، کردند می توانند با ضربھخشم عنین دشمنان خود را کھ تصور می م ش ھای خود او را درھ

ا ولی در عوض نیروھای انقالبی آنرا بھ ھم ھر چھ نزدیکتر کرده اند استھزاء می کند. کریمھ برپ
یمفروپل  زد (س ی خی ده Simferopolم ا ش نگرھا برپ الو س وب. در یکاترینوس ین جن ) و ھمچن

ارا ا (س ۀ ولگ اب است، و خونھا ریختھ شده. ناحی ورود) در اعتص ی نووگ ک، نیژن تف، سیمبریس
الو)  نعتی (یاروس ز ص ھ مرک ژ) و ب زی (ورون اورزی مرک االت کش ھ ای اب ب ت، و اعتص اس
ی  ری ارتش گسترش پیدا کرده است. یک ھیئت نمایندگی بی ادعای اتحادیۀ کارگران راه آھن رھب

ر می گی ف درب ای مختل ا زبانھ ت. در از کارگران را کھ میلیونھا نفر را ب ھ اس ت گرفت رد در دس
ی صحنھ راء م ی اج دیھای سیاس زار کم رای ت ھ ب ای خائفان وئی و نطقھ ھ گ ا گزاف ا ب ای کھ لیبرالھ

د  ی کردن ری م گ زرگ د و جن ی خندیدن ت م رای وی فیھانھ ب د و س ان –کردن حنھ ناگھ ن ص در ای
ت اولتیماتومکارگران ظاھر می شوند و  د حکوم یس جدی ت، رئ ھ وی ر«خود را ب زاری » اللیب ت

رای  تن ب ار نشس ھ انتظ ن از ب ارگران راه آھ دگی ک ت نماین د. ھیئ ی دھن ھر«م ن ش ی *»انجم یعن
در  ھ آنق وان پنب ایش پھل ن نم ھ ای ی ب ارگران حت دگان ک ت نماین د. ھیئ اع ورزیدن ی امتن دومای دولت

اد«اھمیت نداد کھ وقت گرانبھای خود را صرف  ارگر» انتق دگان ک ت نماین د. ھیئ ان در از آن بکن
ا انتقادابتدا  لرا ب د عم دارک دی ی –ت اب سیاس ت –اعتص الم داش ک اع ر دلق ک وزی اه ی و آنگ

ود دارد « ل وج ک راه ح ط ی انی و –فق اس آراء ھمگ ر اس ھ ب ان، ک س مؤسس ک مجل ار ی احض
»مستقیماً انتخاب شده باشد.

ھ«وزیر دلقک در اصطالح بجای خود کارگران راه آھن  ی مانند یک بوروکرات کل ک واقع خش
رد. حبت ک د، ص د مشخصی بکن ھ تعھ دون آنک ره، و ب ا طف ول ب وانین را در » طبق معم ول ق او ق

ھ ات روزنام ق گزارش ر طب رد، ب ومی را رد ک ات عم ا انتخاب ھای مورد آزادی مطبوعات داد، ام
».در حال حاضر غیرممکن است«خارجی، او اعالم داشت کھ یک مجلس مؤسسان 

ارگر دگی ک ت نماین رک ھیئ س از ت ارگران پ دگی ک ت نماین رد. ھیئ ومی ک اب عم الم اعتص ان اع
رکت  وزیر، بھ دانشگاه کھ در میتینگھای سیاسی کھ در آنجا برگزار می شد حدود ده ھزار نفر ش
ارش  ی در اختی جویان انقالب یلۀ دانش ھ وس ھ ب می کردند رفت. طبقۀ کارگر بھ خوبی از سکوئی ک

رد. د ودهگذارده شده بود استفاده ک تماتیک ت ای سیس دا میتینگھ یھ در ر ابت ی آزاد در روس ای سیاس
ھ دارس، کارخان ھرھا، م ام ش ر تم یلۀ وزی ھ وس ده ب واب داده ش د، ج زار ش ا برگ ھا و در خیابانھ

ھ  لحانھ، ک ارزۀ مس تن مب ا داش ۀ برپ ور وظیف ر مح ا ب ق ھ ت، و نط رار گرف ث ق ورد بح ک م دلق
ورژوازی و ضروری » ممکن«احضار مجلس مؤسسان را  ات ب ت. مطبوع می ساخت قرار گرف

* board of burghers
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ھ رین روزنام رال ت ی لیب ھ حت ارجی، منجمل عارھای خ تی«ھا از ش ز و تروریس ھ انگی ھ » فتن ک
ا  زار ب ت ت ھ حکوم وئی ک تند، گ ت زده ھس د وحش سخنگویان در میتینگھای عمومی آزاد سر دادن

ست.سیاست ستمگرانۀ خود، خود قیام را ضروری و اجتناب ناپذیر نکرده ا
د.  د می کن ا رش مان م ر چش یھ در براب قیام نزدیک می شود، قیام در بطن اعتصاب عمومی روس

د  ی دھ ان م ارگران اطمین ھ ک ھ ب ک ک ر دلق ک وزی اب ی ر«انتص ال حاض س » در ح ک مجل ی
ای  زول نیروھ ی و ن ای انقالب د نیروھ کارا رش ت، آش رممکن اس ھ غی ول ھم ورد قب ان م مؤسس

کارا دیگرد. حکومت مطلقھ حکومت تزاری را نشان می دھ ھ آش دارد ک ائی ن بھ اندازۀ کافی توان
ربھھنوزعلیھ انقالب بیرون بیاید. انقالب  ھ بھ اندازۀ کافی قوی نیست کھ ض ی ب اری و قطع ای ک

ردرگمی  دن س ود آم دشمن وارد کند. این تغییر نیروھا تقریباً متعادل است و ناگزیر موجب بھ وج
ت آزادی در بین مقامات می گردد، ر وانین جھ ازات و ق اه را برای گذار از سرکوب بھ دادن امتی

مطبوعات و اجتماعات باز می کند.
ا خود پیش بھ سوی مبارزه ت داد ت من فرص ھ دش د ب ای جدید و باز ھم پیگیرتر و گسترده تر. نبای

اب  ت. اعتص رده اس از ک الب اعج روزی انق رای پی اکنون ب ا ت د! پرولتاری ور کن ع و ج را جم
من س ا زدن دش ت و پ رتاسری روسیھ این پیروزی را بی نھایت نزدیک کرده است، و موجب دس

رای  ھ ب ھ ک ام دادن آنچ یار دور از انج اً بس در بستر مرگ خود گردیده است. بھ ھر حال، ما محقق
ھ اوج  وز ب ا ھن ود، ام ی ش پیروزی نھائی می توانستیم بکنیم و باید بکنیم ھستیم. مبارزه نزدیک م

ر واقعی اکنون نظی ھ ت ی ک خود نرسیده است. در این لحظھ طبقۀ کارگر بپا می خیزد، و در مقیاس
ان  ور را از می ۀ منف ت مطلق رانجام حکوم ی شود. و س لح م د و مس ی آی ت م نداشتھ است بھ حرک
برخواھد داشت، تمام وزرای دلقک را دنبال کارشان خواھد فرستاد، حکومت موقت انقالبی خود 

ن«داشت، و بھ تمام خلقھای روسیھ نشان خواھد داد کھ چگونھ را برپا خواھد روری » ممک و ض
مجلس مؤسسان واقعی و واقعاً مورد قبول عموم را فرا خواند.» در حال حاضر«است کھ 

١٩٠٥) اکتبر ١٣(٢٦نوشتھ شده در ژنو 
١٩٠٥) اکتبر ١٨(٣١تاریخ انتشار : 

٢٣پرولتاری شمارۀ 
٩آثار لنین، جلد مجموعھ

قطعنامۀ کمیتۀ اجرائی شورای نمایندگان کارگران سن پترزبورگ دربارۀ 
]١[اقداماتی کھ باید در مقابل تعطیلی کارخانجات انجام شود

١٩٠٥) نوامبر ٢٧(١٤گذرانده شده در 

شھروندان، بیش از صد ھزار کارگر در سن پترزبورگ و شھرھای دیگر بھ خیابانھا ریختھ 
قھ اعالم جنگ علیھ پرولتاریای انقالبی کرده است، بورژوازی مرتجع اند. حکومت مطلشده

دست بھ دست حکومت مطلقھ داده است، و در نظر دارد کھ با گرسنگی دادن، کارگران را 
مجبور بھ تسلیم و متوقف کردن مبارزه برای آزادی کند.

معی کارگران عملی شورای نمایندگان کارگران اعالم می دارد کھ این اخراج بی مانند دستھ ج
تحریک آمیز از طرف حکومت است. حکومت می خواھد کارگران سن پترزبورگ را تحریک 
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کند تا طغیانھای پراکنده انجام دھند؛ حکومت می خواھد از این حقیقت کھ کارگران سایر شھرھا 
اند، سوء ھنوز بطور کافی بھ کارگران سن پترزبورگ نزدیک نشده و با آنھا ھمصدا نشده

ستفاده کرده و ھمھ آنھا را دستھ دستھ، جدا از ھم شکست دھد.ا
ای کھ شورای نمایندگان کارگران اعالم می دارد کھ آزادی در خطر است. اما کارگران در تلھ

حکومت گذارده است نخواھند افتاد. کارگران نبرد را در شرایط نامساعدی کھ حکومت می 
. ما باید ھر کوششی را بکار بریم تا مبارزه را متحد خواھد بدانھا تحمیل کند نخواھند پذیرفت

ای کھ بھ وسیلۀ کارگران سرتاسر روسیھ و دھقانان انقالبی مبارزه-گردانیم و چنین خواھیم کرد 
دامن زده شده را با ارتش و نیروی دریائی کھ ھم اکنون قھرمانانھ برای آزادی بپا می خیزند، 

متحد خواھیم کرد.
ن آنچھ کھ گفتھ شد، شورای نمایندگان کارگران مقرر می دارد:با در نظر داشت

اند باید فوراً دوباره باز شوند و تمام رفقایی کھ از کار اخراج ھایی کھ بستھ شدهتمام کارخانھ- ١
اند دوباره بکار گماشتھ شوند. از تمام مردمی کھ نھ فقط در حرف بلکھ حقیقتاً آزادی را شده

می شود کھ از این خواست پشتیبانی کنند.گرامی می دارند دعوت
در پشتیبانی از این خواست، شورای نمایندگان کارگران الزم دید کھ بھ ھمبستگی تمام - ٢

کارگران روسیھ روی آورد، و اگر خواست ما برآورده نشود از کارگران سراسر روسیھ 
ر دیگر مبارزه دست خواستھ خواھد شد کھ بھ یک اعتصاب عمومی سیاسی و اشکال قاطعانھ ت

بزنند.
در تھیۀ مقدمات این عمل، شورای نمایندگان کارگران بھ کمیتۀ اجرائی دستور داده است کھ - ٣

فوراً در تماس با کارگران دیگر شھرھا قرار گیرند، با کارگران راه آھن، کارگران پست و 
از طریق فرستادن ھا و ھمچنین ارتش و نیروی دریائی،تلگراف، کشاورزان و سایر اتحادیھ

نماینده و وسایل دیگر.
بمجرد اینکھ این کار مقدماتی تکمیل شد، کمیتۀ اجرائی باید یک میتینگ مخصوص شورای - ٤

نمایندگان کارگران را فراخواند تا تصمیم نھائی را در مورد اعتصاب بگیرد.
استھ است کھ از  پرولتاریای سن پترزبورگ از تمام کارگران و بخشھای جامعھ و مردم خو- ٥

ای کھ در اختیار دارند، مادی، معنوی یا سیاسی، پشتیبانی کنند.کارگران اخراج شده با ھر وسیلھ

١٣نووایا ژیزن شمارۀ 
١٩٠٥نوامبر ١٥

١٠جلد ،آثار لنینمجموعھ

توضیحات

ھ در -١ ورگ ک ن پترزب ارگران س دگان ک ورای نماین گ ش وامبر ٢٦(١٣در میتین ١٩٠٥) ن
ز ی (برگ ل تعطیل د در مقاب ھ بای رد ک حبت ک داماتی ص اره اق ین درب د، لن ) Lock outار ش

تۀ  رح خواس ھ ط خ ب رمایھ داران در پاس ط س ات توس رف ٨کارخانج ھ از ط ار روزان اعت ک س
ھ ت. او قطعنام ی گرف ورت م ارگران ص ی ک ۀ اجرائ اس آن کمیت ر اس ھ ب رد ک نھاد ک ای را پیش

ین ) نوا٢٧(١٤شورای سن پترزبورگ در  ت. لن ا گرف ی ھ ھ تعطیل داماتی برعلی ھ اق میم ب مبر تص
ورد«بر اھمیت این تصمیم در مقالۀ  ت خ ھ شکس ی ک د » تحریک ین، ص ١٠(جل ار لن ھ آث مجموع

) تأکید کرد.٥٢-٥٣
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حزب سوسیالیست و انقالبیگری غیرحزبی

١

موجب برپا جنبش انقالبی روسیھ کھ بھ سرعت بھ بخشھای جدیدی از جمعیت گسترش می یابد، 
شدن تعدادی سازمانھای غیرحزبی گردیده است. ھر چھ کھ انگیزه برای تجمع را برای مدت 
بیشتری مورد تعقیب قرار دھیم و آنرا سرکوب کنیم، این انگیزه نیرومندتر خود را بیان خواھد 

می کرد. انواع مختلف سازمانھا، کھ غالباً شکل آنھا سست و بی قاعده، اما با محتوای اصیلی
باشند، بھ وجود می آیند. اینھا دارای حدود و ثغور مشخص و معینی مانند چیزی کھ سازمانھای 

ھای کارگری خصلت سیاسی بھ خود می گیرند. مبارزۀ اروپا[ی غربی] دارند نیستند. اتحادیھ
چنین چیزی –برای مثال، در شکل اعتصابات –سیاسی با مبارزۀ اقتصادی تركیب می شود 

تالی سازمانھائی موقت یا کم و بیش دائم از نوع ممزوج می گردد.موجب اع
اھمیت این پدیده چیست و طرز برخورد سوسیال دمکراتھا نسبت بدان چھ باید باشد؟ پیروی 
کامل از اصول حزبی حاصل طبیعی و نتیجۀ مبارزۀ طبقاتی بسیار رشد یافتھ است. و بالعکس، 

خواستار اصول حزبی کامل است. بھ این علت است کھ منافع مبارزۀ طبقاتی علنی و گسترده 
حزب پرولتاریای دارای آگاھی طبقاتی، حزب سوسیال دمکرات، کامال بھ درستی ھمیشھ با 
عقاید غیرحزبی جنگیده است، و پیوستھ کوشیده است کھ حزب سوسیالیسِت کارگران ِبھ ھم پیوند 

. ھر چھ کھ رشد سرمایھ داری کامل تر داده شده، کھ در اصول خود ھمساز است را بنیان نھد
تمام مردم را بھ دو طبقھ تقسیم می کند، و تضادھای بین آنھا را شدت می دھد، موفقیت این کار 

ھا بیشتر است.در بین توده
کامال طبیعی است کھ انقالبی کنونی در روسیھ موجب پیدایش سازمانھای غیرحزبی شده و این 

نقالب دمکراتیک است یعنی انقالبی است کھ از نظر محتوای ادامھ خواھد یافت. این یک ا
اجتماعی و اقتصادی بورژوایی است. این انقالب نظام مطلقھ و نیمھ فئودال را سرنگون می کند، 
نظام بورژوایی را از آن رھا می سازد، و خواستھای تمام طبقات جامعۀ بورژوایی را تقاضا می 

م است. البتھ این بھ این معنی نیست کھ انقالب ما انقالب از این نظر انقالب تمام مرد–کند 
طبقاتی نیست، مسلماً نھ. اما این انقالب علیھ طبقات و اقشاری است کھ از نقطھ نظر جامعۀ 

اند یا می شوند، طبقاتی کھ برای چنان اجتماعی بیگانھ ھستند و مانع رشد آن بورژوایی كھنھ شده
ھای مھم زندگی اقتصادی کشور ھم اکنون بورژوایی شده است، می شوند. از آنجا کھ تمام سیما

از آنجا کھ اکثریت عظیم جمعیت در حقیقت ھم اکنون در شرایط وجودی بورژوایی زندگی می 
واقعاً » مردم«کنند، عناصر ضدانقالبی طبیعتاً از نظر تعداد بسیار کم ھستند و در مقایسھ با 

عت طبقاتی انقالب بورژوایی ناگزیر خود را در شکل بیشتر نیستند. از اینرو طبی» یک مشت«
آشکار می کند، در اولین نظر غیرطبقاتی، کھ خصوصیت مبارزۀ طبقات یک جامعۀ » ایتوده«

بورژوایی علیھ حکومت مطلقھ و فئودالیسم است.
عصر انقالب بورژوایی در روسیھ بمانند سایر کشورھا، با یک حالت رشد نیافتۀ تضادھای 

مختص جامعۀ سرمایھ داری متمایز گشتھ است. درست است کھ در روسیھ در زمان طبقاتی 
، اما شکی در ١٧٨٩، چھ رسد بھ فرانسۀ ١٨٤٨حاضر سرمایھ داری پیشرفتھ تر است از آلمان 

سرمایھ داری بھ وسیلۀ خصومتھای خالصاً مورد این حقیقت نیست کھ در روسیھ خصومتھای 
اروپائی گری و تاتارگری، سرمایھ داری و فئودالیسم در و بربریت آسیائی،» فرھنگ«بین 

درجۀ اھمیت بسیار بسیار کمتری قرار گرفتھ، بھ کالم دیگر، خواستھائی کھ امروز در صف 
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اند، آنھائی ھستند کھ برآوردن آنھا سرمایھ داری را توسعھ خواھد داد، آنرا از مقدم قرار داده شده
کرد و شرایط زندگی و مبارزه را ھم برای پرولتاریا و ھم ناخالصیھای فئودالیسم پاک خواھد 

برای بورژوازی بھبود خواھد بخشید.
مسلماً اگر خواستھا، آموزشھا و شکایات بی پایان را کھ بھ وسیلۀ ھر کارخانھ، اداره، ھنگ، 
واحد پلیس، محلھ، مؤسسۀ تعلیماتی و غیره در سراسر روسیھ مطرح می شود مورد تدقیق قرار 

ھستند، [البتھ] در » فرھنگی«م بھ آسانی خواھیم دید کھ اکثریت آنھا شامل خواستھای دھی
صورتی کھ بتوانیم آنھا را بدین نام بخوانیم. در واقع منظور من آنست کھ آنھا دقیقاً خواستھای 

ای نیستند، بلکھ خواستھائی برای حقوق ابتدائی ھستند، خواستھائی کھ سرمایھ داری را طبقھ
نخواھند کرد، بلکھ برعکس، آنرا بھ داخل چارچوب اروپائی خواھند آورد، و آنرا از نابود

نظام سرواژ رھا خواھند کرد. در اصل » روسی«بربریت، توحش، فساد و سایر بازماندگان 
حتی خواستھای کارگری نیز محدود است و در اکثر موارد، اصالحاتی است کھ کامال در نظام 

ا ھستند. آنچھ کھ اکنون خواست فوری پرولتاریای روسی است چیزی سرمایھ داری قابل اجر
نیست کھ سرمایھ داری را تضعیف کند، بلکھ چیزیست کھ آنرا پالود خواھد کرد، چیزی کھ رشد 

و توسعۀ آنرا تسریع و گسترش خواھد داد.
د، جھد طبیعتاً، در نتیجۀ موقعیت بخصوصی کھ کارگران در جامعۀ سرمایھ داری احراز می کنن

کارگران در جھت سوسیالیسم و ھمبستگی آنھا با حزب سوسیالیست، خود را بمثابۀ نیروئی 
اصلی در ابتدائی ترین مرحلۀ جنبش نمودار خواھند ساخت. اما خواستھای خالص سوسیالیستی 
ھنوز موضوع آینده ھستند: خواستھای فوری روز، خواستھای دمکراتیک کارگران در زمینۀ 

و خواستھای اقتصادی در چارچوب سرمایھ داری در زمینۀ اقتصادی است. حتی سیاسی است، 
پرولتاریا در چارچوب برنامۀ حداقل و نھ برنامۀ حداکثر کارگران انقالب می کنند. در مورد 
دھقانان، اکثریتی بسیار و از نظر شماره قریب بھ اتفاق از سکنۀ دھقان، چنین چیزی اصال بحث 

دھقانان بھ خارج از مرزھای سرمایھ داری نمی رود، » برنامۀ حداکثر«ندارد. اھداف نھائی 
سرمایھ داری بطور گسترده تر و غنی تری رشد می کرد اگر ھمۀ زمینھا بھ دھقانان و ھمۀ 

ھر قدر ھم کھ این کلمات –مردم واگذار می شد. امروز انقالب دھقانان انقالبی بورژوائی است 
شھسواران احساساتی سوسیالیسم خرده بورژوائی ما داشتھ طنین بدی در گوشھای احساساتی

باشد.
خصلت انقالبی کھ اکنون در حال پیشرفت است، آنطور کھ در باال خالصھ شد، بطور کامال 
طبیعی بھ سازمانھای غیرحزبی امکان رشد می دھد. بنابراین کل جنبش، در ظاھر ناگزیر 

اما البتھ فقط در ظاھر. ضرورت یک –محتاج برچسب غیرحزبی است، یک ظاھر غیرحزبی 
، ضرورت سازماندھی برای دفاع از شرف انسانی، برای دفاع از »انسانی«زندگی متمدن 

حقوق و بھ عنوان یک انسان و شھروند ھمھ را درگیر می کند، تمام طبقات را متحد می کند، و 
دورتر از آنند کھ از تمام مرزھای حزب تجاوز می کند و مردمی را کھ ھنوز بسیار بسیار

بتوانند بھ وظیفۀ پشتیبانی از حزب، قیام کنند، تکان می دھد. مانند آنست کھ احتیاج حیاتی و 
فوری حقوق اولیھ و اساسی و اصالحات، تمام افکار مربوط بھ ھر چیز دیگری را کنار زده 

و روا ای کھ در حال پیشرفت است، مشغولیتی کھ کامال ضروریاست. مشغولیت در مبارزه
است، زیرا کھ بدون آن موفقیت در مبارزه غیرممکن خواھد بود، سبب می شود کھ مردم این 
اھداف فوری و مقدماتی را بھ صورت آرمان درآورند، بھ آنھا رنگ و روغن بزنند و گاه حتی 
لباسھای بسیار عالی تخیلی بھ آنھا پوشانند. دمکراسی ساده، دمکراسی معمولی بورژوایی، 

» غیرحزبی«رسیده است. ھر چیزی بھ نظر » ثبت«یسم انگاشتھ شده است و چنان بھ سوسیال
ذوب شده باشد (در » آزادی«می آید؛ ھر چیز بھ نظر می رسد کھ در یک جنبش ساده برای 
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واقع جنبشی کھ کل جامعۀ بورژوائی را آزاد می کند)؛ ھر چیز تھ رنگی، تھ رنگی بسیار رقیق 
ای کھ پرولتاریای می گیرد، در درجۀ اول بخاطر نقش رھبری کنندهبھ خود » سوسیالیسم«از 

سوسیالیست در مبارزۀ دمکراتیک ایفاء کرده است.
در چنین شرایطی، عقیدۀ غیر حزبی بودن نمی تواند دستاوردی جز موفقیتھای موقت داشتھ 

ی بیچارگی بھ باشد. شعار حزبی نبودن نمی تواند جز شعاری باب روز باشد، زیرا کھ ُمد از رو
ترین پدیده در » رایج«دنبال زندگی کشیده می شود، و این سازمان غیرحزبی است کھ ظاھراً 

ظاھر زندگی سیاسی است: دمکراسی گرائی غیرحزبی، اعتصاب گرائی غیرحزبی، انقالب 
گرائی غیرحزبی.

نسبت بھ اکنون این سؤال مطرح می شود کھ: طرز برخورد پیروان و نمایندگان طبقات مختلف
البتھ نھ بھ » باید«باشد؟ بایداین واقعیت سازمان غیرحزبی، نسبت بھ این عقیدۀ حزبی نبودن چھ 

مفھوم ذھنی، یعنی نھ بھ این مفھوم کھ چھ نظری نسبت بدان داشتھ باشیم، بلکھ بھ مفھوم عینی، 
مختلف شکل این مفھوم کھ چھ برخوردی ناگزیر در تحت نفوذ منافع مربوط و نقطھ نظر طبقات

می گیرد.

٢

–یا اگر مایلید، بیان –ایم، اصل غیرحزبی بودن محصول ھمانطور کھ تاکنون نشان داده
خصوصیت بورژوائی انقالب ماست. بورژوازی نمی تواند جلوی تمایل بھ اصل غیرحزبی 

ی می بودن خود را بگیرد، زیرا غیبت احزاب در میان آنھا کھ برای آزادسازی جامعۀ بورژوائ
ای برعلیھ خود جامعۀ بورژوائی برپا نخواھد شد. جنگند، داللت بر آن می کند کھ مبارزۀ تازه

وائی این آزادی را برای آزادی دنبال می کنند از طبیعت بورژ» غیرحزبی«آنھا کھ یک مبارزۀ 
نرا کنار آگاه نیستند، یا رژیم بورژوائی را تقدیس می کنند، یا در غیر این صورت مبارزه علیھ آ

می گذارند، این مشابھ آنست کھ مبارزه علیھ بورژوازی بھ اول ماھی کھ وجود ندارد محول 
شود. و برعکس آنھا کھ کامال آگاھانھ یا ناآگاھانھ از رژیم بورژوائی حمایت می کنند، نمی 

توانند جلوی احساس مجذوب آرمان غیرحزبی شدن خود را بگیرند.
ای از رشد، سیم طبقاتی، مبارزه بین طبقات متخاصم است، در مرحلھای کھ بر پایۀ تقدر جامعھ

این مبارزه باید تبدیل بھ یک مبارزۀ سیاسی شود. با ھدف ترین، جامع ترین و مشخص ترین 
تظاھر مبارزۀ سیاسی طبقات، مبارزۀ احزاب است. اما این بی تفاوت بودن مساوی بی طرفی 

در مبارزۀ طبقاتی بی طرف نمی تواند وجود داشتھ نیست، خودداری از مبارزه نیست، زیرا
باشد، در جامعۀ سرمایھ داری، غیرممکن است کھ از شرکت در مبادلۀ کاال یا نیروی کار 

کرد. و مبادلھ ناگزیر موجب برپا شدن مبارزۀ اقتصادی و سپس مبارزۀ سیاسی می » خودداری«
اً بھ معنی برکنار ایستادن از مبارزه، شود. از اینرو در عمل بی تفاوتی نسبت بھ مبارزه ابد

خودداری از آن، یا بی طرف بودن نسبت بھ آن نیست. بی تفاوتی حمایت ضمنی از قوی، از 
آنھائی کھ حاکمند، می باشد. در روسیھ آنھا کھ نسبت بھ حکومت مطلقھ قبل از سقوط آن در 

ت می کردند. در اروپای انقالب اکتبر بی تفاوت بودند، بطور ضمنی از حکومت مطلقھ حمای
امروز آنھا کھ نسبت بھ حکومت بورژوازی بی تفاوتند، بطور ضمنی از بورژوازی حمایت می 

آنھا کھ نسبت بھ این عقیده بی تفاوتند کھ مبارزه برای آزادی، در روسیۀ آزاد کھ در حال کنند. 
زی در این قوام گرفتن است دارای طبیعت بورژوائی است، بطور ضمنی از تسلط بورژوا

اھمیت ندادن بھ سیاست نشانۀ اشباع سیاسی است. انسانی کھ خوب مبارزه حمایت می كنند.
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است، لکن یک انسان گرسنھ » بی تفاوت«یا » اھمیت نمی دھد«تغذیھ شده باشد بھ تکھ نان 
یک » اھمیت ندادن و بی تفاوت بودن«در مورد تکھ نان می گیرد. » طرفداری«ھمیشھ موضع 

برابر تکھ نان بھ معنی آن نیست کھ او احتیاج بھ نان ندارد، بلکھ بھ معنی آنست کھ شخص در 
ھمیشھ مطمئن از نان خویش است، ھیچگاه محتاج نان نیست و بطور استواری خود را بھ 

کھ خوب تغذیھ می شود پیوند داده است. اصل غیرحزبی بودن در جامعۀ بورژوائی » حزبی«
ھا، حکام و استثمارکنندگان ان و منفعل از حزب خوب تغذیھ شدهھمیشھ پیروی مزورانھ، پنھ

است.
ای بورژوائی است. عقیدۀ حزبی بودن عقیدۀ سوسیالیستی است. این عقیدۀ غیرحزبی بودن عقیده

نظر، بطور کلی و بھ منزلۀ یک کل قابل اطالق بھ تمام جوامع بورژوائی است. البتھ شخص باید 
را با مسئلۀ بخصوص و در مورد بخصوص وفق دھد، اما فراموش بتواند کھ این حقیقت کلی 

کردن این حقیقت در زمانی کھ تمام جامعۀ بورژوائی بھ قیام علیھ فئودالیسم و حکومت مطلقھ 
برمی خیزد، در عمل این معنی را دارد کھ کامال از نقد سوسیالیستی جامعۀ بورژوائی چشم 

پوشی کنیم.
ھنوز در مرحلۀ ابتدائی رشد خویش است موادی را ارائھ داده انقالب روسیھ، علیرغم اینکھ

است کھ بررسی کلی ای کھ در باال خالصھ وار برجستھ گردانیده شد، تأیید می کند. فقط حزب 
سوسیال دمکراتیک، حزب پرولتاریای دارای آگاھی طبقاتی، ھمیشھ بر روی پیروی اکید از 

افشاری می کند. لیبرالھای ما، کھ سخنگویان اصل حزب پافشاری کرده است و اکنون نیز پ
نظریات بورژوازی ھستند نمی توانند تحمل اصل حزب سوسیالیست را بکنند و حاضر نیستند 
کھ چیزی راجع بھ مبارزۀ طبقاتی بشنوند. شخص الزمست کھ سخنان آقای رودیچف را بخاطر 

در خارج ھمانند ]١[وژدنیھآورد، کھ برای صدمین بار آنچھ را کھ بھ کرات بھ وسیلۀ اوسوب
نشریات مختلف تابع لیبرالیسم روسی گفتھ شده است تکرار کرد. سرانجام ایدئولوژی طبقۀ 

روسی با پوششھای » رادیکالھای«متوسط ، خرده بورژوازی، بیان روشن خود را در نظریات 
یافتھ » ارولوسیونرھسوسیالیست «گرفتھ تا ]٢[»رادیکال دمکراتھا«مختلف از ناشاژیزن و 

است. گروه اخیر اشتباه گرفتن سوسیالیسم را با دمکراسی بھ وضوح بسیار بر سر مسئلۀ ارضی 
شان (اجتماعی كردن زمین بدون اجتماعی » اجتماعی کردن«اند، بخصوص با شعار نشان داده

کردن سرمایھ). بھ ھمین گونھ ھمھ می دانند کھ اینان رادیکالیسم بورژوازی را تحمل می کنند
اما تاب تحمل اصول حزبی سوسیال دمکراتیک را ندارند.

تجزیھ و تحلیل اینکھ چگونھ منافع طبقات مختلف در برنامھ و تاکتیکھای لیبرالھا و رادیکالھای 
مختلف روسی منعکس شده است، از حوصلۀ موضوع مورد بحث ما خارج است. ما فقط بطور 

باید با در نظر گرفتن سلوک حزب ما نسبت بھ جنبی بدین مسئلۀ جالب اشاره کردیم، و اکنون 
سازمانھای غیرحزبی بھ نتیجھ گیریھای سیاسی عملی بپردازیم.

آیا جایز است کھ سوسیالیستھا در فعالیتھای سازمانھای غیرحزبی شرکت کنند؟ اگر جایز است، 
در چھ شرایطی؟ چھ تاکتیکھائی می باید در این سازمانھا استفاده شود؟

بدون قید و شرط باشد. غلط است کھ بگوئیم در ھیچ » نھ«ستین سؤال نمی تواند یک جواب بھ نخ
موردی و در تحت ھیچ شرایطی سوسیال دمكراتھا نباید در سازمانھای غیرحزبی (یعنی 
سازمانھایی کھ کم و بیش آگاھانھ یا ناآگاھانھ بورژوائی ھستند) فعالیت کنند. در زمان انقالب 

در فعالیت سازمانھای غیرحزبی در شرایط مشخصی منجر بھ عدم دمکراتیک شرکت نکردن
» شرایط مشخص«شرکت در انقالب دمکراتیک می شود. اما بدون شک، سوسیالیستھا باید این 

را در چارچوب تنگی محدود کنند، و باید چنین مشاركتی را فقط در تحت شرایط بسیار معین و 
ایم، در نتیجۀ حالت ن غیرحزبی ھمانگونھ کھ قبال گفتھمحدود انجام دھند. زیرا در حالیکھ سازما
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نسبتاً رشد نیافتۀ مبارزۀ طبقاتی بھ وجود می آید، پیروی اکید از اصول حزب از طرف دیگر از 
عواملی است کھ مبارزۀ طبقاتی را آگاھانھ، روشن، معین و اصولی می کند.

ھمیشگی، غیرقابل تغییر و مطلق حفظ استقالل ایدئولوژیک و سیاسی حزب طبقۀ کارگر وظیفۀ 
دیگر سوسیالیست در واقعسوسیالیستھا است. ھر کس کھ در انجام این وظیفھ کوتاھی کند، 

او (در حرف) قوی باشد. سوسیالیستھا ممکن » سوسیالیستی«نیست، ھر قدر ھم کھ معتقدات 
ھدف، طبیعت، است در فعالیتھای سازمانھای غیرحزبی فقط بھ صورت استثنائی شرکت کنند، و

شرایط و خصوصیات دیگر این شرکت در فعالیتھا باید کامال تابع وظیفۀ اساسی آماده کردن و 
سازمان دادن پرولتاریای سوسیالیست برای رھبری آگاھانۀ انقالب سوسیالیستی باشد.

ممکن است اوضاع ما را، بخصوص در مرحلۀ انقالب دمکراتیک مجبور کند کھ در فعالیتھای 
نھای غیرحزبی شرکت کنیم، بھ ویژه انقالب دمکراتیکی کھ طبقۀ کارگر در آن دارای سازما

نقش بارزی است. ممکن است کھ چنین مشاركتی ضروری باشد، مثال برای تبلیغ کردن 
سوسیالیسم در بین شنوندگان دمکرات، یا بھ نفع مبارزۀ مشترک سوسیالیستھا و دمکراتھای 

الت اول، چنین شرکتی در فعالیتھا بھ معنی تأمین کردن شرایط انقالبی علیھ ضدانقالب. در ح
پذیرش عقاید ما است. در حالت دوم نشان دھندۀ توافق جنگی برای حصول ھدفھای انقالبی 
معین است. در ھر دو حالت شرکت در فعالیتھا فقط می تواند موقتی باشد. در ھر دو مورد، 

قالل حزب کارگران کامال حفظ شده باشد و در چنین شرکتی جایز است فقط در صورتی کھ است
ھا یا در اتحادیھ» نمایندگی«صورتی کھ حزب بمنزلۀ یک کل، اعضاء و گروھھایش كھ بھ 

اند را کنترل و راھنمایی کند.شوراھای غیرحزبی انتخاب شده
ه زمانی کھ فعالیتھای حزب ما در خفا انجام می گرفت، اعمال چنین نظارت و راھنمایی ای گا

ایجاد دشواریھای غلبھ ناپذیر و بسیار بزرگ می کرد. اما اکنون کھ فعالیتھای حزب ما بیشتر و 
بیشتر علنی می گردند، این نظارت و راھنمائی می تواند و باید بھ وسیع ترین مقیاس، نھ تنھا بھ 

افتۀ وسیلۀ اعضای باالی حزب بلکھ بھ وسیلۀ اعضای عادی و بھ وسیلۀ ھمۀ کارگران سازمان ی
ھا و متعلق بھ حزب ما، اعمال شود. گزارشھا راجع بھ فعالیتھای سوسیال دمکراتھا در اتحادیھ
ھای شوراھای غیرحزبی، سخنرانیھا دربارۀ شرایط و اھداف چنین فعالیتھائی، قطعنامھ

سازمانھای حزبی از ھر قبیل دربارۀ این فعالیتھا، باید کھ در یک حزب کارگری، کاری منظم 
چنین جھتحزب بھ عنوان یک کل، با شرکت در فعالیتھا در واقعیفقط با چنین شرکت گردد.

فعالیتھایی، ما می توانیم کار سوسیالیستی واقعی را با کار کلی دمکراتیک در عمل پیوند زنیم.
ھای غیرحزبی دنبال کنیم؟ مقدم بر ھمھ چیز باید از ھر فرصتی چھ تاکتیکی را باید در اتحادیھ

ده کنیم تا تماس مستقل برقرار نمائیم و کل برنامۀ سوسیالیستی خود را تبلیغ نمائیم. دوماً استفا
باید وظایف فوری سیاسی روز را در جھت انجام بسیار کامل و قاطع انقالب دمکراتیک معین 

اصالحاتی را ارائھ » برنامۀ«کنیم، باید کھ شعارھای انقالب دمکراتیک را مطرح نمائیم، و 
ھ بھ وسیلۀ دمکراتھای انقالبی مبارز دنبال می شود و متمایز كنندۀ ایشان از لیبرال دھیم ک

دمکراتھای کاسب مسلک است.
تنھا اگر امور بدین طریق ترتیب داده شود، جایز و مفید است کھ اعضای حزب ما در فعالیتھای 

ک روز بھ سازمانھای انقالبی غیرحزبی کھ یک روز بھ کمک کارگران برپا می شوند و ی
کمک دھقانان و روز بعد بھ وسیلۀ سربازان و غیره، شرکت کنند. تنھا در چنین حالتی است کھ 
ما در موقعیتی خواھیم بود کھ وظیفۀ دوگانۀ حزب کارگران را در یک انقالب بورژوائی بھ 

یای انجام رسانیم یعنی انقالب دمکراتیک را تا مرحلۀ کمال آن انجام دھیم و نیروھای پرولتار
سوسیالیست را کھ احتیاج بھ آزادی دارند تا یک مبارزۀ بی رحمانھ برای سرنگون کردن سلطۀ 

سرمایھ را بھ انجام رسانند، گسترش داده و تقویت کنیم.
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٢٧و ٢٢ھای نوایا ژیزن، شماره
١٩٠٥دسامبر ٢نوامبر و ٢٦

١٠آثار لنین، جلد مجموعھ

توضیحات

ھ از –(آزادی) Osvobozhdeniyeاوسوبوژدنیھ -١ ھ در خارج ی ك ورژوا لیبرال ١٩٠٢نشریۀ ب
ۀ ١٩٠٥تا  د. در ژانوی ی ش ر م ترووه منتش ردبیری پ.ب. اس ھ س لطنت ١٩٠٤ب روه س ان گ ارگ

شد. گروه اوسوبوژدنیھ بعدھا تشكیل ھستۀ حزب كادت را داد.» انجمن آزادی«لیبرال -طلب 
ور-٢ رده ب ازمان خ وامبر رادیكال دمكراتھا اعضای س ھ در ن د ك د. ١٩٠٥ژوایی بودن تشكیل ش

ان  ریھ ش ماره از نش ك ش تند ی ا توانس ا تنھ مواضع آنھا بین كادتھا و منشویكھا نوسان می كرد. آنھ
د  ر بودن ال حاض (رادیكال) را بھ چاپ برسانند. آنھا خواستار جمھوری دمكراتیك بودند، با این ح

ھ دو ورتی ك د در ص ت كنن روطھ قناع لطنت مش ھ س ارۀ ب د. درب ئول باش ان مس ال پارلم ت در قب ل
ت و  ت غرام دون پرداخ ا ب ار و كلیس ت، درب ای دول ادرۀ زمینھ ان مص ا خواھ ی آنھ ۀ ارض برنام

ایش ١٩٠٨زمینھای خصوصی با غرامتی اندك بودند. سازمان آنھا در اوایل  متالشی شد و اعض
بھ نشریات نیمھ كادت بززاگالویا و تاواریش پیوستند.

.تفرم تاکتیکی بھ منظور ایجاد کنگرۀ وحدت ح.ک.س.د.ریک پال

ھای کارگریاتحادیھ

پیش نویس قطعنامھ

نظر بھ اینكھ:
حزب سوسیال دمکرات ھمیشھ مبارزۀ اقتصادی را بمثابۀ یكي از اجزاء تشكیل دھندۀ مبارزۀ - ١

طبقاتی پرولتاریا دانستھ است.
ھد کھ قابل توصیھ ترین شکل سازمان طبقۀ تجربۀ ھمۀ ممالک سرمایھ داری نشان می د- ٢

ھای کارگری وسیع است.کارگر برای مبارزۀ اقتصادی اتحادیھ
ھای کارگر در روسیھ برای جمع شدن در در حال حاضر کوششی عمومی در بین توده- ٣

ھای کارگری بھ چشم می خورد.اتحادیھ
ھای کارگر و تقویت تودهمبارزۀ اقتصادی می تواند موجب بھبودي پایداری در وضع - ٤

سازمان واقعی طبقاتی آنھا شود، در صورتی کھ این مبارزه بطور صحیحی با مبارزۀ سیاسی 
کارگران پیوند داده شود.

ما عقیده داریم و پیشنھاد می کنیم کنگره موافقت کند کھ:
اعضای ھای کارگری غیرحزبی را ترویج کنند وتمام سازمانھای حزب باید تشکیل اتحادیھ- ١

ھای کارگری مربوط بھ حرفۀ خود بپیوندند.حزب را وادارند کھ بھ اتحادیھ
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ھای کارگری حزب باید ھر کوششی را بھ عمل آورد تا کارگرانی را کھ متعلق بھ اتحادیھ- ٢
ھستند بھ منظور درک یک مفھوم جامع از مبارزۀ طبقاتی و ھدفھای سوسیالیستی طبقۀ کارگر، 

ھای لیتھایش در واقع رھبري کسب کند، و در آخر تضمین کند کھ این اتحادیھتعلیم دھد، با فعا
لکن بدون آنکھ ابداً –کارگری، در تحت شرایط معینی در اتحاد مستقیم با حزب قرار می گیرند 

اعضای غیرحزبی را از صف خود اخراج کنند.

٢روزنامۀ پارتینیھ ایتروستیا شمارۀ 
١٩٠٦مارس ٢٦

١٠نین، جلد آثار لمجموعھ

».پیش نویس قطعنامۀ کنگرۀ پنجم ح.ک.س.د.ر« از 

تشدید تھیدستی توده و مبارزۀ اقتصادی- ٤

در حالیکھ:
است واقعیت معتد و گواه تشدید بسیار تھیدستی در بین کارگران و ھمچنین مبارزۀ اقتصادی - ١

- رزبورگ و ایوانف (بستن کارخانھ بھ روی کارگران در لھستان، جنبش کارگران سن پت
فونسنسک علیھ باال بودن ھزینۀ زندگی، موج گستردۀ اعتصابات در نواحی صنعتی مسکو، 

فراخوانی فوری سازمانھای اتحادیۀ کارگری برای آماده شدن برای مبارزۀ شدید، و غیره)
تمام این عالمات نشان می دھند کھ این تظاھرات مختلف مبارزۀ اقتصادی با چنان وسعتی- ٢

ای در سراسر کشور کھ بخشھای وسیع تجمع می یابند کھ تمام دالیل انتظار اقدام اقتصادی توده
تری از کارگران بیشتر از قبل را درگیر می کند وجود دارد؛

تمام تاریخ انقالب روسیھ نشان می دھد کھ اوجگیری جنبش انقالبی فقط برپایۀ چنین جنبش - ٣
ای استوار است؛اقتصادی توده

ن کنفرانس اعالم می دارد:ای
کھ تمام سازمانھای حزب باید جدی ترین توجھ را بھ این اوضاع بکنند، دقیق ترین اطالعات - ١

راجع بھ آنھا را جمع آوری کنند، و آنکھ این مسئلھ باید در دستور جلسۀ کنگرۀ پنجم حزب قرار 
گیرد؛

ھا بارزۀ اقتصادی در میان تودهکھ بزرگترین شمار ممکن از اعضای حزب باید در تھییج م- ٢
متمرکز شوند؛

کھ این جنبش اقتصادی باید بھ عنوان منبع اصلی و بنیاد بحران انقالبی کھ در روسیھ رشد - ٣
می کند تلقی گردد.
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پیش نویس قطعنامۀ پنجمین کنگرۀ حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ

]١[در بین پرولتاریایکالیستیسازمانھای کارگری غیرحزبی و جریان آنارکو سند

نظر بھ اینکھ:
ھ -١ انی (ب ی، جری ارگری غیرحزب رۀ ک ک کنگ ورد ی لرود در م ق آکس غ رفی ا تبلی ھ ب در رابط

رودای واباژدنیھ ت ریۀ آس روف و نش کی، می چگلو، ال، ایوانفس ا) در ]٢[نمایندگی الرین، ش اودس
فوف ح.ک.س.د.ر ابودی .بین ص دفش ن ھ ھ ت ک رده اس ور ک ا ظھ ودن آن ب ایگزین نم زب و ج ح

سازمان سیاسی غیرحزبی پرولتاریا می باشد؛
ا -٢ تی ب ارکو سندیکالیس ات آن زب، تبلیغ ل ح ع در مقاب ارج و در واق ن، در خ ر ای زون ب اف

و ی (سویوزنویھ دئیل کیالت غیرحزب ی و تش ارگری غیرحزب ]٣[بکارگیری ھمان شعار کنگرۀ ک
ی در اودسا) در بین پرولتاریا انجام می گیرد؛و گروھش در مسکو، مطبوعات آنارشیست

وامبر ح.ک.س.د.ر-٣ اه ن ری م رۀ سراس وبۀ کنگ ات ]٤[.با وجود قطعنامۀ مص ری عملی ک س ی
تجزیھ طلبانھ در حزب ما دیده شده کھ ھدف آن ایجاد تشکیالت غیرحزبی بوده است؛

ر ح.ک.س.د.ر-٤ رف دیگ ی.از ط کیالت غیرحزب تفاده از تش د اس ز قص ی را از ھرگ مشخص
ھ در دوره ت ک ارگران اس ای نظر دور نداشتھ است، از جملۀ این تشکیالت شورای نمایندگان ک ھ

ارگر  ۀ ک ین طبق ک در ب یال دمکراتی برآمد انقالبی کم و بیش حاد، از آن برای گسترش نفوذ سوس
پتامبر  ۀ س ھ قطعنام رد (ب تفاده ک وان اس ی ت ک م ۀ و تقویت جنبش کارگری سوسیال دمکراتی کمیت

ارگری رۀ ک ورد کنگ کو در م ۀ مس ورگ و کمیت ن پترزب ماره]٥[س اری ش ٤و ٣ھای در پرولت
مراجعھ شود)؛

ارگر از -٥ ۀ ک ی طبق ای غیرحزب رداری از نھادھ ره ب ا بھ کل و ی رایط تش ھ، ش ات اولی از حی آغ
ور گسترش  ھ منظ ره را ب ارگران و غی ای ک ت ھ ورای ھیئ ارگران، ش دگان ک جملھ شورای نماین

ک ج یال دمکراتی ی سوس کیالت حزب ال تش ین ح د، در ھم ی کن راھم م ک ف نبش سوسیال دمکراتی
ین  ک در ب یال دمکراتی ای سوس ر فعالیتھ ھ اگ د ک تھ باش ر داش د نظ وع را م ن موض تی ای بایس

ات توده ن مؤسس ورت ای ن ص ھای پرولتر بطور درست، مؤثر و بسیار متشکلی انجام گیرد در ای
ممکن است زائد بشوند؛

ین کنفرانس اعالم می دارد کھ:ا
ا -١ ین پرولتاری ارکو سندیکالیستی در ب بش آن قاطعانھ ترین مبارزۀ ایدئولوژیکی بایستی علیھ جن

و علیھ عقاید آکسلرود و الرین در حزب سوسیال دمکرات صورت بگیرد؛
ھ-٢ وام فریبان ھ و ع دایی طلبان ھای ج ام کوشش ھ تم ھ اقاطعانھ ترین مبارزه بایستی علی ی بشود ک

عیف ح.ک.س.د.ر عی در تض رده و .س تفاده ک زب اس د از ح ی خواھن ا م د و ی ی کنن از درون م
تشکیالت پرولتری سیاسی و غیرحزبی را جانشین حزب سوسیال دمکرات کنند؛

ای -٣ وراھای ھیئتھ سازمانھای سوسیال دمکراتیک حزبی، در صورت لزوم، ممکن است در ش
ورای نم ی، ش ارگری درون حزب ین در کنگرهک ارگران و ھمچن دگان ک ن این دگان ای ای نماین ھ

ھ منظور  ل ب ن عم ھ ای رط اینک ھ ش د، ب ازمان دھ ائی را س ین نھادھ تھ و چن تشکیالت شرکت جس
تقویت و گسترش حزب کارگری سوسیال دمکرات و بر طبق خطوط دقیق حزبی انجام گیرد؛

یال -٤ زب سوس ھ بیشتر ح ر چ وذ ھ ین تودهبرای تقویت و گسترش نف رات در ب ای وسیع دمک ھ
ھ ازماندھی اتحادی رای س ود ب ھای خ رف کوشش ک ط ھ از ی ت ک روری اس ری، ض ھای پرولت
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ر  رف دیگ زایش داده و از ط ا را اف ک در آنھ یال دمکراتی رویج سوس غ و ت کارگری و ھدایت تبلی
کرد.بخشھای بزرگتری از طبقۀ کارگر را بھ فعالیتھای تمام انواع سازمانھای حزبی، جلب

١٤ری شمارۀ اپرولت
١٩٠٧مارس ٤

١٢مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

ھ-١ نجم ح.ک.س.د.رپیش نویس قطعنام رۀ پ ت) توسط .ھای کنگ ده اس ا آم ا در اینج ی از آنھ (یک
ھ دگان کمیت ۀ نماین د و در جلس تھ ش ین نوش ر لن کو، دفت ۀ مس کو و منطق ورگ، مس ن پترزب ھای س

ھ در ناحیۀ صنعتی مرکزی و ھ ید. جلس ویب رس ١٥-١٨یئت تحریریۀ روزنامۀ پرولتاری بھ تص
ھ ٢٨( ارس) ٣-فوری رای ١٩٠٧م ی و ب ث حزب ند بح وان س ھ عن ھا ب یش نویس د. پ زار ش برگ

نجم ح.ک.س.د.ر رۀ پ د. کنگ ش گردی ره پخ دارک کنگ ا ٣٠از .ت ل ت ھ (١٩آوری ھ ١٣م ١-م
ا نماینده در ٣٣٦در لندن برگزار شد. ١٩٠٧ژوئن)  اطع ی ا دارای رأی ق ھ ی تند ک آن شرکت داش

د.  ورتی بودن تانی و ١٠٥رأی مش ای لھس یال دمکراتھ ط سوس ھ توس د ک ویک بودن ده بلش نماین
لیتوانی حمایت می شدند و از این رو اکثریت با ثباتی داشتند.

زی -١کنگره موارد زیر را مورد بحث قرار داد:  ۀ مرک زارش کمیت ا و -٢گ روه دوم زارش گ گ
ورژوازی -٣ازمان آن س زاب ب ا اح ورد ب یوۀ برخ ی -٤ش ای دولت ار«-٥دوم رۀ ک و » کنگ

زب اتحادیھ-٦سازمانھای کارگری غیرحزبی  ی -٧ھای صنفی و ح ات چریک اری، -٨عملی بیک
ھ ی کارخان ادی و تعطیل ران اقتص کیالتی -٩ھا بح ایل تش ی در -١٠مس ین الملل رۀ ب کنگ

توتگارت  ش و -١١اش ار در ارت زارش ک ره، گ م در کنگ یار مھ وع بس ر. موض وعات دیگ موض
ھ ود. قطعنام ورژوایی ب زاب ب ی از اح رز تلق ارۀ ط ین درب ائل لن ام مس ارۀ تم ویکی درب ھای بلش

ز بلشویکی  اساسی تصویب شد. در خاتمۀ کنگره، جلسۀ بلشویکھا برگزار شد کھ در آن یک مرک
پایان یافت.–جناح اپورتونیست حزب –انتخاب شد. کنگره با پیروزی بلشویسم بر منشویسم 

رودانشریۀ ١٩٠٧در -٢ واباژدنیھ ت ھاودسا آس ارگری ، مجموع ائل ک ارۀ مس االت درب ای از مق
ھ از » راجع بھ مسئلۀ یک کنگرۀ کار«منتشر کرد کھ شامل مقالۀ بدون امضائی  ن مقال د. ای می ش

تبلیغ بھ نفع یک کنگرۀ کار حمایت می کرد.
.امور اتحادیۀ سمپوزیومی دربارۀ جنبشھای اتحادیۀ صنفی و تعاونیت بھ ای اساشاره-٣
ا .س.د.رک.بھ دومین کنفرانس (نخستین کنفرانس سراسری) ح.-٤ وم ت ھ از س ود ک اشاره می ش

تم ( وامبر ٢٠-١٦ھف رات ١٩٠٦) ن یال دمک زاب سوس دگان اح د. نماین زار ش امرفورز برگ در ت
ی« ن اح» مل تند. ای ور داش تان، در آن حض رات لھس یال دمک زاب سوس د از اح ارت بودن زاب عب

ی  اخۀ قالب د ش لیتوانی، منطقۀ لتونی و بوند. کمیتۀ مرکزی کھ توسط منشویکھا کنترل می شد، چن
رد؛  رای منشویکھا تضمین ک ت را ب ب اکثری ن ترتی ھ ای برای حضور در کنفرانس ترتیب داد و ب

نماینده را بھ دست آوردند.٣٢ماینده از ن١٨آنھا بھ اتفاق بوندیستھا، مجموعاً آراء 
ئلۀ  ارۀ مس ارگری«ھر چند بلشویکھا بر گفتگو درب رۀ ک رای » کنگ غ ب د و تبلی ی کردن اری م پافش

ھ  ود را ب رد و خ و نک اره گفتگ ن ب رانس در ای یکن کنف تند، ل ی دانس ی م باط حزب ض انض را نق آن
ھ  دودیتھای«تصویب یک قطعنامۀ مصالحھ قانع کرد. قطعنام ارگریمح رۀ ک رای کنگ رویج ب » ت

ا «می گفت  ت و ت از اس اً غیرمج ارگری، مطلق رۀ ک دن کنگ رای فراخوان ال ب برداشتن گامھای فع
»وقتی کھ تصمیم مقتضی توسط کنگره گرفتھ نشده، تخلف از انضباط حزبی محسوب می شود.



٥٠

پتامبر ١٧(٤در -٥ ورگ فراخوان١٩٠٦) س ن پترزب ۀ س ط کمیت ھ توس ارگران ک ۀ ک ده جلس ده ش
رد. ١١رأی در مقابل ٧٤را با » کنگرۀ کارگری«بود، شعار منشویکی  وم ک الف، محک رأی مخ

د. ١٩٠٦در سپتامبر  زار ش زی برگ یۀ مرک رات روس یال دمک ازمانھای سوس رانس س ین کنف دوم
وو  ک، ایوان تروما، بریانس کو، کوس دگانی از مس ی -نماین ک، نیژن س نس ور، -وزن ووگراد، ت ن

ین از سورموو، اسم امبو، اورل و ھمچن ا، ت ور، ولگ ھ ت ازمان منطق ولنسک، یاروسالو، یلتس، س
ارۀ کمیتۀ مرکزی و ھیئت تحریریۀ پرولتاری حضور داشتند. قطعنامھ ارگری«ای درب رۀ ک » کنگ

ره ین کنگ وان تصویب شد کھ تبلیغ برای چن ھ عن ارگران دارای «ای را ب ھ ک ر ک وامفریبی مض ع
دآگاھی طبقاتی را از کار » در جھت وحدت و تقویت حزب سوسیال دمکراتشان، منحرف می کن

توصیف می کرد.

سومین کنفرانس حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ
]١[(دومین کنفرانس سراسری روسیھ)

١

طرح قطعنامھ دربارۀ مسئلۀ شرکت در انتخابات سومین دومای دولتی

نظر بھ اینکھ
ربۀ انقالب روسیھ نشان داد، نمی تواند بھ عنوان یک تاکتیک تحریم فعال ھمانطور کھ تج- ١

صحیح برای سوسیال دمکراسی پذیرفتھ شود، مگر در شرایط یک اعتالء انقالبی عمومی کھ 
گسترده و سریع بھ یک قیام مسلحانھ مبدل گردد، و تنھا در ارتباط با اھداف ایدئولوژیک مبارزه 

تین مجلس نمایندگان رژیم سابق سرچشمھ می گرفت؛علیھ توھمات مشروطھ خواھی کھ از نخس
با نبودن این شرایط ، تاکتیک صحیح سوسیال دمکراسی انقالبی، حتی اگر تمامی شرایط - ٢

یک موقعیت انقالبی فراھم باشد، شرکت در انتخابات را، دقیقاً ھمانطور کھ در زمان دومین 
دوما پیش آمد، ایجاب می کند؛

کھ ھمواره ماھیت اکتبریستی حزب کادت و ناپایدار بودن قانون انتخاباتی سوسیال دمکراتھا - ٣
، ھیچگونھ دلیلی انده) در چارچوب استبداد را مورد تأکید قرار داد١٩٠٥دسامبر ١١کادت (

نمی بینند کھ تاکتیک خود را، بھ این دلیل کھ این قانون توسط یک قانون انتخاباتی اکتبریستی 
دھند؛جایگزین شده، تغییر 

جنبش اعتصابی کھ در حال حاضر در منطقھ صنعتی مرکزی روسیھ گسترش می یابد، در - ٤
عین حال کھ ضامن پرتوان یک اعتالء انقالبی ممکن در آینده نزدیکی است، معذالک بھ یک 
کار پیگیر بھ منظور تبدیل کردن جنبشی کھ تاکنون صرفاً سندیکائی بوده بھ یک جنبش سیاسی 

انقالبی و بھ دنبال آن قیام مسلحانھ، نیاز دارد؛و مستقیماً 
لذا کنفرانس تصمیم گرفتھ است:

در انتخابات سومین دوما شرکت کند؛–الف 
و ھمچنین ١٩٠٥و شکست قیام دسامبر ١٩٠٧ژوئن ٣رابطھ موجود بین کودتای –ب 

بود مبارزات ھا توضیح دھد، ضمن تأکید بر کمھای بورژوازی  لیبرال را برای تودهخیانت
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صرفاً سندیکائی و با کوشش در تبدیل جنبش اعتصابات اقتصادی بھ یک جنبش سیاسی و بھ یک 
ھا برای سرنگونی دولت تزاری بھ وسیلۀ یک قیام؛مبارزۀ انقالبی مستقیم توده

ھا توضیح دھد کھ تحریم دوما بھ خودی خود برای ارتقاء جنبش کارگری و برای توده–ج 
بی بھ یک درجھ باالتر کافی نبوده و تاکتیک تحریم تنھا در صورتی مناسب خواھد مبارزۀ انقال

بود کھ ما در تغییر جھش جنبش سندیکائی بھ یک گسترش انقالبی نیرومند، موفق شویم.

٢

پیش نویس طرح قطعنامھ دربارۀ کنگرۀ سندیکاھای روسیھ

عنامۀ کنگرۀ لندن دربارۀ سندیکاھا کنفرانس معتقد است کھ تمامی اعضای حزب وظیفھ دارند قط
را، با در نظر گرفتن مجموعھ شرایط محلی و ھنگامی کھ مسئلھ پیوند تشکیالتی بین سندیکاھا و 
حزب سوسیال دمکرات یا شناسائی رھبری آن از جانب سندیکاھا مطرح می گردد، اجرا کنند. 

ند کھ سوسیال دمکراتھا نمی ضمناً پیوستھ و در ھر شرایطی توجھ اساسی بھ این مسئلھ بنمای
کھ نظر موافق » بی طرف«بایستی در درون سندیکاھا بھ انطباق غیرفعال خود با برنامۀ 

ھای ، سوسیالیست]٢[ھا، مترقیون بدون حزبجریانات بورژوا دمکرات از ھر گرایشی (کادت
از اعتقادات سوسیال انقالبی و غیره ...) را جلب می کند، اکتفا کنند؛ بلکھ آنان باید با قاطعیت 

دمکراتیک در تمامیت آن دفاع کرده، بالانقطاع برای پذیرفتھ شدن رھبری ایدئولوژیک سوسیال 
دمکراتھا از جانب سندیکاھا و استقرار پیوندھای تشکیالتی مؤثر و ھمیشگی بین آنان، فعالیت 

کنند.

مطابق با دستنویس
١٩٠٧نوشتھ شده در ژوئیھ 

منتشر گردید.١٩٣٣، در سال ٢٥موعھ آثار لنین، جلد برای اولین بار در مج

توضیحات

ن -١ یھ): ای رانس روس ین کنف یھ (دوم رات روس یال دمک ارگری سوس زب ک رانس ح ومین کنف س
رین ١٩٠٧اوت) ٥تا ٣ژوئیھ (٢٣تا ٢١کنفرانس در کوتکا (فنالند) بین  د. حاض برگزار گردی

تانی، ٥ویک، منش٥بلشویک، ٩نماینده بودند: ٢٦شامل  د و ٥سوسیال دمکرات لھس عضو بون
رکت در ٢ د از: ش ارت بودن ھ عب تور جلس ده در دس ت ش ائل ثب ونی. مس رات لت یال دمک سوس

ئلھ  اره مس یھ. درب ندیکاھای روس ره س اتی و کنگ ات انتخاب ی، توافق ای دولت ومین دوم ات س انتخاب
رف بلشویک ٣اول،  ھ گزارش ارائھ شد: لنین بھ نمایندگی از ط دانف ب ریم)، آ. بوگ ھ تح ا (علی ھ

خنرانی  د س ا و بون ویک ھ دگی از منش ھ نماین ریم) و دان ب ق تح ا (مواف ویک ھ دگی از بلش نماین
ندیکاھای  ره س ئلھ کنگ اره مس رد. درب کردند. کنفرانس با اکثریت آراء قطعنامھ لنین را تصویب ک

ۀ مرک٤روسیھ،  ھ کمیت ند ب وان س ھ عن د و ب ھ ش یال طرح قطعنامھ ارائ ارگری سوس زب ک زی ح
دمکرات روسیھ منتقل گردید. قطعنامۀ پیشنھادی لنین، پایھ یکی از این طرح ھا بود.

زب«-٢ دون ح ون ب ام »: مترقی ھ ھنگ ب روس ک لطنت طل رال و س ورژوازی لیب ی ب روه سیاس گ
ف  ای مختل زاب و گروھھ ر اح ا عناص یدند ت ا کوش ی و در درون دوماھ ای دولت ات دوم انتخاب

گرد آورند.» بدون حزب«یا مالکین اراضی را بھ زیر پرچم بورژوا
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زاب  دگان اح ھ در آن نماین د ک کیل دادن یونی تش ون فراکس ا، مترقی ومین دوم ازی «در س نوس
ی، **»اصالحات دمکراتیک«و *»مسالمت آمیز شرکت کردند. ھراس از یک طغیان نوین انقالب

ان، ھای دو»زیاده روی«مترقیون را وامی داشت تا از  ر آن ھ نظ ھ ب را ک لت تزاری انتقاد کنند، چ
ی  راھم م پ ف این دولت با انعطاف ناپذیری خود زمینھ مساعدی جھت فعالیت نیروھای انقالبی چ

ایھ ، ھنگام انتخابات چھارمین دوما، مترقیون با کادت١٩١٢کرد. در سال  دند و در س د ش ا متح ھ
ک  ان کم ھ آن ھ آراء بھ اصطالح عدم تعلقشان بھ یک حزب، ب د ک ورژوای «کردن دگان ب رأی دھن

را بھ دست آورند.» سوم ژوئن
، مترقیون حزب مستقلی تشکیل دادند کھ برنامھ آن چنین بود: قانون اساسی ١٩١٢در نوامبر 

انجام شود، اصالحات Censitaires***میانھ رو کھ تصویب آن از طریق انتخابات فشرده
ئولیت دولت در مقابل دوما و فرونشانی جنبش انقالبی. ھای مسئول، یعنی مسکوچک، وزارتخانھ

ھا و مخلوطی از اکتبریست«لنین تأکید می کرد کھ مترقیون، از نقطھ نظر ترکیب و ایدئولوژی 
آن حزبی «لیبرال توصیف کرد. –بودند؛ او برنامھ آنھا را بھ عنوان برنامھ ای ملی » ھاکادت

، نظیر چیزی کھ در آلمان وجود »حقیقی«دار خواھد بود متشکل از بورژوازی سرمایھ 
»).لیبرالھای ملی«، »نتایج انتخابات«، ١٨نگاه کنید بھ مجموعھ آثار، جلد »(دارد

در طول سالھای نخستین جنگ جھانی، مترقیون فعال تر شده، تعویض رھبران نظامی، بھ 
ایندگان با شرکت نم» وزارتخانھ مسئول«حرکت درآوردن صنعت در خدمت جبھھ و یک 

بورژوازی روسیھ را خواستار شدند. پس از انقالب بورژوا دمکراتیک فوریھ، برخی از 
رھبران حزب در دولت موقت بورژوا شرکت کردند. پس از پیروزی انقالب سوسیالیستی 

ای را علیھ قدرت شوراھا آغاز کرد.اکتبر، حزب مترقیون مبارزۀ فعاالنھ

»للی در اشتوتگارت کنگرۀ سوسیالیستی بین الم« از 

ھای کارگری دارای اھمیت ھ... قطعنامھ دربارۀ ارتباط بین احزاب سوسیالیستی و اتحادی
در استکھلم بمثابۀ کنگرۀ تأیید كنندۀ .کنگرۀ ح.ک.س.د.ربخصوص برای ما روسھا است. 

شھ ، و بدین ترتیب بر موضع بیطرف گرائی کھ ھمیھای کارگری غیرحزبی ثبت گردیداتحادیھ
بوده است، » سوسیالیست ھای انقالبی«مورد پشتیبانی دمکراتھای غیرحزبی، برنشتاینی ھا و 

صحھ گذارد. از طرف دیگر کنگرۀ لندن اصول دیگری را مطرح کرد، یعنی جھت گیری 
ھای حزبی. ھا با حزب، منجملھ حتی در شرایطی شناسائی آنھا بھ منزلۀ اتحادیھدیکتر اتحادیھزن

ت در بخش فرعی سوسیال دمکرات بخش روسیھ (سوسیالیستھای ھر کشور در اشتوتگار
ھاي بین المللی می دھند) عقاید در مورد این مسئلھ متفاوت تشکیل یک بخش جداگانھ در کنگره

بود (در مورد سایر مسائل اختالفي وجود نداشت). پلخانف از اصول بیطرفی حمایت می کرد. 
ضد بیطرفی کنگرۀ لندن و قطعنامۀ بلژیک طرفداری می ووینف، یک بلشویک، از نقطھ نظر 

کھ بھ زودی de Brouckereکرد (اینھا در مطالب مربوط بھ کنگره ھمراه گزارش دوبروکر 

*Renovation Pacifique
**Reformes Democratiques

ند *** ھ باش تقیم پرداخت ات مس ت مالی داقلی باب غ ح ھ مبل د ک ق رأی دارن انی ح ط کس ھ در آن فق اتی ک –انتخاب
مترجم.
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Die» (تساوی«در روسیھ پخش خواھد شد چاپ شده است). کالرا زتکین بھ درستی در نشریۀ 
Gleichheitبیطرفي مثل استدالل فرانسویھا ) اظھار داشت کھ استداللھای پلخانف دربارۀ

ھمانگونھ کھ کائوتسکی بھ درستی مشاھده کرد و –پایشان می لنگد. و قطعنامۀ اشتوتگارت 
بھ شناسائی –ھمانگونھ کھ ھر کس کھ بھ خود زحمت خواندن دقیق آنرا بدھد خواھد دید 

غیرحزبی نیست. پایان داد. در این قطعنامھ کالمی ھم راجع بھ بیطرفی یا اصول » بیطرفی«
ھا و برعکس این قطعنامھ بطور قاطع احتیاج بھ ارتباطی محکم تر و نزدیکتر بین اتحادیھ

احزاب سوسیالیست را می پذیرد.
ھای کارگری برپایۀ تئوریك در مورد اتحادیھ.بنابراین قطعنامۀ کنگرۀ لندن ح.ک.س.د.ر

است. قطعنامۀ اشتوتگارت این ھای اشتوتگارت قرار داده شده استواری در غالب قطعنامھ
ھا را در ارتباط دائم و نزدیک با حزب اصول کلی را کھ در ھر کشور بایستی اتحادیھ

سوسیالیست قرار داد تصویب می کند. قطعنامۀ لندن می گوید کھ در روسیھ چنین چیزی باید کھ 
ھ در جھت این ھای حزبي را بگیرد، و اعضای حزب باید کدر تحت شرایط مساعد شکل اتحادیھ

ھدف فعالیت کنند.
ما متذکر می شویم کھ جوانب زیانبخش اصول بیطرفی در اشتوتگارت با این حقیقت کھ بخش 

ھای کارگری آلمان طرفدار سرسخت نقطھ نظرھای فرصت طلبانھ بود آشکار نمایندگان اتحادیھ
ھای کارگری (اتحادیھمی گردد. بدین علت است کھ مثال در اسن، آلمانھا برضد فون کول بودند 

ھای در اسن کھ کنگرۀ مطلقاً حزبی بود، نماینده نداشتند)، در حالیکھ در اشتوتگارت اتحادیھ
کارگری از او پشتیبانی کردند. مدافعھ از بیطرفی با بازیچۀ دست قرار گرفتن فرصت طلبھا در 

این حقیقتی است کھ جنبش سوسیال دمکراتیک آلمان در واقع دارای نتایج زیانبخش بوده است. 
نباید از آن غافل شد، بخصوص در روسیھ، جائیکھ وکالی مدافع بورژوا دمکرات پرولتاریا، کھ 

نگاه دارند، بیشمارند ...» بیطرف«اصرار می کنند جنبش اتحادیۀ کارگری را 

١٩٠٧اوایل سپتامبر - نوشتھ شده در اواخر اوت 
١٩٠٧اکتبر ٢٠چاپ و انتشار در 

١٧ری شمارۀ در پرولتا
١٣آثار لنین، جلد مجموعھ

]١[»دوازده سال « مقدمھ بر مجموعۀ 

ای کھ در اینجا بھ خواننده عرضھ شده، دربرگیرندۀ ھای جمع آوری شدهمجموعۀ مقاالت و جزوه
ای، تاکتیکی و سازمانی ھا مسائل برنامھمی باشد. موضوع این نوشتھ١٩٠٥تا ١٨٩٥دورۀ 

کراتیك روسیھ است، مسائلی کھ در تمام مدت در مبارزه علیھ جناح راست جنبش سوسیال دم
گرایش مارکسیستی در روسیھ طرح و دربارۀ آنھا بحث شده.

در آغاز، مبارزه منحصراً بر مبنای تئوری محض علیھ آقای استرووه، سخنگوی اصلی 
تغییری ناگھانی ١٨٩٥و آغاز ١٨٩٤مارکسیسم علنی ما در سالھای نود صورت گرفت. پایان 

در نشریات علنی ما دیده شد. نظریات مارکسیستی راه خود را برای اولین بار پیدا کردند، کھ نھ 
کھ در خارج زندگی می کردند، بلکھ ھمچنین بھ ]٢[فقط بھ وسیلۀ رھبران گروه رھائی کار
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ن مارکسیستھا و وسیلۀ سوسیال دمکراتھا در روسیھ ارائھ شدند. این احیای ادبی و مباحثۀ داغ بی
رھبران قدیمی نارودنیک، (برای مثال ن.ک. میخائیلوفسکی) کھ تا آن زمان عمال سلطۀ 

ای بر یک پیشروی بھ جلو در جنبش ای بر ادبیات مترقی ما داشتند، پیش درآمد تازهیکپارچھ
م ای کارگری در روسیھ بود. این فعالیتھای ادبی مارکسیستھای روسیھ، پیشروان مستقیتوده

سن پترزبورگ بودند، کھ از عصر ١٨٩٦مبارزۀ فعال پرولتاریا در اعتصابات معروف 
خبر می دادند.–مقتدرترین عامل در تمام انقالب ما –پیوستۀ جنبش کارگری پیشروی

زبان رمزآمیز سوسیال دمکراتھا در آن روزھا تحت شرایطی کھ آنھا را مجبور بھ استفاده از 
ر دور خود را بھ کلی ترین اصول کھ از فعالیتھای عملی و سیاسی بسیامی کرد، می نوشتند و 

بودند، محدود می نمودند. این بھ متحد نمودن عناصر نامتجانس جنبش مارکسیستی در مبارزه 
علیھ نارودنیکھا کمک بسیار نمود. در جوار سوسیال دمکراتھای روسی در خارج و داخل 

بارنوفسکی، - ھایی نظیر استرووه، بولگانف، توگان كشور، این مبارزه ھمچنین از طرف آدم
بردیانف و دیگران انجام گرفت. آنھا بورژوا دمکراتھایی بودند کھ برایشان بریدن از نارودنیسم 
بھ معنی انتقال از سوسیالیسم خرده بورژوائی (یا دھقانی) بھ لیبرالیسم بورژوایی بود، و نھ بھ 

مورد ما مصداق داشت.سوسیالیسم پرولتاریائی چنانکھ در 
تاریخ انقالب روسیھ بطور کلی، تاریخ حزب کادت بھ ویژه و بخصوص سیر تدریجی آقای 

سکۀ استرووه (بھ سمت تمایل بھ اکتبریسم) ھم اکنون این حقیقت را بدیھی نموده است، آنرا بھ 
بر ، این حقیقت می بایست ١٨٩٤-٩٥برای مبلغان تبدیل نموده است. اما در کوچک جاری

مبنای انحرافات نسبتاً کوچک، بھ وسیلۀ این یا آن یک از نویسندگان مارکسیسم، نشان داده می 
شد؛ در آن زمان ھنوز سکھ می بایست زده می شد. برای اینست کھ در چاپ کنونی متن کامل 

محتوای اقتصادی نارودنیسم و انتقاد از آن در کتاب آقای («مقالۀ من علیھ آقای استرووه 
، مطالبی در مورد مسئلۀ رشد اقتصادی روسیھتحت امضای ک. تولین در سمپوزیوم » وهاسترو

و نابود شده بھ وسیلۀ سانسور) من مقصودی سھ گانھ ١٨٩٥منتشر شده در سن پترزبورگ در 
١٨٩٤-٩٥را دنبال کردم. اول، از آنجائیکھ خواندن کتاب آقای استرووه و مقاالت نارودنیکی 

ر سطح عموم معمول است، بسیار مھم است کھ نقد نقطھ نظرھای آقای علیھ مارکسیستھا د
استرووه را مطرح نمود. ثانیاً، برای جواب بھ تھمتھای تکرار شده در مورد اتحاد با این 
محترمان و برای ارزیابی اھمیت فعالیت سیاسی خود آقای استرووه، مھم است کھ اخطاری کھ 

با اظھارات کلی ما علیھ نارودنیکھا  ھمزمانآقای استرووه توسط سوسیال دمکراتھای انقالبی بھ 
داده شده، ذکر شود. ثالثاً، یک چیز قدیمی و از خیلی جھات تاریخ گذشتھ، پلمیک با استرووه 

، مثالی کھ ارزش عملی و سیاسی پلمیکھای تئوریک قاطع بمثابۀ یک نمونۀ آموزندۀ مھم است
دھد کھ بارھا بخاطر تمایل مفرط برای یک چنین سوسیال دمکراتھای انقالبی را نشان می

. امروز ھم این اند، برنشتانیھا و منشویکھا مورد اتھام واقع شده»اکونومیستھا«پلمیکی با 
درون حزب سوسیال دمکرات و سمپاتیزانھای شبھ » آشتی دھندگان«اتھامات بھ وسیلۀ 

د کھ تمایل بیش از حد برای پلمیک و انسوسیالیست خارج از آن تكرار می شود. بھ ما اغلب گفتھ
تجزیھ، بطور کلی چیزی متداول بین روسھا و سوسیال دمکراتھا بھ ویژه، و بلشویکھا 
بخصوص می باشد. اما این واقعیت کھ تمایل بیش از حد برای پریدن از سوسیالیسم بھ لیبرالیسم 

یط انقالب بورژوائی در کھ بھ وسیلۀ شرایط حاکم در کشورھای سرمایھ داری بطور کلی و شرا
روسیھ بھ ویژه، و شرایط زندگی و کار روشنفکران ما بخصوص، بھ وجود آمده، اغلب نادیده 
گرفتھ شده. از این نقطھ نظر ارزش دارد کھ بھ وقایع ده سال گذشتھ، اختالفات تئوریک با 

نظر اول) کھ از آن ھنگام شروع بھ شکل گیری کرد، تباینات جزئی (جزئی در » استروویسم«
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کھ منجر بھ جدائی کامل بین احزاب و مبارزۀ آشتی ناپذیر در پارلمان، مطبوعات، و در جلسات 
عمومی و غیره گردید، نگاھی بیاندازیم.

خطاب بھ ١٨٩٤باید اضافھ کنم، مقالھ علیھ آقای استرووه بر مبنای سندی است کھ در پائیز 
گروه سوسیال دمکراتھای فعال آن زمان در محفل کوچکی از مارکسیستھای آن زمان خواندم. 

سن پترزبورگ، و کسانی کھ یک سال بعد اتحادیۀ مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر را بنیان 
نھادند، در این محفل از طرف س.ت.، ر. و خود من نمایندگی می شد. نمایندگان نویسندگان 

انعکاس «موضوع مقالھ من بودند. ]٣[مارکسیست علنی پ.ب. استرووه، ا.ن. پترسوف، و ک.
بود. ھمچنانکھ از عنوان پیداست، پلمیک با استرووه در اینجا » مارکسیسم در ادبیات بورژوایی

صریح تر و مشخص تر (در ١٨٩٥بھ طرز غیرقابل قیاسی نسبت بھ مقالۀ منتشر شده در بھار 
یل سانسور و بخشاً نتیجھ گیریھای سوسیال دمکراتیک آن) بود. مقالۀ اخیر الذکر بخشاً بھ دل

با مارکسیستھای علنی برای مبارزۀ مشترک علیھ نارودنیسم، مالیم شده بود. » اتحاد«بخاطر 
کھ سوسیال دمکراتھای سن پترزبورگ آن زمان بھ آقای استرووه دادند » تکان بھ سمت چپ«

نابود شده بھ تماماً بدون نتیجھ باقی نماند و بھ روشنی در مقالۀ آقای استرووه کھ در سمپوزیوم
، نشان داده شد.]٤[)١٨٩٧، و بھ وسیلۀ مقاالت متعدد او در نوویھ سلوو(١٨٩٥وسیلۀ پلیس در 

علیھ آقای استرووه باید بھ یاد داشت کھ این از بسیاری ١٨٩٥از این گذشتھ ھنگام خواندن مقالۀ 
ل ذکر است). قاب» رشد سرمایھ داری(«ای بر مطالعات بعدی اقتصادی می باشد جھات خالصھ

(از نقطھ مثبتھا و خصائل در آخر باید توجھ خواننده را بھ صفحات آخر این مقالھ، کھ بر جنبھ
دمکراتیک در کشوری کھ در آستانۀ –نظر مارکسیستی) نارودنیسم بمثابۀ گرایش انقالبی 

دوازده یا انقالب بورژوایی است تأکید می کند، جلب کنم. این جمع بندی تئوریک مسائلی بود کھ 
و انتخابات دومای دوم » بلوک چپ«سیزده سال بعد می بایست بیان عملی و سیاسی خود را در 

–می یافتند. جناحی از منشویکھا کھ بر ضد ایدۀ دیکتاتوری انقالبی » بلوک چپ«و تاکتیکھای 
و بر دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان بودند، عقیده داشتند کھ بلوک چپ اکیداً غیرموجھ است،

سنتھایی کھ –سر این موضوع در تمام سنتھای بسیار قدیمی و مھم سوسیال دمکراتھای انقالبی 
بھ عقب برگشتند. این بر مبنای این –تأیید شده بودند ]٦[و ایسکرای قدیم]٥[قویاً توسط زاریا

ی بھ بھ طرز غیرقابل اجتناب» بلوک چپ«دلیل بود کھ جایز بودن مشروط و محدود تاکتیکھای 
دنبال ھمان دیدگاھھای بنیادی مارکسیستی راجع بھ نارودنیسم می آید.

آمده، کھ » وظایف سوسیال دمکراتھای روس«) مقالۀ ١٨٩٤-٩٥بھ دنبال مقالھ علیھ استرووه (
١٨٩٥بر پایۀ تجربیات سوسیال دمکراتھا در سن پترزبورگ در سال ١٨٩٧در اواخر سال 

ھای دیگر این مجلد بھ شکل پلمیک با را کھ در مقاالت و جزوهنوشتھ شده. این مقالھ عقایدی 
ھای مختلف جناح راست سوسیال دمکراسی بیان شده، بھ شکلی مثبت عرضھ می کند. مقدمھ

ھای مختلف رشد حزب ما، اینجا بخاطر نشان دادن ارتباط بین این فعالیتھا و دوره» وظایف«
رود، بر رابطھ بین این جزوه و مبارزه علیھ مجدداً چاپ می شود (برای مثال مقدمۀ اکسل

کھ بھ سیر تکامل اعضای نارودنایا والیا و نارودنی ١٩٠٢اکونومیسم تأکید می کند، و مقدمۀ 
تأکید می کند).]٧[پراوو
در زاریا در خارج منتشر ١٩٠١، سال »آزار دھندگان زمستوو و ھانیبالھای لیبرالیسم«مقالۀ 

ی سوسیال دمكراسی با استرووه بمثابھ یك رھبر سیاسی پایان می دھد. شد. این مقالھ بھ ھمكار
ما بھ او ھشدار دادیم و محتاطانھ ھمكاری خود را با او بھ عنوان یك متحد قطع ١٨٩٥در 

ما بھ او بھ عنوان لیبرالی كھ ناتوان از دفاع از حتی خواستھای كامال ١٩٠١كردیم. در 
ست اعالن جنگ دادیم.دمكراتیك با كمترین پیگیری است ا



٥٦

در غرب و قبل از جدائی کامل از مارکسیسم ]٨[، چندین سال قبل از برنشتاینیسم١٨٩٥در 
روسی، من اشاره کردم کھ آقای استرووه یک » پیشرو«توسط تعداد محدودی از نویسندگان 

مارکسیست غیر قابل اعتماد است، کسی کھ سوسیال دمکراتھا نباید رویش حساب کنند. در 
چند سال قبل از اینکھ حزب کادت در انقالب روسیھ پدیدار شود، قبل از شکست ١٩٠١

مفتضحانھ این حزب در دومای اول و دوم، من بھ تمام خصائل لیبرالیسم بورژوائی روسی كھ 
آشكار شد، اشاره كردم. مقالۀ ١٩٠٥- ١٩٠٧ای سیاسی سالھای بعدھا تماماً در عملیات توده

بھ استدالالت دروغین یک لیبرال انتقاد کرد، اما این اکنون در مورد » یسمھانیبالھای لیبرال«
سیاست بزرگترین حزب لیبرال در انقالب ما تقریباً تماماً قابل انطباق است. ھمچنانکھ این برای 
آن کسانی کھ متمایل بھ این باور بودند کھ ما بلشویکھا بھ سیاست قدیمی سوسیال دمکراسی 

ھ در مورد لیبرالیسم بیرحمانھ با خیاالت واھی قانونگرائی نبرد کردیم، و با برگشتیم ھنگامی ک
اشتباھاتشان را بھ آنھا » ھانیبالھای لیبرالیسم«مقالۀ –جنگیدیم ١٩٠٥-١٩٠٧حزب کادت در 

نشان خواھد داد. بلشویکھا بھ سنتھای انقالبی سوسیال دمکراسی وفادار ماندند و تسلیم 
خود پشتیبانی » زیگزاگ قانونگرایانھ«کھ لیبرالھا از آن در طول مسمومیتھای بورژوایی،

کردند و موقتاً جناح راست اعضای حزب ما را گمراه نمودند، نشدند.
در خارج منتشر شد. این جزوه انتقاد از جناح ١٩٠٢در اوائل » چھ باید کرد؟«جزوۀ بعد 

مان سوسیال دمکراتیك وجود راست، کھ دیگر فقط یک گرایش ادبی نبود بلکھ در درون ساز
برپا شد. در این کنگره، حزب ١٨٩٨داشت، است. اولین کنگرۀ سوسیال دمکراتیك در سال 

سوسیال دمکرات کارگری روسیھ بنیان گذاشتھ شد کھ بھ وسیلۀ اتحادیۀ سوسیال دمکراتھای 
رکزی روسیھ در خارج کھ با گروه آزادی کار یکی شد، نمایندگی شد. بھ ھر حال اعضای م

حزب بھ وسیلۀ پلیس توقیف شدند و نتوانستند آنرا بازسازی کنند. در واقع، حزب متحدی وجود 
نداشت: اتحاد ھنوز فقط یک ایده بود و یک راھنما. شیفتگی بھ جنبش اعتصابی و مبارزات 

شناختھ » اکونومیسم«اقتصادی باعث شکل خاصی از سوسیال دمکراسی اپورتونیستی کھ بھ نام 
، ١٩٠٠در اواخر سالشروع بھ کار در خارجھ کرد، ایسکراگردید. وقتی کھ گروه می شود

، پلخانف از اتحادیھ ١٩٠٠بھارانشعاب بر سر این موضوع یک واقعیت انجام شده بود. در 
سوسیال –سوسیال دمکراتھای روسیھ در خارج استعفا داد و سازمان خودش را درست کرد 

دمکرات.
را مستقل از دو گروه شروع کرد، اما بخاطر تمام ھدفھای عملی علیھ ایسکرا، رسماً کارش

اتحادیھ بھ سمت گروه پلخانف آمد. کوشش برای ادغام این دو (در کنگرۀ اتحادیھ و سوسیال 
شرح سیستماتیکی از دالیل » چھ باید کرد؟«) شکست خورد. ١٩٠١دمکرات در زوریخ، ژوئن 

عالیتھای سازمانی ایسکرا می دھد.تباین نظریات و ماھیت تاکتیکھا و ف
بارھا توسط منشویکھا، دشمنان امروز بلشویکھا و ھمچنین بھ وسیلۀ » چھ باید کرد؟«بھ 

در روزنامۀ توواریش و ]٩[نویسندگان متعلق بھ اردوگاه بورژوا لیبرال (کادتھا، بززاگالوتسی
جدداً، اندکی خالصھ شده، و با غیره) اشاره شده. بنابراین من تصمیم گرفتم کھ جزوه را اینجا م

حذف شرح روابط سازمانی و اشارات پلمیکی جزئی، چاپ کنم. با در نظر گرفتن محتوی بسیار 
مھم این جزوه الزم است کھ توجھ خوانندگان تازه را بھ نکات زیر جلب کنم.

یرد، اینست را نقد می کنند، انجام می گ» چھ باید کرد؟«اشتباه اساسی کھ توسط کسانی کھ اکنون 
ای در رشد حزب ما، کھ اش با شرایط تاریخی معین و مشخص دورهکھ جزوه را جدا از رابطھ

ای برای مثال اکنون مدتھا از آن گذشتھ، مورد بحث قرار می دھند. این اشتباه بطور برجستھ
د از ای بھ عدۀ بیشمار منشویکھا نمی شود)، ظاھر شده، کسی کھ سالھا بعتوسط پارووس (اشاره
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ھای غلط و اغراق آمیز آن در مورد موضوع یک سازمان انتشار این جزوه، در مورد ایده
ای نوشتھ است.انقالبیون حرفھ

امروز اینگونھ اظھارات مضحک بھ نظر می رسد، تو گوئی کھ مؤلفین آن می خواھند تمام 
ن مبارزه می شد، دورۀ رشد حزب ما را و دستاوردھائی کھ در زمان خودشان می بایست برایشا

اند، نادیده بگیرند.اند و بھ ھدفشان خدمت كردهاما زمان درازی است کھ استحکام یافتھ
) در مورد ایدۀ سازمان انقالبیون ١٩٠٢و ١٩٠١امروز اظھار اینکھ ایسکرا (در سالھای 

پیش ژاپن بخاطر اینکھ–ای اغراق نمود، مثل اینست کھ ژاپنیھا را بعد از جنگ روسیھ حرفھ
از جنگ در مورد قدرت نیروھای روسیھ و لزوم تدارک برای جنگیدن با این نیروھا اغراق 
نمودند سرزنش کنیم. ژاپنیھا برای اینکھ پیروز شوند می بایستی تمام نیروھای خود را برعلیھ 
احتمال حضور حداکثر نیروھای روسیھ بھ صف درمی آوردند. بدبختانھ بسیاری از کسانی کھ 

حزب ما قضاوت می کنند، بیرون گود نشینانند، کسانی کھ موضوع را نمی دانند، کسانی دربارۀ
ای پیروزی کامل را بھ دست آورده. ایدۀ سازمان انقالبیون حرفھھم اكنونکھ درک نمی کنند 

این پیروزی غیرممکن بود، چنانچھ در آن زمان این ایده در رأس وظایف قرار نمی گرفت، 
در مغز آنھائی کھ راه تحقق آنرا می بستند فرو نمی » با اغراق«را مصرانھ و چنانچھ این ایده

کردیم.
است از تاکتیکھای ایسکرا و سیاست سازمانی ایسکرا، در جمع بندییك » چھ باید کرد؟«

نھ بیشتر و نھ کمتر. این بر ھر کسی کھ زحمت رجوع » جمع بندی«. دقیقاً یک ١٩٠٢و ١٩٠١
. اما قضاوت کردن *را بھ خود بدھد روشن خواھد شد١٩٠٢تا ١٩٠١از بھ بایگانی ایسکرا 

دربارۀ آن جمع بندی، بدون دانستن مبارزۀ ایسکرا علیھ گرایش غالب اکونومیسم، بدون فھم آن 
ای جنگید. با مبارزه، حرف بیھودۀ محض است. ایسکرا برای یک سازمان انقالبیون حرفھ

بر اکونومیسم، گرایش غالب آن زمان پیروز شد، و جنگید، ١٩٠٢و ١٩٠١قدرت خاص در 
. آنرا در مقابل تجزیۀ بعدی در صفوف بھ وجود آورد١٩٠٣باالخره این سازمان را در 

ایسکرائیست و تمام تشنجات دورۀ طوفان و فشار نگھداری کرد، از آن در سراسر انقالب 
حفظ نمود.١٩٠٧تا ١٩٠١-٢روسیھ نگھداری نمود، و آنرا بھ صورت كامل از 

اند و ھا رسیدهو حاال کھ جنگ برای این سازمان مدتھاست کھ پیروز شده، ھنگامی کھ دانھ
ای شما در ایدۀ یك سازمان انقالبیون حرفھ«محصول بھ دست آمده، افرادی بھ ما می گویند:

آیا این مضحك نیست؟». اغراق کردید!
) را در نظر بگیرید. حزب ١٩٠٥-٧نقالب (تمام دورۀ ماقبل انقالبی و اولین دو سال و نیم ا

سوسیال دمکرات ما را در طول تمام این دوره در رابطھ با وحدت، سازمان و استمرار سیاست، 
بدون تردیدحزب ما در این موردمقایسھ کنید با سایر احزاب. مجبور خواھید شد قبول کنید کھ 

ای ره ارجح است. قبل از انقالب برنامھمابقی، کادتھا، سوسیالیست رولوسیونرھا، و غیتمامبر 
طرح کرد کھ رسماً مورد قبول تمام سوسیال دمکراتھا واقع شد، و وقتی تغییراتی در آن صورت 

تا ١٩٠٥(رسماً از ١٩٠٧تا ١٩٠٣گرفت ھیچگونھ تجزیھ بر سر برنامھ صورت نگرفت. از 
اطالعات را در مورد ) حزب سوسیال دمکرات، علیرغم تجزیھ در صفوفش، کامل ترین١٩٠٦

ھای سوم موقعیت درون حزبی، بھ عموم داد (صورت جلسات دومین کنگرۀ عمومی، کنگره
بلشویک و چھارم عمومی و یا استکھلم). علیرغم تجزیھ، حزب سوسیال دمکرات قبل از ھر 
حزب دیگری قادر بود کھ با سود بردن از دورۀ موقت آزادی، سازمان علنی با یک ساختمان 

ھا بر طبق عدۀ اعضای راتیک ایده آل را بسازد، سیستم انتخابی، و نمایندگی در کنگرهدمک

حاوی مھم ترین مقاالت ایسکرا طی این سالھا خواھد بود.]١٠[جلد سوم این نشریھ *
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سازمان یافتھ. شما اینرا، حتی امروز، در ھیچکدام از احزاب سوسیالیست رولوسیونر و کادت 
نمی یابید، گو اینکھ اخیرالذکر عمال علنی است، و بھترین حزب سازمان یافتۀ بورژوازی می 

رز غیرقابل قیاسی نسبت بھ حزب ما درآمد بیشتر و میدان استفاده از مطبوعات و باشد و بھ ط
امکانات علنی بیشتری دارد. انتخابات در دومای دوم را، کھ تمام احزاب در آن شرکت کردند، 

آیا بھ روشنی وحدت سازمانی حزب ما و گروه دوما را نشان ندادند؟–در نظر بگیرید 
ھ کسی اینرا بھ انجام رسانید، چھ کسی این وحدت، ھمبستگی و سؤال مطرح می شود کھ، چ

ای بھ انجام استحکام عالیتر حزب ما را بھ وجود آورد؟ این بھ وسیلۀ سازمان انقالبیون حرفھ
رسید، سازمانی کھ در ساختنش ایسکرا بزرگترین سھم را ایفا کرد. ھر کس کھ تاریخ حزب ما 

ساختن حزب داشتھ، کافی است کھ نگاھی بھ لیست را خوب بداند، ھر کسی کھ دستی در 
نمایندگان ھر گروھی، مثال در کنگرۀ لندن، بیاندازد، تا بھ این نکتھ ی متقاعد شود و بالفاصلھ 
متوجھ شود کھ این لیست اعضای قدیمی، ھستۀ مرکزی است کھ سخت تر از ھمھ برای 

كرده. البتھ اساساً پیروزی آنھا ساختمان حزب و برای تبدیل آن بھ چیزی کھ االن ھست كار 
بنابر این واقعیت است کھ طبقۀ کارگر کھ بھترین نمایندگانش حزب سوسیال دمکرات را 
ساختند، بخاطر دالیل عینی اقتصادی دارای ظرفیت بیشتری از ھر طبقۀ دیگر در جامعۀ 

ای ون حرفھسرمایھ داری، برای امر سازمانیابی می باشد. بدون این شرط ، سازمان انقالبی
چھ «چیزی نمی توانست باشد، جز یک بازیچھ، یک ماجراجوئی و صرفاً یک تابلوی محض. 

، با تأکید مکرر نشان می دھد کھ سازمانی کھ از آن حمایت می کند، جدا از »باید کرد؟
ھیچ معنایی » طبقۀ اصیل انقالبی کھ بطور خوبخودی بھ مبارزه برمی خیزد«اش با رابطھ

حداکثر توانائی عینی پرولتاریا برای اتحاد در یک طبقھ از طریق مردم زنده واقعیت ندارد. اما 
می پذیرد، و تنھا از طریق اشکال مشخص سازمانی. در شرایط تاریخی حاکم بر روسیھ در 

ھیچ سازمانی بجز ایسکرا نمی توانست حزب سوسیال دمکرات کارگری کھ ١٩٠٠- ٥سالھای 
ای سھم خود را در تاریخ سوسیالیسم پرولتاریائی آورد. انقالبی حرفھما اکنون داریم را بھ وجود

روسیھ انجام داده است. ھیچ قدرتی در روی زمین نمی تواند اکنون این کار را بی اثر کند، 
رشد نموده است. و ھمچنین اھمیت ١٩٠٢- ٥» محفلھای«کاری کھ از چارچوب تنگ 

واند توسط شکایتھایی از موقع گذشتھ مبنی بر اینكھ دستاوردھایی کھ تاکنون بھ دست آمده نمی ت
در مورد وظایف مبارزاتی جنبش توسط كسانی كھ در آن زمان مبارزه می كردند تا راه صحیح 

بھ انجام رساندن این وظایف تضمین گردد، مبالغھ شده بود، مورد تردید قرار گیرد.
دیم اشاره کردم (با شروع نشریۀ من درست ھمینجا بھ چارچوب تنگ محفلھای دورۀ ایسکرای ق

ای ایسکرای دره«، ایسکرا رو بھ منشویسم آورد و اعالم نمود کھ ١٩٠٣در پایان ٥١شمارۀ 
ای كھ مورد تأیید ھیئت تحریریۀ سخنان  تروتسکی در جزوه–» قدیم را از جدید جدا کرده است

الصھ برای خوانندۀ ایسکرای منشویک قرار گرفت). این روحیۀ محفلی می بایستی بطور خ
کھ در » یک گام بھ پیش دو گام بھ پس«و » چھ باید کرد؟«ھای امروز توضیح داده شود. جزوه

ای داغ و در بعضی اوقات تلخ و مخرب را در محفلھای اند، مباحثھاین مجموعھ منتشر شده
، بھ خواننده عرضھ می کنند. بدون شک این مبارزه دارای خصوصیات غیر جذابیخارجھ

است. بدون شک این چیزی است کھ فقط می توانست در یک جنبش کارگری جوان و نارس در 
کشور مورد بحث، امکان داشتھ باشد. بدون شک، رھبران كنونی جنبش کارگری روسیھ می 

ھای كم مایۀ فعالیت محفل و باید با بسیاری از سنتھای محافل قطع رابطھ کنند و بسیاری از جنبھ
آنرا، بھ منظور تمرکز بر روی وظایف سوسیال دمکراسی در دورۀ حاضر، داد و بیدادھای

و پرولتاریائیفقط وسیع کردن حزب از طریق پیوستن عناصر دور بیاندازند و فراموش کنند. 
ھای روحیۀ محفلی را کھ از گذشتھ بھ ما ای علنی، می تواند پس ماندهدر پیوند با آن فعالیت توده



٥٩

. و انتقال بھ یک حزب وظایف امروز نامتناسب می باشد ریشھ کن سازدبھ ارث رسیده و برای
در نوامبر ]١١[دمکراتیک و سازمان یافتۀ کارگری کھ بھ وسیلۀ بلشویکھا در نووایا ژیزن

این انتقال بھ –طرح شد، یعنی بھ مجرد اینکھ شرایط برای فعالیت علنی ظھور نمود ١٩٠٥
با سبك كاری محفلی قدیمی کھ بیش از زمان خود عمر معنی یک قطع رابطۀ غیرقابل برگشت

کرده، بود.
، ولی بخاطر این کافی نیست کھ روحیۀ محفلی قدیم را »بیش از زمان خود عمر کرده بود«بلھ، 

محکوم کرد، اھمیت آن در شرایط ویژۀ دورۀ گذشتھ باید درک شود. محفلھا در روزگار 
ردند. تحت یک حکومت استبدادی، و بخصوص خودشان ضروری بودند و نقش مثبتی بازی ک

بھ وجود آمده بود، حزب سوسیالیست روسیھشرایطی کھ بھ وسیلۀ تمام تاریخ جنبش انقالبی 
از راه دیگری بجز این محفلھا رشد نماید. و محفلھا یا بھ عبارت دیگر نمی توانستکارگری 

ا با یکدیگر متحد نمودند و گروه بستھ، گروھھای محدودی کھ شمار بسیار کوچکی از مردم ر
تقریباً ھمیشھ این بر مبنای دوستی ھای شخصی بود، مرحلۀ ضروری در رشد سوسیالیسم و 
جنبش کارگری روسیھ بودند. جنبش در حین رشد خود با وظیفۀ متحد کردن این محفلھا، 

یۀ عملیاتی برقراری پیوندھای محکم بین آنھا، و تداوم فعالیتشان روبرو شد. این مستلزم یک پا
یعنی در خارج. محفلھا در خارجھ، بنابر این ضرورت بھ –استبداد بود » ورای دسترس«محکم 

ای در شکل حزب در روسیھ باالی وجود آمدند. ھیچ تماسی بین آنھا وجود نداشت، ھیچ اتوریتھ
سر آنھا نبود، و اینکھ درک آنھا از وظایف عمدۀ جنبش در این مرحلۀ خاص با ھم اختالف

پایگاه عملیات را برپا کرد و چگونھ دقیقاً چگونھداشت، غیرقابل اجتناب بود، یعنی درک اینکھ 
می توان بھ ساختن حزب بطور کلی کمک نمود. بنابراین، مبارزه بین محفلھا، غیرقابل اجتناب 

در بود. امروز با نظر بھ گذشتھ، بھ روشنی می توانیم ببینیم کدام یک از این محفلھا واقعاً 
موقعیتی بوده كھ بمثابۀ پایگاه عملیات عمل كند. اما در آن زمان ھنگامی کھ محفلھای مختلف 
تازه كارشان را شروع می كردند، ھیچ کس نمی توانست اینرا بگوید، و مباحثھ فقط نمی توانست 
در مبارزه حل شود. بھ یادم می آید، پارووس، بعداً ایسکرای قدیم را بخاطر دست زدن بھ یک

جنگ مخرب محفلھا سرزنش می کرد و بعد از آن واقعھ از یک سیاست آشتی دھی حمایت می 
کرد. خیلی آسان است کھ اینرا بعد از واقعھ گفت، و گفتن آن عدم فھم شرایط آن زمان را ثابت 
می کند. بخاطر اینکھ ھیچ معیاری کھ بھ وسیلۀ آن قدرت یا اھمیت این یا آن محفل را قضاوت 

د نداشت. اھمیت بسیاری از آنھا، چیزی کھ االن فراموش شده است، اغراق شده بود، کنند وجو
ولی آنھا در زمان خود از طریق مبارزه می خواستند حق موجودیت خود را ادعا کنند. ثانیاً، 

کاری کھ می بایست انجام می گرفت، بودند. کاری کھ در آن جھتاختالفات بین محفلھا بر سر 
اشاره کردم کھ این اختالفات بھ » چھ باید کرد؟«نو بود. من در آن زمان در زمان برای آنھا

ظاھر جزئی در واقع بسیار مھم بودند، چرا کھ در آغاز این کار نو، در آغاز جنبش سوسیال 
دمکراسی، تعریف ماھیت کلی کار و جنبش تأثیری اساسی بر تبلیغ، ترویج و سازمان می 

ین سوسیال دمکراتھا متوجھ جھت فعالیت سیاسی حزب در مورد گذاشت. تمام مشاجرات بعدی ب
، می شد. اما در آن زمان مباحثھ بر سر کلی ترین اصول و اھداف بنیادی مشخصیموضوعھای 

سیاست سوسیال دمکراتیك بطور كلی بود.تمام
بھ دلیل محفلھا نقش خود را ایفا کردند و البتھ اکنون منسوخ ھستند. اما آنھا منسوخ شدند درست 

ای کھ برپا كردند مسائل کلیدی جنبش سوسیال دمکراتیك را در قاطع ترین شکل اینکھ مبارزه
ھای ممكن طرح كرد و آنھا را با یک روح آشتی ناپذیر انقالبی حل نمود. بدین وسیلھ آنھا پایھ

محکم برای فعالیت وسیع حزبی را بھ وجود آوردند.
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بروز کردند، من فقط در مورد دو » چھ باید کرد؟«سر در مورد مسائل خاصی کھ در بحث بر 
درست بعد از منتشر شدن ١٩٠٤تای آنھا نظر می دھم. پلخانف، ھنگام نوشتن در ایسکرا در 

خودبخودی و ]جنبش[، اعالم کرد کھ با من در مسئلھ راجع بھ »یک گام بھ پیش دو گام بھ پس«
این اعالم (بجز یادداشتی کوتاه در روزنامۀ آگاھی سیاسی، در اصول، اختالف دارد. من نھ بھ

ژنو)، و نھ بھ بازگوئیھای بیشمار از آن در ادبیات منشویسم، جواب ندادم، بخاطر ]١٢[وپریود
اینکھ انتقاد پلخانف آشکارا فقط یک خرده گیری بر جمالت عباراتی بریده شده از متن، بر 

نکرده بودم، بود. از این گذشتھ، او محتوی كلی ای کھ من با مھارت و دقیقاً فرمولھ عبارات ویژه
منتشر شد، ندیده گرفت. پیش نویس ١٩٠٢مرا کھ در مارس » چھ باید کرد؟«و روح تمام جزوۀ 

برنامۀ حزب (طرح شده بھ وسیلۀ پلخانف و تكمیل شده بھ وسیلۀ تمام ھیئت تحریریۀ ایسکرا) در 
خودبخودی و آگاھی ]جنبش[ابطھ بین منتشر شد. در فرمول بندی ر١٩٠٢ژوئن یا ژوئیۀ 

سیاسی بھ وسیلۀ تمام ھیئت تحریریۀ ایسکرا توافق شده بود (مشاجرۀ من با پلخانف بر سر 
برنامھ، کھ در جلسۀ ھیئت تحریریۀ بروز کرد، بر سر این نکتھ نبود، بلکھ بر سر تولید کوچکی 

نظر گرفتن اینکھ من فرمول دقیق بود کھ بھ وسیلۀ تولید در مقیاس بزرگ جانشین می شد، با در 
تری از فرمول پلخانف را طلب می کردم، و اختالف بر سر نقطھ نظر پرولتاریا یا تمام طبقات 
کارکن بطور کلی بود، در این نکتھ بود کھ من بر سر تعریف محدودتر از خصلت خالصاً 

پرولتاریائی حزب پافشاری می کردم).
و پیش نویس » چھ باید کرد؟«ست اختالفی اصولی بین نتیجتاً، روی این موضوع نمی توان

) مارتینف، کسی کھ در آن زمان ١٩٠٣برنامھ وجود داشتھ باشد. در کنگرۀ دوم (اوت 
خودبخودی و آگاھی سیاسی چنانکھ در برنامھ ]جنبش[اکونومیست بود، بھ نظریات ما دربارۀ 

یک گام بھ پیش «ئیستھا، چنانکھ من در پیشنھاد شده بود، اعتراض کرد. او بھ وسیلۀ تمام ایسکرا
تأکید کردم، مورد مخالفت قرار گرفت. بنابراین روشن است کھ مباحثھ بین » دو گام بھ پس

و پیش » چھ باید کرد؟«ایسکرائیستھا و اکونومیستھا، کھ حملھ شان متوجھ نكات مشترك در 
ھیچ قصدی برای باال بردن نویسھای برنامھ بود، حیاتی بود. ھمچنین در کنگرۀ دوم ھم، من 

، یا ساختن اصول »ایبرنامھ«آمده، در سطح » چھ باید کرد؟«فرمولبندیھایم، چنانکھ در 
–و از آن موقع بارھا نقل شده –ای، نداشتم. برعکس، عبارتی کھ من از آن استفاده کردم ویژه

آن چیزی را » اید کرد؟چھ ب«اند. من گفتم این بود کھ اکونومیستھا بھ افراط در یک جھت رفتھ
کھ بھ وسیلۀ اکونومیستھا پیچ خورده است صاف می کند (مراجعھ شود بھ صورتجلسات کنگرۀ 

). من تأکید کردم کھ ما درست بخاطر اینکھ اینچنین با ١٩٠٤، ژنو، ١٩٠٣دوم ح.س.د.ك.ر در 
قیم قدرت مشغول صاف کردن ھر چیزی کھ پیچ خورده بود، بودیم، خط عمل ما ھمیشھ مست

ترین خواھد بود.
ای تحریفات تصحیح مباحثھ» چھ باید کرد؟«معنی این کلمات بھ اندازۀ کافی روشن است:

اکونومیستھا می باشد و غلط خواھد بود کھ این جزوه را بھ چیز دیگری نسبت دھیم. باید اضافھ 
بود، نشده چاپ شود کھ مقالۀ پلخانف علیھ این جزوه در مجموعۀ جدید ایسکرا (دو سال) مجدداً 

و بھ این دلیل من اینجا استدالالت پلخانف را بحث نمی کنم، بلکھ فقط موضوع را تا آنجا کھ بھ 
خوانندۀ امروزی مربوط می شود، کھ ممکن است با ارجاع ھایی بھ آن در بسیاری از انتشارات 

منشویکھا مواجھ شود، توضیح می دھم.
ھا می شود. نظریات من راجع بھ این ادی و اتحادیھدومین تذکر من متوجھ مسئلۀ مبارزۀ اقتص

موضوع بارھا در نوشتھ جات بد جلوه داده شده است، بنابراین من باید تأکید کنم کھ بسیاری از 
ھا صرف توضیح اھمیت بیش از اندازۀ مبارزۀ اقتصادی و اتحادیھ» چھ باید کرد؟«صفحات در 

اع کردم، و این نظر را، برخالف ادعاھای بیشمار ھا دفشده، بھ ویژه، من از بیطرفی اتحادیھ
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ام. فقط کنگرۀ لندن ھا یا مقاالت روزنامھ از آن زمان تاکنون تغییر ندادهمخالفانم، در جزوه
و کنگرۀ بین الملل سوسیالیست اشتوتگارت، مرا بھ این نتیجھ رساند کھ بیطرفی .س.د.رک.ح.

ت. تنھا اصل صحیح، نزدیک ترین صف بندی قابل دفاع نیساصلتردیونیونی بھ عنوان یک 
ھا بھ حزب و پیوند آنھا با ھا با حزب می باشد. سیاست ما باید نزدیک تر کردن اتحادیھاتحادیھ

حزب باشد. این سیاست باید مصرانھ و با پشتکار در تبلیغ و ترویج و فعالیتھای سازمانی ما، 
نظریات خودمان را بھ دست آوریم و بدون » شناسائی«دنبال شود. بدون اینکھ سعی کنیم فقط 

ھا بیرون کنیم.اینکھ کسانی کھ دارای عقاید متفاوتی ھستند را از اتحادیھ

***
در ژنو منتشر شده و در آن مروری ١٩٠٤، در تابستان »یک گام بھ پیش دو گام بھ پس«جزوۀ 

) ١٩٠٣نگرۀ دوم (اوت از اولین مرحلۀ جدایی بین منشویکھا و بلشویکھا می باشد، کھ از ک
شروع شد. از آنجائی کھ شرحھای جزئی مبارزۀ تشکیالتی، بخصوص نکاتی کھ بھ ترکیب 
افراد مرکزی حزب مربوط می شود، احتماال نمی تواند مورد ھیچگونھ عالقۀ خوانندۀ امروز 

ی کھ ام. اما چیزباشد و در واقع بھتر است فراموش شوند، من نیمی از این جزوه را حذف کرده
فکر می کنم مھم است آنالیز مباحثھ بر سر مسائل تاکتیکی و سایر برداشتھا در کنگرۀ دوم و 
بحث با منشویکھا بر سر مطالب سازمانی می باشد. ھر دو اینھا برای فھم منشویسم و بلشویسم 

اند بمثابۀ گرایشاتی کھ اثر خود را بر تمام فعالیتھای حزب کارگری در انقالب ما گذاشتھ
ضروری می باشد.

از بحثھای کنگرۀ دوم حزب سوسیال دمکرات، من فقط بھ بحث بر سر برنامۀ ارضی اشاره می 
کنم. حوادث بھ خوبی نشان دادند کھ برنامۀ ما در آن زمان (بازگرداندن زمینھای تصرف 

–کم بھا داده بوددمکراتیک جنبش دھقانان –) بسیار محدود بود و بھ قدرت انقالبی ]١٣[شده
من بھ این موضوع با شرح بیشتری در جلد دوم کتاب حاضر می پردازم. مھم است کھ اینجا 

در آن زمان بھ نظر جناح راست سوسیال بسیار محدودتأکید شود حتی این برنامۀ ارضی 
می آمد. مارتینف و دیگر اکونومیستھا، با آن بھ دلیل اینکھ زیاده بیش از حد وسیعدمکراسی 

ای کھ ایسکرای قدیم علیھ ، مخالفت کردند! این اھمیت عظیم عملی تمام مبارزهروی کرده است
اکونومیسم برپا داشت، علیھ تمام تالشھا برای تنگ کردن و کوچک نمودن خصلت سیاست 

سوسیال دمکراتیک را نشان می دھد.
شدند. من ) اختالفات ما با منشویکھا محدود بھ مسائل سازمانی می١٩٠٤در آن زمان (نیمھ اول 

تعریف کردم. پ.ب. آکسلرود، » اپورتونیسم در مسائل سازمانی«گرایش منشویکی را بھ عنوان 
اصال این مغز عاجز من نمی تواند این چیزی کھ «در اعتراض بھ این، بھ کائوتسکی نوشت:

اپورتونیسم در مسائل سازمانی خوانده می شود را درک کند کھ امروز بھ عنوان یک چیز 
٦نامۀ »(ای و تاکتیکی آورده شده.بدون ھیچگونھ ارتباط مستقیم با نظریات برنامھمستقل و

)١٤٩، قسمت دوم، صفحھ »دو سال«، تجدیدچاپ در ایسکرای جدید، ١٩٠٤ژوئن 
نظریات تاکتیکی بھ قدر ]اپورتونیسم در[ارتباط مستقیم اپورتونیسم در نظریات سازمانی با 

چیز «، نشان داده شده. این ١٩٠٥-٧منشویسم در سالھای کافی توسط تمام اعمال ثبت شدۀ
، در تجربۀ عملی، ارزیابی مرا بھ مراتب »اپورتونیسم در مسائل سازمانی«، »غیرقابل فھم

برجستھ تر از آنچھ کھ ھرگز می توانستم انتظار داشتھ باشم بھ بار آورده است. کافی است کھ 
در .س.د.رک.ست (جزوۀ دربارۀ کنگرۀ لندن ح.بگوئیم چروانین منشویک امروز قبول کرده ا

و غیره زیاد » کنگرۀ کارگری«را ببینید) کھ نقشۀ سازمانی آکسلرود (کھ از آن بھ اسم ١٩٠٧
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ھایی منجر شود کھ موجب ویران شدن امر پرولتاریا می حرف زده شده) فقط می تواند بھ تجزیھ
ا می گوید کھ در لندن پلخانف می بایست با شود. از این گذشتھ ھمین چروانین در این جزوه بھ م

در درون جناح منشویسم جدال می کرد. و بنابراین بخاطر ھیچ نبود کھ » آنارشیسم سازمانی«
ھر ١٩٠٧جنگیدم، در نظر بگیریم کھ در » اپورتونیسم در مسائل سازمانی«با ١٩٠٤من در 

وذش در منشویکھا را مورد و نف» آنارشیسم سازمانی«دوی چروانین و پلخانف می بایستی 
شناسائی قرار دھند.

کمپین زمستوو و نقشۀ «منشویکھا از اپورتونیسم سازمانی بھ اپورتونیسم تاکتیکی رسیدند. جزوۀ 
، اگر اشتباه نکنم در نوامبر یا دسامبر) اولین قدم ١٩٠٤منتشر شده در ژنو در اواخر »(ایسکرا

ھای جاری یافت کھ مشاجره بر سر بارھا در نوشتھآنان را در این جھت نشان می دھد. می توان
کمپین زمستوو بھ این بود کھ بلشویکھا اصال ھیچ ارزشی برای سازمان دھی تظاھرات در 
مقابل آدمھای زمستوو قائل نبودند. خواننده خواھد دید قضیھ اصال این نبود. اختالفات بھ این 

کنیم، و از این ھراسنباید بین لیبرالھا ایجاد سبب بودند کھ منشویکھا پافشاری می کردند کھ ما 
، اعتصابات تابستان و باریکادھای ١٩٠٢گذشتھ این واقعیت کھ بعد از اعتصاب رستوف در 

]١٤[، منشویکھا ایدۀ تظاھرات در مقابل آدمھای زمستوو١٩٠٥ژانویۀ ٩، و در آستانۀ ١٩٠٣
نقشۀ کمپین زمستووی «مورد این تظاھرات ستودند. موضع ما در عالیترین شکلرا بمثابۀ 
، بیان شد ١در یک مقالھ راجع بھ این موضوع در روزنامۀ بلشویک وپریود شمارۀ » منشویکھا

بیان » تظاھرات خوب پرولتاریا و استدالالت ناچیز بعضی روشنفکران):«١٩٠٥(ژنو، ژانویۀ 
شده بود.

» ی در انقالب دمکراتیکدو تاکتیک سوسیال دمکراس«جزوۀ آخری کھ در این مجموعھ است 
منتشر شد. این یک بیانیۀ سیستماتیک در مورد اختالفات ١٩٠٥می باشد کھ در ژنو در تابستان 

ھای کنگرۀ سوم (بھار) با منشویکھا می باشد. این اختالفات بطور کامل در قطعنامھبنیادی
بین اساسیاینات (بلشویک) در لندن فرمولھ شد و کنفرانس منشویک در ژنو کھ تب.س.د.رک.ح.

ارزیابی بلشویک و منشویک در مورد انقالب بورژوائی بطور کلی از نقطھ نظر پرولتاریا را 
را باید داشتھ رھبرپایھ گذاشت. بلشویکھا اعالم کردند کھ پرولتاریا در انقالب دمکراتیک نقش 

ا از ماھیت تنزل دادند. بلشویکھ» اپوزیسیون افراطی«باشد. منشویکھا این نقش را بھ یک 
طبقاتی و اھمیت طبقاتی انقالب یک تعریف مثبت دادند، بر سر اینکھ یک انقالب پیروزمند بھ 

است باقی ماندند و منشویکھا » دمکراتیک پرولتاریا و دھقانان–دیکتاتوری انقالبی «معنی 
ضع کھ ھمیشھ انقالب بورژوایی را چنان غلط تفسیر می کردند کھ در نتیجھ بھ پذیرفتن این مو

نقش پرولتاریا بھ عنوان تابع و وابستھ بھ بورژوازی خواھد بود، می رسیدند.
چگونگی انعکاس این اختالفات در اصول، در فعالیتھای عملی بھ خوبی معلوم است. بلشویکھا 
دومای بولگین را بایکوت کردند، منشویکھا مردد بودند. بلشویکھا دومای ویتھ را بایکوت 

مردد بودند، از مردم خواستند کھ رأی بدھند، اما نھ برای دوما. منشویکھا کردند، منشویکھا 
وزارت کادت و سیاست کادت را در دومای اول پشتیبانی کردند، در حالیکھ بلشویکھا، موازی 

، قاطعانھ خیاالت واھی قانونگرایانۀ ]١٥[»کمیتۀ اجرائی چپ«با تبلیغ در حمایت از یک 
ردند. از این ھم بیشتر، بلشویکھا برای بلوک چپ در انتخابات ضدانقالبی کادتی را افشا ک

دومای دوم کار کردند، و این ھنگامی بود کھ منشویکھا تشکیل بلوک ھمراه با کادتھا را 
فراخواندند.

پیروزیھای «در انقالب روسیھ (اصطالح از جزوۀ » دورۀ کادتی«حاال بھ نظر می رسد کھ 
، گرفتھ شده) بھ پایان خود رسیده. ماھیت ١٩٠٦ارس ، م»کادتھا و وظایف حزب کارگری

اند کھ آنھا در تمام راه ضدانقالبی کادتھا کامال افشا شده. کادتھا خودشان شروع بھ قبول این کرده
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اند، و آقای استرووه بی پرده افکار درونی لیبرالیسم کادت را آشکار می برعلیھ انقالب جنگیده
زیگزاگ «آگاھی طبقاتی دقیق تر بھ این دورۀ کادت، بھ تمام این کند. ھر چھ پرولتاریای دارای 

نگاه کند، روشنتر خواھد دید کھ بلشویکھا ھر دوی این دوره و ماھیت حزب » قانونگرایانھ
کادت و اینکھ منشویکھا در واقع سیاست غلطی را دنبال می کردند کھ بطور عینی در حکم بھ 

بھ نفع تابع کردن پرولتاریا بھ لیبرالیسم بورژوائی بود، را دور انداختن سیاست مستقل پرولتاریا 
از پیش ارزیابی کردند.

***
در نظر انداختن بھ گذشتھ، بھ مبارزه بین دو گرایش در مارکسیسم روسی و سوسیال دمکراسی 

)، نمی توان از این نتیجھ گیری اجتناب کرد کھ ١٨٩٥-١٩٠٧در دوازده سال گذشتھ(
، اشکال گوناگون یک گرایش تاریخی ھستند.»منشویسم«و » اکونومیسم«،»مارکسیسم علنی«

انعکاس مارکسیسم در ادبیات ) و کسانی نظیر او ١٨٩٤مارکسیسم علنی آقای استرووه(
١٨٩٧بمثابۀ گرایش متمایز در فعالیتھای سوسیال دمکراتیک در » اکونومیسم«بود. بورژوازی

پیشنھاد شده بود اجرا کرد: بورژوا لیبرال» کردو«کھ در ای را و سالھای بعدی در واقع برنامھ
مبارزۀ اقتصادی برای کارگران، مبارزۀ سیاسی برای لیبرالھا. منشویسم نھ تنھا یک گرایش 
ادبی است، نھ تنھا گرایشی در فعالیت سوسیال دمکراتیک است، بلکھ یک دستھ بندی است کھ 

سیاستی –سیاست مجزای خودش را دنبال کرد ) ١٩٠٥-٧در طول اولین دورۀ انقالب روسیھ (
*.در عمل پرولتاریا را تابع لیبرالیسم بورژوازی می نمودکھ 

در تمام کشورھای سرمایھ داری بطور غیرقابل اجتنابی پرولتاریا بھ وسیلۀ ھزاران حلقۀ انتقالی 
ی بطور اش در سمت راست متصل شده، بھ خرده بورژوازی. در تمام احزاب کارگربھ ھمسایھ

غیرقابل اجتنابی یک جناح کم و بیش روشن راست گرا سر بر می آورد کھ در نظریاتش، 
سازمانیش گرایشات اپورتونیستی خرده بورژوازی را منعکس می سازد. » خط«تاکتیکھایش و 

در یک چنین کشور خرده بورژوائی نظیر روسیھ، در عصر انقالب بورژوائی، در دورۀ شکل 
سوسیال دمکرات جوان، این گرایشات می بایستی خود را ھر چھ صریح گیری حزب کارگری 

تر، مشخص تر و روشن تر از ھر جای دیگر در اروپا بیان می کردند. آشنائی با اشکال مختلف 
ھای مختلف رشد آن آشکار شده، این گرایش کھ در جنبش سوسیال دمکراتیک روسیھ و در دوره

اش برای ی و آبدیده کردن طبقۀ کارگر روسیھ در مبارزهبخاطر محکم نمودن مارکسیسم انقالب
آزادی ضروری است.

١٩٠٧سپتامبر 
بھ چاپ رسید» دوازده سال«در مجموعۀ ١٩٠٧در نوامبر 

١٣مجموعھ آثار لنین، جلد 

یک گام بھ پیش دو گام بھ «ۀ دوم (رجوع کنید بھ تحلیل مبارزات گرایشات و نظرات مختلف در کنگر*
و بعدھا را  با منشویسم نشان می ١٨٩٧) بدون تردید ارتباط مستقیم و نزدیک بین اکونومیسم ١٩٠٤، »پس

بھ » استروویسم«یا » مارکسیسم علنی«دھد، ھمچنین ارتباط بین اکونومیسم در جنبش سوسیال دمکراتیک و 
منشویسم –اکونومیسم –) نشان داده شد. ارتباط مارکسیسم علنی ١٩٠٢»(د کرد؟چھ بای«وسیلھ من در جزوۀ 

نھ فقط ایدئولوژیک بلکھ ھمچنین از نظر پیوستگی تاریخی آنھاست.
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توضیحات

ای سھ جلدی انتشارات زرنو تحت ھدایت م.س.کدروف تصمیم گرفت تا مجموعھ١٩٠٧در - ١
منتشر کند. تنھا جلد نخست و قسمت اول جلد دوم بھ » دوازده سال«ن را تحت عنوان از آثار لنی

محتوای اقتصادی نارودنیسم و انتقاد از آن در کتاب آقای «چاپ رسیدند. جلد نخست شامل:
آزار دھندگان زمستوو و ھانیبالھای «، »وظایف سوسیال دمکراتھای روس«، »استرووه
کمپین زمستوو و نقشۀ «، »یک گام بھ پیش دو گام بھ پس«،»چھ باید کرد؟«، »لیبرالیسم

می شد. جلد نخست در » دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقالب دمکراتیک«و » ایسکرا
نوشتھ شده بود) و مدت کوتاھی ١٩٠٨بھ چاپ رسید (روی جلد آن تاریخ انتشار ١٩٠٧نوامبر 

زیادی از آن پخش شده بود تا مدتھا بھ ھایپس از انتشار توقیف شد ولی از آنجایی کھ نسخھ
صورت غیرقانونی دست بھ دست می شد.

جلد دوم قرار بود کھ آثار لنین دربارۀ مسئلۀ ارضی را دربر داشتھ باشد. بخاطر رھایی از 
کنار گذاشتھ شود و جلد دوم در دو قسمت » دوازده سال«سانسور تصمیم گرفتھ شده کھ عنوان 

در سمپوزیوم١٨٩٩آثار قانونی منتشر شده در منتشر گردد: جلد نخست 
Economic Studies and Essays را دربر می گرفت و قسمت دوم آثار غیرقانونی را. لنین

را کھ بھ » ١٩٠٥- ١٩٠٧برنامۀ ارضی سوسیال دمکراسی در انقالب نخست روسیھ «کتابش 
نتشار محقق نشد. تنھا قسمت تازگی کامل شده بود در جلد دوم قرار داده بود. این نقشھ برای ا

منتشر شد کھ حاوی آثار زیر بود: ١٩٠٨در اوایل » مسئلۀ ارضی«نخست جلد دوم تحت عنوان 
در گوبرنیای پرم و ١٨٩٤-١٨٩٥آمار صنایع دستی در «، »خصلت نمائی رمانتیسم اقتصادی«

م جلد دوم بود. قسمت دو» مسئلۀ ارضی و "منتقدان مارکس"«و » مشکالت کلی صنایع "دستی"
را دربر داشت ١٩٠٥- ١٩٠٧کھ برنامۀ ارضی سوسیال دمکراسی در نخستین انقالب روسیھ 

توسط پلیس در چاپخانھ توقیف و نابود شد.
ای و پلمیکی کھ در نشریات بلشویکی (ایسکرا، وپریود، جلد سوم قرار بود حاوی مقاالت برنامھ

د باشد. افزایش سرکوب و سانسور علیھ پرولتاری، نووایا ژیزن و غیره) بھ چاپ رسیده بو
نشریات انقالبی از انتشار جلد سوم جلوگیری کرد.

و -٢ انف در ژن ط پلخ روه توس ن گ ود. ای یھ ب تی روس روه ماركسیس تین گ ار نخس ائی ك روه رھ گ
ھ ١٨٨٣سوئیس در سال  یھ ك ارگری روس رات ك یال دمك زب سوس ره دوم ح ا كنگ تشكیل شد و ت

جود داشت.برگزار شد، و١٩٠٣در 
ھ  گروه رھائی كار در بسط و گسترش ماركسیسم در روسیھ كارھای بزرگی انجام داد. از آن جمل
اركس،  ترجمھ مانیفست حزب كمونیست اثر مشترك ماركس و انگلس، كار دستمزدی و كاپیتال م
ور  ارج از كش ا را در خ روه كتابھ ت. گ ی اس ان روس ھ زب س، ب م انگل ا عل ل ت م از تخی سوسیالیس

م چا ھ نارودنیس ربات سختی ب ار، ض روه آزادی ك انف و گ ود. پلخ ی نم ع م یھ توزی پ و در روس
ی  دگاھھای منشویكی آت دمات دی ھ مق د ك دی ش وارد ساختند. با این حال گروه مرتكب اشتباھات ج

پلخانف و دیگر اعضای آنرا فراھم آورد.
: ر.ا. کالسونک: س.ا. رادچنکو، ر: و.و. ستارکوف، .س.ت- ٣
مجلۀ ماھانۀ علمی، ادبی و سیاسی بود کھ توسط نارودنیکھای –(کالم جدید) وویھ سلوون- ٤

منتشر می ١٨٩٧از بھار » مارکسیستھای علنی«و توسط ١٨٩٤لیبرال در سن پترزبورگ از 
را » دربارۀ یک مقالۀ خاص روزنامھ«و » خصلت نمائی رمانتیسم اقتصادی«شد. دو مقالۀ لنین 
بستھ شد.١٨٩٧توسط عمال تزار در دسامبر منتشر کرد. مجلھ 
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١٩٠١-٢سیاسی مارکسیستی بود کھ در سالھای -، مجلھ تئوریک »)سحر«Zaria(زاریا- ٥
در اشتوتگارت توسط ھیئت تحریریھ ایسکرا منتشر می شد. چندین مقالھ از لنین در آن بھ چاپ 

شماره زاریا منتشر گردید.٤رسید. روی ھم رفتھ 
، اولین روزنامھ مارکسیستی و مخفی سرتاسری روسیھ بود کھ »)جرقھ«Iskra(ایسکرا- ٦

شروع بھ انتشار کرد. ایسکرا، نقش اساسی و مھمی را در تشکیل ١٩٠٠توسط لنین در سال 
حزب مارکسیستی، افشای اکونومیستھا، گردھم آیی و وحدت گروھھای پراکنده سوسیال 

ارگر سوسیال دمکرات روسیھ ایفا کرد. اولین دمکرات و در تدارک دومین کنگره حزب ک
، در الیپزیک منتشر شد و پس از آن در مونیخ و لندن و ١٩٠٠شماره ایسکرا در دسامبر 

در ژنو انتشار یافت. لنین، پلخانف، مارتف، اکسلرد، پاترسف و ١٩٠٣باالخره در بھار 
ی ساختمان حزب، مبارزه زاسولیچ، اعضای ھیئت تحریریھ ایسکرا بودند. لنین، مسائل اساس

طبقاتی کارگران روسیھ و مسائل مھم بین المللی را در این نشریھ تحت بررسی قرار داد. در 
کنگره دوم، لنین، پلخانف و مارتف بھ عنوان ھیئت تحریریھ ایسکرا انتخاب شدند. مارتف 

ف منتشر ایسکرا زیر نظر لنین و پلخان٥١تا ٤٦حاضر بھ شرکت در آن نشد و شماره ھای 
گردید. سپس پلخانف بھ منشویکھا پیوست و درخواست بازگشت سایر اعضای منشویک ھیئت 

از عضویت ھیئت ١٩٠٣تحریریھ سابق را نمود. لنین با این امر مخالفت کرد و در اکتبر 
بھ بعد، ایسکرا ارگان رسمی منشویکھا شد. از آن پس ٥٢تحریریھ استعفا نمود. از شماره 

خوانده » ایسکرای نو«و شماره ھای بعدی، » ایسکرای قدیم«٥١تا ١، از شماره ایسکرای لنین
می شد.

ولتسی شناختھ شده بودند، در (ارادۀ خلق) کھ اعضای آن با نام نارودوگروه نارودنایا ولیا- ٧
در سن پترزبورگ بھ وجود آمد. اعضای نخستین آن المینسکی، مشچریاکف، ١٨٩١پائیز 

دولف و یرگین بودند. گروه طرفدار برنامۀ نارودنایا ولیا بود و تعدادی اعالمیھ و آلکساندرووا، ف
و لتوچی لیستوک را انتشار داد. این گروه توسط » مطالب کارگری«جزوۀ غیرقانونی از جملھ 

سرکوب شد ولی بھ فاصلۀ کوتاھی فعالیتش را از سر گرفت. در آن ١٨٩٤پلیس در آوریل 
عقاید از نارودنایا ولیا بھ سوسیال دمکراسی در آن جریان داشت. آخرین دوره یک پروسۀ تغییر 

منتشر شد، نفوذ سوسیال دمکراسی را ١٨٩٥) کھ در دسامبر ٤شمارۀ لیتوچی لیستوک (شمارۀ 
بھ وضوح نشان داد. این گروه در سن پترزبورگ با اتحادیۀ مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر 

ھای تحمیل توضیح قانون جریمھ«ز نشریات اتحادیھ (برای مثال ارتباط برقرار کرد، تعدادی ا
اثر لنین) را بھ چاپ رساند و ھمراه با اتحادیھ تدارک انتشار مشترک » شده بر کارگران کارخانھ

روزنامۀ رابوچیھ دئیلو را دید. ھمچنین تدارکاتی انجام شد تا با استفاده از امکانات انتشاراتی این 
از زندان بیرون آورده شده بود ١٨٩٦کھ مخفیانھ در مھ » ربارۀ اعتصابھاد«گروه جزوۀ لنین 

(دست نوین آن گم شده است) بھ چاپ رسد. این نقشھ بھ دلیل کشف انتشارات توسط پلیس و 
تحقق نیافت. بعد از این تاریخ گروه موجودیت خود را ١٨٩٦دستگیری اعضای گروه در ژوئن 

ای دیگر) بھ (کودلی، مشچریاکف، المینسکی و عدهاز دست داد. تعدادی از اعضایش 
پیوستند.رولوسیونرپیوستند ولی اکثر اعضا بھ حزب سوسیالیست .ح.ک.س.د.ر

پراوتسی شناختھ می شدند، سازمانی (حق خلق) کھ اعضایش با نام نارودوگروه نارودنی پراوو
توسط اعضای ١٨٩٣غیرقانونی متشکل از روشنفکران دمکرات روسی بود کھ در تابستان

ولتسی آپتکمن، بوگدانویچ، گدونوفسکی، ناتانسون، تیوتچف و دیگران پایھ گذاری سابق نارودو
شد. ھدف آنھا متحد کردن ھمۀ نیروھای اپوزیسیون جھت مبارزه برای اصالحات سیاسی بود. 

ن توسط این سازما». یک مسئلۀ مبرم«و » مانیفست«ای منتشر ساخت: سازمان دو سند برنامھ
متالشی شد. برای مطالعۀ ارزیابی لنین از نارودنی پراوو بھ آثار ١٨٩٤پلیس تزاری در بھار 
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وظایف «و » دوستان مردم" کیانند و چطور علیھ سوسیال دمکراتھا مبارزه می کنند«"او 
مراجعھ نمایید. اکثر اعضای گروه نارودوپراوتسی بعدھا بھ حزب » سوسیال دمکراتھای روسی

پیوستند.لیست رولوسیونرسوسیا
گرایش غیرمارکسیستی جنبش سوسیال دمکراسی آلمان و جھان بود کھ در –برنشتانینیسم- ٨

) E. Bernsteinبھ پیروی از نظریات ادوارد برنشتاین (٢٠و اوایل قرن ١٩اواخر قرن 
» سیالیسممسائل سو«، رشتھ مقاالتی تحت عنوان ١٨٩٦-٩٨آلمانی بھ وجود آمد. وی در سالھای 

) ارگان تئوریک سوسیال دمکراسی آلمان نوشت. Die Neue Zeitبرای مجلھ نوی تسایت (
، در اصول فلسفی، اقتصادی و سیاسی »آزادی انتقاد«وی در این مقاالت می کوشید تحت لوای 

مارکسیسم تجدید نظر کند و تئوریھای سازش و ھمکاری طبقات را جایگزین آن نماید. 
ق جامعۀ بورژوایی را از قبیل بی چیز شدن طبقھ کارگر، رشد تضادھای برنشتاین، حقای

طبقاتی، بحرانھا، ضرورت فروپاشی نظام سرمایھ داری، انقالب سوسیالیستی و دیکتاتوری 
، مقاالت ١٨٩٩ای را برای تغییر تدریجی جامعھ ارائھ داد. در سال پرولتاریا رد نمود و برنامھ

منتشر شد. » طھای سوسیالیسم و وظایف سوسیال دمکراسیپیش شر«وی در کتابی بھ نام 
بھ پشتیبانی از این » بین الملل دوم«اکونومیستھای روسیھ در زمرۀ فرصت طلبانی بودند کھ در 

نظریات برخاستند.
اعضای گروھی نیمھ کادت، نیمھ منشویک از روشنفکران روسی –بززاگالوتسی- ٩

ورتوگالف، خیزنیاکوف و دیگران) بودند کھ بھ ھنگام (پروکوپوویچ، کوسکوا، بوگوچارسکی، پ
بھ وجود آمد. اسم گروه از ھفتھ نامھ سیاسی بززاگالویھ (بدون عنوان) ١٩٠٥-٧فروکش انقالب 

بھ سر دبیری پروکوپوویچ منتشر ١٩٠٦گرفتھ شده بود کھ در سن پترزبورگ از ژانویھ تا مھ 
چپ کادت توواریش ملحق شدند. آنھا تحت پوشش می شد. بعدھا بززاگالوتسی بھ روزنامۀ جناح 

شعار غیرحزبی بودن از ایده ھای لیبرالیسم و اپورتونیسم بورژوایی جانبداری کردند و چھ در 
سوسیال دمکراسی روسیھ و چھ در عرصۀ بین المللی از رویزیونیستھا حمایت نمودند.

است كھ ھیچگاه منتشر » سالدوازده«جلد سوم مجموعۀ » جلد سوم این نشریھ«منظور از - ١٠
نشد.
اولین روزنامھ علنی بلشویکھا، کھ از ») زندگی جدید«Novaya Zhizn(نووایا ژیزن- ١١
، روزانھ در سن پترزبورگ منتشر می شد. لنین ١٩٠٥) ١٦دسامبر(٣نوامبر) تا ٩اکتبر(٢٧

د. نشریھ، عمال ، سردبیر این نشریھ ش١٩٠٥در بدو بازگشتش بھ روسیھ، در اوایل نوامبر 
بود. و.و. وروسکی، ام.اس. اولمنیسکی و آ.و. لوناچارسکی، از .ارگان مرکزی ح.ک.س.د.ر

نزدیک با این نشریھ ھمکاری می کردند و ماکسیم گورکی برای آن مقالھ می نوشت و کمکھای 
مالی قابل توجھ، عرضھ می داشت.

شماره از ١٥در روز بود. ٨٠٠٠٠علیرغم مزاحمتھای مکرر، تیراژ این روزنامھ نزدیک بھ 
، توسط دولت بستھ ٢٧شماره آن ضبط و از بین برده شد. این روزنامھ بعد از شماره ٢٧جمعاً 

کھ آخرین شماره آن بود، بطور مخفی منتشر شد.٢٨شد و شماره 
تا ١٩٠٤ھفتھ نامۀ زیرزمینی بلشویکھا بود کھ از دسامبر ») بھ پیش«Vperyod(وپریود- ١٢
شماره از این ھفتھ نامھ ظاھر شد. وپریود، ١٨در ژنو انتشار می یافت. مجموعاً ١٩٠٥ه مھ ما

در مبارزه علیھ منشویسم و سازماندھی و نشر اصول حزبی نقش بسزایی ایفا کرد.
١٣ -Cut-off lands (otrezki)– اشاره بھ زمینھایی است كھ ھنگام الغاء نظام سرواژ در

ن از دھقانان گرفتھ شده بود.روسیھ توسط زمیندارا
، در استانھای مرکزی ١٨٦٤ھیئتھای دولتی محلی کھ در سال –)Zemstvo(زمستوو- ١٤

روسیھ تزاری تشکیل شد. زمستووھا، تحت تسلط اشراف و حوزه قدرتش در حد مسائل صرفاً 
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محلی و اقتصادی محلی (بیمارستان، جاده سازی، آمارگیری، بیمھ و غیره) بود. فرمانداران
وزارت کشور، این ھیئت را تحت نظارت خود داشتند و می توانستند تصمیماتی را کھ مورد 

موافقت دولت قرار نمی گرفت لغو نمایند.
ی توسط بلشویکھا عنوان شد تا از استقالل اھشعار تشکیل چنین کمیت–کمیتۀ اجرائی چپ- ١٥

وما اطمینان حاصل شود، فعالیت نمایندگان خط طبقاتی دنبال شده توسط نمایندگان کارگران در د
یک «دھقانان ھدایت شود و از نفوذ کادتھا رھایی یابند. منشویکھا با شعار خودشان یعنی 

با این شعار مقابلھ کردند. جوھر شعار منشویکھا حمایت از کادتھا توسط » اپوزیسیون ملی
اه سوسیال دمکراتھا، سوسیالیست نمایندگان کارگران و دھقانان بود. منشویکھا کادتھا را ھمر

پس از انحالل ١٩٠٦رولوسیونرھا و ترودویکھا، حزبی چپ بھ حساب می آوردند. در ژوئیۀ 
دومای اول، کمیتۀ اجرائی چپ خود را پیرامون گروه سوسیال دمکرات دوما سازمان داد. با 

با امضای » و ملوانانبیانیۀ خطاب بھ ارتش «ابتکار کمیتۀ اجرائی چپ بیانیۀ زیر منتشر شدند:
بیانیۀ خطاب بھ تمام دھقانان «کمیتۀ گروه سوسیال دمکرات دوما و کمیتۀ گروه ترودویک، 

، کمیتۀ .با امضای اتحادیۀ سراسری دھقانان روسیھ، کمیتۀ مرکزی ح.ک.س.د.ر» روسیھ
مرکزی حزب سوسیالیست رولوسیونر، اتحادیۀ سراسری کارگران راه آھن روسیھ و اتحادیۀ 

با امضای تمام احزاب فوق (بدون اتحادیھ ھا) بھ » بیانیۀ خطاب بھ تمام خلق«راسر معلمان، س
اضافۀ حزب سوسیالیست لھستان و بوند. این بیانیھ ھا مردم را بھ سوی مبارزۀ انقالبی علیھ 

دولت رھنمون شدند و شعار مجلس مؤسسان را مطرح ساختند.

)ناچارسکیالف. و. لودیباچھ بر رسالۀ ووینف (

]١[ای کارگریھھدربارۀ طرز برخورد حزب نسبت بھ اتحادی

ای ھھرسالۀ رفیق ووینف دربارۀ طرز برخورد حزب سوسیالیست طبقۀ کارگر نسبت بھ اتحادی
کارگری راه را برای سوء تعبیرھای زیادی باز گذاشتھ است. دو دلیل برای چنین چیزی وجود 

اش علیھ درک کوتھ بینانھ و غلط از هه در تب و تاب و مبارزدارد. در نخستین قدم، نویسند
مارکسیسم، علیھ عدم اشتیاق بھ در نظر گرفتن احتیاجات جدید جنبش طبقۀ کارگر و داشتن 
نظری گسترده تر و عمیقتر در این موضوع غالباً نظر خود را در مفھوم بسیار کلی بیان می 

قع درست آئینی در داخل گیومھ، یعنی درست آئینی در وا–کند. بھ درست آئینی حملھ می کند 
یا سوسیال دمکراسی آلمانی بطور کلی، در صورتی کھ در واقع انتقاد او متوجھ –دروغین 

درست آئینی پست است، فقط متوجھ جناح فرصت طلبان سوسیال دمکراسی است. دوماً، 
ی جزئی را کھ در شرایط نویسنده برای عموم مردم روسیھ می نویسد، اما بھ سختی تفاوتھا

مسئلۀ مورد بررسی خود کھ در روسیھ وجود دارد در نظر می گیرد. نقطھ نظر رفیق ووینف 
بسیار دور از نقطھ نظر سندیکالیستھای روسی، منشویکھا و سوسیالیست رولوسیونرھا است. 

سنده عیب جوئی ای بی توجھ یا نا آگاه بھ آسانی می تواند در یک عبارت یا عقیده از نویهخوانند
کند، زیرا او عمدتاً فرانسویھا و ایتالیائیھا را در نظر دارد و بر خود وظیفۀ بریدن از انواع 

مختلف کودنھای روسی را ھموار نکرده است.
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بھ عنوان مثال برای مطلب اخیر الذکر مثال سوسیالیست رولوسیونرھا را ذکر می کنیم. در 
، سوسیالیست رولوسیونرھا با گستاخی معمول ٥شمارۀ ]٢[) Znamya Trudaزنامایا ترودا (

بین الملل سوسیالیست نقطھ نظری دربارۀ جنبش اتحادیۀ کارگری را «خود اعالم می دارند کھ: 
شمارۀ یک » مجموعھ مقاالت«اجازه دھید کھ » کھ ما(!) ھمیشھ(!) بر آن بودیم پذیرفت.

ر یافتھ را در نظر بگیریم. آقای ویکتور ) انتشاNasha Mysl) کھ بھ وسیلۀ ناشا میسل (١٩٠٧(
چرتف، کائوتسکی را مورد مؤاخذه قرار می دھد، اما در مورد قطعنامۀ مانھایم و مبارزۀ 
کائوتسکی علیھ فرصت طلبھای ھواخواه بیطرفی سکوت اختیار می کند! مقالۀ کائوتسکی کھ 

نوشتھ شده ]٣[ۀ مانھایممیرزا بنویس اس آرھا مورد حملھ قرار می دھد، درست قبل از کنگر
شکافی قابل «بود. در مانھایم کائوتسکی با ھواخواھان بیطرفی مخالفت کرد. قطعنامۀ مانھایم 

ای ھاصطالح کائوتسکی در مقال»(ای کارگری ایجاد می کند.ھھای در بیطرفی اتحادیھمالحظ
). و ١٩٠٦تبر اک٦برای ]٤[)Die Neue Zeitدربارۀ کنگرۀ مانھایم منتشره در نئوزیت (

، منتقدی از راه می رسد کھ قیافۀ انقالبی بھ خود می گیرد و کائوتسکی را ١٩٠٧اکنون در 
کامال در ردیف فرصت –می خواند، کائوتسکی را » دگماتیست بزرگ و بازجوی مارکسیسم«

ای کارگری، تمایل بھھھمتھم بھ بی اعتبار کردن عمدی نقش اتحادی–طلبان ھواخواه بیطرفی! 
حزب کردن آنھا، و مانند آن می کند. اگر بھ این مطلب این را اضافھ کنیم کھ اس » زیر دست«

٢اند، و اینکھ زنامایا ترودا شمارۀ های کارگری غیرحزبی بودھھآرھا ھمیشھ ھوادار اتحادی
، »از اتحادیھ استخارججای تبلیغات حزبی در «در سرمقالۀ خود گفت ١٩٠٧ژوئیۀ ١٢برای 
صویری کامل از انقالبیگری اس آرھا بھ دست می دھد.این ت

زمانی کھ کائوتسکی با بیطرف گرائی فرصت طلبانھ مبارزه کرد و تئوری مارکسیسم را رشد و 
ای کارگری را بھ جانب چپ حرکت داد، این آقایان محترم با تکرار ھھتوسعۀ داد، اتحادی

ای کارگری بھ ھھیرحزبی بودن اتحادیشعارھای فرصت طلبھا و ادامۀ پنھانی ھواداری از غ
) در اشتوتگارت باز ھم Beerجان او افتادند. وقتی کھ ھمین کائوتسکی با اصالح قطعنامۀ بیر(

ای کارگری را بھ جانب چپ سوق داد و در قطعنامھ تأکید را بر وظایف ھھبیشتر اتحادی
د زدند کھ: بین الملل ای کارگری نھاد، آقایان محترم اس آر فریاھھسوسیالیستی اتحادی

!هسوسیالیست بر نظریات ما صحھ گذارد
این سؤال مطرح می شود کھ آیا چنین روشھایی درخور اعضای بین الملل سوسیالیست است؟ آیا 
چنین انتقادی اثبات گستاخی و بی اصولی نیست؟ نمونۀ چنین گستاخی در بین سوسیال 

مورد احترام لیبرالھاست. پلخانف در سرآغازی دمکراتھا، انقالبی سابق پلخانف است کھ عمیقاً 
با رضایت خاطر بی مانندی اعالم می دارد کھ قطعنامۀ اشتوتگارت » ما و ایشان«بر جزوۀ 

) .قطعنامۀ لندن (قطعنامۀ کنگرۀ لندن ح.ک.س.د.ربا اصالح منای کارگری) ھھ(دربارۀ اتحادی
خواندن این ادعای نارسیسوس پرشکوه ما، را بی اعتبار می کند. شاید بسیاری از خوانندگان با

معتقد شوند کھ مبارزه در اشتوتگارت دقیقاً بر سر این اصالح پلخانف انجام شد و بطور کلی این 
اصالح واقعاً دارای اھمیت جدی بوده.

دارای ھیچ نوع ») وحدت مبارزۀ اقتصادی ھمیشھ باید مد نظر باشد(«در واقع این اصالح 
در مورد مناظرهاین اصالح حتی ھیچ تأثیری در محتوای مسائل اھمیت جدی نبود. 

اشتوتگارت، در محتوای تفاوت عقاید در سوسیالیسم بین المللی نداشت.
دارای اھمیت بسیار پستی » اش«حقیقت امر اینست کھ انفجار پلخانف برای پیشنھاد اصالحی

قابل بحث واقعاً از مسائل توجھ او منحرف کردنبھ بیراھھ بردن خواننده از طریق –است 
شکست عقیدۀ بیطرف گرائی در اشتوتگارت.پنھان کردنجنبش اتحادیۀ کارگری و 
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در استکھلم کھ در آن منشویکھا پیروز گردیدند، طرفدار نقطھ نظر .ح.ک.س.د.ر١٩٠٦کنگرۀ 
، موضع متفاوتی گرفت و ضرورت .بیطرفی اتحادیۀ کارگری بود. کنگرۀ لندن ح.ک.س.د.ر

ا را اعالم کرد. کنگرۀ بین الملل اشتوتگارت ھھدر جھت طرفدار حزب کردن اتحادیکار
یکبار و برای ھمیشھ «ای را پذیرفت کھ آنچنان کھ کائوتسکی بھ درستی آنرا شرح داد ھقطعنام

پلخانف ھمانگونھ کھ ووینف بھ تفصیل شرح داده است بھ جلسۀ *».بھ بیطرفی پایان می دھد
کالرا )Die Gleichheit(رفت کھ از بیطرفی دفاع کند. و در گلیخھیت کنگرۀ اشتوتگارت

پلخانف با استدالالتی کھ تقریباً قانع کننده «زتکین سخنگوی جنبش زنان کارگر آلمان نوشت کھ 
(یعنی اصل موضع **»نبودند کوشید کھ نوعی محدودیت برای این اصل را محقق نشان دھد.

).ا با حزبھھگیری نزدیک اتحادی
بدین ترتیب اصول بیطرفی کھ پلخانف ھوادار آن بود بھ شکست انجامید. استدالل او بھ وسیلۀ 

تلقی نشد. و او، با تمجید از خود اعالم می دارد » قانع کننده«سوسیال دمکراتھای انقالبی آلمان 
پذیرفتھ شد و قطعنامۀ کنگرۀ لندن اھمیت خود را از دست می دھد ...» من«کھ: اصالح 

، سوسیالیستی کھ مورد احترام لیبرالھا است ]٥[لھ، بلھ اما از طرف دیگر استنباط نوزدرفب
ظاھراً چیزی از اھمیت خود را از دست نمی دھد.

***
من معتقدم کھ رفیق ووینف در اینکھ می گوید کھ سوسیالیستھای آئین درست [ارتدکس] آلمان 

ھمھ چیز را «می کنند و در اینکھ آئین درستی عقیدۀ طوفان بھ راه انداختن را زیانبخش تلقی
راه خطا می رود. چنین چیزی را نمی توان » داشت اما جوھر کامل اکونومیسم جدید را پذیرفت

دربارۀ کائوتسکی گفت، و رفیق ووینف خود صحت نظریات کائوتسکی را می پذیرد. رفیق 
ای کارگری ھھربارۀ نقش اتحادیبسیار کم صحبت کردن د«ووینف در حالیکھ آلمانیھا را برای 

مورد سرزنش قرار می دھد، در جای دیگر نظر » بھ منزلۀ سازماندھندگان تولید سوسیالیستی
ا را بھ شدیدترین شکلی تأکید کرد. اشتباه ھھلیبکنخت بزرگ را ذکر می کند، کھ این نقش اتحادی

ذکر عمداً در نطق خود دیگر رفیق ووینف باور کردن حرف پلخانف است دایر بر آنکھ ببل 
کھ راجع بھ روسیھ حرف بزند. این کلمات نمی خواستانقالب روسیھ را از قلم انداخت و 

پلخانف بھ سادگی، مسخرگی خام از جانب یک سوسیالیست است کھ عمیقاً مورد احترام لیبرالھا 
ال اعتقاد بھ است و نباید کھ برای یک لحظھ ھم جدی گرفتھ می شد، و یا حتی نباید موجب احتم

ای حقیقت در آنھاست بشود. تا آنجا کھ بھ من مربوط می شود می توانم گواھی دھم کھ هاینکھ ذر
در اثنای نطق ببل، فون کول، یکی از نمایندگان جناح راست سوسیالیست کھ در جلسھ کنار من 

و بھ مجرد نشستھ بود، مخصوصاً بھ ببل گوش داد کھ ببیند آیا او از روسیھ ذکری می آورد. 
آنکھ ببل نطق خود را تمام کرد، فون کول با نگاھی متعجب بھ طرف من برگشت؛ او شک 

فراموش تصادفاً نداشت (و ھیچ عضو برجستۀ دیگر کنگره نیز شک نداشت) کھ ببل روسیھ را 
کرده است. بھترین و با تجربھ ترین سخنگویان گاه دچار لغزش می شوند. نامیدن چنین 

ببل از طرف رفیق ووینف بھ نظر من غیر » خصلت«ل کھنھ کار بھ عنوان فراموشکاری بب

مارۀ vowarts» (بھ پیش«* ال ٢٠٩) ش گ Beilage، ١٩٠٧، س ارگران الیپزی ھ ک کی ب زارش کائوتس ، گ
و، ص Kalendar dlya vsekh١٩٠٨دربارۀ کنگرۀ اشتوتگارت. نگاه کنید بھ  ارات زرن ۀ ١٧٣، انتش ، مقال

مجموعھ آثار لنین]١٣جلد ٨٧-٨٨من دربارۀ کنگرۀ بین الملل سوسیالیستی در اشتوتگارت. [صفحات 
ھ ** د ب اه کنی االت ١٧٣، ص Kalendar dlya vsekhنگ ھ مق ور مجموع ن Zarnitsy، ھمینط (س

است.Die Gleichheitاز این مقالۀ ) کھ حاوی ترجمۀ کاملی١٩٠٧پترزبورگ، 
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» زمان حاضر«منصفانھ ترین کار است. ھمچنین صحبت کلی کردن دربارۀ ببل فرصت طلب 
ای برای چنین کلیت دادنی وجود ندارد.ھنیز بسیار غیرمنصفانھ می باشد. ھیچ پای

وراً بگویم کھ اگر کسی بکوشد کھ این لکن اجازه دھید کھ برای پرھیز از سوء تعبیر ف
اصطالحات رفیق ووینف را علیھ سوسیال دمکراتھای انقالبی آلمان بکار برد، عمل او بی 

اش بھ دفعات ثابت کرده ھرسالتمامصداقتی و قاپیدن چند کلمۀ بخصوص است. رفیق ووینف در 
است، و ثابت کرده است کھ او است کھ او طرفدار مارکسیستھای انقالبی آلمان(مانند کائوتسکی) 

ای فرصت طلبانھ و از خود راضی ھھکار می کند کھ از شر پیش داوری، کلیشبا آنھاھمراه 
بودن کوتھ بینانھ خالص شود. بدین علت است کھ حتی در اشتوتگارت، من در موارد اساسی با 

انقالبی اش توافق رفیق ووینف در یک صف قرار گرفتم و با او در مورد تمام خصوصیت انتقاد 
داشتم. ووینف در گفتن اینکھ اکنون ما باید از آلمان درس بگیریم و از تجربۀ آنھا استفاده کنیم، 

ند و بدین سبب الفبا را نمی اھکامال محق است. تنھا نادانان، کھ ھنوز چیزی از آلمانیھا نیاموخت
کراسی انقالبی را استنباط کنند. در درون سوسیال دم» انشعاب«دانند، می توانند از این سخنان، 

ما، در صورتی کھ بخواھیم بھ جوھر مارکس صادق باشیم و بھ سوسیالیستھای روسی کمک 
کنیم کھ بھ سطح وظایف امروز جنبش کارگری ارتقاء یابند، باید از اشتباھات رھبران آلمان 

ه بود، ھمانگونھ کھ در ) در اشتباEssenبدون واھمھ و علنی انتقاد کنیم. ببل بدون شک در اسن (
) وقتی کھ طرفداری از تقسیم جنگھا بھ دفاعی و تھاجمی کرد، Noskeھنگام دفاع از نوسکھ (

علیھ فون کول حملھ کرد، وقتی کھ (بھ اتفاق سینگر) » رادیکالھا«مبارزۀ روشوقتی کھ بھ 
کرد. ما نباید اشتباه بودن و شکست تاکتیک ھیئت نمایندگی آلمان در اشتوتگارت را انکار می

این اشتباھات را پنھان کنیم، بلکھ باید آنھا را چون مثالی بکار بریم تا بھ سوسیال دمکراتھای 
روس بیاموزیم کھ چگونھ از آنھا حذر کنند و در سطح کامل تری از احتیاجات مارکسیسم 

تھ، لیبرالھا و انقالبی قرار گیرند. و اجازه ندھیم کھ آنارشیستھای روسی و سندیکالیستھای ناپخ
عقابھا «اس آرھا از انتقاد ما از ببل بانگ شادی برآورند. ما باید بھ این آقایان محترم بگوئیم کھ:

گاه پائین تر از مرغان پرواز می کنند، اما مرغان ھیچگاه نمی توانند بھ بلندی عقابھا پرواز 
»کنند!

***
ام از انقالب دفاع می کرد در ضرورت کھ در آن ھنگکمی بیش از دو سال قبل آقای استرووه،

این –عملیات آشکار انقالبی نوشت و بر این عقیده بود کھ انقالب باید قدرت را در دست بگیرد 
در مقایسھ با انقالبیگری «(چاپ خارج) نوشت:٧١شمارۀ ]٦[آقای استرووه در اسووبوژدنیھ

ربی ببل و حتی کائوتسکی آقای لنین و یارانش، انقالبیگری سوسیال دمکراسی اروپای غ
چھ وقت و کجا من ادعا «من در آن زمان بھ آقای استرووه جواب دادم:». فرصت طلبی است

م کھ مطابق اهکردم کھ یک نوع گرایش بخصوصی در سوسیال دمکراسی بین المللی ایجاد کرد
، چاپ روسی)٥٠دو تاکتیک، ص »(با گرایش ببل و کائوتسکی نیست؟

م کھ اصوال خطاست اهی دربارۀ مسئلۀ تحریم دومای سوم، تذکر داداھر رسالد١٩٠٧در تابستان 
) بدانیم.Boyevismکھ بلشویسم را مطابق با تحریم گرائی یا بویویزم (

ای کارگری نیز، تأکید متساوی باید بر این حقیقت قرار گیرد کھ ھھحال در مورد مسئلۀ اتحادی
ھای هھای مبارزه و در تمام حوزھالبی را در تمام زمینبلشویسم تاکتیکھای سوسیال دمکراسی انق

فعالیت بکار می بندد. آنچھ کھ بلشویسم را از منشویسم متمایز می گرداند آن نیست کھ بلشویسم 
بلکھ آنست کھ » رد می کند«ھای کارگری، کار در انجمنھای تعاونی و غیره را ھکار در اتحادی
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. بدون برمی گزیندو تھییج و سازمان دادن طبقۀ کارگر در کار تبلیغروش متفاوتیبلشویسم 
ھای کارگری امروز حاوی اھمیت بسیار زیادی است. برخالف بیطرف ھشک فعالیت در اتحادی

ھا با حزب و رشد ھگرائی منشویکھا، ما باید این فعالیتھا را در جھت سمتگیری نزدیکتر اتحادی
قۀ کارگر انجام دھیم. در اروپای باختری سندیکالیسم آگاھی سوسیالیستی و فھم وظیفۀ انقالبی طب

انقالبی در بسیاری از کشورھا نتیجۀ مستقیم و گریز ناپذیر فرصت طلبی، اصالح طلبی و 
فرصت طلبی را بھ » فعالیت دوما«ناقص الخلقگی پارلمانی است. در مملکت ما نیز، اولین قدم 

بھ مقام بندگی در مقابل کادتھا تنزل داد. مثال اندازۀ بسیار زیادی افزایش داد و منشویکھا را 
ش، در حقیقت با محترمینی چون پرکوپوویچ و کوسکووا اھپلخانف، در کارھای سیاسی روزان

پلخانف آنان را بخاطر برنشتاینیسم رد کرد، و بخاطر آنکھ آنھا فقط ١٩٠٠در . یکی گشتھ است
) برای Vademecumد (کتاب یادداشت (نظر داشتندراز طبقۀ کارگر روس را» دنبالھ روی«

ھای رأی ھاولین ورق١٩٠٦- ١٩٠٧). در ١٩٠٠اعضای ھیئت تحریریۀ رابوچیھ دیلو، ژنو، 
از لیبرالیسم روسی را در مد » دنبالھ روی«پلخانف را در آغوش این آقایان محترم، کھ اکنون 

ھ این رفتار شرم آور سندیکالیسم نمی تواند بھ منزلۀ عکس العمل علینظر دارند انداخت.
در خاک روسیھ رشد نکند.» برجستھ«سوسیال دمکراتھای 

ی را اتخاذ کند و از سوسیال دمکراتھای اهبنابراین رفیق ووینف کامال بر حق است کھ چنین شیو
روس بخواھد کھ از مثال فرصت طلبی و از مثال سندیکالیسم بیاموزند. کار انقالبی در 

ید را از حیلھ گری پارلمانی برمی دارد و بر تعلیم طبقۀ کارگر، بر ھای کارگری تأکھاتحادی
تشکیل سازمانھای خالص طبقاتی، بر مبارزه در خارج از پارلمان، بر توانائی استفاده (و آماده 

استفاده از مبارزه «ھا برای امکان استفادۀ موفقیت آمیز) از اعتصاب عمومی، و نیز هکردن تود
ی گذارد. در انقالب روسیھ ھمۀ اینھا از وظایف بسیار مھم گرایش م]٧[»از نوع دسامبر
ند. و تجربۀ انقالب روسیھ بیش از اندازه این وظایف را برای ما آسان می کند، اهبلشویکی گردید

ھای تاریخی امکان آنرا می دھد کھ دقیقتر این راه و هو منبعی از راھنمائی ھای عملی و داد
ی و بکار گرفتن نیروی مستقیم را ارزیابی کنیم. این اهی اعتصاب تودروشھای جدید مبارزه یعن

ھستند. » تازه«ھای مبارزه کمتر از ھر کس برای بلشویکھای روسی و طبقۀ کارگر روس هشیو
ھستند کھ نھایت سعی شان را می کنند کھ در غرب، خاطرۀ » تازه«اینھا برای فرصت طلبانی 

ھا، هرا از حافظۀ کارگران پاک کنند. تقویت این خاطر١٩٠٥کمون و در روسیھ خاطرۀ دسامبر 
ھا و پذیرفتن تکرار ناگزیر ه، پخش درسھای این مبارزه در میان تود*مطالعۀ علمی این تجربھ
این وظیفۀ سوسیال دمکراتھای انقالبی در روسیھ است و در مقابل ما –آن در مقیاسی بزرگتر 

» ضد پارلمانتاریسم«و » ضد فرصت طلبی«ی یک طرفۀ دورنمائی بینھایت غنی تر از دورنما
سندیکالیستھا می گشاید.

بھ ١٩رفیق ووینف بھ سندیکالیسم بھ منزلۀ گرایش بخصوصی، چھار اتھام وارد می کند (ص 
شکل ھرج و مرج «- ١ش)، و غلط بودن آنرا با روشنی چشم گیری نشان می دھد:اھبعد رسال

پایگاه «ار در ھیجان نگھداشتن کارگران بجای ایجاد یک استمر-٢؛ »وار و سست سازمانی

ھ * ی است ک امال طبیع ند. ک ا باش ۀ دو دوم کامال طبیعی است کھ کادتھا باید با اشتیاق در حال مطالعۀ تاریخچ
ی است –آنھا باید بیمایگی و خیانتھای لیبرالیسم رودیچف  د. طبیع کوتلروف را ھمچون جواھر در نظر بگیرن

اریخ ب ل ت ھ جع د ب ا بای رای کھ آنھ ره. ب د و غی اع بپردازن ا ارتج ان ب ر روی مذاکراتش دن ب کوت افکن ردۀ س ا پ
امبر –سوسیال دمکراتھا غیرطبیعی است کھ با اشتیاق بھ مطالعھ حوادث اکتبر  ر ١٩٠٥دس را ھ د، زی نپردازن

ات  ا کلم ھ ب ۀ در مقایس وص طبق یھ و بخص ردم روس ۀ م ت ھم رای سرنوش ادقانۀ«روز از آن دوره ب » ص
ر دوما، اھمیتی صدھا برابر دارد. رودیچف د
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خصلت فردگرایانۀ خرده بورژوائی آرمان آن و تئوری پرودونی -٣محکم؛ » سازمان طبقاتی
بھ نحو احمقانھ.» بیزاری از سیاست«-٤آن؛ 

کھن سوسیال دمکراتھای روس دارد. از » اکونومیسم«در اینجا نکات زیادی است کھ تشابھ با 
اکونومیستھائی کھ بھ سندیکالیستھا » مصالحۀ«رو من بھ اندازۀ رفیق ووینف نسبت بھ این

ند با سوسیال دمکراسی انقالبی خوش بین نیستم. ھمچنین فکر می کنم کھ پیشنھادات اھپیوست
بھ منزلۀ یک داور نھائی با شرکت سوسیالیست » شورای عمومی کار«رفیق ووینف برای یک 

است با قالبھای » وضع آینده«رولوسیونرھا در آن، کامال غیرعملی ھستند. این ممزوج کردن 
ا کوچکترین بیمی از دورنمائی رفیق ووینف ندارم، دورنمائی مبنی بر سازمانی زمان فعلی. ام

فقط وقتی کھتحت انقیاد درآوردن سازمانھای سیاسی بھ وسیلۀ سازمان اجتماعی یک طبقھ ... «
ھمۀ اتحادیھ [من ھنوز از رفیق ووینف نقل قول می کنم و کلمات مھم را تأکید می نمایم] ... 

در روسیھ با نیروی ھم اکنونھای کارگر هھای طبقاتی تودهغریز».گرایان سوسیالیست گردند
ند. این غریزۀ طبقاتی ھم اکنون تضمینھای عظیمی ھم علیھ اهتمام شروع بھ تظاھر کرد

پرگوئیھای خرده بورژوائی سوسیالیست رولوسیونرھا و ھم علیھ بندگی منشویکھا در مقابل 
ای کارگری هارت می توانیم ادعا کنیم کھ سازمان تودکادتھا فراھم می کند. ما ھم اکنون با جس

در روسیھ (اگر کھ ایجاد شود و تا حدی کھ اکنون ایجاد شده است حتی اگر بھ وسیلۀ انتخابات، 
بھ بلشویسم و سوسیال دمکراسی انقالبی نزدیکتر مسلماً اعتصابات، تظاھرات و غیره باشد) 

خواھد بود.
بھ حساب می » بی معنی«را بھ منزلۀ مطلبی » کنگرۀ کار«رفیق ووینف بھ درستی ماجرای 

ھا کار کنیم تا ھھای کارگری شدیداً کار کنیم، ما باید کھ در تمام زمینھآورد. ما باید کھ در اتحادی
از سازمان طبقھ را » پایگاه«تئوری انقالبی مارکسیسم را در بین کارگران انتشار دھیم و تا یک 

ودشان انجام خواھند شد.بنا کنیم. بقیۀ کارھا خ

١٩٠٧نوشتھ شده در نوامبر 
١٩٣٣نشر برای اولین بار در 

١٣آثار لنین، جلد مجموعھ

توضیحات

دربارۀ طرز برخورد حزب نسبت بھ دیباچھ بر رسالۀ ووینف (الف. و. لوناچارسکی)- ١
ھیچگاه منتشر نوشتھ شد. جزوۀ لوناچارسکی١٩٠٧توسط لنین در نوامبر ھای کارگریاتحادیھ

نشد.
ارگان مرکزی حزب سوسیالیست رولوسیونر(سوسیالیست –(پرچم کار)زنامیا ترودا- ٢

منتشر می شد.١٩١٤انقالبی) بود کھ در پاریس از ژوئیھ تا آوریل 
٢٣-٢٩) حزب سوسیال دمکرات آلمان در Mannheimاشاره است بھ کنگرۀ مانھایم (- ٣

لۀ اصلی در دستور کار آن، مسئلۀ اعتصاب عمومی سیاسی بود برگزار شد. مسئ١٩٠٦سپتامبر 
) آن را بھ عنوان مھم ترین روش Jenaکھ سوسیال دمکراتھای آلمان در کنگره شان در ینا (

ای کارگری اشاره شده بود کھ ایدۀ ھھمبارزۀ سیاسی اعالم داشتھ بودند. در این ارتباط بھ اتحادی
نارشیستی بودن رد کرده بودند. کنگرۀ مانھایم بطور آشکار اعتصاب عمومی سیاسی را بھ دلیل آ

ا را محکوم نکرد ولی بھ تمام اعضای حزب پیشنھاد کرد کھ بھ ھھموضع اپورتونیستی اتحادی
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ا پیشنھاد کرد کھ بھ حزب سوسیال دمکرات ھھای بپیوندند و بھ اعضای اتحادیھسازمانھای اتحادی
».ایھسیال دمکراسی در جنبش اتحادیبرای برانگیختن روحیۀ سو«بپیوندند 

تا ١٨٨٣نئوزیت ارگان تئوریک حزب سوسیال دمکرات آلمان بود کھ در اشتوتگارت از - ٤
منتشر می شد.١٩٢٣

اثر گوگول کھ نمونۀ اربابی » ارواح مرده«شخصیتی است در –)Nozdrev(نوزدرف- ٥
ارعاب گر و فریبکار است.

١ژوئن (١٨ای بود کھ در خارجھ از ھدو ھفتھ نام–)Osvobozhdeniye(اسووبوژدنیھ- ٦
بھ سردبیری پ. استرووه منتشر می شد. این نشریھ ١٩٠٥) اکتبر ١٨(٥تا ١٩٠٢ژوئیھ) 

ای لیبرالیسم سلطنت طلبانۀ معتدل را تبلیغ می کرد.ھهارگان بورژوازی لیبرال روسیھ بود و اید
.١٩٠٥علیھ حکومت مطلقھ در دسامبر اشاره است بھ قیام مسلحانۀ کارگران - ٧

]١[بی طرفی سندیکاھا

ما قطعنامۀ کمیتۀ مرکزی حزبمان را در مورد سندیکاھا چاپ » پرولتاری«در شمارۀ قبلِی 
در گزارش این قطعنامھ برای خوانندگانش اضافھ می کند کھ علت ]٣[*»ناخ وک«]٢[کردیم.

از آن جھت بوده کھ منشویکھا، بخاطر امتیازاتی کھ تصویب آن بھ اتفاق آراء در کمیتھ مرکزی 
اند. اگر این هدر مقایسھ با طرح بلشویکھا در این قطعنامھ وجود داشتھ، بھ آن رأی موافق داد

ھمیشھ در ھر موردی کھ بھ منشویسم مربوط » ناخ وک«گزارش صحیح باشد (روزنامۀ فقید، 
ی ما باقی می ماند این است کھ از صمیم می شد، اطالعات کاملی داشت)، تنھا کاری کھ برا

قلب، گام بزرگی را کھ در جھت فعالیت متحد سوسیال دموکراتیک در خصوص مسئلھ مھمی 
از آنھا صحبت می کند » ناخ وک«چون سندیکاھا برداشتھ شده، تبریک بگوئیم. امتیازاتی کھ 

مھ نمی زند (ضمناً این کامأل بی اھمیت بوده و بھ ھیچ وجھ بھ اصول اساسی طرح بلشویکی لط
، در کنار مقالھ طوالنی در ١٩٠٧اکتبر ٢٠مورخ » پرولتاری«١٧طرح ھمزمان در شماره 

درج شده است).» سندیکاھا و حزب سوسیال دموکرات«حمایت از آن، با عنوان 
بنابراین در حال حاضر حزب ما در مجموع خود، قبول کرده است کھ کار در سندیکاھا می 

ا روح بی طرفی، بلکھ در جھت ایجاد پیوندھای ھر چھ محکم تر بین سندیکاھا و بایست نھ ب
حزب سوسیال دموکرات، انجام گیرد. حزب ھمچنین پذیرفتھ است کھ پیوند سندیکاھا [با حزب] 
می باید منحصراً بھ وسیلھ کار سوسیال دموکراتیک در داخل سندیکاھا صورت پذیرد، سوسیال 

ای مستحکم حزبی در سندیکاھا ایجاد کنند، و در شرایطی کھ سندیکاھای ھھدموکراتھا باید ھست
قانونی نمی توانند وجود داشتھ باشند، سندیکاھای غیرقانونی باید تشکیل شوند.

بدون شک [کنگرۀ] اشتوتگارت در نزدیک کردن دو جناح حزب ما در مورد مسئلۀ خصلت کار 
کنگرۀ اشتوتگارت، ھمانگونھ کھ کائوتسکی در در سندیکاھا، بسیار مؤثر بوده است. قطعنامۀ

گزارشش بھ کارگران الیپزیک ذکر کرده است، بھ شناسائی اصل بی طرفی پایان می دھد. 
ند و تشدید آنھا در تمام کشورھا در دورۀ اھدرجۀ باالیی کھ تضادھای طبقاتی تا آن تکامل یافت

پورتونیسم را در سندیکاھا تقویت نمود، اخیر، تجربۀ طوالنی آلمان (جائیکھ سیاست بی طرفی، ا
بدون اینکھ در برابر پیدایش سندیکاھای خاص مسیحی و لیبرال مانعی بھ وجود آورد)، و 

* Nash Vek



٧٤

گسترش آن زمینۀ خاص مبارزۀ پرولتری کھ عمل ھم آھنگ سندیکاھا و حزب سیاسی را ایجاب 
ھ الگویی برای اشکال ی و شورش مسلحانھ در انقالب روسیھ بھ منزلاهمی کند (اعتصاب تود

ھمھ و ھمھ پایھ و اساس تئوری بی طرفی را درھم –احتمالی انقالب پرولتری در غرب) 
ریخت.

در درون احزاب پرولتری، ھم اکنون بعید است کھ مسئلھ بی طرفی دیگر موضوع مباحثھ و 
یستھای مجادلھ جدی باشد. ولی در درون احزاب غیر پرولتری شبھ سوسیالیست از قبیل سوسیال

انقالبی ما کھ در حقیقت جناح چپ افراطی حزب انقالبی بورژوایی روشنفکران و دھقانان 
پیشرو را تشکیل می دھد، وضع بھ شکل دیگری است.

و پلخانف بودند کھ » اس ارھا«این بسیار نھادین است کھ در کشور ما بعد از اشتوتگارت، تنھا 
بطور بسیار ناموفق.بی طرفی پشتیبانی کردند و آن ھم ایدهاز 

)، ارگان حزب اس ارھا، دو مقالھ ١٩٠٧، دسامبر ٨(شماره » زنامیا ترودا«در آخرین شماره 
را می یابیم کھ بھ جنبش سندیکائی اختصاص داده شده است. اس ارھا در این مقاالت، عمدتأ 

طعنامۀ را کھ بر طبق آن ق]٤[»وپریود«سعی می کنند کھ اظھار روزنامھ سوسیال دموکرات 
اشتوتگارت، مسئلھ موضع حزب در قبال سندیکاھا را در جھت قطعنامھ لندن، یعنی با روحیۀ 
بلشویکی حل کرده است، بھ مسخره بگیرند. ما در پاسخ خواھیم گفت کھ اس ارھا خود در ھمین 

بت ند کھ یقیناً صحت این ارزیابی [وپریود] را ثااهرا عرضھ کردمدارکی» زنامیا ترودا«شماره 
می کند.

و این یک واقعیت مشخص است کھ «چنین می نویسد:١٩٠٥زنامیا ترودا ضمن اشاره بھ پائیز 
فراکسیون سوسیالیستھای روس: سوسیال دموکراتھای منشویک، سوسیال ٣اولین رویارویی 

دموکراتھای بلشویک و سوسیالیستھای انقالبی، کھ در مورد دیدگاھشان نسبت بھ جنبش 
تبادل نظر پرداختند، ھمچنین بھ آن زمان برمی گردد. دفتر مسکو کھ عھده دار سندیکائی بھ 

انتخاب دفتر مرکزی ای از درون خود، جھت تشکیل یک کنگره (از سندیکاھا) گردیده بود، 
. منشویکھا یک *برپا کرد» المپیا«میتینگ بزرگی از کارگران عضو سندیکاھا را در تئاتر 

اکیداً ارتدکس را بین ھدف حزب و ھدف سندیکاھا برجستھ مرزبندی کالسیک مارکسیستی 
وظیفھ حزب سوسیال دموکرات استقرار سیستم سوسیالیستی و نابودی مناسبات سرمایھ :«نمودند 

داری است؛ وظیفھ سندیکاھا بھبود شرایط کار در چارچوب رژیم سرمایھ داری است تا از این 
نتیجۀ گرفتھ شده » کار بھ نفع کار کسب کنندطریق بتوانند شرایط بھتری برای فروش نیروی

**این بود کھ سندیکاھا وابستھ نیستند و ھمھ کارگران یک حرفھ معین را در بر میگیرند.

در مقابل، بلشویکھا اینچنین بحث میکردند کھ در شرایط حاضر نمی تواند تفکیک قاطعی میان 
باید پیوند عمیقی میان «میکردند کھ سیاست و حرفھ وجود داشتھ باشد، و اینگونھ نتیجھ گیری

حزب سوسیال دموکرات و سندیکاھا ایجاد گردد، کھ در آن حزب می بایست سندیکاھا را 
و باالخره اس ارھا اکیداً خواستار عدم وابستگی سندیکاھا بھ منظور اجتناب از » رھبری کند.

و فعالیتھای سندیکاھا شکاف در صفوف پرولتاریا بودند، ولی آنھا ھر گونھ محدودیت وظایف

ھ در* زارش آن، ک ھ گ ود ب وع ش د. رج رکت کردن ر ش د نف زار و پانص دود ھ گ ح ن میتین bulletenدر ای
Muzeya Sodeistviya Trudu ول از ١٩٠٥نوامبر ٢٦، مورخ ٢شماره ل ق ت. (نق ا «چاپ شده اس زنامی

است.) ــ لنین» ترودا
د، » عدم ھواداری«ھ آقایان منشویکھا این اما باید گفت ک** ی کردن را بھ شکل نسبتاً عجیب و غریبی درک م

واداری، « بھ طوری کھ سخنگوی آنھا برداشتھای خود را بدین شرح بیان میکند: ئلۀ ھ یک راه حل درست مس
ز فوف ح رادی در ص کل انف ا بش ھ رفق د ک ی کن یھ م ھ توص کو است ک ای مس ده ھ اپ کنن ندیکای چ ب نمونھ س

توضیح از زنامیا ترودا است). ــ لنین»(سوسیال دموکرات وارد شوند 
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ای ھمھ جانبھ علیھ سرمایھ، را بھ قلمرویی محدود رد کرده، این وظایف را بھ عنوان مبارزه
»ای در عین حال سیاسی و اقتصادی فرمولھ کردند.مبارزه

را توضیح می دھد! و فقط یک آدم واقعیتھابدین ترتیب است کھ خود روزنامھ زنامیا ترودا، 
کامال ناتوان از تفکر می تواند این را نفی کند کھ از این سھ نقطھ نظر ارائھ کور و یا یک فرد

شده، آن نظری کھ از نزدیکی حزب سوسیال دموکرات و سندیکاھا سخن می گوید، توسط 
قطعنامۀ اشتوتگارت کھ برقراری پیوندھای فشرده بین حزب و سندیکاھا را توصیھ می کند، بھ «

*».تصویب رسیده است

ھا، بھ منظور مغشوش کردن این موضوع بسیار واضح، بطور کامال مضحکی استقالل اس ار
اند. آنان می سندیکاھا در مبارزۀ اقتصادی را با خصیصۀ غیر حزبی بودن آنھا، مخلوط کرده

کنگرۀ اشتوتگارت بھ روشنی استقالل(عدم وابستگی) سندیکاھا را تأیید نموده است، «نویسند:
این نتیجھ از این عبارات » نظر بلشویکھا و ھم منشویکھا را رد کرده است.یعنی اینکھ ھم نقطھ 

ھر یک از دو سازمان [حزب و سندیکا] میدان عمل «از قطعنامۀ اشتوتگارت گرفتھ شده است:
متناسب با ماھیت خود را دارد؛ میدان عملی کھ باید بطور کامال مستقل در آن فعالیت کند. ولی 

، و غیره ... ھمانگونھ کھ »ائماً در حال گسترش دیگری نیز وجود داردبھ موازات آن، زمینھ د
سندیکاھا در » استقالل«در باال ذکر شد. بنابراین بذلھ گویانی پیدا می شوند کھ این لزوم 

را با مسئلھ وابستگی یا نزدیکیشان بھ حزب در زمینھ سیاسی و » محدوده متناسب با ماھیتشان«
!مخلوط می کنندوظایف انقالب سوسیالیستی

را با » بی طرفی«بدین طریق، اس ارھای ما مسئلۀ اساسی اصل مربوط بھ ارزیابی از تئوری 
تردستی می پوشانند، تئوری ای کھ در خدمت تقویت نفوذ بورژوازی بر پرولتاریا عمل می کند. 

احزاب اند فقط از وضعیت بخصوص روسیھ کھ در آنآنان بجای این مسئلۀ اصولی، ترجیح داده
متعدد سوسیالیست وجود دارد صحبت کنند و این کار را چنان انجام دھند کھ آنچھ را کھ در 

ھیچ «عرضھ کنند. زنامیا ترودا چنین می نویسد:دروغینای اشتوتگارت گذشتھ است با جلوه
جای ابھامی در قطعنامۀ اشتوتگارت وجود ندارد، زیرا آقای پلخانف در طی سخنرانی کھ بھ 

نماینده رسمی حزب در کنگره بین المللی ایراد کرد، ھر نوع تردید یا ابھامی را برطرف عنوان
نمود و تاکنون ما ھیچ اعالم موضعی از طرف کمیتھ مرکزی حزب سوسیال دموکرات مبنی بر 

...».اینکھ "این نطق رفیق پلخانف صفوف یک حزب متحد را از ھم می پاشد" در دست نداریم 
! شما طبیعتاً حق دارید کھ راجع بھ دادن اخطار از کمیتھ مرکزی ما بھ پلخانف با آقایان اس ارھا

طعنھ سخن بگویید. شما کامال حق دارید کھ فکر کنید می توان مثال بھ حزبی کھ رسماً اعالم 
، احترام گذاشت. ولی چرا باید یک دروغ محکوم نمی کندسلوک کادت مآبانھ آقای گرچونی را 

، او تنھا یکی نبودانف نمایندۀ حزب سوسیال دموکرات در کنگرۀ اشتوتگارتآشکار گفت؟ پلخ
از سی و سھ نماینده آن بود. عالوه بر این، او نقطھ نظرات حزب سوسیال دموکرات را 
نمایندگی نمی کرد، بلکھ بیان کنندۀ نقطھ نظرات اپوزیسیون فعلی منشویکی آن بود کھ در مقابل 

یمات لندن آن قرار گرفتھ است. اس ارھا نمی توانند از این امر حزب سوسیال دموکرات و تصم
دروغ می گویند.عمداً بی اطالع باشند، کھ بھ این معنی است کھ 

کھ مسئلھ روابط میان سندیکاھا و حزب سیاسی را بررسی می کرد، او یاھدر کمیت... « 
بی وجود دارد؛ سندیکاھا باید [پلخانف] دقیقاً چنین اظھار داشت:"در روسیھ یازده سازمان انقال

بھ کدامیک از آنھا بپیوندند؟ ... وارد کردن اختالفات سیاسی در سندیکاھا، در روسیھ مضر 

را درباره بی طرفی عامیانھ، منشویکھا دیگر نھ برداشتھای ارتدکس بلکھ برداشتھای ١٩٠٥در نوامبر *
عرضھ می کردند. بگذار آقایان اس ارھا بھ خاطر بیاورند! ــ لنین 
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اعالم نمودند کھ نباید چنین تفسیری ھمھ متفقاً خواھد بود.". در مقابل این حرف، اعضاء کمیتھ
و اعضاء آنھا را وادار بھ پیوستن از قطعنامھ کنگره کرد، و اینکھ آنھا "بھ ھیچ وجھ سندیکاھا 

بھ حزب سوسیال دموکرات نخواھند کرد"، اینکھ آنھا ھمانطور کھ در قطعنامھ گفتھ شده، 
تأکیدھا از زنامیا ترودا می باشد)..»(خواستار "استقالل کامل آنھا" خواھند بود

بلژیکیاین یک رفیقشما دارید مسائل را با ھم مخلوط می کنید، آقایان زنامیا ترودا! در کمیتھ،
بود کھ سؤال کرد آیا می توان اعضاء سندیکا را وادار بھ عضویت در حزب سوسیال دموکرات 

بھ او پاسخ دادند کھ صحبتی از این مسئلھ نمی تواند در میان باشد. ولی از طرف ھمھنمود و 
حدت سازمان نباید و«دیگر پلخانف یک بند اصالحی بھ قطعنامھ را پیشنھاد کرد کھ می گفت:

این بند اصالحی پذیرفتھ شد، ولی نھ بھ اتفاق آراء، (رفیق ». سندیکائی را از نظر دور داشت
سخنگوی نظرات حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیھ بھ نفع این بند اصالحی رأی وئینف،

داد، کاری کھ بھ عقیده ما صحیح بود). قضایا بدین قرار بود.
باید وحدت سازمان سندیکائی را از نظر دور بدارند. این کامال سوسیال دموکراتھا ھیچگاه ن

صحیح است. اما این برای اس ارھا نیز معتبر است و ما از آنان دعوت می کنیم کھ دربارۀ این 
تعمق کنند، آن ھم در زمانی کھ سازمان سندیکائی استقرار » وحدت سازمان سندیکائی«

می طلبد! بھ ذھن ھیچ کس خطور نکرده بود کھ پیوندھای فشرده با سوسیال دموکراسی را 
؛ این ترس اس ارھا بود »وادار نماید«اعضاء سندیکا را بھ پیوستن بھ حزب سوسیال دموکرات 

کھ چنین توھمی را برایشان ایجاد نموده بود. و این مطلب کھ کنگرۀ اشتوتگارت اعالن نزدیک 
ایی را عمال، یعنی در زندگی واقعی، پیوندھچنینشدن بھ حزب سوسیال دموکرات یا برقراری 

برای سندیکاھا را ممنوع کرده باشد، یک داستان جعلی است.
سوسیال دموکراتھای روسیھ کارزار قاطع و بی امانی را برای تسخیر «زنامیا ترودا می نویسد:

اند. بلشویکھا بدون اینکھ نظر سندیکاھا و قرار دادن آنھا تحت رھبری حزب خود آغاز کرده
اند ود را پنھان کنند این کار را انجام می دھند ... و منشویکھا راه پوشیده تری را انتخاب کردهخ

درست است آقایان اس ار! بنام اتوریتۀ انترناسیونال کارگری، شما حق دارید از ما ...». 
ن بدون اینکھ وحدت سازما«بخواھید کھ این مبارزه را با ظرافت و با حسابگری بھ پیش ببریم، 

ما با کمال میل این را می پذیریم و از شما نیز می خواھیم کھ ». سندیکائی را از نظر دور بداریم
آنرا قبول کنید، ولی ما از کارزار خود دست برنخواھیم داشت!

ولی پلخانف گفتھ است کھ وارد کردن اختالفات سیاسی در سندیکاھا مضر است ... آری، 
را اظھار داشتھ و آقایان اس ار ھم طبیعتاً الزم بود کھ بھ آن می پلخانف واقعاً این سخن ابلھانھ 

چسبیدند، بھ ھمان ترتیب کھ ھمواره بھ چیزھائی کھ کمترین ارزش پیروی را دارند، می چسبند. 
بھ ھر حال ما نباید از سخنان پلخانف الھام بگیریم، بلکھ باید قطعنامھ را در مد نظر قرار داد کھ 

. مثال کوچکی بزنیم. قطعنامۀ ممکن نیست» رد کردن اختالفات سیاسیوا«اجرای آن بدون 
ما ». تئوری ھماھنگی میان منافع کار و سرمایھ باشند«کنگره می گوید کھ سندیکاھا نباید تابع 

سوسیال دموکراتھا می گوئیم، برنامۀ ارضی ای کھ در جامعھ بورژوایی خواستار تقسیم مجدد 
*پایھ تئوری ھماھنگی میان منافع کار و سرمایھ بنا گردیده است.اراضی بطور برابر باشد، بر 

ما ھمواره با این چنین اختالفاتی (و حتی اختالفاتی با کارگران سلطنت طلب) کھ بھ وحدت در 
وارد «جریان اعتصابات و غیره ... لطمھ وارد می آورد، مخالفت خواھیم کرد، ولی ھیچگاه از 

ن * ون ای د. حتی برخی از اس ارھا نیز اکن تھ ان م برداش وی مارکسیس ھ س ی ب امی قطع ذا گ د و ل ھ ان را پذیرفت
اره Jacoby) و یاکوبی (Firsovرجوع شود بھ کتاب تازه و بسیار جالب آقایان فیرسف ( ده درب ) کھ ما در آین

لنین.–]٥[سخن خواھیم گفت.» پرولتاری«آن بطور مشروح با خوانندگان 
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سندیکاھای کارگری بطور تمامکارگران بطور اعم و دردر صفوف » کردن این اختالفات
اخص، سر باز نخواھیم زد.

اشارۀ پلخانف بھ یازده حزب ھم از این عاقالنھ تر نیست. اوال احزاب متعدد سوسیالیست فقط در 
روسیھ وجود ندارد. ثانیاً در روسیھ فقط دو حزب رقیِب سوسیالیسِت با اھمیت وجود دارد، 

ھا و اس ارھا، زیرا کامال احمقانھ است کھ ھمۀ احزاب ملی را ھم در ھمین سوسیال دموکرات
کیسھ بریزیم. ثالثاً مسئلھ متحد ساختن احزاب واقعاً سوسیالیست، مسئلھ کامال بخصوصی است؛ 
با بھ میان کشیدن این، پلخانف موضوع را مخدوش می کند. ما ھمواره و در ھمھ جا باید در 

ھا بھ حزب سوسیالیست طبقۀ کارگر کوشش کنیم؛ حال این امر کھ جھت نزدیک کردن سندیکا
کدام حزب، در این یا آن کشور و با ھر ملیت مفروضی، حزب سوسیالیست واقعی و حزب 

ھای بین المللی نیستند کھ ھای کنگرهی است و این قطعنامھاهواقعی طبقۀ کارگر است، مسئلھ ویژ
مبارزۀ بین احزاب ھر کشور است.دربارۀ آن تصمیم می گیرند بلکھ نتیجۀ

نمونھ بارزی از نقطھ نظرات بھ غایت نادرست رفیق پلخانف درباره این موضوع در مقالھ وی 
، پلخانف بھ ٥٥عرضھ شده است. در صفحھ ]٦[) نشریھ سورمنی میر١٩٠٧(١٢در شماره 

ھا را لوناچارسکی رجوع می دھد کھ می گفت رویزیونیست ھای آلمانی بی طرفی سندیکا
رویزیونیستھا می گویند سندیکاھا «موعظھ می کردند. پلخانف بھ لوناچارسکی پاسخ می دھد:

باید بی طرف باشند، ولی منظورشان از این حرف اینست کھ باید از سندیکاھا جھت مبارزه 
پایان بخشیدن بھ بی «و پلخانف چنین نتیجھ می گیرد:» برعلیھ مارکسیسم ارتدکس استفاده کرد.

ی ندارد. اگر ما سندیکاھا را بطور تنگاتنگ و اکیداً بھ حزب وابستھ اهسندیکاھا فایدطرفی
گردانیم، و اگر "ایدئولوژی" رویزیونیستی در حزب پیروز شود، حذف بی طرفی سندیکاھا تنھا 

».پیروزی جدیدی خواھد بود برای "انتقادات بھ مارکس"
نزد پلخانف می باشد، روشی مبتنی بر گریز این نوع استدالل، نمونھ یک روش بسیار متداول

زدن از مسئلھ و پرده پوشی بر روی جوھر اساسی بحث. اگر در حزبی ایدئولوژی 
رویزیونیستی واقعاً پیروز شود، پس آن حزب دیگر، حزب سوسیالیست طبقۀ کارگر نیست. 

جریان آن بھ مسئلھ بھ ھیچ وجھ بر سر نحوۀ شکل گیری حزب و مبارزات و انشعاباتی  کھ در
وقوع می پیوندند نیست. مسئلھ بر سر اینست کھ در ھر کشور سرمایھ داری یک حزب 
سوسیالیست و سندیکاھا وجود دارند، و وظیفۀ ما تعریف روابط اساسی بین آنھا می باشد. منافع 
طبقاتی بورژوازی بطور غیرقابل اجتناب بھ کوشش برای این می انجامد کھ فعالیت سندیکاھا را

ی اھبھ اقداماتی محدود و محقر در چارچوب نظم اجتماعی موجود تنزل داده، از ایجاد ھر رابط
میان آنان و سوسیالیسم جلوگیری بھ عمل آورد؛ و تئوری بی طرفی سندیکاھا پوشش 

ھای بورژوازی است. رویزیونیست ھای درون حزب سوسیال ایدئولوژیِک این کوشش
ھمیشھ راھی برای خود در جامعۀ سرمایھ داری خواھند یافت.دموکرات بھ ھر ترتیب کھ شده 

مسلماً، ھنگام تولد جنبش سیاسی و سندیکایی کارگران در اروپا، حمایت از بی طرفی سندیکاھا 
ای برای گسترش پایۀ اولیۀ مبارزات پرولتری در زمانیکھ این مبارزات نسبتاً ھبھ عنوان وسیل

ی بر روی سندیکاھا نداشت، امکان اھوازی ھم نفوذ ھمھ جانبتکامل چندانی نیافتھ بود و بورژ
پذیر بود. ولی در حال حاضر از نقطھ نظر سوسیال دموکراسی بین المللی، دفاع از چنین 
موضعی کامال نادرست است. وقتی کھ آدم این تضمین دھی پلخانف را میخواند کھ می 

، تنھا می تواند لبخند »آلمان می بودمارکس امروز ھم طرفدار بی طرفی سندیکاھا در «گوید:
از » نقل قول«ی از یک اھی بھ اتکاء استنباط یکجانباهبزند؛ بخصوص ھنگامی کھ چنین عقید



٧٨

مارکس بیان می شود و مجموع و ماھیت بیانات مارکس و روح این آموزش نادیده گرفتھ 
میشود. 

ا درک می کند ھستم، و نھ بھ من طرفدار بی طرفی، آنگونھ کھ ببل آن ر«پلخانف می نویسد:
چنین بیانی معادل قسم خوردن بھ ببل و کماکان در گل و الی فرو ». مفھوم رویزیونیستی آن

رفتن است. الزم بھ گفتن نیست کھ ببل در جنبش بین المللی کارگری از آنچنان اقتداری 
و باالخره بھ ی در عمل کسب کرده است،اھبرخوردار است و بھ عنوان یک رھبر آنچنان تجرب

عنوان یک سوسیالیست آنچنان در فکر منافع مبارزات انقالبی است، کھ ھر بار برایش پیش آمده 
% موارد شخصاً خودش را از مرداب بیرون کشیده و دیگران ٩٩کھ گامی بھ خطا بردارد، در 

دفاع از برنامۀ ند بھ دنبال او بروند را نیز از آن نجات داده است. ببل ھنگامی کھ در اھکھ خواست
ھنگامی کھ بر روی ضرورت ،) بھ ولمار پیوست١٨٩٥(در *ارضی رویزیونیستھا در برسلو

تفکیک اصولی میان جنگھای تھاجمی و تدافعی اصرار ورزید (در اِسن)، و ھمچنین ھنگامی کھ 
. سندیکاھا را بھ عنوان یک قائده َعلم کند، اشتباه کرد» بی طرفی«اعالم نمود کھ حاضر است 

ما بر این باور ھستیم کھ اگر پلخانف فقط ھمراه ببل در باتالق گرفتار آید، این برای او نھ بھ 
دفعات متعدد و نھ در زمانھای طوالنی رخ نخواھد داد. معذلک ما ھنوز معتقدیم کھ از ببل، 

ھنگامی کھ مرتکب اشتباه می شود، نباید تقلید کرد.
اند، ارگرانی را کھ بھ لزوم بھبود وضع مادیشان پی بردهگفتھ می شود کھ اگر بخواھیم تمامی ک

ی است کھ پلخانف بطور خاص بر آن تأکید اھمتحد سازیم، بی طرفی ضروری است، و این نکت
دارد. اما کسانی کھ چنین استدالل می کنند، فراموش می نمایند کھ مرحلۀ کنونی تکامل 

ھ دست آوردن این بھبودی در محدودۀ جامعۀ تضادھای طبقاتی لزوماً، حتی در مسئلۀ چگونگی ب
را بھ ھمراه دارد. برخالف تئوری ای کھ معتقد بھ ضرورت ایجاد » اختالفات سیاسی«معاصر، 

پیوندھای نزدیک بین سندیکاھا و سوسیال دموکراسی انقالبی می باشد، تئوری بی طرفی بطور 
ودی خواھد رسید کھ تضعیف مبارزۀ اجتناب ناپذیر بھ انتخاب آنچنان ابزاری جھت کسب این بھب

طبقاتی پرولتاریا را بھ دنبال خواھد داشت. یک مثال برجستھ (کھ اتفاقاً مربوط بھ ارزیابی یکی 
ارائھ » سورمنی میر«ھمین شمارهاز جالبترین حوادث جنبش کارگری مدرن است) بھ وسیلۀ 

را مشاھده می کنیم .E.Pف آقای شده کھ در آن پلخانف از بی طرفی دفاع می کند. در کنار پلخان
کھ مشغول مداحی ریچارد بل، رھبر شناختھ شده کارکنان راه آھن انگلیس، می باشد کھ با یک 
توافقنامھ بھ جدال میان کارگران و رؤسای کمپانی ھای راه آھن خاتمھ داد. بل در این نشریھ بھ 

می .E.Pی مفتخر شده است. آقا» روح تمامی جنبش کارگری راه آھن«مقام 
کوچکترین تردیدی نیست کھ بھ برکت تاکتیک آرام، سنجیده و متعادل، بل توانستھ است «نویسد:

اعتماد مطلق انجمن آمیختۀ خدمۀ راه آھن را کھ اعضایش  حاضرند بدون تردید رھبری او را 
). چنین استنباطی اتفاقی ٧٥صفحھ ١٢شماره » سورمنی میر»(«بپذیرند بھ دست آورده است.

کھ ھدف از اتحاد کارگران را نھ مبارزه بھ منظور –نبوده و در اساس با تئورِی بی طرفی 
بی ارتباط نمی باشد.–پیشبرد جنبش رھایی پرولتاریا بلکھ بمنظور بھبود وضعیتشان می بیند 

اما این نقطھ نظر بھ ھیچ وجھ با نقطھ نظرات سوسیالیستھای انگلیسی مطابقت ندارد و آنان 
بسیار متعجب می شدند اگر مطلع می گردیدند کھ مداحان بل، بدون اینکھ با اعتراضی احتماال

ی از قبیل پلخانف، اهی مقالھ می نویسند کھ منشویکھای شناختھ شداھمواجھ شوند، در ھمان نشری
یوردانسکی و شرکاء.

* Brasslau
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ربارۀ نوامبر خود د١٦در سرمقالھ ]٧[عدالتروزنامھ سوسیال دموکرات انگلیسی بنام 
ما، ھمصدا با تقریباً ھمھ اعضاء «توافقنامھ بین بل و کمپانی ھای راه آھن چنین می نویسد:

سندیکاھا، این بھ اصطالح قرارداد صلح را اکیداً محکوم می کنیم ... این قرارداد تمام دالیل 
الزام وجودی اتحادیھ را از بین می برد ... این قرارداد مضحک ... نمی تواند برای کارگران 

در شماره » بورنت«و » آور باشد و خوب است کھ کارگران آنرا بالفاصلھ ملغی اعالم کنند.
در مورد ھمین » باز ھم فروختھ شدیم!«ی تحت عنوان:اھنوامبر در مقال٢٣بعدی بھ تاریخ 

] یکی از قوی .A.S.R.Sسھ ھفتھ پیش شرکت متحد کارکنان راه آھن [«قرارداد چنین نوشت:
کاھای کشور بھ شمار می رفت؛ اما امروز بھ یک انجمن امداد تبدیل شده است ... و ترین سندی

اند، بلکھ ھمھ این تغییرات بخاطر آن نبود کھ کارکنان راه آھن در یک مبارزه شکست خورده
بدین علت بود کھ رھبرانشان با سازش نقشھ مند و یا از روی حماقت آنان را قبل از آغاز 

ای با و سردبیری روزنامھ اضافھ می کند کھ نامھ». ایان راه آھن فروختندمبارزه، بھ کارفرم
دریافت کرده است.» یک بردۀ مزدی کمپانی راه آھن میدلند«ھمین مضمون را از طرف 

باشد؟ » زیاده از حد انقالبی«عده ای سوسیال دموکرات » تب و تاب«ای ھھاما شاید اینھا نشان
) کھ .I.L.P، ارگان حزب  میانھ رو مستقل کارگری (]٨[لیدرخیر چنین نیست. [نشریھ] لیبر

ی از یکی از اھنوامبر خود  نام١٥حتی نمی خواھد خود را سوسیالیست بنامد، در شمارۀ 
کارگران سندیکایی راه آھن چاپ نمود کھ در پاسخ بھ مداحی ھای وافر تمام مطبوعات سرمایھ 

) تایمزگرفتھ تا روزنامۀ محافظھ کاربار رینولدزاخداری نسبت بھ بل (از روزنامۀ رادیکال 
رذیالنھ ترین قراردادی بود کھ تا بھ امروز در «اعالم نموده کھ قرارداد بستھ شده از جانب بل 

لقب داده » جنبش سندیکایی*مارشال بازن«و بھ ریچارد بل ». تاریخ سندیکالیسم دیده شده است
» احضار بل برای پاسخگویی«ران راه آھن خواستار است. در ھمین شماره، یکی دیگر از کارگ

کارگران راه آھن . . . را بھ ھفت سال زندان با اعمال «بھ خاطر این توافق زیان آوری است کھ 
و سردبیر این روزنامھ میانھ رو در سرمقالۀ ھمین شمارۀ خود این ». شاقھ محکوم می سازد

نامد.می» جنبش سندیکایی انگلیس**سدان«قرارداد را 
ھیچگاه فرصتی چنین مناسب پیش نیامده بود تا نیروی کار متشکل، در سطح ملی بھ نمایش «

ھمراه با میل بھ مبارزه مستولی شده بود. » اشتیاقی بی نظیر«، در میان کارگران »گذاشتھ شود
ی اھآقای لوید جرج [وزیر کابین«ی دردآور بین فقر مھلک کارگران با پیروزی اھمقالھ با مقایس

» کھ نقش نوکری سرمایھ داران را بھ عھده دارد] و آقای بل کھ برای تدارک ضیافتھا می شتابد
خاتمھ می یابد.

اعضای یک سازمان مطلقاً روشنفکری، بودند کھ این –فابینھا –تنھا اپورتونیستھای افراطی 
از خجالت –ھستند کھ ھوادار فابینھا –The New Ageنمودند و حتی مجلۀ تأییدقرارداد را

صورتش سرخ بود و این نشریھ از روی ناچاری اقرار کرد کھ گرچھ روزنامۀ بورژوا محافظھ 
بیانیۀ کمیتۀ اجرائی جامعۀ فابینھا را بھ صورت کامل درج کرده بود، اما در عوض تایمزکار

رگری شناختھ ی و ھیچ رھبر کااھھیچ سازمان سوسیالیستی، ھیچ اتحادی«بھ غیر از این آقایان، 
)، بھ نفع موافقتنامھ موضع گیری نکرده بود.١٠١دسامبر صفحھ ٧(شماره » یاهشد

. .E.Pای از بکار بستن تئوری بی طرفی بھ وسیلھ یک ھمکار آقای پلخانف، آقای ھاینست نمون
نبود، بلکھ بر سر بھبود شرایط کارگران در جامعۀ » اختالفات سیاسی«مسئلھ دیگر بر سر 

بھ قیمت سر باز » بھبودی«با چنین .E.Pبود. ھمھ بورژوازی انگلستان، فابینھا و آقای موجود 

* Bazaine
مترجم.–رارداد سدان اشاره بھ ق**
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زدن از مبارزه و بھ اختیار سرمایھ درآمدن، موافقت کردند؛ ھمھ سوسیالیستھا، ھمھ کارگران 
سندیکاھا، طرفدار مبارزۀ مشترک کارگران بودند. آیا اکنون پلخانف میخواھد بھ  طرفداری از 

بجای پیوند نزدیک سندیکاھا و حزب سوسیالیست ادامھ بدھد؟»  یبی طرف«

٢٢شماره » پرولتاری«مطابق با متن روزنامھ 
١٩٠٨فوریھ١٩مارس)٣(

٤٦٠-٤٦٩صفحات ،مجموعھ آثار لنین١٣ترجمھ شده از جلد 

توضیحات

O Veianiakh«با کمی تلخیص در مجموعۀ » بی طرفی سندیکاھا«مقالھ لنین با نام - ١
Vremeni « :انتشارات ١٩٠٨، سن پترزبورگ، »روح زمان«(بھ معنی ،Tvortchestvo بھ

درج گردید. در این مجموعۀ مقالھ چنین امضاء شده بود: و. ایلین.») ایجاد«معنی: 
قطعنامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیھ دربارۀ سندیکاھا در شمارۀ - ٢

بھ چاپ رسید.١٩٠٨) فوریھ ٢٦(١٣خ مور» پرولتاری«٢١
این قطعنامھ بھ اعضای حزب رھنمود میداد کھ در درون سازمانھای سندیکایی، گروھھای 
حزبی را سازماندھی کرده و در این گروھھا تحت رھبری مراکز محلی حزب کار کنند. در 

کایی از ھم مواردی کھ تضییقات پلیس امکان تشکیل سندیکاھا یا بازسازی سازمانھای سندی
ای سندیکایی و سندیکاھا بھ صورت ھھپاشیده را ندھد، کمیتۀ مرکزی پیشنھاد می کرد کھ ھست

مخفیانھ سازماندھی شوند. در مورد سازمانھای قانونی از قبیل تعاونیھای امداد، جمعیت مبارزه 
د میداد با مشروبات الکلی و غیره ... قطعنامۀ کمیتۀ مرکزی بھ سازمانھای محلی حزب رھنمو

گروھھای مستحکم سوسیال دموکرات را برای پیش برد فعالیت حزب در بین «کھ درون آنھا 
ایجاد کنند. برای خنثی کردن ھر گونھ اقدام منشویکھا » ای ھر چھ وسیع تری از پرولتاریاھهتود

ید مبنی بر تعبیر این بخش از قطعنامھ در یک جھت اپورتونیستی، قطعنامھ تأکید می کرد کھ با
فعالیت سازمانیافتۀ پرولتاریا نمی تواند در چارچوب این انجمن ھا محدود «لزوماً توضیح داد کھ 

نباید وظایف مبارزاتی سازماندھی پرولتاریا در سندیکاھا را «و وجود قانونی سندیکاھا » گردد
).٤، صفحۀ ١٩٠٨) فوریۀ ٢٦(١٣، مورخ ٢١شمارۀ » پرولتاری».(«کم ارزش نماید

ی بود کھ بھ عنوان تعبیر عامیانۀ ارگان کادتھای چپ اھ) روزنامقرن ما» (وکناخ«- ٣
در پترزبورگ منتشر می گردید.١٩٠٨تا ١٩٠٥در بین سالھای » تاواریش«
)، روزنامۀ بلشویکی کارگری بود کھ بھ وسیلۀ لنین رھبری می شد و بھ پیش» (وپریود«- ٤

١٩تا ١٩٠٦) سپتامبر ٢٣(١٠بین » اریپرولت«بطور غیرقانونی توسط ھیئت سردبیری 
» وپریود«شمارۀ آن منتشر گردید. ٢٠در ویبورگ چاپ می شد و ١٩٠٨ژانویھ (اول فوریھ) 

برنامۀ حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیھ را بھ زبانی ساده و قابل درک برای جمع 
سوسیال وسیعی از خوانندگان کارگر و دھقان تبلیغ می کرد و ضمن توضیح تاکتیک 

دموکراتھای انقالبی، یعنی بلشویکھا، در عین حال تمام ضرباتی را کھ تاکتیک اپورتونیستی 
منشویکھا و اس ارھا می توانست موجب گردد، بیان می کرد. این روزنامھ جای مھمی را بھ 
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، فعالیت سندیکایی)، *)Lock Outا (ھھمسائل کارگری (اعتصابات، مبارزه علیھ بستن کارخان
مبارزات دھقانان برای زمین و بھ جنبشھای درون ارتش، اختصاص می داد؛ بزرگترین بھ 

وقایع جنبش کارگری بین المللی در آن بطور وسیعی تفسیر می شد.
ستونھای بسیار زیادی بھ زندگی حزب اختصاص یافتھ بود: تفسیرھایی دربارۀ تصمیمات 

گرۀ لندن)، دربارۀ تصمیمات پنجمین کنگرۀ حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیھ(کن
ی با خوانندگان کارگر اهپیوندھای فشرد» وپریود«ی؛ اھکنفرانسھای کشوری، شھری و منطق

خود برقرار کرده بود.
این روزنامھ مقاالت بسیاری را بھ قلم لنین چاپ نمود.

) تحت عنوان: D. Firsov)D. Rosenblum (&M. Jacoby)M. Hendelmanکتاب - ٥
» ERA«در مسکو توسط انتشارات ١٩٠٨در سال » نی برنامۀ ارضی و اثبات آنبازبی«

دربارۀ این » پرولتری«منتشر شد، اما توقیف گردید و نقدی کھ لنین می خواست در روزنامھ 
کتاب بنویسد ھیچگاه نوشتھ نشد.

٦ - »Sovremenny Mir « (دنیای معاصر) مجلۀ ماھانۀ ادبی، علمی و سیاسی؛ از اکتبر
در پترزبورگ منتشر شد. منشویکھا، از جملھ پلخانف فعاالنھ در نگارش ١٩١٨تا اکتبر ١٩٠٦

بلشویکھا نیز با این نشریھ ١٩١٤آن شرکت کردند. در دوران اتحاد با پلخانفیستھا و در اوائل 
ھمکاری کردند.

چاپ کرد را » باز ھم یک نابودی سوسیالیسم«، این نشریھ مقالھ لنین بنام ١٩١٤در مارس 
). در جریان ٢١٦تا ١٩٣، صفحات ٢٠مسکو، جلد –آثار، پاریس مجموعھ(رجوع شود بھ 

جنگ اول جھانی این نشریھ بھ ارگان سوسیال شووینیستھا تبدیل شد.
در لندن منتشر ١٩٢٥و اوائل ١٨٨٤مجلۀ ھفتگی بود کھ بین ژانویۀ » Justice« عدالت - ٧

بھ بعد بھ ارگان حزب ١٩١٤وسیال دموکرات بود و سپس از می شد. ابتدا ارگان فدراسیون س
سوسیالیست بریتانیا بدل گردید.

٨ - »Labour Leader « (رھبر کارگری) مجلۀ ھفتگی حزب مستقل کارگری بود و از
نامیده شد.Socialist Leader، ١٩٤٥منتشر می شد. از سال ١٨٩١

]١[می کنند کارگران انگلیسی و آلمانی برای صلح تظاھرات

بطوری کھ ھمھ می دانند، در انگلیس و آلمان مدتھاست کھ فعالیت شووینیستی بھ وسیلۀ 
ھای بازاری تعقیب می شود کھ در آنھا این دو کشور، ھای بورژوا، بخصوص روزنامھروزنامھ

زار یکی برعلیھ دیگری برانگیختھ می شوند. رقابت بین سرمایھ داران انگلیسی و آلمانی در با
جھانی بیش از پیش شدید می شود. تفوق پیشین انگلیس و سلطۀ تقسیم نشدۀ آن در بازار جھانی 
چیزی مربوط بھ گذشتھ می گردد. آلمان یکی از ممالک سرمایھ داری است کھ بخصوص با 
سرعت رشد می کند، و محصوالت آن بھ مقیاس دائم التزایدی در خارج بازار می جویند. 

عمره و تضاد منافع تجاری در جامعۀ سرمایھ داری از دالیل عمدۀ جنگ می مبارزه برای مست

* »Lock Out « ی ھ معن ی رود. ب ار م ھ ک ب ب ین ترتی ھ ھم ز ب ھ نی ھ در فرانس ت ک ی اس طالح انگلیس اص
اندن  ابات و فرونش ر اعتص ردن خط ی ک ور خنث ھ منظ ا ب ردن کارگاھھ ل ک ر تعطی تھدیدات کارفرمایان مبنی ب

مترجم.–جنبش کارگری 
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شود. بنابراین جای تعجب نیست کھ سرمایھ داران ھر دو کشور، جنگ بین آلمان و انگلیس را 
اجتناب ناپذیر می دانند، و نظامیان در ھر دو جانب آنرا کامال مطلوب فرض می کنند. 

قدرت یک رقیب خطرناک را با نابود کردن قدرت دریایی انگلیسی می خواھند ]٢[جینگوھای
آلمان کھ ھنوز بی اندازه ضعیف تر از انگلیس است کاھش دھند. یونکرھای آلمان و ژنرالھا، بھ 
سرکردگی ویلھلم دوم بوربون بدین امید کھ قادر خواھند بود کھ از برتری تعداد افراد خود در 

د کھ غریو پیروزیھای نظامی نارضائی روزافزون نیروھای زمینی سود جویند، و بدین امی
ھای کارگر را فرو خواھد نشاند و از تشدید مبارزۀ طبقاتی در آلمان جلوگیری خواھد کرد، توده

در پی جنگ ھستند.
کارگران انگلیسی و آلمانی تصمیم گرفتند کھ برعلیھ خطر جنگ علناً اقدام کنند. مدتی مدید است 

ای خستگی ناپذیر را برعلیھ شووینیسم و نظامی ر دو کشور مبارزهکھ نشریات کارگری در ھ
اند. اما آنچھ کھ اکنون مورد نیاز است ابراز مؤثرتر خواست طبقۀ کارگر است تا گری ادامھ داده

بیان آن بھ وسیلۀ ارگانھای مطبوعاتی. کارگران انگلیسی تصمیم گرفتند کھ یک ھیئت نمایندگی 
یک تظاھرات عظیم کھ ھدفش اعالم تصمیم توأم طبقۀ کارگر ھر دو بھ برلین بفرستند تا در

کشور مبنی بر اعالم جنگ علیھ جنگ بود، شرکت کنند.
سپتامبر(بنابر تقویم قدیم، ھفتم) در برلین صورت گرفت. اینبار ٢٠تظاھرات در روز یکشنبھ 

ت و مشکلی مورد خطاب نمایندگان کارگران انگلیسی توانستند کھ کارگران برلین را بدون مخالف
قرار دھند. دو سال پیش وقتی کھ ژ. ژائور می خواست بھ نمایندگی طبقۀ کارگر فرانسھ، در 

ای سوسیال دمکراتیک در برلین با کارگران آلمان صحبت کند و علیھ یک گردھم آیی توده
ومت آلمان جینگوھای بورژوا اعتراض کند، حکومت آلمان او را از این کار منع کرد. اینبار حک

جرأت بیرون راندن ھیئت نمایندگی کارگران انگلیس را نکرد.
جلسۀ عظیمی از کارگران در یکی از بزرگترین تاالرھای برلین برپا شد. حدود پنج ھزار نفر 
بالفاصلھ در این تاالر اجتماع کردند، و اضافھ جمعیت مرکب از چندین ھزار تن دیگر، زمینھا 

غال کردند. مأموران حفظ نظم جلسھ کھ بازوبندھای سرخی بر بازو و خیابانھای اطراف را اش
ھای کارگری آلمان (کھ داشتند حفظ نظم را برعھده گرفتند. رفیق لژین، رھبر مشھور اتحادیھ

ھای سوسیال دمکرات ھستند)، بھ ھیئت نمایندگی خوانده می شوند، ولی عمال اتحادیھ» آزاد«
سازمان یافتۀ سیاسی و صنعتی آلمان، خوش آمد گفت. او انگلیسی از طرف تمام طبقۀ کارگر

سال قبل کارگران فرانسوی و انگلیسی برای صلح تظاھرات کردند. در آنزمان آن ٥٠گفت کھ 
ھای سازمان یافتھ پشتیبانی نشدند. امروز انگلستان و آلمان پیشقدمان سوسیالیست بھ وسیلۀ توده

اند. از طرف این ارتش بود ون کارگر سازمان یافتھمیلی٤٫٣روی ھم دارای ارتشی مرکب از 
کھ اکنون ھیئت نمایندگی انگلیس و گردھم آیی برلین صحبت کرد و اعالم داشت کھ تصمیم 

جنگ یا صلح در دست طبقۀ کارگر قرار دارد.
یکی از اعضای ھیئت نمایندگی انگلیس بھ نام مدیسون در نطق جوابیۀ خود فعالیت جنگجویانۀ 

ای را از طرف را کھ بھ وسیلۀ بورژوازی تعقیب می شود محکوم کرد و خطابیھرسوایی 
کارگر امضا شده بود. سخنگو ٣٠٠٠کارگران انگلیسی تسلیم کارگران آلمانی کرد، کھ بھ وسیلۀ 

اضافھ کرد کھ نمایندگان ھر دو جناح جنبش کارگری انگلیس در میان امضاء کنندگان وجود 
دمکراتھا و ھم طرفداران حزب مستقل کارگر کھ ھنوز دارای نقطھ دارند (یعنی ھم سوسیال 

نظر محکم سوسیالیستی نیستند). خطابیھ خاطرنشان می کرد کھ جنگھا در خدمت طبقات دارا 
ھای کارگر تحمل تمام بارھای سنگین جنگ را می کنند. طبقات دارا از مصیبتھای ھستند. توده

متحد شوند تا برعلیھ نظامیگری بجنگند و صلح را ملی سودجوئی می کنند. بگذار کارگران
تضمین نمایند!
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پس از نطق سایر اعضای ھیئت نمایندگی انگلیس و یک نمایندۀ حزب سوسیال دمکرات آلمان، 
سیاست خودخواھانھ «ای مبنی بر نکوھش ریچارد فیشر، جلسھ با بھ اتفاق آراء پذیرفتن قطعنامھ

و اعالم آمادگی برای عمل کردن بر طبق قطعنامۀ » ثمارگرو کوتھ بینانۀ طبقات حاکم و است
کنگرۀ بین الملل اشتوتگارت یعنی نبرد برعلیھ جنگ با تمام وسائل، خاتمھ یافت. جلسھ در 
حالیکھ کارگران سرود مارس را می خواندند با نظم ختم شد. تظاھرات خیابانی انجام نگرفت. 

گشتند. این از خصوصیتھای رژیم آلمان است کھ آرام پلیس برلین و مقامات نظامی محلی نا امید 
ترین تظاھرات کارگران باید ھمراه با نمایش پلیس و ارتش باشد. بھ پادگان برلین آماده باش داده 

ھای مؤکد تمرکز داده شده بودند، ھای سربازان در بخشھای شھر بر طبق نقشھشده بود. دستھ
ھ آسانی قابل تشخیص نبود. واحدھای پلیس در خیابانھا و عمدتاً چنانکھ پناھگاھھا و تعدادشان ب

ای کھ از آنجا بھ قصر سلطنتی ختم میدانھای مجاور تاالر جلسھ گشت می زدند، بخصوص جاده
می شد. قصر سلطنتی بھ وسیلۀ پلیس در لباسھای عادی و سربازان کھ در حیاطھای قصر پنھان 

ای پلیس برای کشیک دادن سازمان داده شده بود و شده بودند احاطھ شده بود. با نظام پیچیده
اعزام شده » مھم«ھای پلیس در خیابانھا پرسھ می زدند؛ افسران پلیس بھ تمام محلھای دستھ

بودند؛ پلیسھای دوچرخھ سوار بھ منزلۀ خبرگیر عمل کردند و مقامات نظامی را از ھر قدمی کھ 
ھا در تحت سھ برابر محافظت قرار داده شده برمی داشت آگاه می کردند؛ پلھا و معبر» دشمن«

) ھنگام اظھارنظر دربارۀ تمام این اقداماتی کھ بھ وسیلۀ حکومت Vorwartsبودند. وروارتس(
آنھا بھ پاسبانی از سلطنتی کھ در معرض تھدید است «ویلھلم دوم صورت گرفت بھ طنز نوشت:

».پرداختند
بود. ویلھلم دوم و بورژوازی آلمان تمرین یک ما از جانب خود می افزائیم کھ این یک تمرین

نبرد نظامی با طبقۀ کارگر شورشی را می کردند. چنین تمرینھایی در ھر حال و بی شک ھم 
ھای کارگر مفید است و ھم برای سربازان آنطور کھ سرود کارگران فرانسوی می برای توده

د با آھستگی بسیار، اما با اطمینان تمرینھای تکراری، شای». این یک موفقیت خواھد بود!«گوید 
بسیار بھ نقطۀ اوج عظیم تاریخی ختم می شوند.

١٩٠٨) سپتامبر ٢١(٨نوشتھ شده در 
١٥آثار لنین، جلد مجموعھ

توضیحات

ھ در -١ ارگری ک ی ک ردھم آی ا گ اط ب پتامبر ٢٠(٧این مقالھ توسط لنین در ارتب رای ١٩٠٨) س ب
ماره اعتراض علیھ تھدید جنگ تشکیل  ھ در ش ن مقال ھ ای ود ک رار ب ت. ق ده اس تھ ش شده بود، نوش

نشریۀ پرولتاری منتشر شود اما ھیچگاه انتشار نیافت.٣٦
٢-jingo–.ناسیونالیست افراطی جنگ طلب



٨٤

»میتینگ دفتر بین المللی سوسیالیست « از 

ت گرفتھ شد. نخستین مادۀ ... تمام وقت روز بعد بھ وسیلۀ میتینگ دفتر بین المللی سوسیالیس
دستور جلسھ، یعنی پذیرفتن حزب کارگر بریتانیا، تمام وقت نشست صبح را گرفت. بنابر 
مقررات بین الملل، سازمانھایی کھ قابل پذیرفتھ شدن بھ عضویت ھستند، عبارتند از، اوال 

کھ نقطھ نظر احزاب سوسیالیستی کھ مبارزۀ طبقاتی را می پذیرند، و دوماً سازمانھای کارگری
ھای کارگری). حزب کارگر کھ جدیداً در مجلس عوام آنھا مبارزۀ طبقاتی است (یعنی اتحادیھ

بریتانیا تشکیل شده است خود را آشکارا سوسیالیست نمی خواند، و صریحاً و قطعاً اصول 
ین حزب مبارزۀ طبقاتی را نمی پذیرد (کھ، در پرانتز بگوئیم، سوسیال دمکراتھای بریتانیا از ا

می خواھند کھ آن را بپذیرد). احتیاج بھ گفتن نیست کھ این حزب کارگر بطور کلی در بین الملل 
و بخصوص در کنگرۀ سوسیالیستی اشتوتگارت پذیرفتھ شد. بھ جھت آنکھ، در حقیقت این حزب 

یح مقررات بین الملل تشر٢و ١سازمانی از نوع مختلط است، کھ مابین دو نوع، کھ در بندھای 
ھای کارگری بریتانیا است. در ھر صورت شده قرار می گیرد، این حزب معرف سیاسی اتحادیھ

مسئلۀ پذیرش این حزب مطرح شد، و بھ وسیلۀ خود حزب در ھیئت بھ اصطالح حزب کارگر 
، بطوری کھ انگلیسیھا آنرا می خوانند)، کھ یکی از دو بخش فرعی .I.L.Pمستقل مطرح شد (

ن الملل است. بخش فرعی دیگر فدراسیون سوسیال دمکراتیک است.بخش انگلیسی بی
حزب کارگر، بھ منزلۀ یک سازمان وابستھ بھ بین الملل را مستقیمحزب مستقل کارگر پذیرفتن 

تقاضا کرد. بروس گلیزیر نمایندۀ آن بر اھمیت بسیار زیاد این نمایندگی صدھا ھزار کارگر 
ن بھ جانب سوسیالیسم در حرکتند، در پارلمان، اصرار کرد. او سازمان یافتھ کھ پیوستھ با اطمینا

بھ اصول و فرمولھا با نظر تحقیرآمیز می نگریست. کائوتسکی، در جواب او، خود را از این 
طرز رفتار اھانت آمیز نسبت بھ اصول و ھدفھای نھایی سوسیالیسم مبرا کرد، اما کامال از 

ارزۀ طبقاتی را در عمل دامن می زند پشتیبانی کرد. پذیرش حزب کارگر بھ عنوان حزبی کھ مب
کائوتسکی قطعنامۀ زیر را مطرح نمود:

ھای پیشین کنگرۀ بین الملل، تمام سازمانھایی کھ نقطھ نظر از آنجایی کھ بر طبق قطعنامھ« 
اند بھ عضویت مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر را قبول کرده و ضرورت کار سیاسی را پذیرفتھ

اند، دفتر بین الملل اعالم می دارد کھ حزب کارگر انگلیس بھ کنگرۀ بین المللی شدهپذیرفتھ 
سوسیالیستی پذیرفتھ می شود، بھ جھت آنکھ، در حالی کھ صریحاً مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر 
را نمی پذیرد، اما در عمل حزب کارگر است کھ این مبارزه را انجام می دھد و نقطھ نظر آنرا 

کائوتسکی بھ وسیلۀ » زیرا حزبی سازمان یافتھ مستقل از احزاب بورژوازی است.می پذیرد، 
ھای گروه فرانسوی و بطوری کھ رأی گیری نشان داد، با اکثریت ملل ھا، وایالنتاطریشی 

کوچک پشتیبانی شد. مخالفت اول بھ وسیلۀ ھایندمان، نمایندۀ فدراسیون سوسیال دمکراتیک 
ستار آن شد کھ وضع حاضر حفظ شود تا آنکھ حزب کارگر صریحاً انگلیس ابراز شد، کھ خوا

اصول مبارزۀ طبقاتی و سوسیالیسم را بپذیرد؛ آنگاه از طرف روسل (دومین نمایندۀ فرانسوی و 
پیرو گوسد)، روبانویچ از حزب سوسیالیست رولوسیونر و آورامف نمایندۀ جناح انقالبی 

سوسیالیستھای بلغار.
تم تا بھ اولین بخش قطعنامۀ کائوتسکی بپیوندم. من استدالل کردم کھ غیر من اجازه صحبت گرف

ھای کارگری، ممکن بود کھ پذیرش حزب کارگر را رد کنیم، یعنی، معرف پارلمانی اتحادیھ
ھای کارگری از ھر قبیل را پذیرفتھ است، حتی آنھا کھ بھ خود چون کنگره قبال تمام اتحادیھ
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یلۀ نمایندگان بورژوازی در پارلمان نمایندگی شوند. اما، گفتم کھ قسمت اند کھ بھ وساجازه داده
، حزب کارگر در واقع مستقل از لیبرالھا نیست عملدوم قطعنامۀ کائوتسکی غلط است، زیرا در 

و یک سیاست کامال مستقل طبقاتی را دنبال نمی کند، بنابراین من پیشنھاد اصالحی می کنم مبنی 
شروع می شود باید بھ صورت زیر خوانده شود:» زیرا«نامھ کھ با کلمۀ بر اینکھ پایان قطع

زیرا کھ آن [حزب کارگر] معرف نخستین قدم از طرف سازمانھای واقعاً کارگری بریتانیا در « 
من این » کارگری است.سوسیالیستجھت یک سیاست طبقاتی آگاھانھ و در جھت یک حزب 

تسکی آنرا نپذیرفت و در نطق بعدی خود اظھار داشت کھ اصالح را تقدیم دفتر کردم، اما کائو
بگیرد. اما مبارزۀ عمده بین حامیان و » آرزوھا«دفتر بین الملل نمی تواند تصمیماتی بر مبنای 

مخالفان کل قطعنامۀ کائوتسکی بود. وقتی کھ قطعنامھ در شرف رأی گیری بود ادلر پیشنھاد 
چنین شد، و ھر دو بخش بھ وسیلۀ دفتر بین الملل کرد کھ قطعنامھ بھ دو بخش تقسیم شود. 

تصویب شد: قسمت اول با سھ رأی مخالف و یک رأی ممتنع، و قسمت دوم با چھار رأی مخالف 
و یک رأی ممتنع، بدین ترتیب پیشنھاد کائوتسکی تصمیم دفتر گردید. روبانویچ در ھر دو رأی 

کھ بعد از من و قبل از نطق دوم کائوتسکی گیری، رأی ممتنع داد. بگذارید اضافھ کنم کھ ادلر،
من از نشریۀ ارگان سوسیالیستھای بلژیک، –صحبت کرد بھ شکل زیر بھ من جواب داد 

پیشنھاد لنین «نقل می کنم، کھ مفصل ترین و دقیق ترین گزارشھا را از این نشست داد:» مردم«
ننده]، اما نمی تواند ما را اغوا کverlockend، ادلر گفت seduisanteوسوسھ کننده است [

وادار کند فراموش کنیم کھ حزب کارگر اکنون خارج از احزاب بورژوازی است. این وظیفۀ ما 
»نیست کھ قضاوت کنیم کھ چگونھ چنین کرده است. ما واقعیت پیشرفت را می پذیریم.

خود این اجازه چنین بود جوھر بحث در دفتر بین الملل دربارۀ مسئلۀ مورد گفتگو. من اکنون بھ
ام برای خوانندگان را می دھم کھ با تفصیل بیشتر بھ این بحث بپردازم، تا موضعی را کھ گرفتھ

پرولتاری شرح دھم. استداللی کھ بھ وسیلۀ و.ادلر، و ک.کائوتسکی عنوان شد نتوانست مرا قانع 
قطعنامھ کھ حزب کند، و من ھنوز فکر می کنم کھ آنھا اشتباه کردند. با اظھار این مطلب در

، کائوتسکی بدون شک انعکاس »صریحاً مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر را نمی پذیرد«کارگر 
معینی بود، یعنی آنکھ اکنون سیاست حزب کارگر چیست » قضاوت«معین و » آرزوی«صدای 

ی ابیان کرد، و آنرا بھ چنان شیوهغیرمستقیمو آن سیاست چھ باید باشد. اما کائوتسکی این را 
او بھ عقیدۀبیان کرد کھ بیانش در مجموع اوال ماھیتاً غلط بود، و دوماً مبنایی برای سوء تعبیر 

(نھ در ضمن انتخابات! نھ در کل سیاست! نھ پارلماندست می داد. اینکھ با جدا ساختن خود در 
انب در تبلیغ و تھییج!) از احزاب بورژوازی، حزب کارگر بریتانیا نخستین قدمھا را بھ ج

ای طبقۀ کارگر برمی دارد، غیرقابل بحث سوسیالیسم و بھ جانب سیاست طبقاتی سازمانھای توده
نیست، بلکھ یک حقیقت است. حقیقتی کھ ما را مجبور می کند کھ حزب » آرزو«است. این یک 

ایم. ھای کارگری را در آن پذیرفتھکارگر را در بین الملل بپذیریم، زیرا کھ ما ھم اکنون اتحادیھ
سرانجام، دقیقاً چنین فرمول بندی است کھ صدھا ھزار کارگر انگلیسی را کھ بی شک 

اند، مجبور می کند کھ تصمیمات بین الملل را ارج می نھند اما ھنوز سوسیالیستھای کامل نشده
قدم رااولیندوباره دربارۀ این مسئلھ بیاندیشند کھ چرا آنان را کسانی در نظر می گیرند کھ فقط 

در طول این راه چھ باید باشند. فرمول بندی من حتی سایۀ این ادعا بعدیاند، و قدمھای برداشتھ
ھم نیست کھ بین الملل باید عھده دار حل مشکالت مفصل و مشخص یک جنبش کارگری ملی 
گردد، عھده دار آن گردد کھ تعیین کند چھ وقت قدمھای بعدی باید برداشتھ شوند، و این قدمھا چھ 

اید باشند. اما اینکھ بطور کلی الزمست قدمھای بعدی در ارتباط با حزبی کھ صریحاً و بھ ب
روشنی اصول مبارزۀ طبقاتی را قبول نمی کند، برداشتھ شوند، باید پذیرفتھ شود. کائوتسکی در 
قطعنامۀ خود، بجای قبول مستقیم، این مطلب را بطور غیرمستقیم قبول می کند. چنان بھ نظر 
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یک مبارزۀ طبقاتی پیگیر عملد کھ گویا بین الملل تصدیق می کند کھ حزب کارگر در می رس
را انجام می دھد، گوئی برای یک سازمان کارگری کافیست کھ یک گروه کارگری جداگانھ در 

از بورژوازی مستقل گردد!کل کارھایشپارلمان تشکیل دھد تا در 
یچ و آورامف بدون شک موضعی باز ھم اشتباه در مورد این مسئلھ، ھایندمان، روسل، روبانو

تر داشتند (کھ روبانویچ با رأی ممتنع خود برای ھر دو بخش قطعنامھ نھ تنھا چیزی را تصحیح 
نکرد، بلکھ ایجاد سردرگمی کرد). وقتی کھ آورامف اعالم داشت کھ پذیرفتن حزب کارگر یعنی 

ای غلط بود. تنھا الزمست کھ کنندهتشویق فرصت طلبی، نظری را بیان کرد کھ بھ طرز خیره
را بخاطر آوریم. انگلس سالھا بھ شدت اصرار کرد کھ سوسیال هھای انگلس بھ سورژنامھ

دمکراتھای انگلیس بھ رھبری ھایندمان، با عمل کردن بھ مانند سکتاریستھا مرتکب اشتباه می 
ھای کارگری اما قدرتمند اتحادیھشدند، آنھا قادر نبودند کھ خود را با غریزۀ طبقاتی نا آگاھانھ

راھنمائی «می کردند، در حالیکھ مارکسیسم باید » دگم«پیوند دھند و مارکسیسم را تبدیل بھ یک 
وقتی کھ شرایط عینی ای وجود دارد کھ رشد آگاھی سیاسی و استقالل طبقاتی ». برای عمل باشد

صبر و ثبات قدم دست در دست آنھا ھای کارگر را کند می کند شخص باید قادر باشد کھ باتوده
ھای کارگرفعالیت درست در میان تودهکار کند، در اصول ھیچگونھ امتیازی ندھد اما از 

ھای کارگری، خودداری نکند. این درسھای انگلس با حوادث بعدی تأیید شدند، وقتی کھ اتحادیھ
سبت بھ سوسیالیسم تنگ نظرانھ، آریستوکراتیک، با بی فرھنگی خودخواھانھ و دشمنی ن

انگلیس، کھ چند خائن تمام عیار بھ طبقۀ کارگر تحویل دادند کھ خود را برای احراز مقام 
حرکت بھ جانبوزارت بھ بورژوازی فروختند (مانند جان برنز رذل)، در ھر حال شروع بھ 

ھم سوسیالیسم کردند، گرچھ این حرکت بھ طرزی ناھنجار، ناپیوستھ و کج و معوج است، باز 
بھ جانب سوسیالیسم پیش می روند. تنھا کوران نمی توانند ببینند کھ اکنون سوسیالیسم بھ سرعت 

ای تبدیل بھ یک جنبش تودهیک بار دیگردر میان طبقۀ کارگر انگلیس رشد می کند، سوسیالیسم 
در آن کشور می شود و انقالب اجتماعی در بریتانیای کبیر نزدیک می شود ...

٣٧مارۀ پرولتاری ش
١٩٠٨) اکتبر ٢٩(١٦

ن. لنین:امضاء
١٥مجموعھ آثار لنین، جلد 

از قطعنامۀ ششمین کنفرانس حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ
در پراگ

خصوصیت و اشکال سازمانی کار حزب

ھای اصلی قطعنامھ دربارۀ با پذیرفتن این مطلب کھ تجربۀ سھ سال گذشتھ بدون شک ماده
) آنرا تصویب کرد تأیید می کند، و با فرض ١٩٠٨زمان را کھ کنفرانس دسامبر (مشکالت سا

اینکھ جھش جدید جنبش طبقۀ کارگر رشد بیشتر اشکال سازمانی کار حزبی را در مسیری کھ 
ھای غیرقانونی سوسیال دمکراتیک در آنجا ذکر شده است ممکن می سازد، یعنی، تشکیل ھستھ
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، انداحاطھ شدهانجمنھای قانونی کارگران ھر گونھوسیعی از ھایکھ تا حد ممکن با شبکھ
کنفرانس معتقد است کھ :

مبارزۀ برای سازمانھای غیرقانونی حزبی ضروری است کھ بطور فعال در رھبری - ١
ھای ھای اعتصاب و غیره)، و ھمکاری بین ھستھشرکت کنند (اعتصابات، کمیتھاقتصادی

ھای ھای کارگری تضمین نمایند، بخصوص با ھستھنھ با اتحادیھغیرقانونی حزب را در این زمی
ھای ھای کارگری، و ھمچنین با رھبران مختلف جنبش اتحادیھسوسیال دمکراتیک در اتحادیھ

؛کارگری
سازمان صنعتیھایی بر مبنای ھای سوسیال دمکراتیکی کھ در اتحادیھمطلوب است کھ ھستھ- ٢

ایناحیھھای حزب کھ بر مبنای محل اجازه دھد، در رابطھ با شعبھاند، ھر گاه کھ شرایط یافتھ
؛اند عمل کنندسازمان یافتھ

یک و کار در انجمنھای نشان دادن حداکثر ابتکار در سازمان دادن کار سوسیال دمکرات- ٣
ھا، انواع مختلف انجمنھای ھا، کتابخانھھا، قرائت خانھاتحادیھ–قانونی موجود ضروری است 

ھای کارگری و راھنمایی نشریات ھای اتحادیھریح و سرگرمی کارگران، توزیع نشریھتف
بکار بردن نطقھای اعضای سوسیال دمکرات در ؛ھای کارگری با افکار مارکسیسماتحادیھ

ھای سایر ھای کارگری و کمیتھدوما، تعلیم کارگران بھ عنوان سخنرانان قانونی، ایجاد کمیتھ
ھر ناحیھ، ھر خیابان و غیره (در رابطھ با انتخابات دومای چھارم)، و رأی دھندگان برای 

؛سازمان دادن کمپین ھای سوسیال دمکراتیک در رابطھ با انتخابات مقامات شھرداری و غیره
ھای غیرقانونی حزب تقویت د تا ھستھنای بکار برده شوویژهھایضروری است کھ کوشش- ٤

اشکال تازۀ سازمانی برای آنھا یافتھ شود کھ دارای حداکثر تاد، ند و تعداد آنھا افزایش یابنگرد
یشھرھر غیرقانونی حزب در رھبری کنندهسازمانھای تاامکان انعطاف پذیری می باشند، 

، میتینگھای »ھامراوده«ای غیرقانونی مثل و اشکالی از سازمانھای تودهدنگردتأسیس و تقویت 
د؛شونترویج و غیره ایحزبی کارخانھ

پخش ادبیات –روزانھ کشیده شوندعملیمطلوب است کھ محفلھای مطالعاتی بھ کارھای - ٥
؛غیرقانونی سوسیال دمکراتیک و ادبیات مارکسیستی قانونی و امثال آن

ضروری است کھ در نظر داشتھ باشیم کھ تبلیغ سیستماتیک از طریق ادبیات سوسیال - ٦
ھای منظم و مرتب غیرقانونی حزب، کھ بھ فاصلھۀمدمکراتیک و بخصوص پخش منظم روزنا

ای برای برقراری ارتباطھای سازمانی، ھم بین منتشر می شود، می تواند اھمیت فوق العاده
ھای سوسیال دمکراتیک در بین انجمنھای قانونی موجود ھای غیرقانونی و ھم بین ھستھھستھ

باشد.داشتھ کارگران 

١٩١٢نوشتھ شده در ژانویۀ 
١٩١٢چاپ شده در فوریۀ 

»کنفرانس سراسری ح.ک.س.د.ر.«در جزوۀ 
١٧مجموعھ آثار لنین، جلد 
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طرز برخورد حزب با الیحۀ بیمۀ دولتی کارگران

سھمی کھ کارگران مزدبگیر از ثروتی کھ تولید می کنند، بھ صورت مزد دریافت می دارند، - ١
ضروری ترین مایحتاج آنھا را می دھد، بنابراین چنان بی اھمیت است کھ بھ سختی کفاف تھیۀ 

کارگران از ھر نوع فرصت پس انداز کردن بخشی از آنچھ کھ کسب می کنند، محروم ھستند. 
در صورتی کھ قادر بھ کار نباشند، بھ دالیل مختلف حادثھ، مریضی، پیری یا ناقصی دائمی و 

ی بطور جدائی ناپذیری وابستھ است، ھمچنین در صورت بیکاری، کھ با شیوۀ تولید سرمایھ دار
کارگران مجبور بھ تأمین مخارج خود ھستند. بنابراین بیمۀ کارگران در تمام موارد ذکر شده، 

اصالحی است کھ کل رشد سرمایھ داری آنرا الزم می دارد.
تماماست برمبنای اصول زیر الف) این بیمھ در دولتیبھترین شکل بیمۀ کارگران بیمۀ - ٢

ی کھ کارگران قادر بھ کار کردن نیستند (حادثھ، مریضی، پیری، ناقصی دائمی و موارد
ھا و ھای بارداری و زایمان، مزایایی برای بیوهتدارکات اضافی برای زنان کارگر در دوره

یتیمان در صورت مرگ نان آور) یا در صورت از دست دادن درآمد بھ علت بیکاری باید 
ھای آنان بشود؛ ج) تمام مزدبگیران و خانوادهتمامب) بیمھ باید شامل زندگی آنھا را تأمین کند؛ 

مخارج بیمھ باید از تمامخود دریافت کنند و کاملای برابر با درآمد افراد بیمھ شده باید حق بیمھ
طرف صاحبان کار و دولت پرداخت شود؛ د) ھمۀ اشکال بیمھ باید بھ وسیلۀ سازمانھای بیمۀ 

تسلیم شود و بر مبنای اصل مدیریت تمام و کمال این امور بھ ایناحیھاز نوعمتحدالشکل
وسیلۀ خود اشخاص بیمھ شده استوار باشد.

الیحۀ حکومت کھ بھ وسیلۀ دومای دولتی تصویب شد، در تضاد اساسی با تمام این نیازھای - ٣
ھ می کند: تصادف بنیادی یک طرح بیمۀ معقول است، زیرا الف) این الیحھ تنھا دو مورد را بیم

و بیماری؛ ب) فقط شامل بخش کوچکی می شود (بر طبق لیبرال ترین محاسبات یک ششم) 
کارگران روسی، چونکھ این الیحھ تمام نواحی (سیبری، و بھ روایت حکومت ھمچنین قفقاز) و 

ای از کارگران کھ مخصوصاً محتاج بیمھ ھستند (کارگران کشاورزی، کارھای ساختمانی، دستھ
ھا و غیره) را دربر نمی گیرد؛ ج) این الیحھ حق اه آھن، پست و تلگراف و شاگردان مغازهر

ای گدامنشانھ در نظر گرفتھ است (حداکثر خسارتی کھ می پردازد در صورت ناقص شدن بیمھ
در نتیجۀ حادثۀ ضمن کار دو سوم درآمد و از آن ھم بیشتر بر مبنای سطح درآمد کمتری کامل

عیت حساب شده است) و در ضمن کارگران را مجبور بھ پرداخت قسمت اعظم نسبت بھ واق
زیرا طرح چنان است کھ کارگران را وادار بھ تأمین نھ تنھا ھزینۀ –مخارج بیمھ می کند 

را کھ در عمل زیاد رخ می دھند نیز » کم اھمیت«بیماری می کند بلکھ باید ھزینۀ بیمۀ اتفاقات 
در مقایسھ با قانونی کنونی کھ بر طبق آن خسارت برای صدمات، بپردازند. این رویۀ جدید 

کامال بھ وسیلۀ صاحبان کار پرداخت می شود حتی بدتر نیز ھست؛ د) این الیحھ مؤسسات بیمھ 
را از ھر گونھ استقالل محروم می کند و آنھا را تحت نظارت مشترک کارمندان دولت (دادگاھھا 

ژاندارمری، پلیس (کھ عالوه بر اعمال نظارت کلی، بھ آنھا ») شورای رسیدگی بھ امور بیمھ«و 
حق ھدایت فعالیتھای عملی سازمانھای بیمھ و اعمال نفوذ در برگزیدن کارمندان آنھا و غیره 
داده شده است)، و کارفرما (انجمنھای بیمۀ حوادث ضمن کار تحت تسلط انحصاری کارفرما 

ھا اداره می شود. قانون انجمن نفوذ صاحبان ارخانھاست، انجمنھای بھ نفع بیماران بھ وسیلۀ ک
کار را تضمین می کند و غیره) قرار می دھد.
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این قانون کھ حاکم بر حیاتی ترین منافع کارگران است، تنھا قانون ممکن در این دورۀ - ٤
ارتجاع لجام گسیختھ و تفوق ضدانقالب است، و نتیجۀ سالھا مذاکره و موافقت بین حکومت و 

یندگان سرمایھ است. اصالح در امر بیمھ کھ واقعاً در تطابق با منافع کارگران باشد تنھا پس نما
از سرنگون کردن نھایی تزاریسم و حصول شرایط ضروری برای مبارزۀ طبقاتی آزاد 

کارگران امکان پذیر است.
با در نظر گرفتن آنچھ کھ در پیش گفتھ شد، کنفرانس مقرر می دارد کھ:

یفۀ مبرم سازمانھای غیرقانونی حزب و رفقای فعال در سازمانھای موجود قانونی این وظ- ١
ھای کارگری، کلوبھا، انجمنھای تعاونی و غیره) است کھ گسترده ترین تبلیغ را علیھ (اتحادیھ

الیحۀ بیمۀ دوما، کھ بر منافع تمام کارگران روسیھ بھ عنوان یک طبقھ تأثیر می کند، رشد دھند، 
ین الیحھ صریحاً بھ منافع آنھا تجاوز می کند.زیرا کھ ا

کنفرانس الزم می داند تأکید کند کھ تمام تبلیغات سوسیال دمکراتیک دربارۀ الیحۀ بیمھ باید - ٢
در رابطھ با وضع طبقاتی پرولتاریا در جامعۀ جدید سرمایھ داری ارائھ شود، و باید توھمات 

می شود مورد انتقاد قرار دھند؛ این تبلیغ ا شایعوسیلۀ سوسیال رفرمیستھبورژوائی را کھ بھ 
باید، بطور کلی، در ارتباط با وظایف بنیادی سوسیالیستی ما باشد؛ از طرف دیگر الزمست کھ 

دوما و وضع سیاسی جاری و بطور کلی رابطۀ » اصالح«در امر تبلیغ، رابطۀ بین خصوصیت 
ن داده شود.دمکراتیک و شعارھای ما نشا–آن با وظایف انقالبی 

کنفرانس بر رأی گروه سوسیال دمکرات در دوما علیھ الیحھ کامال صحھ می گذارد و توجھ - ٣
رفقا را بھ مطالب وسیع و پر ارزشی کھ بھ وسیلۀ بحث دوما دربارۀ این مسئلھ آشکار شد، و 
طرز برخورد طبقات مختلف را نسبت بھ اصالحات کارگری نشان می دھد، جلب می نماید. 

ای آرزوھای نمایندگان رانس بخصوص این حقیقت را تأکید می کند کھ بحث بطور برجستھکنف
اکتبریست سرمایۀ عقب مانده را کھ آشکارا دشمن کارگران اند و طرز برخورد حزب دمکرات 
ھوادار قانون اساسی را نمایان ساخت کھ در پشت ماسک نطقھای ریاکارانۀ نمایندگان آن، بھ 

مخفی است؛ در واقع کادتھا در » آرامش اجتماعی«یال رفرمیستی دربارۀ وسیلۀ عبارات سوس
دوما علیھ فعالیت مستقل طبقۀ کارگر رأی دادند و بطور خصومت آمیز با پیشنھادھای ایجاد 

اصالحات اساسی در الیحھ توسط گروه سوسیال دمکراتھا در دوما مبارزه کردند.
ی کھ جھت محدود کردن یا قلب کامل تبلیغ سوسیال کنفرانس جداً بھ کارگران علیھ کوششھای- ٤

دمکراتیک و محدود کردن این مبارزه بھ آنچھ کھ قانوناً در دورۀ حاضر تسلط ضدانقالب مجاز 
شمرده می شود ھشدار می دھد، از طرف دیگر کنفرانس تأکید می کند کھ لبۀ تیز این تبلیغ باید 

ر گیرد کھ ھیچ بھبود واقعی در شرایط کارگران ھای کارگر قرابر توضیح این نکتھ برای توده
ممکن نیست مگر آنکھ موج انقالبی دیگری برپا شود، و ھر کس کھ در پی تحصیل یک اصالح 

اصیل کارگری است باید در درجۀ اول برای یک انقالب پیروزمند جدید بجنگد.
صورت قانون درآید، اگر کھ الیحۀ دوما علیرغم اعتراض کارگران دارای آگاھی طبقاتی بھ - ٥

کنفرانس، رفقا را بھ استفاده از اشکال جدید سازمانی کھ بھ وجود می آیند (انجمنھای کارگران 
ھای سازمانی فرا می خواند تا بیمار) برای ترویج فعال عقاید سوسیال دمکراتیک در این ھستھ

جیر جدیدی بر ای برای نھادن غل و زناز این طریق قانون جدید را بھ عوض اینکھ وسیلھ
ای برای رشد آگاھی طبقاتی کارگران، تقویت سازمان آنھا و کارگران باشد، تبدیل بھ وسیلھ

گستردن مبارزۀ ایشان برای آزادی سیاسی کامل و برای سوسیالیسم نمایند.

١٩١٢نوشتھ شده در ژانویۀ 
١٩١٢چاپ در فوریۀ 
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وسیھدر جزوۀ کنفرانس سراسری حزب سوسیال دمکرات کارگری ر
١٧آثار لنین، جلد مجموعھ

در سوئیس

می خوانند. مملکت خرده بورژوائی کھ » جمھوری نوکران«سوسیالیستھای محلی، سوئیس را 
در آن مسافرخانھ داری مدتھای مدید است کھ پیشۀ عمده بوده است و وابستھ بسیار داشتھ بھ 

ستانی بھ کوھستان بر باد می دادند. انگلھای پولداری کھ پولھای ھنگفتی را در مسافرتھای تاب
تا این اواخر شایع ترین نوع –صاحبان امالک کوچکی کھ تملق سیاحان ثروتمند را می گویند 

بورژوازی سوئیس چنین بود.
اکنون چیزھا تغییر می کنند. صنعت بزرگ در سوئیس رشد و توسعھ می یابد. استفاده از 

زلۀ منبع مستقیم نیروی برق نقش بزرگی در این امور ھای کوھستانی بھ منآبشارھا و رودخانھ
» زغال سنگ سفید«بازی می کند. قدرت آبشارھا، کھ جایگزین زغال سنگ می شود، غالباً 

خوانده می شود.
صنعتی شدن سوئیس، یعنی رشد و توسعۀ صنعت بزرگ در آنجا، بھ ایستایی پیشین جنبش طبقۀ 

سرمایھ و کار دارای خصوصیت حادتری می شود. روح کارگر خاتمھ بخشیده است. مبارزه بین 
خواب آلودگی و بی فرھنگی کھ غالباً در گذشتھ بین انجمنھای کارگری سوئیس شایع بود محو 
می شود و جای خود را بھ روحیۀ جنگندۀ پرولتاریای دارای آگاھی طبقاتی و سازمان یافتھ می 

دھد کھ آگاه از قدرت خویش است.
بھ ھیچ وجھ تصورات واھی را مبنی بر اینکھ کشور آنھا یک جمھوری کارگران سوئیسی 

بورژوازی است کھ از ھمان نوع بردگی مزدوری حمایت می کند کھ در سایر کشورھای 
اند کھ سرمایھ داری بدون استثناء وجود دارد، قبول ندارند. لکن در عین حال بھ خوبی یاد گرفتھ

ھای وسیع کارگر استفاده کنند.ن و سازمان دادن تودهاز قوانین جمھوری خود برای روشن کرد
ژوئیھ بھ ٢٩ژوئیھ (١٢ثمرۀ کار آنھا بھ روشنی در اثنای اعتصاب عمومی در زوریخ در 

تقویم قدیم) آشکار گشت.
کارھا اینطور شروع شد. نقاشان و خیاطان در زوریخ چندین ھفتھ در اعتصاب بودند، و 

ساعات کار داشتند. کارفرمایان خشمگین تصمیم گرفتند کھ تقاضای اضافھ دستمزد و تقلیل
مقاومت اعتصاب کنندگان را درھم شکنند. حکومت جمھوری بورژوا مشتاق بھ خدمت بھ 

اعتصاب کنندگان خارجی کرد! اخراجسرمایھ داران، بھ کمک آنھا شتافت، و شروع بھ 
سوئیس می روند در آنجا وجود (کارگران خارجی زیادی، بخصوص ایتالیائی، کھ برای کار بھ 

دارند) اما استعمال نیروھای سبعانھ کمکی نکرد. کارگران موضع خود را چون یک تن واحد 
حفظ کردند.

آنگاه سرمایھ داران متوسل بھ شیوۀ زیر شدند. در ھامبورگ آلمان، شرکتی است کھ صاحب آن 
–داران زوریخی لودویک کوخ است کھ متخصص در تھیۀ اعتصاب شکنان است. سرمایھ

از آن شرکت خواستند کھ اعتصاب شکنانی را –وطن پرستان و جمھوریخواھان، نخندید! 
بفرستد کھ می دانستند شامل انواع جنایتکارانی ھستند کھ در آلمان محکوم بھ جاکشی، چاقوکشی 

چھ مسلح و غیره ھستند. سرمایھ داران این اراذل و اوباش محکوم (لمپن پرولتاریا) را با تپان
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ھای کارگرنشین پر کردند و بھ ھا را در محلھکردند. گروه بی شرم اعتصاب شکنان قھوه خانھ
ای پرداختند. چون گروھی از کارگران گردآمدند تا اوباش را بیرون اوباش گری بی سابقھ

بریزند، یکی از اوباش کارگری را کھ در اعتصاب بود با گلولھ زد.
ست دادند و قاتل را کتک زدند. تصمیم گرفتھ شد کھ استیضاحی در کارگران صبر خود را از د

شورای شھر زوریخ دربارۀ اوباش صورت گیرد. وقتی کھ مقامات شھر در دفاع از سرمایھ 
داران، اعتصاب و در معرض دید عموم قراردادن شعارھای اعتصاب را قدغن کردند کارگران 

گرفتند.ک روزه اعتصاب عمومی یتصمیم بھ اعتراض از طریق یک 
ھا تنھا استثنای غم انگیز ھای کارگری متفقاً اعالم اعتصاب کردند. کارگران چاپخانھتمام اتحادیھ

نمایندۀ تمام سازمانھای ٤٢٥بودند. آنان ابراز مخالفت با اعتصاب کردند، و جلسۀ سازمان 
گفت! با وجود پاسخ » ننگ«ھا با فریاد رسای کارگری زوریخ بھ تصمیم کارگران چاپخانھ

مخالفت رھبران سیاسی تصمیم بھ اعتصاب گرفتھ شد (ھمان روحیۀ قدیمی رھبران بی فرھنگ 
و فرصت طلب سوئیسی!).

با علم بھ اینکھ سرمایھ داران و مدیران خواھند کوشید کھ اعتصاب صلح آمیز را درھم شکنند، 
. در زمان جنگ شخص بھ »در جنگ باید جنگید«کارگران بر طبق اصلی عاقالنھ عمل کردند، 

حملھ صورت خواھد گرفت. کارگران در پنج شنبھ عمداً اعالم چھ وقتدشمن نمی گوید کھ 
داشتند کھ اعتصاب در سھ شنبھ یا چھارشنبھ صورت خواھد گرفت، در حالیکھ در حقیقت روز 

تعیین کرده بودند. سرمایھ داران و مدیران غافلگیر شده بودند.جمعھآنرا 
امال موفقیت آمیز بود. صبح زود سی ھزار اعالمیھ بھ زبانھای آلمانی و ایتالیائی اعتصاب ک

اعتصاب کننده ایستگاھھای ترامواھا را اشغال کردند. ھمھ چیز متوقف ٢٠٠٠توزیع شد. حدود 
شد. زندگی در شھر فلج گشت. جمعھ در زوریخ روز خرید است، اما شھر مرده بھ نظر می 

تمام مشروبات الکلی) از طرف کمیتۀ اعتصاب قدغن شده بود و رسید. مصرف مشروبات (
کارگران اکیداً از این دستور پیروی کردند.

حکومت و سرمایھ داران کھ امیدوار بودند کارگران را تحریک بھ اعمال خشونت آمیز کنند، 
ر شاھد شکست خود بودند و اکنون در پیش خود خشمگین اند. نھ تنھا در معرض دید عموم قرا

دادن شعارھای اعتصاب بلکھ میتینگھا و تظاھرات در فضاھای سر باز نیز بھ وسیلۀ فرمان 
را اشغال » خانۀ مردم«مخصوص در سراسر ناحیۀ زوریخ قدغن شده بود. پلیس در زوریخ 

کرد و تعدادی از رھبران کارگران را دستگیر نمود. سرمایھ داران اعالم کردند کھ کارگران 
ھا راه داده نخواھند شد تا انتقام خود را از اعتصاب کنندگان بگیرند.کارخانھبرای سھ روز بھ 

کارگران آرامش خود را حفظ می کنند، بھ دقت تحریم مشروبات و شراب را رعایت می کنند، 
حال کھ ثروتمندان تمام سال را استراحت می کنند، چرا کارگران سھ «در بین خود می گویند:

»کنند؟روز در سال استراحت ن

٦٣پراودا شمارۀ 
١٩١٢ژوئیۀ ١٢

ژ.ب.:امضاء
١٨مجموعھ آثار لنین، جلد 
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»کنگرۀ سوسیالیستی ایتالیا « از 

چند روز قبل سیزدھمین کنگرۀ حزب سوسیالیست ایتالیا، در شھر رجیو امیلیا پایان یافت.
بھ خود گرفتھ است. مبارزه در داخل حزب سوسیالیست ایتالیا در سالھای اخیر صورت حادی

در اصل دو گرایش اساسی وجود داشت: انقالبی و اصالح طلب. انقالبیون بر خصلت پرولتری 
جنبش تأکید کرده و علیھ تمام تظاھرات فرصت طلبی جنگیدند، یعنی روحیۀ میانھ روی، معاملھ 

عمدۀ این با بورژوازی، و چشم پوشی از اھداف نھائی (سوسیالیستی) جنبش طبقۀ کارگر. اصل 
گرایش و پایۀ نظرات آن مبارزۀ طبقاتی است.

اصالح طلبان در نبرد برای اصالحات، یعنی بھبودیھای منفرد شرایط سیاسی و اقتصادی، 
پیوستھ جنبۀ سوسیالیستی جنبش را فراموش می کنند. آنھا حامی ائتالف و اتحاد با بورژوازی 

ھای بورژوازی گردند، تا بدانجا کھ پیوستھ از نھھستند، تا بدانجا کھ سوسیالیستھا وارد وزارتخا
عقاید جمھوریخواھی صرفنظر می کنند (در ایتالیای سلطنتی، تبلیغات جمھوریخواھی بھ تنھایی 

دفاع می کنند، سیاست تصرف » سیاست مستعمراتی«خالف قانون نیست)، تا بدانجا کھ از 
ود کردن بومیان و غیره.مستعمرات، سیاست تحت ستم درآوردن، چپاول کردن و ناب

احزاب سوسیالیست وجود دارد، در ایتالیا تماماین دو گرایش اساسی کھ بھ این و یا آن شکل در 
موجب بھ وجود آمدن دو گرایش افراطی گردید کھ کامال از سوسیالیسم منحرف و بنابرآن 

ای غیر متمایل بھ انشعاب از حزب سوسیالیست کارگران ھستند. یکی از این افراطی ھ
شده بود. سندیکالیستھا متمایل بھ » مد«است کھ زمانی در ایتالیا سندیکالیسمسوسیالیست 

آنارشیسم بودند، و بھ سوداگری عبارات انقالبی دست زدند، نظم مبارزۀ طبقۀ کارگر را نابود 
نی کردند و با استفادۀ سوسیالیستھا از سکوی مجلس مخالفت کردند یا از چنین مخالفتی پشتیبا

کردند.
نفوذ آنارشیسم در ھمھ جا ضعیف است، و طبقۀ کارگر بھ سرعت خود را از این مرض رھا می 

کند.
از خارج) ھم اکنون Arturo Labriolaسندیکالیستھای ایتالیائی (بھ رھبری آرتورو رابریوال 

حزب سوسیالیست ھستند. نقش آنھا در جنبش طبقۀ کارگر قابل اغماض است. مارکسیستھای 
انقالبی در ایتالیا، بھ مانند سایر کشورھا بھ ھیچ وجھ تسلیم احساسات و تمایالت آنارشیستی کھ 

موجب اختالل در جنبش کارگران می گردد نمی شوند ...

٦٦پراودا شمارۀ 
١٩١٢ژوئیۀ ١٥

ای:امضاء
١٨مجموعھ آثار لنین، جلد 
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در بریتانیا

ریتانیائی قدرت را در دست دارند. جنبش طبقۀ کارگر در شش سال و نیم است کھ لیبرالھای ب
ای بھ خود می گیرند، بھ عالوه آنھا بریتانیا قویتر و قویتر می شود. اعتصابات خصلت توده

دیگر اعتصابات اقتصادی محض نیستند و بھ اعتصابات سیاسی ارتقاء می یابند.
ی کھ اخیراً چنان قدرتی را در رھبر معدنچیان اسکاتلند)Robert Smillie(رابرت سمیلی

، اعالم می دارد کھ معدنچیان در نبرد بزرگ بعدی خواستار ]١[ای نشان دادندمبارزۀ توده
دولتی شدن معادن ذغال سنگ خواھند شد. و این نبرد بعدی با سنگدلی نزدیک می شود، زیرا 

ستمزد نمی تواند ھیچ بھبود تمام معدنچیان بریتانیا بھ خوبی آگاه ھستند کھ الیحۀ رسوای حداقل د
محسوسی در اوضاع آنھا بھ وجود آورد.

و بدین جھت لیبرالھای بریتانیائی کھ در حال باختن در نبرد ھستند، شعار دیگری اختراع کردند 
بدون تقلب نمی توان «تا دوباره رأی دھندگان را برای مدتی مجبور بھ اعتماد بھ لیبرالھا کنند. 

بدون تقلب نمی توان کرسیھای مجلس را «ارتی سرمایھ داری است. شعار تج» چیزی فروخت
شعار سیاسی سرمایھ داری در ممالک آزاد است.» بھ دست آورد

» اصالحات ارضی«کھ بدین منظور بھ وسیلۀ لیبرالھا اختراع شد، تقاضای » مد روزی«شعار 
فریب دادن مردم، از است. معلوم نیست کھ منظور لیبرالھا و لوید جرج متخصص آنان در امر 

چیست. ظاھراً غرض آنان افزایش مالیات زمین است و نھ چیزی بیشتر از » اصالحات ارضی«
و غیره است، » برگرداندن زمین بھ مردم«آن. اما ھدفی کھ در واقع در پس پچ پچ ھای راجع بھ 

دریائی در واقع جمع آوری میلیونھا پول بیشتر برای ماجراجوئیھای نظامی و برای نیروی 
است.

در بریتانیا، کشاورزی کال بھ شیوۀ سرمایھ داری انجام می شود. کشاورزان سرمایھ دار قطعاتی 
از زمین بھ اندازۀ متوسط را از مالکان اجاره می کنند و آنھا را بھ کمک کارگران مزدبگیر 

کشت می کنند.
کشاورزی را بھ نمی تواند وضع کارگران» اصالح ارضی«در تحت چنین شرایطی ھیچگونھ 

ھیچ طریقی تغییر دھد. در بریتانیا خرید امالک حتی ممکن است بھ یک شیوۀ جدید برای چاپیدن 
کارگران تبدیل شود، زیرا زمینداران و سرمایھ داران کھ قدرت دولت را قبضھ خواھند کرد، 

ت دھندگان، زمین خود را بھ قیمتھای گزاف خواھند فروخت. و این بھا باید کھ بھ وسیلۀ مالیا
یعنی کارگران، پرداخت گردد.

اند از یک جنبھ منجر بھ چیز خوبی شده قیل و قالی کھ لیبرالھا راجع بھ مسئلۀ زمین راه انداختھ
است: این قیل و قال موجب ایجاد عالقھ بھ سازمان دادن کارگران کشاورزی گردیده است.

ھا بھ یکدیگر بپیوندند، لیبرالھا تحادیھوقتی کھ کارگران کشاورزی انگلیسی بیدار شوند و در ا
عوام فریبانۀ خود یا تفکیک کارگران مزارع و کارگران » قولھای اصالحات«دیگر با 

روزمزد، قادر بھ گریز زدن نخواھند بود.
رھبر Joseph Archاخیراً خبرنگاری از یک روزنامۀ کارگری انگلیس، با ژوزف آرچ 

س کھ فعالیت بسیاری برای ارتقاء کارگران مزدبگیر کارآزمودۀ کارگران کشاورز انگلی
کشاورزی بھ یک زندگی با آگاھی طبقاتی، نموده است، مالقات کرد. چنین کاری را یکمرتبھ 

–برای ھر کارگر کشاورز » سھ جریب زمین و یک گاو«–نمی شد انجام داد، و شعار ارچ 
یان گذارد از ھم پاشید، اما ھدفی کھ او ای کھ او بنای بود. اتحادیھشعار بسیار ساده لوحانھ



٩٤

بخاطر آن جنگید نمرده است، و سازمان دادن کارگران کشاورزی در بریتانیا بار دیگر یک 
مسئلۀ فوری می شود.

ای کھ در آن متولد شده زندگی می کند. سال دارد. در ھمان دھکده و ھمان خانھ٨٣ارچ اکنون 
، ١٥ای دیۀ کارگران کشاورزی توانست مزد را تا ھفتھاو بھ مصاحبھ کنندۀ خود گفت کھ اتحا

در نورفولک کھ –شلینگ باال ببرد. ولی اکنون مزد کارگران کشاورز در بریتانیا ١٧و ١٦
شلینگ تنزل کرده است.١٣یا ١٢ای دوباره بھ ھفتھ–ارچ در آن زندگی می کند 

٨٩پراودا شمارۀ 
١٩١٢اوت ١٢

پ:امضاء
١٨نین، جلد مجموعھ آثار ل

توضیحات

ار -١ رکت ١٩١٢لنین بھ اعتصاب معدنچیان در بھ دنچی در آن ش ون مع ک میلی دود ی ھ در ح ک
نمودند اشاره دارد.

در آمریکا

اطالقھای کارگری انجمن اتحادیھبھ سی و دومین اجالسیۀ ساالنۀ فدراسیون کار آمریکا، کھ 
ار حزب سوسیالیست سریع الرشد، این انجمن یک می شود، در روچستر بھ پایان رسید. در کن

کھ تمامی وزن خود ییبورژوا- یادگار از گذشتھ است: از اتحادیۀ صنفی کھن، سنتھای لیبرال
.بودطبقۀ کارگر آمریکا آویختھ اشرافیترا بر 

یک مخالف سرسخت ،ساموئل گومپرز.عضو داشت١٨٤١٢٦٨فدراسیون ١٩١١اوت ٣١در 
یز کاندیدای سوسیالیست کارگران اانتخاب شد. اما ماکس ھرئیساره بھ عنوان سوسیالیسم، دوب

رأی گومپرز آورد، در حالیکھ قبال گومپرز بھ اتفاق آراء انتخاب ١١٩٧٤رأی در مقابل ٥٠٧٤
در جنبش اتحادیۀ کارگری آمریکا بھ » اتحادیھ گرایان«می شد. مبارزۀ سوسیالیستھا علیھ 

پیروزی سوسیالیستھا می انجامد.آھستگی اما مطمئناً بھ
را می پذیرد، بلکھ » ھماھنگی بین کار و سرمایھ«گومپرز، نھ تنھا کامال افسانۀ بورژوائی 

سیاستی کامال بورژوائی را در فدراسیون در مقابل سیاست سوسیالیستی اجرا می کند، گرچھ 
است! در اثنای ھای کارگریسیاسی کامل اتحادیھ» بی طرفی«ادعایش آنست کھ طرفدار 

ھا و انتخابات ریاست جمھوری اخیر آمریکا، گومپرز در نشریۀ رسمی فدراسیون برنامھ
مواضع ھر سھ حزب بورژوا (دمکراتھا، جمھوریخواھان و ترقی خواھان) را تجدید چاپ کرد، 

!نکردرا تجدید چاپ سوسیالیستاما برنامۀ حزب 
اجالسیۀ روچستر حتی از جانب طرفداران اعتراض علیھ چنین طرز کاری علیھ گومپرز در

خود گومپرز بلند شد.
اوضاع در جنبش کارگری آمریکا، ھمانگونھ کھ در انگلیس ھست یک جدائی کامال واضح بین 

سیاست و سوسیالیستی را بھ ما نشان می دھد، انشعاب بین گرایانھھتالشھای مطلقاً اتحادی



٩٥

بھ نظر عجیبیستی. زیرا کھ اگر چھ ممکن است و سیاست کارگری سوسیالکارگری بورژوائی
خود را یبخشبرسد، در جوامع سرمایھ داری حتی طبقۀ کارگر نیز در صورتی کھ اھداف آزاد

فراموش کند، می تواند یک برنامۀ بورژوائی را اجرا کند، با بردگی مزدی بسازد و خود را 
خیالی در » بھبود«رژوا، بخاطر امروز بھ اتحاد با این حزب بورژوا و فردا با آن حزب بو

وضع کارش محدود کند.
انگلیس و درسیاست بورژوائی کارگری(موقتی)ویژه و قدرتبرتریعلت اصلی تاریخی 

آمریکا آزادی سیاسی طوالنی و شرایط مساعد استثنائی آنھا در مقایسھ با سایر کشورھا، برای 
شورھا است. این شرایط تمایل بھ ایجاد رشد و توسعۀ گسترده و عمیق سرمایھ داری در این ک

یک اشرافیت در داخل طبقۀ کارگر در این کشورھا داشتھ است کھ بھ دنبال بورژوازی کشیده 
.می کندخیانتشده و بھ طبقۀ خود 

در قرن بیستم این شرایط ویژه در انگلیس و آمریکا بھ سرعت ناپدید می گردد. سایر کشورھا بھ 
کارگران سوسیالیسم را از طریق دست اول ھایتودهون می رسند، و سرمایھ داری آنگلوساکس

می آموزند. ھر چھ کھ رشد سرمایھ داری جھانی سریعتر باشد، سوسیالیسم در انگلیس و آمریکا 
د.شخواھد پیروززودتر

١٩١٢دسامبر)٢٠(٧نوشتھ شده قبل از 
١٩٥٤چاپ برای اولین بار در 

٦در مجلۀ کمونیست شمارۀ 
٣٦وعھ آثار لنین، جلد مجم

١٩١٢جنبش کارگری بریتانیا در 

١٩١١اعتصاب معدنچیان حادثۀ برجستۀ سال گذشتھ بود. در حالیکھ اعتصاب راه آھن در 
کارگران بریتانیای سرمایھ داری را نشان داد، اعتصاب معدنچیان قطعاً نشانگر » روحیۀ جدید«

بقات حاکم و علیرغم کوششھای مصرانۀ ط» جنگی«دورۀ جدیدی بود. علیرغم تدارکات 
ھای سرمایھ، اعتصاب موفقیت آمیز بورژوازی برای درھم کوبیدن مقاومت عصیان گرانۀ برده

بود. معدنچیان تشکلی شایستھ نشان دادند. در این اعتصاب اثری از اعتصاب شکنان دیده نشد. 
ح نبود. و پس از شش ھفتھ استخراج ذغال سنگ بھ وسیلۀ سربازان یا کارگران بی تجربھ مطر

مبارزه، حکومت بورژوازی بریتانیا دید کھ کل فعالیتھای صنعتی کشور در شرف توقف است و 
دارد ]١[»وقتی کھ دستھای تو اراده کنند تمام چرخھا از حرکت باز می ایستند«ترانۀ کارگران 

بھ حقیقت می پیوندد.
حکومت امتیازاتی داد.

مپراطوری کھ جھان بھ خود دیده، در جلسۀ ھیأت نمایندگان بردگان نخست وزیر قدرتمندترین ا«
این » در حال اعتصاب صاحبان معادن حاضر شد، و از آنھا خواست کھ با مصالحھ موافقت کنند

بدان گونھ است کھ یک مارکسیست مطلع مبارزه را جمع بندی کرد.
خاموش » آتی«ھای اصالحات حکومت انگلیس کھ معموال سال بھ سال کارگران خود را با وعده

بھ سرعت قانون جدیدی از پنج روزمی کند، این بار یک اقدام سریع بھ عمل آورد. در ظرف 
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مزد تعیین کرد، یعنی مقررات نرخھائی را وضع کرد حداقلمجلس گذرانده شد! این قانون یک 
از آن تقلیل یابد.کمترکھ دستمزد نمی تواند بھ 

مانند تمام اصالحات بورژوازی، اقدام نیمھ کاره و ناچیزی است و تا درست است کھ این قانون،
حدی صرفاً فریب کارگران است، زیرا در حالی کھ حداقل نرخ دستمزد را تثبیت می کند، 
کارفرمایان در ھر حال بردگان مزدگیر خود را پائین نگھ می دارند. با وجود این، آنھا کھ با 

دارند می گویند کھ از اعتصاب معدنچیان بھ این طرف، دیگر جنبش کارگری بریتانیا آشنائی 
اند اند کھ بجنگند. آنھا توانستھ. کارگران آموختھھمان کھ قبال بود نیستپرولتاریای بریتانیا 

ای سر بھ زیر اند. دیگر برهرا کھ بھ پیروزی می انجامد ببینند. از قدرت خود آگاه شدهایجاده
ھ نظر می رسید کھ بھ کام تمام مدافعان و ستایندگان بردگی مزدی کھ برای مدتھای مدیدی ب

خوش آیند باشد نیستند.
در بریتانیا، تغییری در توازن نیروھای اجتماعی بھ وجود آمده است، تغییری کھ نمی توان آنرا 

با ارقام تشریح کرد اما ھمھ آنرا احساس می کنند.
تانیا وجود ندارد. انشعاب بین حزب سوسیالیست بدبختانھ پیشرفت زیادی در امور حزب در بری

بریتانیا (فدراسیون سوسیال دمکراتیک سابق) و حزب کارگر مستقل(از سوسیالیسم) ادامھ دارد. 
سندیکالیستیرفتار فرصت طلبانۀ نمایندگان مجلس متعلق بھ حزب اخیر مانند ھمیشھ تمایالت 

ین تمایالت قوی نیستند.را در میان کارگران افزایش می دھد. خوشبختانھ ا
ھای کارگری بریتانیا، علیرغم بسیاری از نمایندگان حزب کارگر در مجلس کھ با اتحادیھ

سرسختی سیاست قدیمی کارگری لیبرال را دنبال می کنند، بھ آھستگی ولی با اطمینان بھ جانب 
ین مشی قدیمی را است کھ ا*سوسیالیسم می روند. اما این خارج از قدرت این آخرین موھیکانھا

حفظ کنند.

١پراودا شمارۀ 
.W:امضاء
١٩١٣اول ژانویۀ 

١٨آثار لنین، جلد مجموعھ

توضیحات

ال Georg Herweghلنین بھ شعری از گئورگ ھروگ -١ ھ در س د ک شاعر آلمانی استناد می کن
برای انجمن عمومی کارگران آلمان نوشتھ شده است.١٨٦٣

تجربھ می آموزد

کس کھ صادقانھ عالقھ بھ سرنوشت جنبش آزادیخواھانھ در کشور ما دارد نمی تواند کھ در ھر
ما نباشد. سالھای جھش، بھ عالوۀ سالھای ضد انقالب، طبقۀ کارگردرجۀ اول عالقمند بھ جنبش 

نیروھای آزادیخواه گام برمی دارد و جلوی تمامورای تمام شکھا، نشان داد کھ طبقۀ کارگر در 

* Mohicans
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راین سرنوشت جنبش طبقۀ کارگر بطور نزدیکی با سرنوشت جنبشھای اجتماعی روسیھ، بناب
اند.بطور عموم، درھم بافتھ شده

را در ھشت سال گذشتھ نشان می دھد در نظر بگیرید! و اعتصابی کارگرانمنحنی کھ جنبش 
ا بطور کلی سعی کنید کھ منحنی ای مشابھ کھ رشد و افت جنبشھای آزادیخواھانۀ تمام روسیھ ر

در طول این سالھا نشان می دھد رسم کنید. دو منحنی بطور کامل بر ھم منطبق خواھند شد. 
رابطۀ نزدیک و تفکیک ناپذیر بین جنبش آزادیخواھانھ بمثابۀ یک کل از یک طرف، و جنبش 

طبقۀ کارگر از طرف دیگر وجود دارد.
وجود دارد توجھ کنید.١٩٠٥بھ آماری کھ راجع بھ جنبش اعتصابی در روسیھ از سال 

تعداد اعتصاب کنندگانتعداد اعتصاباتسال
(بھ ھزار)

١٩٠٥١٣٫٩٩٥٢٫٨٦٣
١٩٠٦٦٫١١٤١٫١٠٨
١٩٠٧٣٫٥٧٣٧٤٠
١٩٠٨٨٩٢١٧٦
١٩٠٩٣٤٠٦٤
١٩١٠٢٢٢٤٧
١٩١١٤٦٦١٠٥

اعتصاب کننده١٫٥٠٠٫٠٠٠تخمیناً ١٩١٢
(اقتصادی و سیاسی)

رھا بھ روشنی ھر چھ تمام تر نشان می دھند کھ جنبشھای اعتصابی کارگران مطمئناً این آما
روسیھ بھترین ھواسنج کل مبارزۀ آزادیخواھانۀ سرتاسر کشور در روسیھ است.

و ١٩٠٦) وجود داشتند. در ١٩٠٥حدود سھ میلیون اعتصاب کننده در سال اوجگیری جنبش(
الیی، بطور متوسط با یک میلیون نفر ، جنبش دچار افت شد اما ھمچنان در سطح با١٩٠٧

بھ سقوط خود ادامھ داد. سال ١٩١٠اعتصاب کننده ادامھ یافت. آنگاه موج فروکش کرد و تا 
١٩١٢نقطۀ عطف بود، زیرا کھ منحنی شروع بھ صعود کرد، گرچھ بطور بطی. سال ١٩١١

١٩٠٦ی بھ سطح یک جھش عمده بھ طرف باال را نشان می دھد. منحنی با اطمینان و پیوستگ
صعود می کند و بھ سطح سالی میل می کند کھ رقم اعتصاب کنندگان سھ میلیون بود، و 

ثبت کرد.جھانیرکوردی 
بھترین شاھد آنست. ١٩١٣آمده است. شکی در این مطلب نیست. شروع سال عصر جدیدی

ا مطرح رعمومیای پیش می رود کھ مسائل فردی بھ نقطھجزئیکارگران از مسائل تودۀ
ھا اکنون متمرکز بر چیزی بیش از عیوب بخصوصی در خواھد کرد. توجھ وسیع ترین توده
این عیوب بھ عنوان یک کل مطرح است: اکنون تمامیتزندگی روسی است. اکنون مسئلۀ 

مسئلۀ یک تغییر مطرح است نھ اصالحات.
ھ تا این اواخر چنین تجربھ درس می آموزد. مبارزۀ واقعی بھترین حالل دشواریھائی است ک

و شعار » کارزار عریضھ«بھ جدال ما دربارۀ ١٩١٢مورد مناقشھ بودند. اکنون، بعد از 
نظری بیافکنید. تجربھ چھ چیزی را نشان داده است؟» آزادی اجتماعات«
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چنین معلوم شد کھ غیرممکن است کھ حتی چند ده ھزار امضاء از کارگران برای عریضۀ 
، یک میلیون سیاسیرد. از طرف دیگر، واقعیت آنست کھ تنھا اعتصابات بسیار معتدلی جمع ک

فراتر رود، » آزادی اجتماعات«کارگر را دربر گرفت. این حرف کھ شخص نباید از شعار 
ھا حرف ما را نخواھند فھمید و از بسیج شدن خودداری چون اگر چنین کاری بشود گویا توده

ی معنی است و حرف بی اساس کسانی است کھ از خواھند کرد، نشان داده شد کھ چقدر ب
واقعیات زندگی بھ دور ھستند. لکن میلیونھا تودۀ واقعی زنده، دقیقاً بھ پشتیبانی از وسیع ترین 
فرمولھا، کھ در عین حال قدیمی و غیرمحدود بودند، بسیج شدند. فقط این فرمولھا بودند کھ 

ای نشان داده شده است کھ چھ کسی واقعاً ع کنندهھا را سرشار از حرارت کردند. بطور اقناتوده
ھا بھ پیش می رفتھ است و چھ کسی بدون آنھا یا برعلیھ آنھا.با توده

ھا خود فرمولھای مصنوعی را کھ در ادارات حکومت ساختھ جنبش تازه، عظیم و قدرتمند توده
رد.می شوند مثل آشغال بی ارزش بھ کناری انداختھ و بھ پیش گام برمی دا

این آن چیزی است کھ اھمیت تاریخی جنبش بزرگی را کھ در جلوی چشمانمان جریان دارد 
تشکیل می دھد.

١٥پراودا شمارۀ 
١٩١٣ژانویۀ ١٩

١٨مجموعھ آثار لنین، جلد 

در بریتانیا (نتایج غم انگیز فرصت طلبی)

عنی حزب سوسیالیست حزب کارگر بریتانیا، کھ باید از دو حزب سوسیالیست در بریتانیا ی
بریتانیا و حزب مستقل کارگر تمیز داده شود، فرصت طلب ترین سازمان کارگری است و غرق 

در روحیۀ سیاست کارگری لیبرال است.
در بریتانیا، آزادی سیاسی کامل وجود دارد و احزاب سوسیالیست آشکارا وجود دارند. اما حزب 

است کھ بعضی از آنھا غیر سیاسی ھستند و بقیھ کارگر نمایندۀ پارلمانی سازمانھای کارگری
لیبرال، مخلوطی منظم از نوعی کھ انحالل طلبان ما می خواھند، آنھائی کھ این ھمھ فغان می 

اتھام می زنند.» زیر زمینی«کنند و بھ گروه 
در بریتانیا، فرصت طلبی حزب کارگر بریتانیا را ١٩شرایط ویژۀ تاریخی نیمۀ آخر قرن 

تا حدی در سود عظیم خاص سرمایۀ انگلیسی » اشرافیت کارگری«ی کند، زمانی کھ تشریح م
شریک شد. اکنون این شرایط موضوعی مربوط بھ گذشتھ می گردند. حتی حزب مستقل کارگر، 

اند کھ حزب کارگر در باتالق فرو رفتھ در بریتانیا نیز فھمیدهسوسیالیستیعنی فرصت طلبان 
است.

(رھبر کارگر)، نشریۀ حزب مستقل کارگر، مطلب Labour Leaderدر آخرین شمارۀ 
آموزندۀ زیر را می یابیم. تخمینھائی دربارۀ نیروی دریائی در مجلس انگلیس مورد بحث واقع 

بھ آنرا دادند. البتھ بورژوازی این پیشنھاد را با رأی دادن تقلیلمی شود. سوسیالیستھا پیشنھاد 
ن کارگر چھ کردند؟دولت رد کرد. و نمایندگانفع
، یعنی علیھ تقلیل!!برای دولترأی ٤، غایب٢١رأی برای تقلیل یعنی علیھ دولت، ١٥
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دو نفر از چھار نفر عمل خود را اینطور توجیھ کردند کھ کارگران حوزۀ انتخابی آنھا از صنایع 
تسلیحاتی امرار معاش می کنند.

بھ سوسیالیسم، خیانتگونھ فرصت طلبی منجر بھ ای دارید از اینکھ چدر اینجا مثال تکان دھنده
ایم، محکوم کردن این خیانت در بھ امر کارگری می شود. ھمانطور کھ قبال اشاره کردهخیانت

بین سوسیالیستھای انگلیس ھر چھ بیشتر گسترش می یابد. از اشتباھات دیگران، کارگران 
ست کارگری لیبرال چقدر مھلک است.روسی نیز باید یاد بگیرند کھ بفھمند فرصت طلبی و سیا

٨٥پراودا شمارۀ 
١٩١٣آوریل ١٢

.W: امضاء 
١٩مجموعھ آثار لنین، جلد 

درسھای اعتصاب بلژیک

ھمانطور کھ خوانندگان می دانند اعتصاب عمومی کارگران بلژیک نیمھ پیروزمندانھ بھ پایان 
ات اداری حکومت را دایر بر تشکیل مقامقولاند کارگران فقط توانستھتا اینجا.]١[رسید

کمیسیونی نھ فقط بھ منظور رسیدگی بھ مسئلۀ حق رأی محلی بلکھ ھمچنین در سطح ملی را 
برای خود بھ دست آورند. نخست وزیر بلژیک در مجلس نمایندگان قول داد کھ کمیسیونی در ماه 

مھ برگزیده خواھد شد.
چیزیست کھ بھ ھیچ عنوان نمی ») از باال«دیگری البتھ این قول از طرف وزیر (مانند ھر قول 

ای از تغییرات توان آنرا جدی تلقی کرد. اگر اوضاع عمومی سیاسی حاوی شواھدی دربارۀ پاره
کھنھ، محافظھ کارانھ، سرکش و خیره سر » نظم«کھ بھ وسیلۀ اعتصاب عمومی سیاسی در 

نباشد، آدم حتی نمی تواند از یک (یعنی ارتجاعی و مخالف اصالح و روشنگری) بھ وجود آمده،
پیروزی نسبی صحبت کند.

دست آورد اعتصاب چندان زیاد نیست، این پیروزی جزئی بر حکومت در مقابل موفقیت 
سازمانی، نظم، روح جنگنده و اشتیاق بھ مبارزه کھ بھ وسیلۀ تودۀ طبقۀ کارگر بلژیک بھ 

بلژیک ثابت کرد کھ با فراخوان حزب معرض نمایش گذاشتھ شد چیز مھمی نیست. طبقۀ کارگر 
سوسیالیست خود قادر بھ مبارزۀ مصممانھ است. یکی از رھبران کارگران در اثنای اعتصاب 

و بیاننگر این » ما اعتصاب را در صورتی کھ الزم باشد دوباره تکرار خواھیم کرد!«گفت:
ن خویش آگاه ھستند و ھا از اھمیت استوار نگھداشتن اسلحۀ خود در دستاحقیقت بود کھ توده

اند کھ برای بار دیگر آنرا مورد استفاده قرار دھند. اعتصاب بھ سرمایھ داران بلژیکی ثابت آماده
کرد کھ بھ آنھا زیانھای بسیاری را تحمیل خواھد کرد، و اعطای امتیازات در صورتی کھ 

یات است، و غیره.سرمایۀ بلژیکی نخواھد بیچاره وار از سرمایۀ آلمان عقب بماند، از ضرور
در بلژیک مدتھای مدیدی است کھ قانون اساسی پابرجا مستقر شده، و آزادی سیاسی از 
دستاوردھای کھن مردم است. با داشتن این آزادی سیاسی، کارگران راھی گسترده و باز در 

پیش دارند.
داشت؟ دو دلیل عمده وجود دارد.کوچکدر اینصورت چرا اعتصاب موفقیتی چنین 
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لین دلیل تسلط فرصت طلبی و اصالح طلبی در یک بخش سوسیالیستھای بلژیکی است، او
بخصوص آن بخشی کھ در مجلس است. اعضای پارلمان با عادت بھ اینکھ متحداً با لیبرالھا 
حرکت کنند، احساس می کنند کھ در تمام فعالیتھا متکی بھ لیبرالھا ھستند. در نتیجۀ چنین چیزی، 

ای جز محدود کردن موفقیت، قدرت و صاب تردید وجود داشت، و تردید نتیجھدر فراخوانی اعت
حیطۀ کل مبارزۀ کارگران نمی توانست داشتھ باشد.

اولین درس اعتصاب بلژیک آنست کھ: کمتر بھ امید لیبرالھا باشیم، کمتر بھ آنھا اعتماد کنیم، و 
تھ باشیم.اعتماد بیشتر بھ مبارزۀ مستقل و از صمیم قلب کارگران داش

در بلژیک است. حزبدومین علت عدم موفقیت نسبی آن، ضعف سازمانھای کارگری و ضعف 
اند با حزب کارگران در بلژیک نتیجۀ اتحاد کارگرانی کھ از لحاظ سیاسی سازمان یافتھ

، اتحادیھ گرایان و »خالص و ساده«اند، ھمکارانی کارگرانی کھ از لحاظ سیاسی سازمان نیافتھ
ست. این یک نقطۀ ضعف بزرگ جنبش کارگری بلژیک است، کھ آقای یگوروف در غیره ا

اند.کیف سکایا میسل و انحالل طلبان در لوچ بھ غلط از آن غافل شده
دومین درس اعتصاب بلژیک آنست کھ: توجھ بیشتری بھ تبلیغات سوسیالیستی بکنیم، و بیشتر 

و محکم کھ صادق بھ سوسیالیسم است را بنا کار کنیم تا سازمان حزبی قدرتمند، بسیار اصولی 
کنیم.

١٩١٣) مھ ١٥(٢نوشتھ شده در 
١٠٤در پراودا شمارۀ ١٩١٣ماه مھ ٨طبع شده در 

.وک.:امضاء
٣٦مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

ی ١٩١٣آوریل ٢٤تا ١٤اعتصاب عمومی در بلژیک از -١ ارگران بلژیک ت. ک وع پیوس بھ وق
ودهخواھان تغیی اب مقیاسی ت اوی. اعتص انی و مس ق رأی ھمگ د: ح ای ری در قانون اساسی بودن

ین  ا ٤٠٠٠٠٠داشت: از بین بیش از یک میلیون کارگر ب د. ٥٠٠٠٠٠ت رکت کردن ر در آن ش نف
ارگران  ط ک الی توس ای م ی داد و کمکھ ش م اب را پوش ار اعتص ترده اخب وی گس ھ نح راودا ب پ

می کرد.روسی بھ صندوق اعتصاب را گزارش 

تعطیالت برای کارگران

کارگران فلزکار در آلمان، مثل کشورھای دیگر از پیشقدمان دارای آگاھی طبقاتی و سازمان 
منظم برای کارگران را تعطیالت سالیانۀیافتۀ کارگران اند. آنھا در بین مسائل دیگر مسئلۀ 

اند.مطرح ساختھ
طرح مقاومت می کنند و ادعا می کنند کھ این کارخانھ داران با تمام قدرت در برابر این 

تحمیل می کند. اما کارگران فلزکار آلمان در یک جزوۀ مخصوص کھ بھ » مخارج سنگین«
اند کھ این طفره روی خودخواھانھ و ریاکارانھ را وسیلۀ اتحادیۀ آنان منتشر شد ارقام دقیقی داده
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شرکت سھامی ٩٣سودخالص در ١٩١٠و ١٩٠٥اند کھ بین رو می کند. کارگران ثابت کرده
درصد بوده است!١٣٫٤فلزکار آلمان بطور متوسط 

کافیست کھ این سود بھ مقداری نھ بیشتر از دو درصد کاھش یابد تا بھ تمام کارگران تعطیالت 
منظم داده شود.

اما در حال حاضر رشد نظام تعطیالت ھنوز نارسا است، و در بیشتر موارد بھ وسیلۀ سرمایھ 
اران برای مقید کردن بیشتر کارگران بکار برده می شود. کارگران فلزکار آلمان دو آمارگیری د

.١٩١٢و دیگری در ١٩٠٨اند، یکی در دربارۀ مسئلۀ تعطیالت کرده
کارگر مشغول بھ کار در این ٧٥٥٩١اند. از کارخانھ تعطیالت داشتھ١٣٨کارگران ١٩٠٨در 

اند.درصد تعطیالت داشتھ١٧٫٩نفر یعنی ١٣٥٧٩ھا کارخانھ
کارگر در استخدام ٢٣٣٩٢٧اند. از کارخانھ دارای تعطیالت بوده٣٨٩، کارگران ١٩١٢در 

اند.درصد تعطیالت داشتھ١٤نفر یعنی ٣٤٢٥٧ھا، این کارخانھ
کارخانھ از ھزار کارخانۀ صنایع فلزی دارای نظام تعطیالتی بودند! از کل سھدر مجموع، فقط 

اند.دارای تعطیالت بودهیک پنجاھمدرصد، یعنی کمتر از ١٫٨ارگران فلزکار تعداد ک
تنھا بھ کارگرانی –یعنی بیشتر از نھ دھم آنھا –ھایی کھ تعطیالت می دھند بیشتر کارخانھ

کارخانھ (با ٣٨٩تعطیالت می دھند کھ مدت نسبتاً طوالنی برای آنھا کار می کردند. از 
پنج کارگر را در استخدام دارند طول خدمتی از ١٤٠٢٠٩رخانھ کھ کا٨٤کارگر)، ٢٣٣٩٢٧
(!) قبل از آنکھ بھ کارگر مزایای تعطیالت داده شود می خواھند.تا ده سال

چنین تعطیالتی واضح است کھ بھبودی ای بطور مسخره آمیز کوچک برای کارگران می باشد، 
ای برای مبارزه با دارند و وسیلھای ھستند کھ کارگران را در کارخانھ نگھعمدتاً طعمھ
اعتصابات!

یک ھای ذکر شده) طول تعطیالت از درصد کارگران در کارخانھ٧٢در بیشتر موارد (برای 
درصد ١٦، و فقط برای کمتر از یک ھفتھ استتجاوز نمی کند. برای ده درصد دورۀ کار ھفتھ

(تا دو ھفتھ) است.بیشتر از یک ھفتھآنھا مرخصی 
درصد)، بھ کارگرانی کھ بھ مرخصی می ٩٧ھایی کھ تعطیالت می دھند (ر کارخانھدر بیشت

روند مزدھای پیشین پرداخت می شود، یا متوسط مزد ھفتگی.
بنابراین درمی یابیم کھ حتی در صنعت پیشروی یک کشور پیشرفتھ، نظام تعطیالت برای 

ج بھ استراحتی کافی و منظم می کارگران بطور رسوائی غیرکافیست. اما کارگران متوجھ احتیا
شوند و کارگران سازمان یافتھ با پافشاری خود قادر خواھند بود کھ بھ موفقیت در این زمینھ نیز 

نائل آیند.

١٢٤پراودا شمارۀ 
ن.ن.:امضاء

١٩١٣ژوئن) ٢مھ (٢٠نوشتھ شده در 
١٩١٣مھ ٣١طبع و نشر 

٣٦جلد لنین،آثارمجموعھ
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با اعتصابات پیشین١٩١٢اعتصابات در مقایسۀ نتایج

ھا در ناحیۀ مسکو آماری راجع بھ نتایج اعتصاباتی کھ در طی ھفت ماه انجمن صاحبان کارخانھ
کارگر از مجموع ١٣١٫٦٢٥رخ داده منتشر کرده است. این آمار شامل ١٩١٢گذشتۀ 

کھ بدون شک تقلیل ھاکارگری (بر طبق ارقام ارائھ شده توسط صاحبان کارخانھ٢١١٫٥٩٥
اند می باشد.شرکت کرده١٩١٢داده شده است) کھ در اعتصابات اقتصادی در تمام طول سال 

ما ارقام مربوط بھ نتایج اعتصابات را در سالھای قبل در نشریات رسمی وزارت بازرگانی و 
می ) را دربر١٩٠٧- ١٩٠٥) و سھ سال انقالبی (١٩٠٤-١٨٩٥صنایع کھ دھۀ قبل از انقالب (

گیرد در دست داریم.
بدبختانھ اطالعات دارای ارزش مساوی نیستند، روی آن اطالعات گردآوری شده بھ وسیلۀ 

ھا بھ خوبی کار نشده است. آمار رسمی دربارۀ نتایج اعتصابات آنھا را انجمن صاحبان کارخانھ
داران انجامیده، و بھ سود کارخانھ-٢بھ سود کارگران انجامیده، -١بھ سھ دستھ تقسیم می کند:

بھ شکست -١ھا، آنھا را تقسیم می کند بھ بھ مصالحھ انجامیده. آمار صاحبان کارخانھ- ٣
اعتصاباتی کھ نتایج -٣بھ رضایت کامل یا نسبی کارگران انجامیده، و -٢کارگران انجامیده، 
آنھا مشخص نیست.

حتی بطور نسبی). کارگرانی کھ در دو دستھ اطالعات فقط بھ این طریق می توانند مقایسھ شوند(
اعتصاباتی شرکت داشتند کھ بھ مصالحھ انجامیده یا نتایجش نامشخص بوده، بھ دو قسمت 

خورده تقسیم می شوند و در نتیجھ [اعتصابات] شکستشده و پیروزمساوی بین اعتصاباتی کھ 
:این ھم نتایج مقایسھفقط این دو عنوان را می گیرند (البتھ تخمیناً).

شمار اعتصابات 
کنندگان

(بھ ھزار)

شمار اعتصاب کنندگان 
در اعتصابات پیروز

(بھ ھزار)
درصد پیروز

برای ده سال قبل 
١٩٠٤٤٢٤١٥٩٣٧٫٥- ١٨٩٥از انقالب

سھ سال انقالبی
١٩٠٥١٤٣٩٧٠٥٤٨٫٩
١٩٠٦٤٥٨٢٣٣٥٠٫٩
١٩٠٧٢٠٠٥٩٢٩٫٥

١٩١١٩٦٤٩٥١٫٠برای ھمۀ سال
فت ماه برای ھ

١٩١٢١٣٢٥٥٤١٫٦آخر سال

و ١٩١١تمام این ارقام تنھا راجع بھ اعتصابات اقتصادی ھستند، و بھ عالوه اطالعات برای 
در اعتصابات شرکت کردند ١٩١٢ناکامل ھستند. شمار کارگرانی کھ در کل سال ١٩١٢

سال رکورد ١٩١١. ھمانگونھ کھ می توان دید، سال تجاوز می کند١٩٠٧) از رقم ٢١٢٠٠٠(
را نیز پشت سر ١٩٠٦برای موفقیت اعتصابات اقتصادی بود، حتی سال بسیار موفق انقالبی 

% بود و در ٥٠٫٩درصد اعتصاب کنندگانی کھ اعتصابشان پیروز شد ١٩٠٦گذاشت. در 
% رسید.٥١این رقم بھ ١٩١١
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پیروز شد، % ٤٨٫٩- ١٩٠٥موفق بودند (١٩٠٥کمتر از اعتصابات ١٩١٢اعتصابات در 
دھۀ% پیروز شد)، اما این اعتصابات بطور متوسط موفق تر از اعتصابات ٤١٫٦- ١٩١٢
% پیروز).٢٩٫٥بھ میان نیاوریم(١٩٠٧%)، حرفی از ٣٧٫٥بودند(١٩٠٤- ١٨٩٥

جالب است کھ این ارقام با ارقام اروپای غربی مقایسھ شوند. در آلمان در اثنای کل دھۀ اول قرن 
بھ انقالب دو سالاعتصاب کننده وجود داشت (در روسیھ ١٨٩٧٠٠٠) ١٩٠٩- ١٩٠٠بیستم(
، فقط اعتصابات اقتصادی را بھ حساب می آوریم، بھ ھمان اندازه حاصل داد). از این تنھایی
درصد در اعتصاب خود پیروز شدند، یعنی کمی کمتر از روسیھ در ٣٦٫٨یا ٦٩٨٠٠٠ارقام 

، شمار اعتصاب کنندگان ١٩٠٩-١٩٠٠ده سال دھۀ قبل از انقالب. در بریتانیا برای
% در اعتصابات خود ٤٧٫٥یا ٥٨٨٠٠٠اعتصاب کننده، ١٢٣٤٠٠٠بود. از ١٨٨٤٠٠٠

و ١٩٠٦، ١٩٠٥پیروز شدند، یعنی بسیار بیشتر از روسیھ در دھۀ قبل از انقالب، اما کمتر از 
آلمان و بریتانیا بر (شمار اعتصاب کنندگانی کھ در اعتصاب خود پیروز شدند در مورد ١٩١١

ھمان مبنایی محاسبھ شد کھ برای روسیھ).
از بیشتر١٩٠٥در تنھاشمار اعتصاب کنندگان در روسیھ کھ در اعتصاب خود پیروز شدند 

در آلمان یا بریتانیا بوده است. شخص می تواند از اینجا برای ده سالشمار اعتصاب کنندگان 
ن طبقۀ کارگر ھنوز بکار گرفتھ نشده است.قضاوت کند کھ چھ مقدار از قدرت پنھا

١٩١٣ژوئن) ٧مھ (٢٥نوشتھ شده در 
١٣٣طبع و نشر در پراودا شمارۀ 

١٩١٣ژوئن ١٢
ن.:امضاء

١٩مجموعھ آثار لنین، جلد 

در استرالیا

–اخیراً انتخابات عمومی در استرالیا انجام شد. حزب کارگر کھ در مجلس عوام اکثریت داشت 
کرسی را در ٧٥کرسی از ٣٦شکست خورد. حزب کارگر اکنون –کرسی ٧٥رسی از ک٤٤

٣٠اختیار دارد. لیبرالھا اکثریت را کسب کردند ولی این اکثریت بسیار نا استوار است، زیرا 
کرسی مجلس اعیان در دست حزب کارگر است.٣٦کرسی از 

اکثریت اعیانکارگران در مجلس این چھ کشور سرمایھ داری غریبی است کھ در آن نمایندگان
دارند و تا ھمین اواخر در مجلس عوام نیز اکثریت داشتند و ھنوز ھم خطری نظام سرمایھ را 

تھدید نمی کند!
یک مخبر انگلیسی مطبوعات کارگری آلمان، وضعی را کھ غالباً نویسندگان بورژوازی از آن 

سوء تعبیر می کنند، تشریح کرد.
ا حتی خود را سوسیالیست نیز نمی خواند. در حقیقت این حزب یک حزب حزب کارگر استرالی

بورژوا لیبرال است، ضمن آنکھ بھ اصطالح لیبرالھا در استرالیا در واقع محافظھ کار ھستند.
ھا در نامگذاری احزاب منحصر بھ فرد نیست. مثال در این استفادۀ غریب و ناصحیح از واژه

رات خوانده می شوند، و در فرانسھ دشمنان سوسیالیسم، خرده آمریکا برده داران دیروز دمک
بورژواھا، سوسیالیستھای رادیکال خوانده می شوند! برای فھمیدن اھمیت واقعی احزاب، 
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شخص نباید کھ تابلوی آنھا را مورد نظر قرار دھد، بلکھ باید خصلت طبقاتی و شرایط تاریخی 
ھر کشور را در نظر بگیرد.

تعمرۀ جوان بریتانیا است.استرالیا یک مس
سرمایھ داری در استرالیا ھنوز بسیار جوان است. کشور تازه دارد شکل یک دولت مستقل بھ 

اند. اینھا بریتانیا خود می گیرد. قسمت عمدۀ کارگران کسانی ھستند کھ از بریتانیا مھاجرت کرده
ای داشت، وقتی کھ پارچھرا در زمانی ترک کردند کھ سیاست کارگری لیبرال تقریباً تسلط یک

ھا در بودند. حتی اکنون نیز اکثریت کارگران ماھر کارخانھلیبرالھای کارگر انگلیسی توده
بریتانیا لیبرال یا نیمھ لیبرال ھستند. این نتیجۀ وضع بطور استثنائی مساعد و انحصاری است کھ 

ھای کارگر در بریتانیا ست کھ تودهبریتانیا در نیمۀ دوم قرن گذشتھ از آن بھره مند بود. فقط حاال
بھ جانب سوسیالیسم پیش می روند (اما بھ آھستگی).

ھای کارگری غیر بین اتحادیھاتحادو در حالیکھ در بریتانیا بھ اصطالح حزب کارگر یک 
سوسیالیست و حزب کارگر مستقل شدیداً فرصت طلب است، در استرالیا حزب کارگر نمایندۀ 

کارگری کارگران غیر سوسیالیست است.ھای اتحادیھخالص
رھبران حزب کارگر استرالیا مقامات رسمی اتحادیۀ کارگری ھستند، در ھمھ جا این رھبران 

ھستند، و در استرالیا ھمھ صلح جو و صرفاً » نوکران سرمایھ«معتدل ترین و خادم ترین 
لیبرال.

ی متحد درآورده ھنوز بسیار سست ھای پیوندی کھ والیات جداگانھ را بھ صورت استرالیائرشتھ
ھای پیوند و استقرار حکومت مرکزی را ھستند. حزب کارگر باید کھ رشد و تقویت این رشتھ

مورد توجھ قرار دھد.
در استرالیا حزب کارگران آن کاری را انجام داده است کھ در سایر ممالک بھ وسیلۀ لیبرالھا 

کشور، قوانین تعلیم و تربیت واحد، مالیات بر زمین ای واحد برای تمام انجام شده، یعنی تعرفھ
ای واحد ارائھ کرده است.واحد و قوانین کارخانھ

طبیعتاً وقتی کھ استرالیا سرانجام رشد و توسعھ یافت و بمثابۀ یک کشور سرمایھ داری مستقل 
کھ راه را لیبرالاستوار گشت، وضع کارگران فرق خواھد کرد، ھمانطور کھ حزب کارگر 

باز می کند، فرق خواھد کرد. استرالیا تصویر اوضاعی است سوسیالیستبرای حزب کارگر 
در قانون امکان پذیر است. قانون این است: یک حزب کارگر استثناھاییکھ در تحت آن 

سوسیالیست در یک کشور سرمایھ داری. استثناء این است: یک حزب کارگری لیبرال کھ فقط 
ای کھ برای سرمایھ داری بطور کلی نامعمول است، یلۀ اوضاع ویژهبرای زمانی کوتاه بھ وس

ظاھر می شود.
» تعلیم دھند«آن لیبرالھائی کھ در اروپا و در روسیھ می کوشند کھ با ذکر مثال استرالیا بھ مردم 

کھ مبارزۀ طبقاتی غیر ضروری است، فقط خود و دیگران را فریب می دھند. فکر پیاده کردن 
لیا (یک مستعمرۀ جوان توسعھ نیافتھ کھ بھ وسیلۀ کارگران لیبرال بریتانیایی اوضاع استرا

مسکون شده است) در کشورھائی کھ دولت مدتھای طوالنی است کھ استقرار یافتھ است و 
سرمایھ داری کامال رشد کرده است، مسخره است.

١٩١٣) ژوئن ٢١(٨نوشتھ شده در 
١٩١٣ژوئن ١٣چاپ در 

١٣٤پراودا شمارۀ 
.W:امضاء

١٩مجموعھ آثار لنین، جلد 
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نبرد روز اول ماه مھ بھ وسیلھ پرولتاریای انقالبی

یک سال تمام از وقایع لنا و نخستین شورش قطعی در جنبش طبقۀ کارگر انقالبی پس از کودتای 
سوم ژوئن سپری شده است. باند سیاه تزار و مالکین، جمعیت اداری و بورژوازی سیصدمین 

د غارتگری، حمالت وحشیانھ تاتاری و ننگ بار کردن روسیھ توسط رومانف ھا را جشن سالگر
خویش را آغاز کرده است، گرچھ ھیچگونھ » کار«تشکیل شده و ]١[گرفتند. دومای چھارم

ایمانی بھ چنین کاری ندارد و کامال ھیجان ضدانقالبی خود را از دست داده است. سردرگمی و 
ای کھ] بدون داشتن ھیچ امیدی رالی را احاطھ کرده است، [جامعھخستگی مفرط جامعۀ لیب

درخواست اصالحات می کند، حال آنکھ غیرعملی بودن جزئی ترین اصالحات را اکنون دیگر 
اند.قبول کرده

و اکنون زمان نبرد اول ماه مھ توسط طبقۀ کارگر روس فرا رسیده است، ابتدا در ریگا تمرین 
نبردی قاطعانھ در سن پترزبورگ در روز اول ماه مھ اجرا شد. این آن شد و سپس بھ صورت 

عمل بمثابۀ غرش رعد و برق، فضای تاریکی و ترس را از ھم درید. وظایف سنگین انقالب 
قریب الوقوع ، با تمام عظمت و شکوه خود یکبار دیگر در پیش است، و نیروھای طبقۀ پیشرو 

گی تمام و قاطعانھ در مقابل چشمان صدھا انقالبی کھ رھبری آن را بھ دست دارند با شایست
انقالبیونی کھ تعقیب جالدان و یا ترک و فرار دوستانشان باعث شکست و خرد شدنشان –قدیمی 
اند.و نیز در برابر میلیونھا نفر از نسل جدید دمکراتھا و سوسیالیستھا بپا خاستھ–نگشتھ 

ید کھ دولت عقل خود را از دست داده است، حال ھای قبل از اول ماه مھ، بھ نظر می رسھفتھ
اند. توقیف ھا و آنکھ آقایان کارخانھ داران بھ نحوی رفتار کردند کھ گویا ھرگز عقلی نداشتھ

تفتیش ھا تمام نواحی کارگری پایتخت را درھم و برھم کرده بود. وضع ایاالت دیگر ھم دست 
کنفرانس ھای مختلفی برپا کردند و شعارھای کمی از پایتخت نداشت. کارخانھ داران عاجز شده 

متناقضی را پذیرفتند. گاه کارگران را تھدید بھ تنبیھ و یا اخراج می کردند، گاه از پیش امتیاز 
می دادند و یا بھ متوقف کردن کارھا رضایت می دادند، گاھی ھم دولت را برمی انگیختند تا 

کردند تا روز اول ماه مھ را در شمار دست بھ خشونت بزند، و گاھی از دولت تقاضا می 
تعطیالت رسمی ثبت نماید.

ولی با اینکھ ژاندارمھا نھایت حرارت خویش را نشان دادند، با اینکھ بخشھای صنعتی را 
خویش، چپ و راست مردم را » لیست مظنونین«کردند، با اینکھ بر اساس آخرین » تصفیھ«

بر خشم ناتوان باند تزار و طبقۀ سرمایھ داران توقیف کردند، کاری از پیش نبردند. کارگران
ھای تأسف انگیز و تھدید کنندۀ دولت را بھ باد تمسخر گرفتند. آنھا اشعار »اطالعیھ«خندیدند و 

با » ھاییاعالمیھ«طنزآمیزی نوشتھ و دست بھ دست و یا دھان بھ دھان پخش می کردند؛ آنھا 
یار آموزنده کھ مردم را بھ تظاھرات و کمیت کوچک و چاپی بد، خالصھ و مفید ولی بس

اعتصابات دعوت می کردند، تھیھ می نمودند. آنھا شعارھای قدیمی، بی پرده و انقالبی سوسیال 
ھا علیھ استبداد و سلطنت را رھبری کردند، یادآوری اولین حملھ توده١٩٠٥دمکراتھا کھ در 

می نمودند.
اعالم نمودند کھ صد ھزار نفر دست بھ اعتصاب ھای دولتیروز بعد از اول ماه مھ، روزنامھ

ھای بورژوازی، با استفاده از نخستین خبرھای تلگراف شده تعداد اعتصاب اند. روزنامھزده
کنندگان را صد و بیست و پنج ھزار نفر گزارش کردند (کیفسکایا میسل). یکی از خبرنگاران 

نفر ١٥٠٠٠٠کنندگان را بھ میزان ارگان مرکزی سوسیال دمکراتھای آلمان تعداد اعتصاب 
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نفر را ٢٠٠٠٠٠- ٢٢٠٠٠٠ھای بورژوازی رقمی مابین مخابره کرد و روز بعد کلیۀ روزنامھ
نفر رسید!٢٥٠٠٠٠گزارش کردند. ولی در حقیقت میزان واقعی اعتصاب کنندگان بھ 

واقع بسیار و در –اما موضوع جالب توجھ بھ غیر از تعداد اعتصاب کنندگان روز اول ماه مھ 
تظاھرات انقالبی خیابانی بود کھ توسط کارگران برگزار گردید. ھمھ جا، در گوشھ و –مھم تر 

کنار پایتخت جماعت کارگران بھ خواندن اشعار انقالبی پرداختند و با آوازی بلند در حالی کھ 
یروھای پرچم ھای سرخ حمل می کردند و انقالب را فریاد می زدند ساعتھا برعلیھ پلیس و ن

امنیتی کھ توسط دولت بسیج شده بودند مبارزه کردند. این کارگران افراطی ترین مریدان تزار 
را واداشتند کھ احساس کنند کھ مبارزه شان جدی و از روی شوق بوده و پلیس با مشتی از افراد 

قیقت روبرو نیست، بلکھ اینان در ح]٢[»اسالوفیل«درگیر مسئلۀ ساده و مبتذل مانند جریان 
ھای طبقۀ کارگر پایتخت بودند کھ برخاستھ بودند.توده

این یک تظاھر واقعاً عالی و آشکار از اھداف انقالبی طبقۀ پرولتاریا، از نیروھای انقالبی او کھ 
توسط نسلھای جدید فوالدین و تقویت گشتھ بود و درخواست انقالبی از مردم و خلق ھای روسیھ 

خانھ داران توانستند با این مسئلھ کھ انفجار لنا قابل پیش بینی نبود بود. سال گذشتھ دولت و کار
خود را تسکین دھند، و اینکھ نمی توانستند اقدامات و تدارکات فوری برای مبارزه با نتایج چنین 
انفجاری را تھیھ ببینند، لکن اینبار سلطنت، دوراندیشی شدیدی را بھ نمایش گذارده بود، چرا کھ 

اقدامات بودند؛ » شدیدترین«کھ انجام شده بود » اقداماتی«ای تدارک داشتند و وقت زیادی بر
ھای نتیجھ این بود کھ سلطنت تزار ضعف کامل خود را در مقابلھ با بیداری انقالبی توده

پرولتاریا نشان داد.
ای در حقیقت، یک سال تمام از مبارزۀ اعتصابی پس از واقعۀ لنا نشان داده است علیرغم فریادھ

، علیھ اعتصابات »جنون اعتصاب«تأسف آمیز لیبرالھا و نوکران بلھ گویشان علیھ 
، علیھ ترکیب اعتصابات اقتصادی و سیاسی، امسال نشان داده است کھ »سندیکالیستی«

ھا، برای پرولتاریای سوسیال دمکرات چھ اسلحۀ عظیم و غیرقابل تعویضی برای تھییج توده
کشیدن آنھا بھ مبارزه در چنین عصر انقالبی برگزیده است. اعتصاب برپا داشتن آنھا، و برای 

ای بھ دشمن نھ مھلت و نھ اجازۀ استراحت داد. این مبارزه حتی بھ وضع مالی انقالبی توده
حکومت تزاری را » قدرتمند«دشمن نیز صدمھ زد و در انظار ھمھ جھان حیثیت سیاسی ظاھراً 

شتر و بیشتری از کارگران را قادر کرد کھ حداقل قسمت لجن مال کرد. این نبرد بخشھای بی
بھ دست آورده بودند مجدداً تحصیل کنند و نیز بخشھای ١٩٠٥کوچکی از آنچھ را کھ در سال 

ای جدیدی از مردم زحمتکش را، حتی عقب مانده ترین آنھا را، بھ مبارزه بکشانند. چنین مبارزه
بلکھ بھ صورت اقدام نمایشی منظم و کوتاه مدت بود، و ظرفیت انقالبی کارگران را تحلیل نبرد، 

ھا بھ شکل ای آشکار و باز ھم مؤثرتر و انقالبی تر بھ وسیلھ تودهدر ضمن راه را برای مبارزه
تظاھرات خیابانی ھموار کرد.

در طول سال گذشتھ، ھیچ کشوری در جھان مانند روسیھ این تعداد از مردم را بخاطر مقاصد 
ال اعتصاب بھ خود ندیده است، آن ھم چنان اعتصابات با استقامت، متنوع و با سیاسی در ح

چنین نیرویی. این وضعیت بھ تنھایی و در نھایت نمایانگر حقارت و حماقت نفرت بار آن عاقل 
نمایان لیبرال و انحالل طلبانی است کھ کوشیدند تا تاکتیکھای کارگران روسیھ را بین سالھای 

ھایی کھ اساساً دوره–ھای مشروطھ دوره» اروپائی«تفاده از معیارھای با اس١٩١٣- ١٩١٢
–ھا شد صرف کارھای تدارکاتی جھت اشاعۀ تعلیمات سوسیالیستی و آگاھی در میان توده

نمایند.» تنظیم«
برتری عظیم اعتصابات در روسیھ بر اعتصابات کشورھای اروپائی، یعنی پیشرفتھ ترین 

گر کیفیتھا و توانایی ھای ویژه کارگران روسی نیست، بلکھ نشانۀ کشورھای جھان، نمایان
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وضعیت خاص کنونی، وجود موقعیت انقالبی و رشد مستقیم یک بحران انقالبی می باشد. 
ھنگامی کھ رشد مشابھی از انقالب در اروپا فرا رسد (در آنجا انقالب سوسیالیستی خواھد بود و 

ند کشور ما)، پرولتاریای پیشرفتھ ترین کشورھای نھ یک انقالب بورژوا دمکراتیک، مان
سرمایھ داری، دست بھ آغاز اعتصابات انقالبی نیرومندتر، تظاھرات و مبارزۀ مسلحانھ برعلیھ 

مدافعین بردگی مزدی خواھند زد.
ماه گذشتھ در روسیھ، خصوصیتی ١٨اعتصاب روز اول ماه مھ امسال، مانند اعتصابات 

نھ تنھا از اعتصابات اقتصادی معمول متمایز بود بلکھ حتی با آن انقالبی داشت، زیرا کھ
اعتصابات تظاھرات آمیز و اعتصابات سیاسی کھ تقاضای اصالحات مشروطھ نیز می کنند، 
برای مثال آخرین اعتصاب بلژیک، متفاوت است. آنھایی کھ در قید جھان بینی لیبرالی ھستند و 

ر انقالبی بررسی کنند، قادر نخواھند بود کھ این خصوصیت دیگر قادر نیستند کھ امور را از نظ
ممتاز اعتصابات روسیھ را درک کنند، خصوصیتی کھ کامال بستگی بھ حالت انقالبی روسیھ 
دارد. عصر ضدانقالب و آزادی عمل برای افکار مرتدین، مردمان بسیاری از این نوع را در 

دمکرات نامیده شود.پشت سر گذاشتھ، حتی آنھایی کھ مایلند سوسیال 
نھ تنھا طبقۀ –روسیھ یک موقعیت انقالبی را تجربھ می کند زیرا کھ ظلم علیھ اکثریت مردم 

بھ حداکثر خود رسیده است، و این ستم –پرولتاریا بلکھ نھ دھم تولیدکنندگان بھ ویژه دھقانان 
ز کامال آشکاری با تشدید شده، گرسنگی، فقر، بی حقوقی، تحقیر مردم، عالوه بر ھمھ، بھ طر

ای کھ در وضع نیروھای مولده روسیھ متضاد است، با سطح آگاھی طبقاتی و خواستھای توده
نھ تنھا اروپائی –برانگیختھ شدند متضاد است، با اوضاع ھمھ کشورھای ھمسایھ ١٩٠٥سال 

نیز متضاد است.–بلکھ آسیائی 
ھم زیاد باشد، ھمیشھ موجب پیدایش موقعیت اما این ھمھ مطلب نیست. ظلم بھ تنھایی، ھر اندازه 

انقالبی در یک کشور نمی شود. در اکثر موارد برای انقالب تنھا کافی نیست کھ طبقات پایین 
نخواھند تحت شرایط قدیمی زندگی کنند. ھمچنین الزم است کھ طبقات باالئی نیز قادر بھ 

چیزی است کھ ما امروز در روسیھ فرمانروائی و حکمرانی بھ شیوۀ قدیم نباشند. و این ھمان 
مشاھده می کنیم. یک بحران سیاسی در جلو چشمان ما بھ بلوغ خود می رسد. بورژوازی تمام 

را بر » توسعۀ صلح آمیز«توان خویش را بھ کار گرفتھ است تا ضدانقالب را حمایت کند و 
ئودال ھر قدر پول کھ مبنای چنین ضدانقالبی تضمین نماید. بورژوازی بھ جالدان و اربابھای ف

ھای می خواستند داد، بورژوازی بھ انقالب ناسزا گفت و آنرا انکار کرد، بورژوازی چکمھ
پوریشکویچ و تازیانۀ مارکوف را لیسید و چاکر آنھا شد، بورژوازی تئوریھایی بر مبنای مباحث 

روشنفکر «البی را لوث کرده و آنرا انق١٩٠٥بیرون کشید، تئوریھایی کھ انقالب » اروپائی«
، ضعیف، جنایت آلود، خیانت کار و چنین و چنانی توصیف کرد.»مآبانھ

]٣[از کادتھا–و ھنوز بورژوازی، علیرغم وقف کردن این ھمھ از پول، شرف و وجدان خود 
توسعۀ «می پذیرد کھ حکومت مطلقھ و مالکان زمین قادر نبودند کھ –گرفتھ تا اکتبریست ھا 

را مھیا » نظمی«و » قانون«ین نمایند، قادر نبودند کھ شرایط اساسی برای را تضم» صلح آمیز
کنند کھ بدون آن ھیچ کشور کاپیتالیستی قادر نیست در قرن بیستم، پھلو بھ پھلوی آلمان و چین 

نوین زندگی کند.
یک بحران سیاسی در سطح تمام کشور روسیھ مشھود است، بحرانی کھ نھ تنھا بر قسمتھایی از 

تم دولتی بلکھ بر بنیاد آن تأثیر خواھد گذاشت، بحرانی کھ بر بنیاد ساختمان تأثیر خواھد سیس
گذاشت و نھ بر یک قسمت جانبی و یا فقط یک طبقۀ آن. صرف نظر از اینکھ لیبرالھا و انحالل 

یورتمھ » شکر خدا ما قانون اساسی داریم«طلبان ما با چھ عبارات چرب و نرمی دایر بر اینکھ 
ند و اینکھ اصالحات سیاسی در دستور روز قرار دارد (فقط اشخاص محدودی رابطۀ برو



١٠٨

نزدیک بین این دو موضوع را نمی بینند)، صرف نظر از اینکھ چھ مقدار از این درازگوئی 
اصالح طلبانھ بیرون می ریزد، حقیقت این است کھ حتی یک نفر انحالل طلب و یا لیبرال ھم 

ای را نشان دھد.ت ھیچ راه اصالح طلبانھنمی تواند در این موقعی
وضعیت تودۀ مردم روسیھ، بدتر گردیدن موقعیت آنھا بھ واسطھ سیاست ارضی جدید (کھ زمین 
داران فئودال باید بھ عنوان آخرین وسیلۀ نجات خویش بھ آن می چسبیدند)، اوضاع بین المللی، 

چنین است جمع کل شرایط –است و طبیعت بحران سیاسی عمومی کھ در کشور ما شکل گرفتھ 
عینی کھ وضع روسیھ را بھ صورت یک موقعیت انقالبی درآورده است چرا کھ اجرای وظایف 
یک انقالب بورژوائی با دنبال کردن سیر فعلی و با وسایلی کھ در دست حکومت و طبقات 

استثمارگر وجود دارد غیرممکن است.
چنین است روابط طبقاتی در روسیھ کھ باعث چنین است وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، 

ای از اعتصابات گشتھ است کھ در اروپای مدرن غیرممکن است، اروپای ظھور نوع ویژه
ای از ای از آن را بھ عاریت بگیرند، آن ھم نمونھمدرنی کھ ھمۀ انواع مرتدھا می خواھند نمونھ

(کھ از پرتو آن انقالب آیندۀ زیو نھ از انقالبھای گذشتھ بورژوا» مشروطیت«شرایط کنونی 
پرولتاریا خواھد درخشید). نھ ظلم بھ طبقات پایین و نھ بحران در میان طبقات باال قادر است 
موجب انقالب گردد؛ آنھا فقط می توانند موجب زوال یک کشور شوند مگر اینکھ آن کشور 

بھ یک حالت فعال انقالب و برخوردار از یک طبقۀ انقالبی باشد کھ بتواند حالت منفعل ستم را 
قیام تبدیل نماید.

ای ھا را بھ انقالب بکشاند، طبقھای کھ حقیقتاً قادر باشد تودهنقش یک طبقۀ واقعاً پیشرفتھ، طبقھ
ای کھ بتواند روسیھ را از زوال برھاند، فقط توسط پرولتاریای صنعتی ایفا خواھد شد. این وظیفھ

پرولتاریا عملی می گردد. این اعتصابات، کھ لیبرالھا از آن است کھ توسط اعتصابھای انقالبی 
(بر طبق قطعنامۀ فوریۀ نفرت دارند و انحالل طلبان قادر بھ درکش نیستند، عبارتند از

یکی از مؤثرترین وسایل غلبھ بر بی تفاوتی، نا امیدی و تفرقھ در میان ) «ح.ک.س.د.ر.
بھ سوی متمرکزترین، ھمزمان ترین و گسترده ترین پرولتاریای کشاورز و دھقانان ... و آنھا را

]٤[»عملیات انقالبی می کشاند.
ھای زحمتکش و مردم تحت استثمار را کھ از حقوق اساسی خویش محروم طبقۀ کارگر، توده

بوده و در ناامیدی بھ سر می برند بھ عمل انقالبی می کشاند. طبقۀ کارگر، بھ آنھا مبارزۀ 
نھا را برای عمل انقالبی تربیت می کند و برای آنھا تشریح می کند کھ انقالبی می آموزد، آ

چطور از مخمصھ رستھ و چگونھ رھائی خویش را بھ دست بیاورند. طبقۀ کارگر آنھا را نھ تنھا 
در حرف، بلکھ در عمل آموزش می دھد، [آموزشی] با مثالھای عینی و نھ مثالھایی از 

ای کھ خواستھای اقتصادی و ھ حاصل از عمل انقالبی تودهماجراجوئی ھای قھرمانان تکرو بلک
اند.سیاسی را درھم آمیختھ

چقدر این افکار ساده و روشن بھ افکار ھر کارگر صادقی کھ فقط اصول مقدماتی تئوری 
نزدیک است! و چقدر دور از روشنفکران خائن بھ گرفتھسوسیالیسم و دمکراسی را فرا 

ناسزا گفتھ و » مخفی«ھای انحالل طلب بھ [جریان] روزنامھسوسیالیسم و دمکراسی کھ در
»نیز سوسیال دمکرات«استھزایشان می کنند و بھ ساده لوحان اطمینان می دھند کھ ایشان 

ھستند.
نبرد اول ماه مھ پرولتاریای سن پترزبورگ کھ از طرف پرولتاریای تمام روسیھ حمایت می 

چشم بینا و گوش شنوا دارند اھمیت تاریخی جریان شد، بار دیگر بھ وضوح بھ آنھایی کھ 
در سن ح.ک.س.د.ر.انقالبی مخفی در روسیھ امروزی را نشان داد. تنھا سازمان حزب 

ھای بورژوازی را مجبور کرد کھ قبل از اول پترزبورگ (کمیتھ سن پترزبورگ) حتی روزنامھ
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٤رد رومانف ھا و ھمچنین ژانویھ و در روز عید سیصدمین سالگ٩ماه مھ ھمچنین در روز 
ھا دیده شده ھای کمیتھ سن پترزبورگ بارھا و بارھا در کارخانھآوریل یادآور شوند کھ اعالمیھ

است.
ھا بھ قیمت فداکاریھای عظیمی تھیھ می شوند. بعضی از اوقات آنھا از نظر ظاھر این اعالمیھ

آوریل، فقط ساعت و محل ٤روز اصال دلپسند نیستند. بعضی از آنھا، مثال دعوت بھ تظاھرات
خط اعالم می کند کھ بھ وضوح بھ صورت مخفی و با عجلھ بسیار در ٦تظاھرات را در 

سوسیال «(از بھ اصطالح ھای مختلف و با چاپھای مختلف تھیھ شده. ما کسانی را داریم چاپخانھ
ا پوزخند کینھ صحبت می کنند، ب» کار زیرزمینی«) کھ وقتی دربارۀ این شرایط »دمکراتھا

اگر تمام حزب محدود بھ جریان مخفی می شد، چند عضو می «جویانھ لب برچیده و می پرسند:
یک ارگان خائن در دفاع لوچ را ببینید، ٩٥)١٨١(شمارۀ (» داشت؟ دویست یا سیصد تا؟

اش از آقای سدوف کھ شجاعت غم انگیز برای اعتراف بھ انحالل طلب بودن را »یاھسرمقال«
این شمارۀ لوچ پنج روز قبل از نبرد اول ماه مھ منتشر شد. یعنی درست در ھمان زمانی دارد.

). آقایان دان، پوترسف و شرکاء کھ چنین ا بود!ھھکھ جریان مخفی در حال آماده کردن اعالمی
ھزاران پرولتر در صفوف ١٩٠٣ای می کنند باید بدانند کھ تا سال اظھار نظرھای وقیحانھ

و حتی ھمین حاال ھزاران و دھھا ھزار کارگر بھ ١٩٠٧ھزار نفر در ١٥٠ند و احزب بوده
ھای جریان مخفی را چاپ و پخش می کنند. اعالمیھح.ک.س.د.ر.عنوان اعضای جریان مخفی 

» قانونیت«اما آقایان انحالل طلب می دانند کھ آنھا بھ خرج جریان مخفی، تحت حمایت 
کھ از دروغھایشان نیز پلیدتر است، » شکلکھایشان«ب پلیدشان و استولیپینی از رد قانونی اکاذی

در امان ھستند.
ای طبقۀ کارگر و کار انقالبی ببینید کھ تا چھ حد این اشخاص پست تماس خود را با جنبش توده

اند! و آن ھم با استفاده از معیارھای خود کھ تعمداًً◌ جھت مناسب بودن بطور کلی از دست داده
دویست یا «لھا تحریف شده است. شما برای یک لحظھ ممکن است فرض کنید کھ برای لیبرا

ھای مخفی شرکت کارگر در سن پترزبورگ در کار چاپ و توزیع این اعالمیھ» سیصد
اند.داشتھ

کارگر، پیشقراوالن پرولتاریای سن پترزبورگ، مردمی » دویست و یا سیصد«نتیجھ چیست؟ 
رات می خوانند، بلکھ مانند سوسیال دمکراتھا نیز عمل می کنند، کھ نھ تنھا خود را سوسیال دمک

مردمی کھ بخاطر این عمل مورد احترام و قدردانی تمام طبقۀ کارگر روسیھ ھستند، مردمی کھ 
یاوه سرائی نمی کنند بلکھ در واقع تنھا حزب سوسیال دمکرات » حزب بزرگ«راجع بھ یک 

ھای مخفی را چاپ و پخش می ، این مردم اعالمیھمخفی موجود در روسیھ را تشکیل می دھند
کنند. انحالل طلبان لوچ (کھ بھ وسیلۀ سانسورچیان استولیپین حمایت می شوند) با استھزاء بھ 

آن و غیره می خندند.» غلو شده«و اھمیت » جریان مخفی«، »دویست یا سیصد نفر«
دوجین از اعضاء کمیسیون ای رخ می دھد! طبق تصمیمی کھ بھ وسیلھ نیم ناگھان معجزه

چاپ و » دویست یا سیصد نفر«ای توسط اجرائی کمیتۀ سن پترزبورگ گرفتھ می شود، اعالمیھ
ھزار نفر چون پیکری واحد در سن پترزبورگ برمی خیزند.٢٥٠–توزیع می گردد 

حزب علنی طبقۀ «ھا و نطقھای انقالبی کارگران در میتینگھا و تظاھرات از یک اعالمیھ
خیال پردازیھایی کھ بھ وسیلۀ آن –یا اصالحاتی از این نوع » آزادی اجتماعات«، »رگرکا

. آنھا از انقالب بھ عنوان تنھا راه رھائی صحبت نمی کنند–لیبرالھا مردم را اغفال می کنند 
صحبت می کنند. آنھا از جمھوری بھ عنوان تنھا شعاری صحبت می کنند کھ در مقابل 

مبنی بر اصالحات، نشان دھندۀ تغییری است کھ برای تضمین آزادی دروغھای لیبرالی 
ای است کھ آگاھانھ جھت دفاع از آن برمی خیزند.ضروری است، نشان دھندۀ نیروھای بالقوه
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دو میلیون سکنۀ سن پترزبورگ این درخواستھا برای انقالب را کھ تا قلب تمام بخشھای 
بینند و می شنوند. تمام سن پترزبورگ از یک مثال زحمتکش و ستمدیدۀ مردم نفوذ می کند، می

ای درمی یابند کھ راه نجات واقعی کدام است و چھ چیزی در ورای واقعی در مقیاس توده
و صدھا –صحبت لیبرالھا دربارۀ اصالحات وجود دارد. تماس ھزاران نفر کارگر با ھم 

ای سن رش اکسیون تودهروزنامۀ بورژوازی، کھ حداقل بھ صورت خالصھ مجبور بھ گزا
در سراسر روسیھ اخبار مربوط بھ مبارزۀ اعتصابی پیگیر پرولتاریای –پترزبورگ شدند 

پایتخت را پخش می کند. ھم تودۀ دھقانی و ھم دھقانانی کھ در خدمت ارتش ھستند اخبار مربوط 
وری و جھت بھ این اعتصابات، درخواستھای انقالبی کارگران و مبارزۀ آنھا را برای یک جمھ

مصادرۀ زمینھای کشاورزی بھ نفع دھقانان را می شنوند. اعتصابات انقالبی، بھ آھستگی اما با 
ھای مردم را برای انقالب تھییج، بیدار، روشن و متشکل می کند.اطمینان، توده

بیان کنندۀ منافع و نیازھای میلیونھا و دھھا میلیون » مردم مخفی«از » دویست یا سیصد نفر«
تند، آنھا حقیقت وضع ناامیدکننده را برایشان نقل می کنند، چشمان آنھا را نسبت بھ ضرورت ھس

مبارزۀ انقالبی بازمی کنند و ایمان آنھا را بھ این مسئلھ قوی می کنند، آنھا را مسلح بھ شعارھای 
ھا را از زیر نفوذ پرطمطراق و کامال جعلی شعارھای اصالح صحیح می سازند و این توده

دوجین انحالل طلب در میان قشر روشنفکر، با » دو یا سھ«لبانۀ بورژوازی نجات می دھند. و ط
استفاده از پولی کھ در خارج و از میان بازرگانان لیبرال برای اغفال کارگران ناآگاه جمع آوری 

می شود، ھمان شعارھای بورژوازی را در میان کارگران می برند.
، سھ اردوگاه ١٩١٣- ١٩١٢ند تمام اعتصابات انقالبی سالھای اعتصاب روز اول ماه مھ، مان

سیاسی را کھ روسیۀ امروز بر طبق آن تقسیم شده است، روشن ساختھ است. اردوگاه جالدان و 
اربابان فئودال، سلطنت و پلیس مخفی. این اردوگاه حداکثر تالش خود را با تمسک بھ روشھای 

ھای کارگر عاجز است. اردوگاه قابلھ با تودهبیرحمانھ کرده است و در حال حاضر در م
اند و طالب بورژوازی، کھ ھمۀ آن، از کادتھا گرفتھ تا اکتبریستھا، فریاد و فغان راه انداختھ

اصالحات ھستند و خود را با این تفکر کھ اصالحات در روسیھ امکان پذیر است، مضحکھ می 
ھای تحت ستم است.ن کنندۀ خواست تودهکنند. اردوگاه انقالب، تنھا اردوگاھی است کھ بیا

تمام کارھای ایدئولوژیکی، ھمھ کارھای سیاسی در این اردوگاه تنھا توسط سوسیال دمکراتھای 
مخفی انجام می شود، بھ وسیلۀ کسانی کھ بھ خوبی می دانند تا چگونھ از ھر نوع فرصت قانونی 

ذیری با طبقۀ پیشرو، یعنی طبقۀ با روح سوسیال دمکراسی استفاده کنند و بطور جدائی ناپ
پرولتاریا پیوند دارند. ھیچ کس از پیش نمی تواند بگوید کھ آیا این طبقۀ پیشرو می تواند با 

ھا را در تمام مسیر منتھی بھ انقالب پیروزمند ھدایت کند یا خیر. ولی این موفقیت رھبری توده
علیرغم تمام دودلی ھا و خیانتھای –ھا بھ چنان راه حلی رھبری توده–طبقھ وظیفۀ خود را 
ھستند، انجام خواھد داد. تمام عناصر زنده و » ھمچنین سوسیال دمکرات«لیبرالھا و آنھایی کھ 

حیاتی سوسیالیسم روسی و دمکراسی روسی ھم اکنون و بھ تنھایی بر اساس مثال مبارزۀ 
انقالبی پرولتاریا و تحت رھبری آن در حال آموزش ھستند.

ز اول ماه مھ امسال، بھ ھمھ جھان نشان داده است کھ پرولتاریای روسیھ با ثبات قدم نبرد رو
مسیر انقالبی خود را طی می کند، مسیری کھ جدا از آن ھیچ راه نجاتی برای روسیھ کھ اکنون 

در حال زنده بھ گور شدن و زوال است وجود ندارد.

و . ای . لنین
١٩١٣ژوئن ١٥

٣١سیال دمکرات شمارهتسو
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٣١جلد مجموعھ آثار لنین،

توضیحات

قصد تأسیس آن را داشت (و. ١٩٠٥مجلس مشاورۀ نمایندگان کھ حکومت تزاری در سال - ١
).٨٧٧صفحھ ،جلد فارسی کلیات،ای. لنین

آوریل) ٦مارس و ٣١و ٣٠مارس (٢٤و ١٨، ١٧منظور تظاھرات اسالوفیل است کھ در - ٢
مرتجع پس از پیروزی صربھا و بلغارھا بر ترکیھ در جنگ اول توسط ناسیونالیستھای١٩١٣

بالکان در سن پترزبورگ برگزار شد.
کادت یا حزب دمکرات مشروطھ طلب. این حزب، حزب عمدۀ بورژوازی روسیھ یعنی - ٣

تأسیس یافت. کادتھا کھ ١٩٠٥حزب بورژوازی لیبرال سلطنت طلب بود کھ در اکتبر سال 
نامیده بودند، » آزادی خلق«وسیلھ استتار خود قرار داده و حزب خود را دمکراتیسم جعلی را 

می کوشیدند تا دھقانان را بھ سوی خود جلب کنند. آنھا سعی داشتند تزاریسم را با شکل سلطنت 
مشروطھ حفظ نمایند. کادتھا بعدھا بھ حزب بورژوازی امپریالیستی تبدیل شدند. پس از پیروزی 

ھا و طغیانھای ضدانقالبی دست کتبر کادتھا بر ضد جمھوری بھ توطئھانقالب سوسیالیستی ا
).٨٧٧صفحھ –چاپ فارسی –زدند (آثار منتخب لنین در یک جلد 

.٤٥٧صفحھ ١٨جلد ،آثار لنینمجموعھ- ٤

جنگ طبقاتی در دابلین

ۀ نیم میلیون شھری کھ از نوع شھرھای کامال صنعتی نیست، با سکن–در دابلین، پایتخت ایرلند 
مبارزۀ طبقاتی کھ در تمام شئون زندگی جامعۀ سرمایھ داری در ھمھ جا رخنھ می کند، تا بھ –

حد جنگ طبقاتی پیش رفتھ است. پلیس کامال وحشی شده؛ پلیسھای مست بھ کارگران آرام حملھ 
گر (بیش از ھا می ریزند، پیران، زنان و کودکان را آزار می دھند. صدھا کارمی کنند، بھ خانھ

اینھا تلفات این جنگ ھستند. تمام رھبران برجستۀ –دو نفر کشتھاند و نفر) زخمی شده٤٠٠
اند. مردم برای صلح آمیزترین سخنان بھ زندان افکنده می شوند. شھر کارگران دستگیر شده

مانند یک اردوگاه نظامی است.
شوری آزاد، آرام، با فرھنگ و متمدن چھ اتفاقی افتاده است؟ چگونھ چنین جنگی می تواند در ک

درگیر شود؟
ایرلند چیزی مانند لھستان بریتانیا است، شاید بیشتر شبیھ گالیسیا باشد تا لھستان کھ بھ وسیلۀ 
ورشو، لودز و دومبرووسکی نمایندگی می شود. ستم ملی و ارتجاع کاتولیک کارگران این 

دھقانان را بھ بردگان بی رمق، نادان و کودن اند است، و کشور بدبخت را تبدیل بھ گدا کرده
روحانیت، و بورژوازی را بھ صورت ستون پیاده نظام با نقاب میھن پرستانھ، متشکل از 
سرمایھ داران، مستبدین حاکم بر کارگران تبدیل کرده و سرانجام حکومت را تبدیل بھ یک دار و 

دستۀ قداره بند کھ عادت بھ ھر نوع خشونتی دارد.
(یعنی بورژوازی ایرلند) پیروزند. بورژوازی ایرلند ال حاضر ناسیونالیستھای ایرلندیدر ح

ت میکا(حزمینھا را از مالکان انگلیسی می خرد، حکومت مستقل خودش را بھ دست می آورد
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ملی معروفی کھ برای آن چنین مبارزۀ سرسخت طوالنی بین ایرلند و انگلیس جریان داشتھ 
حکومت خواھند » خودی«با شرکت کشیشان ایرلندی » خودی«بر کشوراست)؛ آنھا بھ آزادی

کرد.
امور «خود را، یعنی پختگی خود را در » ملی«بلھ بورژوازی ناسیونالیست ایرلند پیروزی 

با اعالم جنگ تا سرحد نابودی با جنبش کارگری ایرلند جشن می گیرد.» دولت
در حقیقت قدرت او کمتر از رھبر سرمایھ داریک حاکم انگلیسی در دابلین زندگی می کند، اما

ای وای بر من!)، - » استقالل(«استقالل، ناشر [روزنامۀ] دابلین است کھ شخصی بھ نام مرفی
سھامدار اصلی و مدیرعامل ترامواھای دابلین، و سھامدار در بسیاری کار و کسبھای سرمایھ 

یرلندی اعالم داشتھ است کھ حاضر است داری دابلین است. مرفی از طرف تمام سرمایھ داران ا
ھای کارگری کھ ھفتصد و پنجاه ھزار پوند (تقریباً ھفت میلیون روبل) برای نابود کردن اتحادیھ

ایرلند خرج کند.
اند. کارگران ایرلندی، کھ بصیرت و ھا بھ صورتی عالی شروع بھ رشد کردهو این اتحادیھ

» ملی«ی ایرلند را کھ در کار جشن گرفتن پیروزی آگاھی طبقاتی می یابند، اراذل بورژواز
، دبیر اتحادیۀ گران ایرلندی در شخص رفیق الرکینخود ھستند تحت فشار قرار می دھند. کار

اند. الرکین ناطقی برجستھ و مردی با کارگران حمل و نقل ایرلند، رھبری با استعداد یافتھ
آن تودۀ –گران غیر ماھر انجام داده است انرژی جوشان ایرلندی است کھ معجزاتی در بین کار

کارگران بریتانیائی، کھ غالباً بھ وسیلۀ روحیۀ ملعون خرده بورژوایی، لیبرال و اشرافی 
اند.کارگران ماھر بریتانیائی از کارگران پیشرو جدا گشتھ

ھای کارگری ایرلندی دمیده شده است. کارگران غیر ماھر بطور بی روح جدیدی بھ اتحادیھ
–اند اند. حتی زنان شروع بھ سازمان یافتن کردهھای کارگران دمیدهنظیری جان تازه بھ اتحادیھ

چیزی کھ قبال در ایرلند کاتولیک مذھب سابقھ نداشت. اینطور بھ نظر می رسد کھ دابلین از 
لحاظ سازمانھای کارگری بھ یکی از شھرھای پیشگام در تمام بریتانیای کبیر تبدیل می شود. 
کشوری کھ در گذشتھ با کشیشھای چاق شکم گنده و کارگران فقیر، گرسنھ و ژنده پوشی کھ حتی 

ھا لباسھای مندرس خود را می پوشیدند زیرا کھ بنیۀ خرید لباس یکشنبھ نداشتند، در یکشنبھ
مشخص می شد. این کشور گرچھ در زیر یوغ ملی دوگانھ و سھ گانھ است، شروع بھ تبدیل 

با یک لشکر سازمان یافتۀ کارگران کرده است.شدن بھ کشوری
کرد. در ابتدا دویست » الرکینیسم«بلھ، مرفی، اعالن جنگ صلیبی بورژوازی علیھ الرکین و 

تلخکارگر تراموا از کار اخراج شدند تا بھ اعتصابی در اثنای جشن دامن زده و کل مبارزه را 
کرد و خواستار بازگشت مجدد کارگران کنند. اتحادیۀ کارگران حمل و نقل اعالم اعتصاب 

برکنار شده گشت. مرفی نقشۀ بستن در بھ روی کارگران را ریخت. کارگران با بر زمین 
گذاردن ابزارھا تالفی کردند. جنگ در سراسر جبھھ برپا شد. خشم بھ جوش آمد.

بخش برای شرکت در جنبش آزادی١٨٦٧ضمناً او نوۀ الرکین مشھوری است کھ در –الرکین 
نطقھای آتشین در میتینگھا کرد. در این نطقھا الرکین خاطرنشان ساخت کھ –ایرلند اعدام شد 

حزب بورژوازی انگلیس، دشمن حکومت ملی ایرلند، آشکارا بھ فراخوان مقاومت در برابر 
حکومت پرداختھ، تھدید بھ انقالب می کرد، بھ سازمان دادن مقاومت مسلحانھ در برابر حکومت 

رداختھ و مطلقاً بی امان، کشور را سرشار از درخواستھای انقالبی می کرد.ملی پ
کارسون، لندوندری، و بونار الو (پوریشکویچ انگلیسیاما آنچھ کھ ارتجاعیون و شوونیستھای 

ھای انگلیسی، ناسیونالیستھایی کھ ایرلند را زجر می دھند) ممکن است انجام دھند، کارگران 
کھ انجام دھند. الرکین دستگیر شد. میتینگی کھ بھ وسیلۀ کارگران سوسیالیست ممکن نیست

فراخوانده شده بود قدغن شد.
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لکن ایرلند روسیھ نیست. کوشش برای از میان بردن حق تجمع موجب برخاستن طوفانی از 
شد. در محاکمھ الرکین متھم گردید و در واقع مرفی را ضرورینفرت گردید. محاکمھ الرکین 

ه متھم نشانید. با سؤال پیچ کردن شاھدھا، الرکین ثابت کرد کھ مرفی در شب در جایگا
ای طوالنی با حاکم داشتھ است. الرکین اعالم داشت کھ پلیس جیره خوار دستگیریش، مکالمھ

مرفی است و ھیچ کس جرأت انکار ادعای او را نکرد.
ک ضربھ نابود کرد). الرکین الرکین بھ قید ضمانت آزاد شد (آزادی سیاسی را نمی توان بھ ی

اعالم داشت کھ در میتینگی حاضر خواھد شد، و مھم نیست کھ اتفاقی بیافتد. و مسلماً او بطور 
ناشناس در میتینگ حاضر شد، و شروع بھ صحبت کردن با جمعیت نمود. پلیس او را شناخت، 

جمعیت را چماق دستگیر کرد و کتک زد. برای دو روز چماق دیکتاتوری پلیس در گردش بود،
ھای کارگران ریخت. می زدند، با زنان و کودکان وحشیانھ رفتار می کردند. پلیس بھ خانھ

کارگری بھ نام نوالن را کھ عضو اتحادیۀ کارگران حمل و نقل بود آنقدر زدند تا جان سپرد. 
کارگر دیگری نیز بر اثر جراحات وارده، مرد.

تقویم قدیم) مراسم تدفین نوالن انجام شد. کارگران دابلین اوت بھ ٢٢سپتامبر (٤روز پنج شنبھ 
نفری در پس تابوت رفیق خود حرکت کردند. وحشیگریھای پلیس تخفیف ٥٠٠٠٠ای در دستھ

یافت، جرأت نکردند کھ مزاحم جمعیت شوند، و نظمی نمونھ برقرار شد. یک پیرمرد ایرلندی بھ 
ظاھراتی است کھ برای تدفین پارنل شکوه تر از تاین تظاھرات با«خبرنگاری آلمانی گفتھ بود:

».(رھبر ملی نامدار ایرلند) انجام شد
حوادث دابلین مشخص کنندۀ نقطۀ عطفی در تاریخ جنبش کارگری و سوسیالیسم در ایرلند است. 

ھای کارگری ایرلند را نابود می کند. او فقط موفق شده است مرفی تھدید کرده است کھ اتحادیھ
ن بقایای نفوذ بورژوازی ناسیونالیست ایرلند را بر روی کارگران ایرلندی نابود کند. او کھ آخری

کمک بھ پوالدین کردن جنبش انقالبی مستقل طبقۀ کارگر در ایرلند کرد کھ آزاد از ھر گونھ 
تعصبات ملی گرایانھ است.

اوت بھ تقویم قدیم) ١٩ھای کارگری کھ در اول سپتامبر(این مطلب بالفاصلھ در کنگرۀ اتحادیھ
علیرغم مقاومت –در منچستر گشایش یافت دیده شد. حوادث دابلین ھیئتھای نمایندگی را 

ھای کارگری با روحیۀ خرده بورژوایی آنھا و تحسینی کھ برای رھبران فرصت طلب اتحادیھ
بھ عمل ومیشعلھ ور ساخت. از ھیئت نمایندگی کارگران دابلین استقبال عم–کارفرمایان دارند 

، رئیس ھیئت مدیرۀ اتحادیۀ مھندسان شعبۀ دابلین دربارۀ خشونتھای نفرت آمد. نماینده پارتریج
انگیزی کھ در دابلین بھ وسیلۀ پلیس انجام شد، صحبت کرد. یک دختر جوان کارگر وقتی کھ 

او را پلیس بھ خانۀ او ھجوم آورد، تازه بھ بستر رفتھ بود. او در قفسھ پنھان شد، ولی موھای
(اگر کھ شخص بتواند آنان را » انسانھا«کشیدند و بیرونش آوردند. پلیسھا مست بودند. این 

انسان بخواند) یک پسر بچۀ ده سالھ و حتی یک کودک پنج سالھ را کتک زدند! پارتریج دو بار 
بھ جھت نطق کردن، کھ خود قاضی پذیرفتھ بود کھ صلح آمیز بوده، توقیف شد. پارتریج گفت 

».مطمئن ھستم کھ اکنون اگر بخواھم کھ دعای خداوند را در انظار بخوانم دستگیر خواھم شد«
کنگرۀ منچستر یک ھیئت نمایندگی بھ دابلین فرستاد. در دابلین بورژوازی دوباره اسلحۀ 
ناسیونالیسم را برداشت (درست مانند بورژوازی ناسیونالیست لھستان، یا در اوکرائین یا در 

خوشبختانھاما » انگلیسیھا را نباید کاری در خطۀ ایرلند باشد!«یان!) و اعالم کرد کھ میان یھود
*ناسیونالیستھا قبال نفوذ خود را بر کارگران ایرلندی از دست داده بودند.

اکنون ابراز نگرانی می کنند کھ الرکین یک حزب کارگری مستقل ایرلندی سازمان ناسیونالیستھای ایرلندی*
خواھد داد کھ اجباراً باید در اولین مجلس ملی ایرلند بھ حساب آورده شود.
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سخنانی کھ در کنگرۀ منچستر ابراز شدند از نوعی بودند کھ برای مدتی طوالنی شنیده نشده بود. 
مبنی بر اینکھ تمام کنگره بھ دابلین منتقل شود و اعتصابی عمومی در تمام ای طرح شد قطعنامھ

رئیس ھیئت مدیرۀ اتحادیۀ معدنچیان اظھار داشت Smillieبریتانیا سازمان داده شود. اسمیلی 
کھ روشھای بکار گرفتھ شده در دابلین کارگران بریتانیایی را وادار می کند کھ بھ انقالب متوسل 

ه از سالح را بیاموزند.شوند و استفاد
آنھا دفاع از –ھای کارگر بریتانیائی بھ آھستگی اما مطمئناً راه جدیدی در پیش می گیرند توده

امتیازات کوچک اشرافیت کارگری خود را بخاطر مبارزۀ بزرگ قھرمانانۀ خود، بخاطر یک 
کارگران بریتانیائی، با نظام جدید اجتماعی رھا می کنند. و موقعی کھ در این راه قرار گرفتند، 

انرژی و سازمان خود، سوسیالیسم را سریعتر و ایمن تر از ھر جای دیگر بھ وجود خواھند 
آورد.

٢٣سورنایا پراودا شمارۀ 
١٩١٣اوت ٢٩

٥ناخ پوت شمارۀ 
١٩١٣اوت ٣٠

.و:امضاء
١٩مجموعھ آثار لنین، جلد 

کار در مجامع قانونی

و مقامات حزب.کنفرانس مشترک کمیتۀ مرکزی ح.ک.س.د.ر، ١٩١٣قطعنامۀ تابستان 

در دورۀ کنونی تجدید حیات مبارزۀ اقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگر، بخصوص ضروری - ١
ھای کارگری، است کھ فعالیتھا بھ تمام مؤسسات قانونی طبقۀ کارگر گسترش یابد (اتحادیھ

مانند آن).کلوپھا، مؤسسات بھ نفع بیماران، انجمنھای تعاونی و
تمام فعالیتھا در مؤسسات قانونی طبقۀ کارگر نباید با روحیۀ بیطرفی انجام داده شوند بلکھ - ٢

در لندن و کنگرۀ بین المللی اشتوتگارت .باید در رابطھ با روح تصمیمات کنگرۀ ح.ک.س.د.ر
ھای طبقۀ گروهباشند. سوسیال دمکراتھا باید برای تمام سازمانھای طبقۀ کارگر از گسترده ترین

کارگر عضوگیری کنند و مصراً از تمام کارگران صرف نظر از عقیدۀ حزبی آنھا بخواھند کھ 
بھ آنھا بپیوندند. اما خود سوسیال دمکراتھا در این مؤسسات باید خود را بھ صورت گروھھای 

و حزب حزبی شکل بدھند و با فعالیتھای دامنھ دار و منظم، نزدیک ترین روابط بین مؤسسات 
سوسیال دمکرات را برقرار کنند.

تجربۀ بین المللی و جنبش طبقۀ کارگر خود روسیھ بھ ما می آموزد کھ الزمست کھ از ابتدای - ٣
ھای کارگری، جماعات تعاونی، کلوپھا و غیره) بکوشیم کھ ھر یک کار این سازمانھا (اتحادیھ

کرات می کنیم. این کنفرانس مصراً از از آنھا را تبدیل بھ یکی از پایگاھھای حزب سوسیال دم
تمام اعضای حزب می خواھد کھ این وظیفۀ مھم را در نظر داشتھ باشند، زیرا کھ این بخصوص 

حزب بکار گیرند، از علیھ در روسیھ، کھ انحالل طلبان منظماً می کوشند کھ جماعات قانونی را 
کارھای ضروری است.
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ئتھای نمایندگی برای مؤسسات بھ نفع بیماران، در تمام کنفرانس معتقد است کھ در تعیین ھی- ٤
ھای کارگری و غیره الزمست، در حالیکھ وحدت کامل جنبش و تسلیم اقلیت بھ فعالیتھای اتحادیھ

اکثریت را حفظ می کنیم، سیاست حزب را تعقیب نمائیم، و انتخاب ھواداران حزب برای تمام 
ائیم.پستھای مسئولیت دار و غیره را تأمین نم

برای جمع بندی تجارب فعالیتھای عملی در مؤسسات قانونی طبقۀ کارگر مطلوب است کھ - ٥
کنفرانسھای متواترتری با شرکت اعضای فعال در سازمانھای قانونی محلی طبقۀ کارگر ترتیب 
داده شود و بیشترین شمار ممکن از نمایندگان اعضای گروھھای حزب کھ در این انجمنھای 

لیت می کنند بھ کنفرانسھای عمومی حزبی دعوت شوند.قانونی فعا

١٩١٣تحریر در سپتامبر 
١٩١٣انتشار در دسامبر 

کنفرانس١٩١٣تذکرات و تصمیمات تابستان «در جزوۀ
»و مقامات حزب.کمیتۀ مرکزی ح.ک.س.د.رمشترک

١٩مجموعھ آثار لنین، جلد 

»ات دوما مواد مورد مناقشھ در داخل گروه سوسیال دمکر« از 

ھایخواست کارگران آنطور کھ بھ وسیلۀ اتحادیھ
کارگری سن پترزبورگ نشان داده شد چیست؟

بر ھمگان روشن است کھ کارگران فلزکار رشدیافتھ ترین و پیشرفتھ ترین بخش طبقۀ کارگر 
اسر ھستند، نھ تنھا در سن پترزبورگ، بلکھ در سراسر روسیھ، و نھ تنھا در روسیھ بلکھ در سر

جھان.
خودو در روزی کھ کارگران فلزکار تشکیل جلسھ دادند، –ھیچ کس نمی تواند انکار کند 

تمام طبقۀ کارگر روسیھ ھستند.پیشگامانکھ کارگران فلزکار –انحالل طلبان این را پذیرفتند 
میتینگ کارگران فلزکار سن پترزبورگ چھ چیزی را ثابت کرد؟

رائی بود. دو لیست نامزدی وجود داشت.جلسھ برای انتخاب کمیتۀ اج
یک لیست در روزنامۀ انحالل طلبان طبع و نشر شده بود و بھ وسیلۀ آنھا پشتیبانی می شد کھ 

انحالل طلب بنام بود.نامھای تعدادیشامل 
بود.ضد انحالل طلبلیست دیگر کھ در پراودا چاپ شده بود 

تصمیم اتحادیھ بیرون دادند، اما تقلب آنھا بھ آنان انحالل طلبان متقلبانھ لیست خود را بھ عنوان
کمک نکرد.

١٥٠نفر شرکت کرده بودند. از اینھا فقط حدود ٣٠٠٠در میتینگ کارگران فلزکار در حدود 
نفر رأی خود را بھ نامزدھای لیست انحالل طلبان دادند.

آشکار کرد. کارگران این بھ روشنی کامل خواست کارگران دارای آگاھی طبقاتی و پیشرفتھ را
بھ ھیچ وجھ اجازه نمی دھند کھ نام انحالل طلبی ذکر شود.

ھا ھنوز از ھای کارگری در سن پترزبورگ، تنھا اتحادیۀ کارگران چاپخانھاز بین تمام اتحادیھ
، و بھ این وسیلھ خود را از بقیۀ کارگران سن پترزبورگ ]١[انحالل طلبان پشتیبانی می کند
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انحالل » باب میل«ید. اما حتی در آنجا، باید در نظر گرفتھ شود کھ ھمھ چیز منفرد می نما
ھا، نجارھا، طالکاران و نقره کاران، طلبان نیست. آیا افراد زیادی در بین شاگردان مغازه

ھا و مانند آن می توان یافت کھ انحالل خیاطھا و نانواھا، کارگران ساختمانی، مستخدمین میخانھ
ین کنند؟ آنھا چند نفر ھستند و کجایند؟ آیا تعداد زیادی از این تحسین کنندگان را طلبان را تحس

می توان در مؤسسات فرھنگی و آموزشی یافت؟ شواھد بسیار کمی از آنھا وجود دارد! و ھنوز 
، در دفاع از قانونی »دیوانگی اعتصاب«و » جریان مخفی«انحالل طلبان در بدگویی کردن از 

صالحات استولیپین، ادعا می کنند کھ ھر چھ کھ قانونی است از آنھا حمایت می بودن در پناه ا
کند! روشنفکران طبقۀ کارگر چھ کسی را پشتیبانی می کند؟ در آخرین شمارۀ روزنامھ مان، 

نمایندۀ بلشویک در ٦مراتب تھنیت خود را بھ شش نفر [منظور دانشجوی طبقۀ کارگر١٠٦
شتند و انحالل طلبان را محکوم کردند.دومای چھارم است] اظھار دا

می زنند. ریشخنداکثریت کارگران بھ خواستدر تعقیب رھبری انحالل طلبان، ھفت نماینده 
ھا، با میتینگ کارگران فلزکار، با این مطلب با انتخابات دوما، با جمع آوری پول برای روزنامھ

تیبانی کھ ھفتھ نامۀ بیمھ در جواب بھ تمام فعالیتھای جنبش قانونی و با جنبش بیمۀ فعلی (پش
تقاضای شش نمایندۀ کارگران ابراز داشت) ثابت شده است.

ای کھ بھ خواست اکثریت کارگران ریشخند می زنند باید نتیجۀ گریز ناپذیر آنرا اگر ھفت نماینده
.با اکثریت کارگران اصرار کنند، بخاطر داشتھ باشندمخالفتدر خودشاندر تعقیب خواست 

٢٢زا پراودو شمارۀ 
١٩١٣اکتبر ٢٩

١٩مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

ود دارد:» مارکسیسم و انحالل طلبی«در مجموعۀ -١ ارت وج ن عب ارۀ ای کار «توضیحی درب آش
».است کھ حتی این اتحادیۀ ھم اکنون شروع بھ رویگردانی از انحالل طلبان کرده است

در جنبش اتحادیۀ کارگرینارودنیک ھا و انحالل طلبان 

یک پذیرش ذیقیمت

» دستھ بندی گرائی«ھای اخیر روزنامۀ نارودنیکھای چپ در کنار شکایات راجع بھ در شماره
ما(پراودیستھا)، پذیرش ذیقیمتی از جانب چندین نارودنیک راجع بھ نظریات آنھا دربارۀ 

ظریات انحالل طلبان است. ما موضوع مھم جنبش اتحادیۀ کارگری می یابیم کھ موافق با ن
ایم، اما مسلماً خوشایند است کھ این اعتراف را از مخالفین خود بشنویم.ھمیشھ اینرا گفتھ

ھا را حریم در مورد این مسئلھ ما عمیقاً از بلشویکھا متمایز ھستیم، بلشویکھا کھ اتحادیھ«
» انحالل طلبان«نیکھا بجای مخصوص خود می دانند[!] ... نقطھ نظر منشویکھا [بھ علتی نارود

دربارۀ اتحادیھ بمنزلۀ یک سازمان خارج از دستھ بندیھا مطابق است با »] منشویکھا«می گویند 
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» نظر ما [نارودنیکھا]. این شاید بخاطر روابط خوب ما با منشویکھا در فعالیتھای گذشتھ باشد.
نوشتھ شده بود.٦این مطلب در ورنایا میسل شمارۀ 

خط مشی انتخاب شده بھ وسیلۀ آن «مۀ نارودنیک چپ اضافھ می کند کھ ھمان روزنا
اند، بھ ھیچ وجھ متفاوت از خط مشی ھایی کھ در آنھا نارودنیکھای چپ متصدی بودهاتحادیھ
».ھای بھ اصطالح انحالل طلب نیستاتحادیھ

شود کھ یک پذیرش فوق العاده صادقانھ و ذیقیمت! بنا بھ گفتھ خودشان چنین معلوم می 
ھای کارگری دقیقاً بھ ھمان در جنبش اتحادیھ» کھ بطور ترسناکی چپ ھستند«نارودنیکھای ما 

طریقی رفتار می کنند کھ انحالل طلبان.
نتیجھ بلوکھا (توافقات و اتحادھا) بین انحالل طلبان و نارودنیکھا است علیھ مارکسیستھا، چیزی 

کھ مکرراً در مطبوعات ما ذکر شده است.
ویکایا میسل نارودنیکی حتی صادقانھ از این دستھ بندی بین نارودنیکھای چپ و انحالل ست

طلبان علیھ مارکسیستھا دفاع می کند.
در طول دورۀ کنونی برتری پراودیستھا در سازمانھای «می نویسد کھ:٢ستویکایا میسل شمارۀ 

ی بین نارودنیکھا و لوچیستھا اتحادیۀ کارگری ... ھیچ چیز وحشتناک یا عجیبی در توافقات موقت
*»وجود ندارد.

انجام می شوند، اما از » چنین چیزھایی«انحالل طلبان چنین رک گو نیستند. آنھا می دانند کھ 
آنھا صحبت نمی کنند. خود را سوسیال دمکرات نامیدن و در عین حال متحد یک حزب بیگانھ 

توان آنرا نھانی تعقیب کرد.است کھ فقط می» تاکتیکی«علیھ سوسیال دمکراتھا شدن 
اما این ھیچ چیز را تغییر نمی دھد. اتحاد بین انحالل طلبان و نارودنیکھا در جنبش اتحادیۀ 

است. و در وضعیت کنونی گریز ناپذیر است. حقیقتکارگری (و در اجتماعات آموزشی) یک 
یسم ثابت قدم، در تمام انحالل طلبان و نارودنیکھا بھ وسیلۀ دشمنی مشترک خود نسبت بھ مارکس

ھای کارگری بر این اساس کھ ھر دو اند. آنھا در فعالیت اتحادیھھای فعالیت متحد گردیدهزمینھ
ھستند متحد » خواه نخواه بیطرف گرائی«و » بیطرف گرائی از روی ضعف«نمایندگان 

ای ندارند. اتحادیھاند. نھ انحالل طلبان و نھ نارودنیکھا ھیچکدام نفوذ حقیقی ای در جنبش گشتھ
با مارکسیستھا را دارند. این تقاضا از نقطھ » برابری«اگر چھ اقلیتی ناتوانند، اینان تقاضای 

تمام » بیطرف گرائی«فقط از نظر بیطرف گرائی قابل دفاع است. از اینرو » تئوریک«نظر 
گروھھای دارای نفوذ اندک در جنبش طبقۀ کارگر است.

فقط بھ قصد حفظ ناگروه گرائی سازمانھای «آنھا با انحالل طلبان نارودنیکھا می گویند کھ
) متحد می شوند.٤و ٢ھای ستویکا میسل شماره»(کارگری علیھ مطالبات افراطی پراودیستھا

پراودیستھا چیست؟ آیا درب ھیچ اتحادیھ یا انجمنی را بر روی کارگرانی کھ » مطالبات«این 
ای بر ھیچ اتحادیھ» برچسبی«اند؟ آیا ظر آنھا ھستند بستھدارای نظر سیاسی ای متفاوت از ن

اند! اند؟ آنھا ھیچ کاری از این قبیل نکردهاند؟ آیا ھیچ سازمانی را دچار انشعاب کردهچسبانده
اند و نمی توانند چنین کنند. منظور آنھا از از این نوع نقل نکردهمدرکمخالفین ما حتی یک 

ک * الی از ی رد شده، مث مانش از تعجب گ دی «آقای بوریس ورونف نویسندۀ مقالھ، در حالی کھ چش تھ بن دس
ھباور نکردنی را» گرائی ی از اتحادی ۀ یک ت اجرائی گ ھیئ ھ در میتین د. اینک ک «ھا نقل می کن ئلۀ کم ا مس آنھ

ره) را  ھا و غی کردن بھ مطبوعات پراودیست و مسائل تکنیکی مربوط بھ نشر (چگونگی بھبود مکاتبات، بخش
ھ» مورد بحث قرار دادند. ھ روزنام ارگران پیشچھ وحشتناک! عجب جنایتی است کھ ب م ک ھ دھ ھ ن رو را ای ک

ان را از  وی خودش د جل ی توانن متحد می کند با مکاتبھ و نظایر آن کمک شود! بعد از این چطور نارودنیکھا م
اینکھ در آغوش انحالل طلبان بیافتند بگیرند؟
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تھا آنست کھ پراودیستھا نمی خواھند پیوندی با سیاست خرده پراودیس» مطالبات افراطی«
در یک بورژوائی نارودنیکھا و انحالل طلبان داشتھ باشند، و در حالیکھ تسلیم اکثریت کارگران

می شوند، برای نفوذ عقاید مارکسیستی خود می جنگند.اتحادیۀ معین
ایم. این نارودنیکھا و انحالل طلبان هما ھیچگاه گناھانی را کھ بھ ما نسبت می دھند مرتکب نشد

اند و این ھم مدارک. چند سال پیش نارودنیکھا اکثریت را ھستند کھ آن گناھان را مرتکب شده
در اتحادیۀ کارگران راه آھن بھ دست آوردند. چنین اتفاقی نھ بھ جھت حمایت کارگران از آنھا 

جھت سایر شرایط اتفاقی روی داد. بلکھ بھ جھت حمایت کارمندان راه آھن از آنھا و بھ 
» موضع«بر اتحادیھ چسباندند، آنرا مجبور کردند » برچسبی«نارودنیکھا چھ کردند؟ فوراً 

خاص خود را بگیرد، سوسیال دمکراتھا و کارگران غیرحزبی را بیرون کردند، و آنان را 
ای موازی آن برای خود تشکیل دھند.مجبور نمودند کھ اتحادیھ

بود. آنھا شتابیدند تا اولین پیروزی شانسی خود را با » مطالبۀ افراطی«قعاً یک آن کار وا
ھای دیگر نمی کنند برچسب زدن مستحکم کنند. این واقعیت کھ نارودنیکھا این کار را در اتحادیھ

نھ بخاطر آنست کھ آنان بسیار با فضیلت ھستند، بلکھ بھ جھت آنست کھ نفوذ آنھا ھمھ جا در 
است.بسیار ناچیزران میان کارگ

این دربارۀ انحالل طلبان نیز صادق است. وقتی کھ آنان بر اتحادیۀ کارگران فلزکار تسلط 
داشتند، آنرا بھ صورت یک شعبھ از سازمان انحالل طلبان درآوردند. نشریۀ اتحادیھ مقاالتی 

]١[یست، متال٢ناش پوت ص ٢٠منتشر می کرد(شمارۀ » جریان مخفی«تحریک کننده علیھ 
و غیره)، گرچھ ھیچ میتینگ عمومی متشکل از اعضای اتحادیھ ھرگز مشی انحالل ٣شمارۀ 

طلبان را نپذیرفت.
پراودیستھا این است کھ » مطالبات افراطی«چنین است حقایق واقعی.  منظور آنھا از 

حل و پراودیستھا می کوشند کھ کارگران را وادارند کھ امور خود را بھ وسیلۀ رأی اکثریت 
رأی آوردند و ٣٠٠٠فصل نمایند. اگر در یک میتینگ عمومی کارگران فلزکار، پراودیستھا 

انحالل طلبان و نارودنیکھا روی ھم رفتھ صد یا دویست رأی، از ما انتظار می رود کھ بنام بھ 
! اینست معنی ناگروه گرائی ٢٠٠برابر است با ٣٠٠٠قبول کنیم کھ » ناگروه گرائی«اصطالح 

نارودنیکھا.-الل طلبان انح
ما از بیطرف گرائی دفاع نمی کنیم؛ ما مخالف آن ھستیم. اما ما، مانند نارودنیکھا و انحالل 

ای بھ دست می آورند، رفتار نمی کنیم. تنھا طلبان وقتی کھ بطور اتفاقی اکثریت را در اتحادیھ
از دست می دھند و عقل خود را» پیروزی«گروھھای ضعیف و بدون ھیچ اصولی در اولین 

می شتابند پیروزی خود را بھ وسیلۀ اکثریت یک رأی یا مانند آن مستحکم کنند. آنھا در چنین 
حالی از فرط ھیجان و در شتاب اینکھ مبادا چنین فرصت طالئی را از دست دھند، عجوالنھ در 

آن می خود تجدیدنظر می کنند، بیطرفی خود را از یاد می برند و برچسبی بر » اصول«
چسبانند. مارکسیستھا چنان رفتار نمی کنند. آنھا میھمانان اتفاقی جنبش کارگری نیستند. آنھا می 

ھا موضع آنھا را بر مبنای مارکسیسم قبول خواھند کرد. آنان دانند کھ دیر یا زود تمام اتحادیھ
خلق نمی کنند، بھ مطمئن ھستند کھ آینده متعلق بھ عقاید آنھاست، و بنابراین حوادث را بھ زور 

ھا سیخ نمی زنند، و بھ آنھا برچسب نمی چسبانند یا آنھا را منشعب نمی کنند.اتحادیھ
آنھا با مداومت و اطمینان تبلیغات مارکسیستی خود را انجام می دھند. با حوصلھ مارکسیسم را 

ھای فاقد ای در بین گروھبھ کارگران می آموزند، از زندگی درس می آموزند، و ھیچ معاملھ
اصول آنان را از جاده منحرف نمی کند.

ھای حزبی ھای کارگری باید اتحادیھزمانی بود کھ انحالل طلبان امروز تقاضا داشتند کھ اتحادیھ
باشند و نمایندگی رسمی در حزب داشتھ باشند. زمانی بود کھ نارودنیکھا اتحادیۀ کارگران راه 



١١٩

ت از برنامۀ آنھا قسم بخورند. امروز ھر دو بھ جھات آھن را مجبور کردند کھ رسماً بھ متابع
اند، و موضع بیطرف گرائی دارند. آنھا را ضعف سیاسی شان مجبور بھ کامال مخالف چرخیده

اینکار کرده است.
ما راه قدیم خود را تعقیب می کنیم، کھ مدتھا پیش اعالم شده و بھ وسیلۀ تمام مارکسیستھا 

لبان کامال حق دارند کھ داخل اتحاد با نارودنیکھا شوند. اما این پشتیبانی می شود. انحالل ط
نارودنیکھا بھ –اتحادی بر مبنای ترک اصول و ضعف است. راھی کھ بلوک انحالل طلبان 

ھا پیشنھاد می کنند راه کارگران پیشرو نیست.اتحادیھ

٣٠پوت پراودی شمارۀ 
١٩١٤مارس ٧

٢٠مجموعھ آثار لنین، جلد 

تتوضیحا

١-Metallist ورگ از ن پترزب ھ در س ود ک اران ب پتامبر(٢٦ھفتھ نامھ ارگان اتحادیۀ فلزک ٩س
ر)  ا ١٩١١اکتب ن ٢٥(١٢ت ال ١٩١٤) ژوئ د. ک ی ش ر م ا ٤٥منتش د. ت ر ش ماره از آن منتش ش
ا ١٩١٣ دند ام ی ش رل م ان کنت الل طلب ط انح ھ توس ۀ اتحادی تاران روزنام ھیئت اجرائیھ و ویراس

س از انت ھ پ ھ در م ۀ اتحادی ت اجرائی ات ھیئ ویکھا ١٩١٣خاب ھ بلش ریۀ آن ب ھ و نش رل اتحادی کنت
ماره د. ش ل ش ریھ در ٣٤(١٠) و ٣٢(٨)، ٣١(٧ھای منتق ین ١٩١٣) نش ۀ لن اب «مقال اعتص

اران در  کی » ١٩١٢فلزک ادایف و گ.ا. پتروفس کی، ا.ی. ب رد. م.س. المینس ر ک را منتش
ی در پیوندی نزدیک با تودهنویسندگان نشریھ بودند. متالیست  ھای طبقھ کارگر داشت و نقش مھم

ریھ  ن نش رای ای ایی ب زاری مزاحمتھ ای ت ت. حکومتھ ویک داش زب بلش ول ح ا ح متحد کردن آنھ
مارۀ  د از ش دند؛ و بع ف ش یس توقی رای ٢٤ایجاد کرد. چندین شمارۀ آن توسط پل ریھ ب ار نش انتش

ل چھار ماه متوقف شد. بھ دلیل سانسور نام نش امی مث رد و اس ر ک ار تغیی دین ب Kuznetsریھ چن
د)، Nadezhda(آھنگر)،  اد)، Yedinstvo(امی ر روی Nash Put(اتح ره را ب ا) و غی (راه م

خود گذاشت.
ھ ٣و متالیست شمارۀ ١٩١١اوت ١١بھ تاریخ ٢٠لنین بھ سرمقاالت نشریات ناخ پوت شمارۀ  ب

اشاره می کند.١٩١١اکتبر ٢٧تاریخ 
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]١[اشکال جنبش طبقھ کارگر 

( تعطیل کارخانھ ھا و تاکتیکھای مارکسیستی )

ھ ل کارخان ان *ھاتعطی ترک می ۀ مش یلۀ موافقتنام ھ وس ارگران ب ی ک تھ جمع راج دس ی اخ ، یعن
ده اب، پدی دازۀ اعتص ھ ان ت ب رمایھ داری، درس ۀ س ک جامع ان، در ی روری و کارفرمای ای ض

رم ت. س رد اجتناب ناپذیر اس دگان خ ر دوش تولیدکنن ود را ب دۀ خ رد کنن امی سنگینی خ ھ تم ایھ ک
ا  ارگران را ت دگی ک رایط زن ھ ش د ک د می کن تھ تھدی د، پیوس ی دھ خانھ خراب و پرولتاریا قرار م
ورھا  ام کش د. و در تم نگی نمای رگ از گرس ھ م وم ب ان را محک ائین آورده و آن نگی پ طح گرس س

ورت دو ھ ص ی ب ت، حت وده اس واردی ب ارزۀ رهم ت مب ھ شکس ا، ک دگی ملتھ ل از زن ای کام ھ
کارگران آنھا را بھ ورطۀ فقر وحشتناک و وحشت از گرسنگی افکنده است.

ان  رایط زندگیش ار –مقاومت کارگران، از عمق ش روی ک روش نی ا در –ف رد. تنھ ی گی أت م نش
ی م ارگران در ط د نتیجۀ چنین مقاومتی است کھ علیرغم قربانیھای بیشماری کھ ک ان بای ارزه ش ب

ھ  ر چ رمایھ ھ ا س د. ام ت یابن ان دس ل در زندگیش ل تحم طحی قاب ھ س ود ب د ب ادر خواھن د، ق بدھن
ز  ان نی ی نوای اران و ب داد بیک ھ و تع ترش یافت اکتوری گس رکتھای مانوف ود، ش ی ش ر م متمرکزت

ارز ھ مب رار دارد؛ در نتیج ا ق ت پرولتاری ا خواس ار اینھ ھ در کن ھ افزایش می یابد، و البت رای ب ه ب
ھ  دگی ک ۀ زن ی شود. ھزین ر م ری مشکل ت دست آوردن شرایط مناسب زندگی، از ھر زمان دیگ

در سالھای اخیر بھ سرعت باال می رود، معموال ھمۀ کوششھای کارگران را خنثی می سازد.
ھ ا اتحادی ۀ آنھ ر ھم ذب تودهتشکیالت کارگران، و در پیشاپیش و مقدم ب ا ج ارگری، ب ای ھای ک ھ

ر چ دتر و ھ ھ من ارگران را نقش ت ک ھ، مقاوم ازمان یافت ارزۀ س ھ مب ا ب ری از پرولتاری یع ت ھ وس
ر  ارگری سرسختانھ ت ای ک ھ ھ ف اتحادی واع مختل ا وجود ان ابھا ب سیستماتیک تر می کنند. اعتص

ارزه ر مب ا ھ د، ام ی دھن ر رخ م داد کمت ا در تع وند: آنھ ی ش وردار م ری برخ اد بزرگت ای از ابع
است.

د. کارخانھتعطیلی  ھا بھ واسطۀ تشدید مبارزه بھ وجود می آیند، و متقابال مبارزه را تشدید می کنن
ات خود  ز تشکیالت و تجربی پرولتاریا با شرکت در مبارزه و گسترش آگاھی طبقاتی خویش و نی
رمایھ داری  ۀ س ادی جامع ل اقتص ونی کام ھ دگرگ ود ک ی ش د م تر متقاع ھ بیش ر چ ارزه، ھ در مب

ضروری است.
ھ شکل مختلفتاکتیکھای مارکسیستی، شامل تلفیق اشکال  مبارزه، انتقال ماھرانھ از یک شکل ب

ک از دیگر، افزایش مداوم آگاھی توده ر ی ھ ھ وده، ک ان ب ترک آن ت مش ۀ فعالی ترش دامن ا و گس ھ
ارزۀ  ک مب ھ ی اً، ب ا، مجموع ی آنھ د، و ھمگ دافعی باش اینھا، بطور جداگانھ می تواند تعرضی یا ت

طع تر و شدیدتر بیانجامند.قا
ای چنینروسیھ از یک شرایط اساسی برای  ورھای اروپ ھ در کش گسترشی در مبارزه، آنگونھ ک

ده و  ت ش غربی مشاھده می کنیم، یعنی دست زدن بھ مبارزه از طریق اتحادیھ ھائی کھ کامال تثبی
منظماً گسترش می یابند، برخوردار نیست.

ۀ * ھ کلم ورت Lockoutدر ترجمۀ این مقال ھ ص ھ « ب ل کارخان انگر » تعطی ھ بی ن کلم ھ شده است. ای ترجم
رما ھ سیاستی است کھ س ورت ک ن ص ھ ای د، ب ی برن ار م ارگران بک ارزات ک ری مب ام اوج گی ھ ھنگ یھ داران ب

ھ  ھ ب واحدھای تولیدی کھ در آنھا کارگران از تشکل، آگاھی و روحیۀ انقالبی باالیی برخوردارند را بدون توج
مترجم.–سوددھی واحد مربوطھ تعطیل می کنند تا کارگران را متفرق و منفعل سازند 
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یھ بر خالف اروپا کھ مدت زیادی ابی روس بش اعتص ت، جن از آزادی سیاسی برخوردار بوده اس
گ ١٩١٢-١٤در سالھای  ونی«از وراء محدودۀ تن ن را » تردیونی ا ای ت. لیبرالھ ر رف ر فرات منک

رال شدند ا –، در حالیکھ سیاستمداران لیب د، ی اجز ماندن ان) از درک آن ع الل طلب ارگری (انح ک
ا ح تند. ام ر روی آن بس ود را ب مان خ د. در چش رار کنن دان اق ھ ب اخت ک ا را وادار س ایق آنھ ق

ذیرش  ا، پ وادث لن ارۀ ح اح درب ام استیض ھ ھنگ اریسخنرانی میلیوکف در دوما، ب ا اجب راه ب ، ھم
رت و افسوس)  راه حس ھ ھم ھ ب ؤثر، بلک ک م راه کم ھ ھم تأخیر، مرّددانھ و افالطونی (یعنی نھ ب

ورد جنبش طبقۀ کارگر کامال صریح بود. اکلیاھمیت  نحالل طلبان با صحبتھای لیبرالیشان در م
اب« ون اعتص انو » جن ق انگیزهمخالفتش ا تلفی ا انگیزهب ادی ب ای اقتص بش ھ ر در جن ای دیگ ھ

ال  رکاء در س ژوف و ش ان ی ھ آقای رده ١٩١٢اعتصابی (بھ خواننده یادآوری می کنیم ک روع ک ش
ین حرف بزنند!)، باعث برانگیختن بیزااین سبکبودند کھ بھ  ھ ھم ری بر حق کارگران گشتند. ب

امال  ارگر ک ۀ ک بش طبق ان را در جن الل طلب ھ، انح از «دلیل است کھ کارگران مصممانھ و آگاھان
».پستشان برکنار کردند

ان  ایتی در می ا نارض زل ی ھ تزل ابی ھیچگون بش اعتص ھ جن بت ب تھا نس ورد مارکسیس یوۀ برخ ش
ھکارگران پدید نیاورد. بھ عالوه، مارکسیستھ دن کارخان ل ش ت تعطی کل، اھمی ی ھا را ای متش حت

ۀ  ھ]٢[١٩١٣از فوری ا در عرص ت، ام ت اینس د (حقیق رده بودن ابی ک ماً ارزی الل رس ھ انح ای ک
ۀ  ن، در فوری یش از ای د). پ ی بینن ا، نم ان لیبرالھ ن بردگ ان، ای می ١٩١٣طلب میم رس ، تص

ھ ل کارخان کاری از تعطی ح و آش ور واض تھا بط ھ ھا و ضمارکسیس د آن را در رورت آنک ا بای م
اوش تاکتیکھایمان بھ حساب بیاوریم ا ک اب آورد؟ ب ھ حس د ب ھ بای ا را چگون صحبت می کرد. آنھ

ین  اً ھم ودن (دقیق ایگزین نم ارزه، ج ر شکل مب ا تغیی خص، ب دام مش ر اق دقیق در اھمیت عملی ھ
وم رایش عم ھ گ وری ک ر، بط کل دیگ ای ش ھ ج کلی ب ود!) ش ده ب نھاد ش ھ پیش ھ ی، کلم اء ب ارتق

ھ اشکال باالتر باشد ی ک . کارگرانی کھ از آگاھی طبقاتی برخوردارند، بھ خوبی با موارد مشخص
ت،  ده اس ذارده ش ایش گ ھ آزم اریخی ب ر ت جنبش بھ اشکال دیگری ارتقاء پیدا کرده و از نقطھ نظ

تند.است، آشنا ھس» نامفھوم«و » بیگانھ«یعنی چیزی کھ فقط برای انحالل طلبان کامال 
ھ تدر بیست و یکم مارس، بھ محض آنکھ تعطیل کارخان د، پراودیس الم ش ریح ھا اع عار ص ھا ش

ھ نگذاریدخود را اعالم داشتند:  ت ب ال دس د؛ فع اب کنن ا را انتخ ل م کارفرمایان زمان و شکل عم
عااعتصاب نزنید! اتحادیھ ر ھای کارگری و مارکسیستھا متشکل می دانستند و می دیدند کھ این ش

دگانش خودشان است کھ بھ وسیلۀ ھمان اکثریت پرولتاریای پیشاھنگی تنظیم شده کھ انتخاب نماین
ون ]٣[»ھیئت بیمھ«را برای  م اکن رد، و ھ امتأمین ک ورگ را تم ن پترزب ارگران س ای ک فعالیتھ
فریادھای نفاق افکنانھ و لیبرالی انحالل طلبان رھبری می کند.علیرغم

تند –حاال دست بھ اعتصاب نزنید –س شعار بیست و یکم مار ی دانس ھ م ود ک ارگرانی ب شعار ک
ارزه] را  کلی [از مب ود ش ایگزینقادر خواھند ب د ج ھ دارن تند ک ی دانس د، و م ر آن کنن کل دیگ ش

ارزه –مبارزه می کنند و بھ مبارزه شان  ھ –از طریق تغییر مداوم اشکال مب ی ب اء کل رای ارتق ب
ند داد.سطحی باالتر ادامھ خواھ

ارگر  ۀ ک بش طبق ان جن ان می اق افکن ا –کارگران می دانستند کھ نف ان و نارودنیکھ الل طلب –انح
ھ  د ک اده بودن یش آم د و از پ اد کنن اق ایج ارگران نف سعی خواھند کرد در این مورد نیز در میان ک

در مقابل آنھا ایستادگی کنند.
ب و نارودن الل طل ای انح ارس، گروھھ م م ت و شش ت در بیس ان خواس ک، مخالف تی اکثری

ادی  یار ع ان بس اه آن کارگران آگاه سن پترزبورگ و روسیھ، مھمالت بورژوایی را کھ در اردوگ
ھ  د ب روع کردن ان) ش الل طلب ویق انح ھ تش ا (ب د. نارودنیکھ اپ کردن ان چ ھ ش ت، در روزنام اس

داز» بی فکری«صحبت کردن از  ھ ان د ھیچکس ب ی دانن ا (کارگران آگاه مدتھاست م ۀ نارودنیکھ
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ان سخنرانی الل طلب ھ انح خنرانیھا در بی فکر نیست) در حالی ک ن س د (ای ی کردن ی م ھای لیبرال
راودی وت پ مارۀ پ ده٤٧ش وم ش ھ و محک رار گرفت ل ق ورد تحلی ھ ، م د ک ی کردن رار م اند) و اص

د ب ھ بجای اعتصاب، کارگران بایستی ... نھ، نھ اینکھ بھ اشکال باالتر مبارزه دست بزنن ھ ... ب لک
توسل جویند!» قطعنامھ«عریضھ نگاری و 

ا را  ۀ نارودنیکھ انی احمقان ل زب ان و بلب الل طلب رم آور انح کارگران پیشرو، توصیۀ لیبرالی و ش
بھ کناری انداختھ و راه خود را ادامھ دادند.

وارد  ھ در م خصکارگران، تصمیم قبلی را، مبنی بر اینک ھمش ل کارخان کال ھا، بایستی اشتعطی
ناختند معین ی ش ھ درستی م و باالتر مبارزه با توجھ بھ موارد مشخص جایگزین اعتصاب شود ب

و آن را بھ درستی بھ کار بستند.
ھ ل کارخان ود از تعطی ز خ ک آمی دف تحری ھ ھ تند ب ان نتوانس ارگران کارفرمای د. ک ت یابن ھا دس

حنھ ارزه را در ص ود نپذیرفتنمب رده ب اب ک ان انتخ من ش ھ دش ارگران ای ک ع ک ان موق د؛ در ھم
بش  ت جن ھ اھمی بت ب اه نس تر و آگ رژی بیش ا ان تھ و ب ار بس تصمیم مارکسیستھای متشکل را بھ ک

خویش، مسیر قبلی خود را ادامھ می دھند.

٥٤پوت پراودی شماره 
١٩١٤چھارم آوریل 

٢٠مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

ا » ھا و تاکتیکھای مارکسیستی)ارخانھاشکال جنبش طبقۀ کارگر(تعطیل ک«مقالۀ -١ ھ ب در رابط
ھ ی کارخان ھتعطیل احبان کارخان رف ص ھ از ط ارس (دوم ھا ک تم م ورگ در بیس ن پترزب ھای س

اعالم گردید، نوشتھ شده است.١٩١٤آوریل) 
ارس  ھ١٩١٤در م ھ در کارخان انی ک ان زن مومیت در می دد مس وارد متع ک در ، م ھای تریگولنی

ورگ ک ن پترزب ی از س اب در بخش ومی و اعتص م عم ث خش د و باع اھده ش د مش ی کردن ار م
ھپایتخت گردید. صاحبان کارخانھ ی کارخان ا تعطیل ابال ب د. ھای سن پترزبورگ متق واب دادن ھا ج

ھ احبان کارخان دود ص ی ح ۀ تعطیل د در نتیج زارش کردن ک روز ٧٠٠٠٠ھا گ ا در ی ارگر تنھ ک
ر گران بھ یک اعتصاب تودهاخراج شدند. ھدف این کار تحریک کار ق بھت ن طری ا از ای ای بود ت

دند.  ک نش ری بلشویکھا تحری ھ رھب بتوانند دامنۀ جنبش کارگری را محدود نمایند. اما کارگران ب
د و  خیص داده ش ط تش ومی غل اب عم راودابا توجھ بھ تعطیلی ھا، اعالم اعتص ھ پ ارگران را ب ک

ود ای ت گ ھ ا هاشکال دیگر مبارزه مانند میتین ی در خیابانھ اھرات انقالب ات و تظ ای در کارخانج
ھ یھ اعالمی رات روس یال دمک ارگری سوس زب ک ورگ ح ن پترزب ر دعوت کرد. کمیتۀ س ای منتش

ل  ارم آوری اھرات چھ ھ در تظ ت ک ارگران خواس رد و در آن از ک الگرد ١٩١٤ک ین س ، دوم
تیراندازیھای لنا شرکت نمایند.

ۀ  ود، روزنام راودروز موع وت پ رمقالھیپ ا س د ب ر ش ین منتش ۀ «-ای از لن بش طبق کال جن اش
ارگر رای ». ک ھ اج ارگران را ب ی داد، ک ازه م اکم اج ور ح رایط سانس ھ ش ایی ک ا آنج ھ ت ن مقال ای

و یھ در کراک رات روس یال دمک ارگری سوس زب ک زی ح ترکاً دستورات جلسھ کمیتۀ مرک ھ مش ک
افت رورت ی ده و در آن ض اذ ش ارگران اتخ یوه«ن ھمراه با ک ی ش ھ تعطیل ارزه برعلی د مب ھای جدی

انی«و نیز » ھاکارخانھ ی خیاب اھرات انقالب ی و تظ ای انقالب ی » میتینگھ اب سیاس ای اعتص ھ ج ب
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از  ورد نی ذکر شده بود، دعوت می کرد. لنین تأکید خاصی بر تظاھرات انقالبی بھ عنوان شکل م
آن زمان مبارزه داشت.

ی اھرات انقالب ک تظ ا ی ارگران ب اھرات را ک د. تظ خ دادن زب پاس ت ح ھ درخواس د ب قدرتمن
اھای بورژوایی گزارش کردند. روزنامۀ انحالل طلبروزنامھ اھرات سورنایا رابوچایا گازت تظ

ی  د و حت رده باش ورگ ک ن پترزب ۀ س دۀ کمیت ع ش را گزارش کرد بی آنکھ ذکری از اعالمیۀ توزی
ر را نیز م» اشکال جنبش طبقۀ کارگر«مقالۀ لنین،  ارگران درگی ھ ک ی ک رار داد. وقت ھ ق ورد حمل

ارگران مبارزه ھ ک تند ک ظ «ای حاد با سرمایھ داران بودند، انحالل طلبان می خواس ش را حف آرام
الل » کنند ار انح ین رفت د. لن و بھ بلشویکھا بھ خاطر سازماندھی تظاھرات انقالبی حملھ می کردن

ان ر ورد آن رز برخ د و ط تناک خوان ان را دھش ل، طلب ارم آوری ی چھ اھرات انقالب ھ تظ بت ب ا نس
زب نمونھ زی ح ۀ مرک ای تیپیک از درھم شکستن کار غیرقانونی توصیف کرد. در گزارش کمیت

ای  کارگری سوسیال دمکرات روسیھ بھ کنفرانس بروکسل لنین بخش بزرگی را بھ افشای فعالیتھ
فحات  ھ ص اص داد.(ب ان اختص الل طلب تم مجمو٥٣٥-٤٩٥انح د بیس ان جل ھ زب ین ب ار لن ھ آث ع

انگلیسی مراجعھ نمایید)
ھ -٢ ا اشاره ب یھ است ب رات روس یال دمک ارگری سوس زب ک زی ح ۀ مرک رانس کمیت االنکنف فع

امبر ٢٦نامیده شده. کنفرانس در کراکو از » فوریھ«کھ بھ دالیل امنیتی مالقات حزبی ١٩١٢دس
ۀ  ا اول ژانوی ا ٨(١٩١٣ت ۀ ١٤ت ور ١٩١٣ژانوی ا حض کایا، ن.ر. ) ب ین، ن.ک. کروپس لن

زب در  انونی ح ازمانھای غیرق د. س شاگوف، ا.ی. بادایف، گ.ا. پتروفسکی و دیگران برگزار ش
ھ  ت جلس تند. ریاس ور داش ات حض از در مالق سن پترزبورگ، منطقۀ مسکو، جنوب، اورال و قفق

زب«با لنین بود کھ گزارشی دربارۀ  ایف ح ورد «، »اعتالی انقالبی، اعتصابات و وظ رز برخ ط
ھ » بھ انحالل طلبان و وحدت دماتی تھی رح مق ورت ط ھ ص ت) ب ت نیس (متن این گزارشھا در دس
ھ امی قطعنام رده، و تم ز ک ود. و نی یم نم زارش«ھا را تنظ ارگری » گ زب ک زی ح ۀ مرک کمیت

سوسیال دمکرات روسیھ را ھم نوشت.
ارگ» کنفرانس« ۀ ک بش طبق وارد جن رین م م ت ورد مھ میماتی در م ال: تص ود بطور مث اذ نم ر اتخ

اختمان  ابی، س د اعتص ھ رش بش رو ب وین و جن ی ن تالی انقالب ا اع ھ ب زب در رابط ایف ح وظ
ھ،  رای بیم ابی ب ارزۀ انتخ ا، مب رات در دوم یال دمک روه سوس ار گ انونی، ک کیالت غیرق تش
اد  ی و اتح الل طلب ھ انح ارزه برعلی ک، مب یال دمکراتی ی سوس ازمانھای مل زب، س ات ح مطبوع

زب پرولتری.ح
ردن  جم ک تصمیمات کنفرانس نقش مھمی در تحکیم حزب و اتحاد آن، ھمچنین در گسترش و منس

ا ھا و نیز اتخاذ شیوهارتباط با توده ارگر ایف ۀ ک د طبق ھ رش بش رو ب ھای جدید حزبی مطابق با جن
کرد.

ھ مبارزه–»مبارزۀ انتخاباتی برای بیمھ«-٣ اره ب ا ااش ھ ب ھ در رابط ت ک ات ایس ات مؤسس نتخاب
ت و سوم ١٩١٢بیمھ اوج گرفت. مبارزۀ انتخاباتی در پائیز  زاری در بیس ت ت پس از تصمیم دول

د. ١٢دربارۀ قانون بیمۀ کارگران کھ تنھا ١٩١٢ژوئن  از ش ت آغ ی گرف ر م ان را درب درصد آن
ھ بلشویکھا از این انتخابات برای تبلیغات انقالبی استفاده کردند و وارد مبارزه بر ای دست یافتن ب

انونی، بلشویکھا  انونی و غیرق ای ق ق فعالیتھ ا تلفی دند. ب ارگری ش انونی ک سازمانھا و مؤسسات ق
ھ«موفق شدند نفوذ خود را بر ارگانھای بیمھ برقرار کنند. انتخابات  ارس » ھیئت بیم ١٩١٤در م

ارت  ت نظ ھ تح ور بیم رای ام ارگری ب ای ک د و گروھھ زار ش ت«برگ کیل داد» ھیئ ھ تش د ک ه ش
(مسائل بیمھ) ارگان رسمی آن شناختھ می شد.» وپروسی استراخووانیا«نشریۀ بلشویکھا 
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وظایف ما

بررسی مختصری از تاریخ مطبوعات طبقۀ کارگر در روسیھ و منشأ پراودا کردیم. سعی 
نمودیم نشان دھیم کھ چطور تاریخ طوالنی جنبشھای دمکراتیک در روسیھ منجر بھ تشکیل یک 

٢٠بش مستقل دمکراتیک طبقۀ کارگر زیر پرچم ایدئولوژیک مارکسیسم شد، و اینکھ چگونھ جن
سال تاریخ مارکسیسم و جنبش طبقۀ کارگر در روسیھ، در نتیجۀ مبارزۀ طوالنی پیشگامان طبقۀ 
کارگر علیھ تمایالت فرصت طلبانۀ خرده بورژوائی، منجر بھ گرد آمدن اکثریت کثیری از 

آگاھی طبقاتی بھ دور پراودا شد، کھ با خیزش مشھور جنبش طبقۀ کارگر در کارگران دارای 
خلق شده بود.١٩١٢بھار 
ایم کھ چگونھ در طول عمر دو سالۀ روزنامھ، کارگران پراودیست دارای آگاھی طبقاتی، بھ دیده

وسیلۀ کوششھای خود در ایجاد کردن، پشتیبانی، تقویت و رشد منظم یک روزنامۀ مارکسیستی
کارگران، از نظر ایدئولوژیکی و نیز تا حدودی از نظر سازمانی، متحد گشتند. با پافشاری، 
تأکید بر پیوستگی خود با مارکسیستھای سازمان یافتۀ دورۀ تاریخی پیش کردند، بدون شکستن 

ھای قدیم گذاشتند و بدون طفره و بطور ھیچکدام از تصمیمات آنھا، بنای جدیدی را بر پایھ
تیک بھ سوی ھدفھایی کھ دقیقاً بر طبق مارکسیسم ثابت قدم بیان شده بود، بھ پیش می سیستما

ای تاریخی را کھ بطور غیرمعمولی مشکل است روند. بدین گونھ کارگران پراودیست حل وظیفھ
شروع کردند.

در راه ١٩١١-١٩٠٨دشمنان بسیار، و مشکالت بیشمار ھم داخلی و ھم خارجی در دورۀ 
ری بپاخاستند. در ھیچ کشوری در دنیا جنبش طبقۀ کارگر پیش از این موفق نشده جنبش کارگ
بحرانھایی پیروز بیرون بیاید، در حالیکھ استمرار، خصوصیت سازمان یافتھ، چنیناست کھ از 

ھا و تاکتیکھای کھن را حفظ کرده باشد.وفاداری خود بھ تصمیمات، برنامھ
؛ آنھا موفق شدنددر اینکار –یم، کارگران روسیھ یا صحیح تر بگوئ–اما کارگر روسی 

توانستند از بحرانی کھ بطور باور نکردنی دردناک بود با نشان پیروزی بیرون آیند، بھ گذشتھ 
تربیت کردن جدیدوفادار بمانند و استمرار سازمانی را حفظ کنند، در حالیکھ در اشکال 

و بسیج نسلھای تازۀ کارگران برای حل مسائل تعلیمجدیدنیروھای خود تبحر یافتند، و روشھای 
قدیمی اما ھنوز حل نشدۀ تاریخی بھ روشھای کھن یافتند.

البتھ نھ بھ جھت –از بین تمام طبقات جامعۀ روسیھ فقط طبقۀ کارگر روسیھ در اینکار موفق شد 
بقۀ آنکھ این طبقھ در سطحی باالتر از کارگران سایر کشورھا قرار گرفتھ بود، برعکس ط

کارگر روسیھ ھنوز از نظر سازمانی و آگاھی طبقاتی عقب تر از آنھا ھستند. این طبقھ در این 
، بر تجارب آنھا از تکیھ زدکارگران تمام جھان تجاربکار موفق شد، بھ جھت آنکھ فوراً بر 

یسم نظر تئوری، و دستاوردھای آگاھی طبقاتی آنھا، علم آنھا و تجربۀ آنھا، کھ بھ وسیلۀ مارکس
جمع بندی شده است و بر تجربۀ عمل کارگران کشورھای ھمسایھ با کارھای عالی مطبوعاتی و 

ای.سازمانھای توده
ھا علیھ سرکوب کارگران پراودیست کھ از خط مشی خود در سخت ترین و دردناک ترین دوره

ن می توانند با اند، اکنواز خارج و علیھ ناامیدی، شکاکی، بزدلی و خیانت در داخل حفاظت کرده
آگاھی کامل و قطعیت بھ خود بگویند کھ: ما می دانیم کھ در جادۀ صحیح قرار داریم، اما فقط 
نخستین قدمھا را در طول آن جاده برمی داریم و دشواریھای اصلی ھنوز در جلوی ما قرار 
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کنیم و دارند، ھنوز باید کارھای بسیار زیادی انجام دھیم تا موقعیت خود را کامال مستحکم
فعالیتھای آگاھانۀ میلیونھا کارگر پایمال شده، منفعل و عقب مانده را ارتقاء دھیم.

خرده بورژوای کارگران کھ برده وار از لیبرالھا پیروی می کنند در انظار » ھمسفران«بگذار 
سخن » ھای غیرقانونیتبلیغ کردن روزنامھ«علیھ » جریان مخفی«عموم بھ استھزاء علیھ 

سوم ژوئنی خیال پردازی کنند. ما طبیعت شکستنی آن » قانونیت«بگذار کھ دربارۀ بگویند؛
را می شناسیم، ما درسھای تاریخی اھمیت یک روزنامۀ غیرقانونی را فراموش » قانونیت«

نخواھیم کرد.
ای خود دست در خود، ما با رشد دادن بخش کامال روزنامھ» پراودیستی«با رشد بیشتر کار 

خشھای دیگر، امر کارگران را پیش خواھیم برد.بتمامدست 
پوت پراودی باید با تیراژی سھ، چھار و پنج برابر امروز توزیع گردد. ما باید یک ضمیمۀ 

ھای ھای کارگری در بیاوریم، و در ھیئت تحریریھ نمایندگانی از تمام اتحادیھمربوط بھ اتحادیھ
ای(مسکو، اورال، مۀ ما باید ضمیمۀ منطقھکارگری و گروھھای کارگری داشتھ باشیم. روزنا

علیرغم ھمۀ ناسیونالیستھای بورژوا و خرده –قفقاز، بالتیک، اوکرائین) داشتھ باشد. ما باید 
ملیتھای روسیھ را استحکام بخشیم، و ھمۀوحدت کارگران –بورژوای ھمۀ ملتھا بدون استثناء 

خود شروع کنیم کھ بھ جنبش کارگران ھایی را در روزنامۀ برای این قصد، ضمناً، ضمیمھ
ملیتھای مختلف روسیھ تخصیص یافتھ باشد.

ھم بخش خارجی پوت پراودی و ھم شرح تاریخچۀ زندگی سازمانی، ایدئولوژیکی و سیاسی 
کارگران دارای آگاھی طبقاتی باید چندین مرتبھ گسترش یابد.

ایجاد کنیم. پوت پراودا در کوپکی ]Vechernaya Pravda[یما باید یک وچرنایا پراودا
شکل حاضر خود برای کارگران دارای آگاھی طبقاتی ضروری است و ھنوز باید توسعھ یابد، 
اما برای کارگران معمولی، برای آدمھای عادی و برای میلیونھا انسان کھ ھنوز بھ جنبش جلب 

رفتھ ھرگز آنان را اند، بسیار گران، بسیار دشوار و بسیار بزرگ می باشد. کارگران پیشنشده
ای، ظھور یک اشرافیت فراموش نخواھند کرد، زیرا این کارگران می دانند کھ جدائی حرفھ

ھا بھ مفھوم تنزل و حیوان صفت کردن کارگران و تبدیل آنھا بھ بی کارگری و جدائی آن از توده
بھ رھایی آنھا فرھنگان بیچاره، نوکرانی رقت انگیز است، و بھ مفھوم از دست دادن تمام امید

است.
احتیاج بھ شروع یک وچرنایا پراودای یک کوپکی است و پخش آن بھ تعداد دویست ھزار یا 

ھای کارگر و نیمھ کارگر، کھ بھ آنھا روشنی جنبش ھای تودهسیصد ھزار نسخھ در بین تمام الیھ
کند، بھ جانب طبقھ کارگر در جھان را نشان دھد، و آنھا را ملھم از ایمان بھ قدرت خودشان

وحدت سوق دھد و کمکشان کند کھ بھ مرتبۀ آگاھی طبقاتی کامل ارتقاء یابند.
ای بسیار باالتر از آنچھ کھ اکنون ھست، سازمان دھی را برای خوانندگان پوت ما باید با درجھ

ھای آنھا و غیره تأمین کنیم و شرکتی فعال تر در ھای مختلف آنھا، محلھپراودی در کارخانھ
برقراری تماس و اداره و توزیع روزنامھ داشتھ باشیم. باید کارگران را واداریم کھ نقش منظمی 

در کارھای مربوط بھ ھیئت تحریریھ بھ عھده گیرند.
ما باید در واقع مقدار بسیار بیشتر از آنچھ کھ ھست داشتھ باشیم! نمی توانیم سیاھۀ ھر چیزی را 

ما حتی مسخره(و بدتر) می بودیم اگر می کوشیدیم کھ در اینجا کھ احتیاج داریم در اینجا بدھیم؛ 
ھای اصلی کار خود را برشماریم!ھا یا حتی زمینھتمام زمینھ

ما می دانیم کھ در مسیر صحیحی ھستیم. ما می دانیم کھ دست در دست کارگران پیش نگر تمام 
بخش کوچکی از کل است، و کشورھا، قدم برمی داریم. ما می دانیم کھ این زمینۀ کار ما فقط
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اینکھ ما ھنوز در ابتدای جادۀ طوالنی خویش بھ جانب آزادی ھستیم. اما ما ھمچنین می دانیم کھ 
در این مسیر ھیچ چیزی در روی زمین نمی تواند پیشرفت ما را متوقف سازد.

١رابوچی شمارۀ 
١٩١٤آوریل ٢٢

٣٦مجموعھ آثار لنین، جلد 

بش کارگری آلمان تقلید کردآنچھ کھ نباید از جن

ھای کارگری آلمان، اخیراً کارل لژین یکی از مھم ترین و پر مسئولیت ترین نمایندگان اتحادیھ
جنبش «گزارشی از بازدید خود از آمریکا بھ صورت یک کتاب نسبتاً حجیم تحت عنوان 

منتشر کرده است.» کارگری در آمریکا
بین الملل و ھمچنین جنبش اتحادیۀ کارگری آلمان ک.لژین بھ عنوان یک نمایندۀ بسیار برجستۀ

بھ بازدید خود صورت یک رویداد ویژه داد، می توان گفت کھ رویدادی مھم در سطح دولت. 
لژین سالھا مذاکره را دربارۀ این بازدید با حزب سوسیالیست آمریکا و فدراسیون کارگری 

رز مشھور (یا شاید تقریباً رسوا) دنبال کرد. آمریکا، سازمان اتحادیۀ کارگری بھ رھبری گومپ
تا «وقتی کھ لژین شنید کھ کارل لیبکنخت بھ آمریکا می رود، رفتن ھمزمان با او را رد کرد 

بدین وسیلھ از ظاھر شدن ھمزمان دو سخنگو کھ نظریاتشان دربارۀ تاکتیکھای حزب و اھمیت 
»د، در ایاالت متحده احتراز کند.ھای جنبش کارگری کامال منطبق نبوو ارزش بعضی شاخھ

ک.لژین اطالعات زیادی دربارۀ جنبش کارگری در آمریکا گردآوری کرد، اما نتوانست آنھا را 
در کتاب خود کھ با شرح تکھ پارۀ مسافرتش شلوغ شده است ھضم کند، کتاب از نظر محتوی 

کارگری آمریکا کھ مورد ھای کم مایھ و از نظر شیوۀ نگارش مبتذل است. حتی مقررات اتحادیھ
اند، بلکھ بطور ناکامل و بدون نظم اند یا تجزیھ و تحلیل نشدهعالقۀ خاص لژین بود، مطالعھ نشده

اند.ترجمھ شده
را در بین دو گرایشای در بازدید لژین وجود داشت کھ بھ طرز بارزی حادثۀ بسیار سازنده

الملل و بخصوص در جنبش کارگری آلمان آشکار کرد.
لژین از مجلس نمایندگان ایاالت متحده کھ بھ عنوان کنگره شناختھ می شود بازدید کرد. لژین کھ 
در کشور تحت تسلط پلیس پروس بزرگ شده است، با عالقھ تحت تأثیر رسوم دمکراتیک 
جمھوری قرار گرفتھ و با خوشحالی قابل درکی اظھار می دارد کھ در آمریکا حکومت برای 

ه نھ تنھا دفتر کار دارای تمام وسائل جدید را تھیھ می کند، بلکھ یک منشی کھ ھر نمایندۀ کنگر
حقوق او را دولت می پردازد نیز تحت اختیارش می گذارد کھ بھ او کمک کند تا بتواند بھ 
وظایف چند جانبۀ خود رسیدگی کند. سادگی و منشی سادۀ نمایندگان کنگره و سخنگوی کنگره 

ا آنچھ لژین در پارلمانھای اروپائی و بخصوص آلمان دیده بود، داشت. ای بتضاد قابل مالحظھ
در اروپا، یک سوسیال دمکرات حتی نمی تواند فکر ایراد یک نطق ادای احترام در یک 
پارلمان بورژوائی را بکند! اما در آمریکا این کار بھ سادگی انجام شد، و نام سوسیال دمکرات 

!آن سوسیال دمکرات راجز خود ھیچ کس را نترساند ... 
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در اینجا، مثالی از شیوۀ بورژوازی آمریکا در کشتن سوسیالیستھای متزلزل با مھربانی را 
داریم، و یک شیوۀ فرصت طلبانۀ آلمانی کھ سوسیالیسم را بھ پاس احترام بھ بورژوازی 

، مؤدب و دمکرات، ترک می کند.»مھربان«
شده بود (دمکراسی ابداً از شنیدن صدای کسی کھ بھ نطق ادای احترام لژین بھ انگلیسی ترجمھ 

در پارلمان آن تکلم کند نفرت نداشت)؛ ھر دویست کنگره نشین بھ نوبت با » خارجی«زبان 
جمھوری دست دادند و سخنگو مراتب تشکر خود را ابراز داشت.» مھمان«لژین بھ عنوان 

لژین می نویسد کھ:
از طرف مطبوعات سوسیالیست چھ در ایاالت متحده و شکل و محتوی نطق ادای احترام من، « 

چھ در آلمان با حسن نیت روبرو شد. ولی بعضی از سردبیران در آلمان نتوانستند خاطرنشان 
نسازند کھ نطق من یکبار دیگر ثابت کرد کھ برای یک سوسیال دمکرات ایراد یک نطق 

است. خوب اگر این سوسیال دمکراتیک برای مستمعین بورژوا چھ وظیفۀ غیرممکنی
ای سردبیران بجای من بودند بدون شک نطقی علیھ سرمایھ داری و در دفاع از اعتصاب توده

ایراد می کردند، اما من مھم دانستم کھ بھ این پارلمان تأکید کنم کھ سوسیال دمکراتھا و کارگران 
استار رشد سازمان یافتۀ صنعتی آلمان خواھان صلح بین ملل ھستند و از طریق صلح خو

»فرھنگ بھ باالترین دست یافتنی آن.
خود نابود کرد! فرصت طلبی » سیاستمدارانۀ«کھ لژین آنھا را با نطق » سردبیران«بیچاره 

ھای کارگری بطور کلی و لژین بخصوص، مدتھاست کھ در جنبش کارگری رھبران اتحادیھ
عدۀ بسیار زیادی از کارگران آلمان دانستۀ عموم بوده است، و آنطور کھ باید مورد ارزیابی

دارای آگاھی طبقاتی قرار گرفتھ است. اما مورد ما در روسیھ، جائیکھ بیش از اندازه دربارۀ 
، »مدل«و با انتخاب دقیقاً بدترین آنھا، قابل ردترین سیمای این اروپائیسوسیالیسم » مدل«

رار دھیم.صحبت می شود، باید نطق لژین را بھ تفصیل بیشتر مورد مطالعھ ق
وقتی کھ لژین باالترین مرجع نمایندگان آمریکای کاپیتالیست را مورد خطاب قرار داد، این 

ھای کارگری یعنی اتحادیھ–رھبر لشکر قدرتمند دو میلیون نفری اتحادیۀ کارگری آلمان 
این عضو گروه سوسیال دمکرات در رایشتاگ آلمان، یک نطق کامال –سوسیال دمکراتیک 

لیبرالی ایراد کرد. الزم نیست کھ بگوئیم یک لیبرال، یا حتی یک اکتبریست ھم نیست کھ بورژوا 
تردید کند.» فرھنگ«و » صلح«در تصدیق نطق دربارۀ 

و وقتی کھ سوسیالیستھای آلمان ابراز داشتند کھ این نطق یک نطق سوسیال دمکراتیک نبوده، 
ای بھ آنھا جواب داد.هبردگان مزدوری سرمایھ، با توھین گزند» رھبر«این 

و جمع آور شاھیھای کارگران چھ ھستند! » سیاستمدار عملی«در مقایسھ با یک » سردبیران«
نارسیسوس بی فرھنگ ما، نسبت بھ سردبیران ھمان تحقیری را می کند کھ پلیسھای پنجاندرم 

می ای کھ بھ اشخاص مھم می دھند] در کشور خاصی در مورد عناصر سوم [عنوان مسخره
]١[کنند.

ایراد می کردند. فقط فکر کنید کھ این » علیھ سرمایھ داری«بدون شک نطقی » این سردبیران«
شبھ سوسیالیست بھ چھ چیزی را تمسخر می کند! او این ایده را کھ یک سوسیالیست باید صحبت 

فرصت طلب» سیاستمدار«سرمایھ داری را ضروری بداند تمسخر می کند. در نزد علیھکردن 
» سرمایھ داری«ای کامال غریب است؛ آنھا چنان صحبت می کنند کھ بھ آلمانی، چنین عقیده

. خود را با چشم پوشی برده وار از سوسیالیسم رسوا می کنند، و اینھا بھ رسوائی خود برنخورد
نیز فخر می کنند.

اً فرماندۀ آن ھای کارگری است، یا تقریبلژین یک فرد عادی نیست. او نمایندۀ لشکر اتحادیھ
لشکر است. نطق او اتفاقی نبود، لغزش زبان نبود، یک بوالھوسی آنی نبود، اشتباه یک کارمند 
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اش دھاتی آلمانی کھ سرمایھ داران آمریکائی مؤدب کھ از تکبر پلیسی اثری نشان ندادند دستپاچھ
اً نطق لژین چنین این بود، نطق لژین ارزش ذکر نداشت. اما مسلمفقطکرده باشند نبود، و اگر 

نبود.
در کنگرۀ بین المللی اشتوتگارت، نیمی از نمایندگان آلمان سوسیالیستھای قالبی از این نوع از 

]٢[آب درآمدند، کھ بھ نفع قطعنامۀ مافوق فرصت طلبی دربارۀ مسئلۀ مستعمرات رأی دادند.
شھ در آن اظھاراتی بھ را در نظر بگیرید، ھمی]٣[مجلۀ آلمانی سوسیالیستیش(؟؟) موناتزحفتھ

وسیلۀ مردانی نظیر لژین کھ دربست فرصت طلب ھستند و ھیچ وجھ مشترکی با سوسیالیسم 
ندارند، می یابیم. اظھاراتی کھ بھ ھمۀ نکات حیاتی جنبش کارگری برخورد می کند.

سوسیالیستیش » ھیچکس«حزب آلمان اینست کھ » مقامات رسمی» «رسمی«توضیح 
خواند و این روزنامھ ھیچ نفوذی ندارد، و غیره. اما این حقیقت ندارد. موناتزحفتھ را نمی

. مھم ترین و مسئول ترین افراد، اعضای حقیقت ندارداشتوتگارت ثابت کرد کھ این » رویداد«
پارلمان و رھبران اتحادیۀ کارگری کھ برای سوسیالیستیش موناتزحفتھ می نویسند، دائماً و 

ھا تبلیغ می کنند.ت خود را در میان تودهبطور خستگی ناپذیری نظرا
حزب آلمان مدتھاست کھ در اردوگاه خود، بھ وسیلۀ آن مردمی کھ صاحب » خوش بینی رسمی«

لقبی کھ از نقطھ نظر بورژوازی –لژین شدند، تذکر داده شده است » این سردبیران«لقب 
ھ بیشتر لیبرالھا و انحالل تحقیرآمیز است و از نقطھ نظر سوسیالیست درخور احترام. و ھر چ

خاک ماطلبان در روسیھ (البتھ از جملھ تروتسکی) بکوشند کھ این خصوصیت دلپذیر را در 
، باید با قاطعیت بیشتر در مقابل آنھا مقاومت شود.نشاء کنند

خدمات عظیمی مایۀ سرافرازی سوسیال دمکراسی آلمان است. بخاطر مبارزات مارکس علیھ 
و شرکاء کھ سوسیال دمکراسی آلمان مدیون آنھاست، صاحب تئوریھای ھوخبرگس، دورینگ

دقیقاً فرمولھ شده است کھ نارودنیکھای ما بیھوده می کوشند از آنھا فرار کنند، یا فقط از دید 
ای، فرصت طلبی بھ آنھا برخورد کنند. سوسیال دمکراسی آلمان دارای یک سازمان توده

ای کھ چنان ھمان سازمان توده–ی، و انجمنھای سیاسی است ھای کارگرھا، اتحادیھروزنامھ
قاطعانھ در کشور ما ساختھ می شود و مارکسیستھای پراودا در ھر جا آنرا بھ شکل پیروزی بھ 

ھای یومیھ، در انتخابات ھیئت بیمھ، و در در انتخابات دوما، در روزنامھ–دست می آورند 
، دائر »از کار برکنار کردند«ان ما کھ کارگران آنھا را ھای کارگری. کوشش انحالل طلباتحادیھ

ای در روسیھ بھ شکلی کھ در شرایط روسیھ بر طفره رفتن از مسئلۀ رشد این سازمان توده
انشعابپذیرفتھ شده است، بھ ھمان اندازه بیھوده است کھ کوشش مشابھ نارودنیکھا، و داللت بر 

می کند.روشنفکرانۀ مشابھی از جنبش طبقۀ کارگر
اما شایستگی ھای سوسیال دمکراسی آلمان، بخاطر نطقھای شرم آوری مانند نطقی کھ بھ وسیلۀ 

(در مطبوعات) مقالھ نویسان سوسیالیستیش موناتزحفتھ نیست، » اظھارات«لژین ایراد شد یا 
را کھ حزب آلمان بدون شک از آن رنج میمرضیآنھاست. ما نباید سعی کنیم کھ علیرغمبلکھ 

ھایی از این قبیل نشان می دھد و ما برد کم اھمیت جلوه دھیم، بیماری ای کھ خود را در پدیده
کم اھمیت تلقی کنیم. باید آنرا عریان در برابر » خوش بینانۀ رسمی«نباید کھ آنرا با عبارات 

ید از کارگران روسی قرار دھیم، تا بتوانیم از تجربۀ جنبش کھن تر بیاموزیم کھ چھ چیز را نبا
آن تقلید کنیم.

٤پروسوشچنیھ شمارۀ 
١٩١٤آوریل 

.و . ای:امضاء
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٢٠آثار لنین، جلد مجموعھ

توضیحات

رات زمستووھا -١ ای دمک ا اعض زاری ب ا، –اشاره لنین بھ طرز برخورد بوروکراسی ت دکترھ
ال  خنرانی س ھ در س ت ک ره اس اورزان و غی ان، کش ان، معلم د١٩٠٠کارشناس ط فرمان ار توس

دی  امارا کوندوی وم«س ر س ورد » عنص ات در م دھا در ادبی ارت بع ن عب دند. ای ده ش خوان
روشنفکران دمکرات زمستوو بکار گرفتھ شد.

اره -٢ ل دوم) اش ین المل رۀ ب ین کنگ توتگارت (ھفتم ی در اش لنین بھ کنگرۀ سوسیالیستی بین الملل
ھ در اوت  د ک ی کن و١٩٠٧م رین موض م ت ی از مھ د. یک زار ش ره برگ ار کنگ تور ک عات در دس

ھ ای مسئلۀ مستعمرات بود کھ بر سر آن مبارزۀ تندی درگرفت. جناح فرصت طلب کنگره قطعنام
رد.  ی ک اع م تعمرات دف ظ مس ھ از حف رد ک نھاد ک ت«را پیش ار » سوسیالیس ول اظھ دی ون ک ھلن

ان  ھ می د ب تھا بای ده سوسیالیس ھ در آین ی«داشت ک ردم وحش ا ما» م ط ب ھ فق د، ن ر برون شین و دیگ
ھ  دستاوردھای تمدن و فرھنگ بلکھ با اسلحھ در دستانشان. پیش نویس این قطعنامۀ فرصت طلبان
ی و  تھای روس ھای سوسیالیس ۀ تالش ا در نتیج د. تنھ ت ش ان حمای دگان آلم ت نماین ط اکثری توس

تھا راه سوسیالیس ھ ھم ی ب انی و انگلیس وی، آلم تھای فرانس ی از سوسیالیس داد کم تانی، تع ی لھس
د کشورھای کوچکتر کھ مستعمره ل آم ھ عم الحاتی در آن ب ای نداشتند، این قطعنامھ رد شد و اص

وع  ر ن ھ ھ وح و قاطعنام ھ وض ره ب ط کنگ ده توس ویب ش ۀ تص کھ محتوای آنرا تغییر داد. قطعنام
سیاست استعماری را محکوم می کرد.

٣-Sozialistische Monatshefteانی و (سوسیالیست ماھانھ) ارگان عم ان آلم دۀ فرصت طلب
گ ١٩٣٣تا ١٨٩٧سخنگوی رویزیونیسم بین المللی بود کھ در برلین از  ی جن منتشر می شد. ط

جھانی اول موضعی سوسیال شووینیستی داشت.

بھ کنگرۀ بروکسل.گزارش کمیتۀ مرکزی ح.ک.س.د.ر« از 
»و دستورالعمل ھایی بھ ھیئت نمایندگی کمیتۀ مرکزی 

ارقام واقعی دایر بر انتخاب نمایندگان کارگران در سازمانھای بیمھ ھستند. ما تماماً ... اینھا 
مذاکرات دربارۀ اصالحات سیاسی و قانون اساسی در روسیۀ تزاری حاضر را بھ عنوان 

مانند بیمھ، واقعیلیبرالیسم محض رد می کنیم و کاری بدان نخواھیم داشت؛ اما ما از اصالحات 
گروه کارگران کھ در سازمانھای بیمھ تمامحرف استفاده خواھیم کرد. و نھ درعملدر 

یعنی کارگرانی کھ انحالل طلبی را محکوم و ھواداران پراوداسرتاسری روسیھ ھستند، شامل 
نماینده ٤٧اند می شوند. در ضمن انتخابات برای ھیئت مدیرۀ بیمۀ سرتاسری روسیھ، رد کرده

% آنھا پراودیست بودند. در انتخابات ھیئت مدیرۀ بیمۀ شھری ٨٢ھیئت نماینده، یعنی ٥٧از 
درصد را ٨٤نماینده انحالل طلب، پراودیستھا ٧نماینده پراودیست بودند و ٣٧سن پترزبورگ، 
تشکیل می دادند.

ھای کارگری گفت. وقتی کھ رفقای خارجی ما صحبتھای ھمین را می توان دربارۀ اتحادیھ
ی مقیم خارج (کھ روزا لوکزامبورگ، پلخانف، تروتسکی و دیگران با سوسیال دمکراتھای روس
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در روسیھ » ھای مبتنی بر دستھ بندیاغتشاش در نتیجۀ ستیزه«آنھا ھمراھی می کنند) دربارۀ 
را می شنوند شاید فکر کنند کھ جنبش اتحادیۀ کارگری در کشور ما منشعب شده است.

ھرگز چنین چیزی نیست.
ھای ای نیست. ھم در سن پترزبورگ، ھم در مسکو اتحادیھحادیۀ دو شاخھدر روسیھ ھیچ ات

دارند.غلبھکامال پراودیستھاھا ھستند. قضیھ آنست کھ در این اتحادیھمتحدکارگری 
اتحادیۀ کارگری مسکو انحالل طلب نیستند.١٣ھیچ یک از 

اند ھمراه با فھرست شدهاتحادیۀ کارگری در سن پترزبورگ کھ در سالنامۀ کارگری ما ٢٠از 
اعضایشان، فقط اتحادیۀ طراحان، کارمندان داروسازی و اتحادیۀ منشی ھا، و نیمی از اعضای 

کارگران فلزکار، –ھای دیگر ھا انحالل طلب ھستند، در تمام اتحادیھاتحادیۀ کارگران چاپخانھ
در اکثریت کامالراودیستھا پ–ھا و امثال آنھا پارچھ بافھا، خیاطھا، نجارھا، شاگردان مغازه

ھستند.
و ما بھ سادگی می گوئیم کھ: اگر انحالل طلبان نمی خواھند کھ تاکتیک خود را بطور فاحشی 
تغییر دھند و مبارزۀ نفاق افکنانۀ خود را علیھ اکثریت سازمان یافتۀ کارگران دارای آگاھی 

را متوقف کنیم.»اتحاد«طبقاتی در روسیھ خاتمھ دھند، بگذار کھ سخن دربارۀ 

١٩١٤ژوئیھ) ١٣-٦ژوئن(٣٠- ٢٣نوشتھ شده در 
١٧لنین جلد در چاپ دوم و سوم آثار گردآوری شدۀ و.ای.١٩٢٩طبع برای نخستین بار در 

٢٠مجموعھ آثار لنین، جلد 

»کارل مارکس « از 

سم اولیھ ، پس از مورد بررسی قراردادن یکی از نقایص ماتریالی١٨٤٤- ٤٥از ھمان سالھای 
یعنی قادر نبودن بھ فھم شرایط یا عدم درک اھمیت فعالیت عملی انقالبی، مارکس ھمراه با 
کارھای تئوریک خود توجھی پیوستھ در سراسر زندگیش بھ مسائل تاکتیکی مبارزۀ طبقاتی 
کارگران معطوف کرد. در تمام آثار مارکس مطالب بسیار زیادی دربارۀ این مطلب وجود دارد. 

بھ طبع رسید. اما این مواد ھنوز ١٩١٣ص در چھار جلد مکاتبات او با انگلس، کھ در بخصو
اند. بنابراین در اینجا ما بھ ھیچ وجھ بھ ھم ارتباط داده نشده، گردآوری، بررسی و مطالعھ نشده

باید خود را محدود بھ اظھار نظرھای بسیار کلی و مختصر ننمائیم و تأکید کنیم کھ مارکس بھ 
ی چنین پنداشت کھ بدون این جنبھ، ماتریالیسم ناکامل، یک طرفھ و بی جان است. وظیفۀ درست

بنیادی تاکتیکھای کارگران را مارکس دقیقاً بر طبق اصول بینش ماتریالیستی دیالکتیکی خود 
شرح داد. فقط یک مالحظۀ عینی از برآورد روابط متقابل تمام طبقات بدون استثناء در یک 

و در نتیجھ مالحظۀ مرحلۀ عینی رشد کھ آن جامعھ بدان رسیده است و روابط اجتماع معین،
متقابل این جامعۀ مشخص با سایر جوامع، می تواند مبنای تاکتیکھای صحیح یک طبقۀ پیشرفتھ 
قرار گیرد. ھم زمان با این، تمام طبقات و تمام کشورھا نھ بطور ثابت بلکھ بھ صورت پویا 

ند، یعنی نھ در حالت سکون بلکھ در حال حرکت (کھ قوانین آن با شرایط امورد نظر قرار گرفتھ
اقتصادی موجودیت ھر طبقھ تعیین می گردد). حرکت بھ نوبۀ خود نھ فقط از نظر گذشتھ بلکھ 

ای کھ بھ وسیلۀ پیروان از نقطھ نظر آینده ھم در نظر گرفتھ می شود، و نھ بھ مفھوم عامیانھ
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غییرات کند را می بینند، بلکھ بھ نحو دیالکتیکی: مارکس بھ انگلس می کھ تنھا ت» نظریۀ تکامل«
در چنین رشدھائی، بیست سال بیشتر از یک روز نیست، گرچھ بعدھا ممکنست «... نویسد کھ 

جلد سوم صفحۀ Briefwechsel» (روزھائی بیایند کھ در آنھا بیست سال متجسم شده باشد
ر لحظھ، تاکتیکھای کارگران باید این دیالکتیک بھ لحاظ ای از رشد، در ھ). در ھر مرحلھ١٢٧

عینی اجتناب ناپذیر تاریخ بشر را در مد نظر داشتھ باشد، از یک طرف دوران درجا زنی 
را بارور گردانند تا آگاھی طبقاتی، » صلح آمیز«سیاسی یا دوران بطئی رشد بھ اصطالح 

، و از طرف دیگر تمام کارھای این قدرت و ظرفیت مبارزاتی طبقۀ پیشرفتھ را رشد دھند
جنبش این طبقھ، بھ جانب خلق کردن راه حلھای عملی » ھدف اصلی«باروری را بھ جانب 

رھبری » بیست سال تجسم یافتھ است«برای وظایف بزرگ در روزھای بزرگی کھ در آنھا 
ند؛ یکی از آنھا ای ھستکنند. در این رابطھ دو استدالل از استداللھای مارکس دارای اھمیت ویژه

» فقر فلسفھ«کھ بھ مبارزۀ اقتصادی و سازمانھای اقتصادی کارگران می پردازد، در محتوای 
است و بھ وظایف سیاسی کارگران می پردازد. » مانیفست کمونیست«است؛ دیگری در محتوای 

ر صنعت در مقیاس بزرگ، گروھی از مردم را کھ با یکدیگر بیگانھ ھستند د«اولی چنین است:
یک محل مجتمع می کند. رقابت، منافع این گروه را تقسیم می کند. اما ابقای مزدھا، این نفع 
مشترک کھ آنھا در برابر کارفرمای خود دارند، آنھا را حول اندیشۀ مشترک مقاومت متحد می 

... اند، خود را بھ صورت گروھھا درمی آورنداتحاد ... اتحادھا، کھ در ابتدا مجزا شده–گرداند 
و در برابر سرمایۀ ھمیشھ متحد، ابقای اتحاد برای آنھا [یعنی کارگران] ضروری تر از ابقای 

تمام عناصر الزم برای یک –یک جنگ داخلی واقعی –مزدھا می گردد ... در این مبارزه 
جنگ آینده متحد می گردند و رشد می کنند. وقتی کھ مبارزه بھ این نقطھ رسید، اتحاد 

در اینجا ما برنامھ و تاکتیکھای مبارزۀ اقتصادی و » یاسی بھ خود می گیرد.خصوصیتی س
جنبش اتحادیۀ کارگری را برای چندین دھۀ آینده داریم، برای تمام دورۀ طوالنی کھ در آن 

آماده خواھند کرد. در کنار اینھا باید تذکرات » نبرد آینده«کارگران نیروھای خود را برای 
در مورد راه و روش جنبش کارگری انگلستان لحاظ شود: چگونھ متعدد مارکس و انگلس

جلد Briefwechselمی گردد (» خرید کارگران«صنعتی منجر بھ کوششھایی برای » رونق«
کارگران را «)، تا آنھا را از مبارزه منحرف کنند؛ چگونھ این رونق بطور اعم ١٣٦اول صفحۀ 

–می شوند » بورژوا زده«رگران بریتانیا )، چگونھ کا٢١٨صفحۀ ٢(جلد » دلسرد می کند
این بورژوا ترین ھمۀ ملتھا، ظاھراً در اصل ھدفش داشتن آریستوکراسی بورژوازی و «

» انرژی انقالبی«)؛ چگونھ ٢٩٠صفحۀ ٢(جلد » کارگران بورژوا بھ ھمراه بورژوازی است
زمان کم و بیش )، چگونھ الزم خواھد بود مدت ١٢٤صفحۀ ٣کارگران کاھش می یابد (جلد 

کارگران بریتانیایی خود را از مرض آشکار بورژوائی رھا سازند «طوالنی صبر کنیم تا آنکھ 
، ١٨٦٦» (فاقد روحیۀ چارتیستی است«)؛ چگونھ جنبش کارگری بریتانیا ١٢٧صفحۀ ٣(جلد 
یک بورژوای «)، چگونھ رھبران کارگران بریتانیا تبدیل بھ چیزی مابین ٣٠٥صفحۀ ٣جلد 

)؛ چگونھ در نتیجۀ ٢٠٩صفحۀ ٤، جلد Holyoakeمی شوند (در ارجاع بھ » دیکال و کارگررا
کارگر بریتانیائی نخواھد «مونوپلی [انحصار] بریتانیا، و تا زمانی کھ آن مونوپلی باقی بماند، 

). تاکتیکھای مبارزۀ اقتصادی در ارتباط با مسیر عمومی (و ٤٣٣صفحۀ ٤(جلد » جنبید
بقۀ کارگر، در اینجا از یک موضع فوق العاده وسیع، جامع، دیالکتیکی و حاصل) جنبش ط

اند.اصالتاً انقالبی در نظر گرفتھ شده

١٩١٤نوامبر - نوشتھ شده در ژوئیھ 
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٢٨در دائرة المعارف گرانات، چاپ ھفتم جلد ١٩١٥طبع در 
٢١مجموعھ آثار لنین، جلد 

»امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم « از 

سرمایھ داری جھانی، و نھ فقط سرمایھ داری اروپایی یا –پرولتاریا فرزند سرمایھ داری است 
با –سرمایھ داری امپریالیستی. در یک مقیاس جھانی، پنجاه سال زودتر یا پنجاه سال دیرتر 

، و »خواھد شد«حتماً متحد » پرولتاریا«–این نکتۀ کوچکی است جھانیسنجش در مقیاس 
در درونش پیروز خواھد شد. اما حضرات کائوتسکیستھا، » ناگزیر«ل دمکراسی انقالبی سوسیا

شما بھ مطلب این نیست. مطلب اینست کھ ھم اکنون، در کشورھای امپریالیستی اروپا، 
بوده، بیگانھ، اپورتونیستھایی کھ با پرولتاریا بھ عنوان یک طبقھ تملق می گوییداپورتونیستھا

جنبش کارگری خود را از دست اگرلین و وسیلۀ اعمال نفوذ بورژوازی اند و خدمتگزاران، عام
با » اتحاد«باقی خواھد ماند. با دفاع از جنبش کارگری بورژوایی، یک نجات ندھداینان 

اپورتونیستھا، با لژین ھا و داویدھا، پلخانف ھا، چخنکلیس ھا، پوترسف ھا و غیره، شما بطور 
ارگران توسط بورژوازی امپریالیستی با کمک بھترین عاملینش در کبھ بند کشیدنعینی از 

جنبش کارگری دفاع می کنید. پیروزی سوسیال دمکراسی انقالبی در سطح جھانی مطلقاً ناگزیر 
حرکت کرده و خواھد کرد، پیش رفتھ و خواھد رفت، بر ضد شمااست، منتھا این پیروزی 

شما خواھد بود.برعلیھپیروزی 
حزب در جنبش کارگری امروزی کھ در سالھای دوایش، حتی می توان گفت این این دو گر

توسط انگلس و مارکس در بطور واضحی در سراسر جھان از یکدیگر جدا شدند، ١٩١٤- ١٦
.دنبال شده بودند١٨٩٢تا ١٨٥٨تقریباً از سالھای دھھا سالدر طول یسانگل

امپریالیستی سرمایھ داری جھانی را کھ زودتر نھ مارکس نھ انگلس آنقدر زنده نماندند تا عصر
شروع نشد ببینند. لیکن این خصوصیت ویژۀ انگلیس بود کھ حتی در اواسط ١٨٩٨-١٩٠٠از 

) ١مشخصۀ بارز اصلی امپریالیسم را در آن زمان آشکار کرده بود: دوقرن نوزدھم حداقل 
در بازار جھانی). در ھر ) سود انحصاری (بخاطر موقعیت انحصاریش ٢مستعمرات وسیع، و 

دو مورد انگلیس در آن زمان در میان کشورھای سرمایھ داری استثناء بود، و انگلس و 
آنرا با پیروزی (موقت) اپورتونیسم ارتباطمارکس، با تحلیل این استثناء، بھ وضوح و قاطعانھ 

در جنبش کارگری انگلیس نشان دادند.
پرولتاریای انگلیس در واقع «... ، انگلس نوشت:١٨٥٨بر اکت٧ای بھ مارکس، بھ تاریخ در نامھ

بیشتر و بیشتر بورژوا می شود، بطوری کھ این بورژوا ترین تمام ملل، ظاھراً ھدف نھایی اش 
با بورژوازی است. برای ھمراهداشتن یک اشرافیت بورژوایی و یک پرولتاریای بورژوایی 

ای بھ ] در نامھ١»[لبتھ تا حد معینی قابل توجیھ است.ملتی کھ تمام دنیا را استثمار می کند، این ا
، انگلس بھ او اطالع می دھد کھ ھالس آشوب بزرگی در ١٨٧٢سپتامبر ٢١سورژه، بھ تاریخ 

رھبران کارگری «شورای متحد انترناسیونال بھ راه انداختھ و برعلیھ مارکس بخاطر گفتن اینکھ 
در «بھ سورژه نوشت:١٨٧٤اوت ٤فت. مارکس در رأی انتقاد گر» اندانگلیس خود را فروختھ

رابطھ با کارگران شھری اینجا [در انگلیس]، جای تأسف است کھ تمام جمع رھبران بھ پارلمان 
ای بھ مارکس، در نامھ» راه نیافتند. این مطمئن ترین وسیلۀ خالصی از دست تمام این جمع بود.
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ھای انگلیسی کھ بھ خود اجازه می ن اتحادیھآن بدتری«انگلس دربارۀ ١٨٨١اوت ١١بھ تاریخ 
دھند توسط مردانی کھ  بھ بورژوازی فروختھ شده یا حداقل از آن مزد می گیرند، رھبری 

، انگلس ١٨٨٢سپتامبر ١٢ای بھ کائوتسکی، بھ تاریخ صحبت می کند. در نامھ» شوند
ماری چھ فکر می کنند. شما از من می پرسید کھ کارگران انگلیسی دربارۀ سیاست استع«نوشت:

خوب، درست ھمان چیزی کھ آنان دربارۀ سیاست بطور کلی فکر می کنند. اینجا حزب کارگری 
رادیکالھا ھستند، و کارگران با خوشحالی در -وجود ندارد، فقط محافظھ کاران و لیبرال 

]٢»[ضیافت انحصار انگلیس بر بازار جھانی و مستعمرات شرکت می کنند.
نفرت انگیزترین چیز در اینجا [انگلیس] «انگلس بھ سورژه نوشت:١٨٨٩ر دسامب٧در 

بورژوائی است، کھ عمیقاً تا استخوان کارگران نفوذ کرده است ... حتی تام مان، کھ » حرمت«
او را من از خیلی ھا بھتر می دانم، عالقھ دارد ذکر کند کھ او با حضرت شھردار نھار خواھد 

رانسھ مقایسھ شود، مشخص می شود کھ انقالب بھ ھر حال بھ چھ درد خورد. اگر این وضع با ف
سطح، جنبش [طبقۀ کارگر در زیراما :«١٨٩٠آوریل ١٩ای بھ تاریخ ] در نامھ٣»[می خورد.

قشرھایی کھ پائین تریندر انگلیس] بھ پیش رفتھ، بخشھای وسیع تری را و عمدتاً فقط از میان 
گیرد [تأکیدات از انگلس]. آن روز دیگر دور نیست ھنگامی تاکنون بی تحرک بودند، دربر می

» ، موقعی کھ متوجھ شود کھ خود، تودۀ عظیم در حرکت است.ناگھان خود را بیابدکھ این توده 
محافظھ » قدیمی«ھای شکست اتحادیۀ متالشی شدۀ باراندازان؛ اتحادیھ:«١٨٩١مارس ٤در 

: در کنگرۀ ١٨٩١سپتامبر ١٤...» اند ماندهو در نتیجھ ترسو، در معرکھ تنھاغنیکار، 
ھای نیوکاسل، اتحادیھ گراھای قدیمی، مخالفین ھشت ساعت کار در روز، شکست اتحادیھ

(تمام » را اذعان می کنند.حزب کارگر بورژوائیھای بورژوائی شکست و روزنامھ«خوردند، 
تأکیدات از انگلس) ...

ول دھھا سال تکرار شدند، ھمچنین توسط او در اینکھ این عقاید کھ توسط انگلس در ط
شرایط طبقۀ کارگر در «مطبوعات بھ صورت علنی اظھار شدند، از مقدمۀ او بر دومین چاپ 

، »اشرافیت در میان طبقۀ کارگر«] در اینجا او از یک ٤بھ اثبات می رسد.[١٨٩٢، »انگلیس
صحبت می » وسیع مردم کارگرتودۀ«، در تضاد با »اقلیت ممتاز در میان کارگران«از یک 

از میان طبقۀ کارگر بھ تنھایی از موقعیت ممتاز » یک اقلیت کوچک، ممتاز، حفاظت شده«کند. 
بخش عظیمی از آنھا حداکثر «، در حالیکھ »بطور دائمی استفاده برد«١٨٤٨-٦٨انگلیس در 

یع انگلیس]، طبقۀ با فروریختن آن انحصار [صنا» ... «فقط یک بھبود موقتی را تجربھ کردند
، »جدید«ھای اعضاء اتحادیھ...» کارگر انگلیس آن موقعیت ممتاز را از دست خواھد داد 

این امتیاز بزرگ را داشتند، کھ افکارشان بمثابۀ خاک دست «ھای کارگران بی مھارت، اتحادیھ
اتحادیھ «ی کھ مغزھا» قابل احترام«نخورده بود، کامال آزاد از قید میراث تعصبات بورژوائی 

بھ اصطالح نمایندگان » ... «کھ موقعیت بھتر داشتند را از کار بازمی داشت» گرایان قدیمی
کھ از واقعیت عضویت آنان در طبقۀ کارگر صرف نظر «در انگیس کسانی ھستند » کارگران

می گردد زیرا کھ آنھا خودشان می خواھند کیفیت کارگریشان را در دریای لیبرالیسم شان غرق 
» ...نندک

ھای مستقیم مارکس و انگلس بطور طوالنی نقل قول آوردیم تا اینکھ خواننده آنھا ما عمداً از گفتھ
مورد مطالعھ قرار دھد. و آنھا می بایست مطالعھ شوند، آنھا درخور بھ صورت یک مجموعھرا 

عصر تاکتیکھای جنبش کارگری ھستند کھ شرایط عینیمحورتعمق دقیق ھستند. زیرا آنھا 
امپریالیسم آنھا را دیکتھ کرده است.

و بجای مارکسیسم آشتی عاطفی با » مطلب را مبھم کند«در اینجا نیز، کائوتسکی کوشیده است 
امپریالیستھای معترف و -اپورتونیستھا را جانشین کند. کائوتسکی در عین مخالفت با سوسیال 
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ای برای نابودی گ بھ عنوان وسیلھساده لوح (مردانی چون لنش) کھ شرکت آلمان را در جن
انحصار انگلیس توجیھ می کنند، این اشتباه واضح را با یک اشتباه بھ ھمان اندازه واضح 

می کند. بجای یک اشتباه گمان انگیز او یک اشتباه مطبوع بکار می برد! او » تصحیح«دیگری 
د شده، و چیزی باقی انگلیس مدتھاست درھم شکستھ، مدتھاست نابوصنعتیمی گوید انحصار 

نمانده کھ از میان برده شود.
چرا این استدالل اشتباه است؟

ایم، انگلیس را نادیده می گیرد. در حالی کھ ھمانطوری کھ دیدهاستعماریزیرا، اوال انحصار 
سال قبل بطور واضح اشاره کرد! گرچھ ٣٤یعنی ١٨٨٢انگلس بھ این مسئلھ حتی از سال 

س احتماال از بین رفتھ، لیکن انحصار استعماریش نھ تنھا باقی مانده بلکھ انحصار صنعتی انگلی
- ھای بورژوا بسیار تشدید شده، زیرا کھ تمام جھان اکنون تقسیم شده است! کائوتسکی ایده

، از »چیزی برای جنگیدن وجود ندارد«اپورتونیستی را مبنی بر اینکھ - پاسیفیستی و عامیانھ 
ھم اکنون سرمایھ داران، دزدانھ بھ میان می آورد. برعکس، نھ تنھا طریق این دروغ مطبوع

بھ جنگیدن اند، زیرا ناچارچیزی برای جنگیدن دارند، بلکھ آنھا بخاطر حفظ سرمایھ داری 
نخواھند توانست جدیدبدون یک تقسیم دوبارۀ اجباری مستعمرات، کشورھای امپریالیستی 

) مورد استفاده قرار می دادند، بھ و ضعیف ترتی قدیمی تر (امتیازاتی را کھ قدرتھای امپریالیس
دست آورند.

ثانیاً، چرا انحصار انگلیس پیروزی (موقت) اپورتونیسم را در انگلیس نشان می دھد؟ زیرا 
بھ بار می آورد، یعنی مازاد سودی کھ از سودھای سرمایھ داری عادی و مافوق سودانحصار 

بخشی (و نھ حتی بخش می توانندباالتر است. سرمایھ داران معمولی در تمام دنیا بیشتر و
اختصاص دھند، و خودشانکوچکی!) از این مافوق سودھا را برای رشوه دادن بھ کارگران 

ھای کارگری انگلیس مشھوری کھ توسط ِوب ھای اتحادیھ» اتحادھای(«چیزی شبیھ یک اتحاد 
د) بین کارگران یک ملت معین و سرمایھ داران و کارفرمایان توضیح داده شده را بخاطر بیاوری

کشورھای دیگر بھ وجود آورند. انحصار صنعتی انگلیس تا اواخر قرن نوزدھم از برعلیھآنھا 
بین رفتھ بود. تردیدی در این مورد نیست. اما چگونھ این نابودی بھ وقوع پیوست؟ آیا انحصار 

ناپدید شد؟تماماً 
تی کائوتسکی (با اپورتونیستھا) تا حد معینی قابل توجیھ بود. اما آش» تئوری«اگر اینچنین بود، 

، و نکتھ درست ھمین است. امپریالیسم سرمایھ داری انحصاری است. ھر کارتل، نیستاینچنین 
اند؛ آنھا ھر تراست، سندیکا، ھر بانک عظیم یک انحصار است. مافوق سودھا از بین نرفتھ

شورھای دیگر توسط یک کشور ممتاز و از نظر مالی ثروتمند کتمامھنوز باقی ھستند. استثمار 
اگر ما ثروت –باقی است و شدیدتر شده است. تعداد انگشت شماری از کشورھای ثروتمند 

را در نظر داشتھ باشیم، فقط چھار تا از آنان موجودند: انگلیس، » مدرن«مستقل، واقعاً بزرگ و 
مافوق سودھاییاند، آنھا را در ابعاد وسیعی رشد دادهانحصار–فرانسھ، ایاالت متحده و آلمان 

صدھا و » بر پشت«کھ بھ صدھا، اگر نھ بھ ھزارھا میلیون می رسد بھ دست می آورند، آنھا 
ھستند و بین خودشان برای تقسیم غنایم بھ ویژه » سوار«صدھا میلیون مردم کشورھای دیگر 

فربھ و بھ ویژه سھل الوصول می جنگند.
ر حقیقت، مضمون اقتصادی و سیاسی امپریالیسم است، کھ کائوتسکی بجای افشای این، د

تضادھای عمیق آن، آنرا پرده پوشی می کند.
قشر باالی کارگرھای می تواند از نظر اقتصادیامپریالیستی » بزرگ«بورژوازی یک قدرت 

مافوق سودش را با مخارج حدود یک صد میلیون فرانک در سال رشوه دھد، زیرا کھ » خود«
بھ احتمال قوی حدوداً بھ ھزار میلیون می رسد. و چگونگی تقسیم این رشوۀ کوچک بین وزراء 
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(تحلیل عالی انگلس را از این عبارت بخاطر داشتھ باشید)، اعضاء » نمایندگان کارگری«کار، 
وچک ھای کھای صنایع جنگی، مسئولین کارگری، کارگرانی کھ متعلق بھ اتحادیھکارگر کمیتھ

ای اند، کارمندان ادارات، غیره و غیره، مسئلۀ درجھ دومی است.حرفھ
و تا حد معینی بعداً، تنھا انگلیس از یک انحصار برخوردار بود: ١٨٦٨تا ١٨٤٨مابین سالھای 

کشور دیگری ھیچاپورتونیسم بھ مدت دھھا سال توانست در آنجا چیره شود. بھ ھمین جھت
یا یک انحصار صنعتی نبود.صاحب مستعمرات بسیار غنی

یک، نھآخرین ثلث قرن نوزدھم شاھد گذار بھ دوران جدید، دوران امپریالیسم بود. سرمایۀ مالی 
گیرد (در ژاپن و روسیھ قدرت بزرگ از انحصار بھره می –ھر چند بسیار محدود –بلکھ چند 

ت ملیتھای اقلیت، چین انحصار قدرت نظامی، سرزمینھای وسیع، و یا امکانات ویژه برای غار
این ین انحصار مدرن و بھ روز سرمایۀ مالی است).زو غیره، بخشاً مکمل و بخشاً جایگ

بدون برای دھھا سال توانستاختالف بیانگر اینست کھ چطور موقعیت انحصاری انگلیس 
باقی بماند. با انحصار سرمایۀ مالی نوین بھ شدت مقابلھ می شود؛ دوران جنگھای رقیب

کشور یکپریالیستی آغاز شده است. در آن روزھا رشوه دادن و فاسد کردن طبقۀ کارگر ام
برای دھھا سال امکان داشت. این امر اگر امروز غیرممکن نباشد، غیرمحتمل است. اما از 

کوچک تریامپریالیستی قادر است بھ قشر » بزرگ«یک از قدرتھای ھرطرف دیگر، 
رشوه داده و می دھد. » اشرافیت کارگری«) از ١٨٤٨-٦٨ی (کوچک تر از انگلیس بین سالھا

اگر عبارت واقعاً ژرف انگلس را بکار بریم، می » حزب کارگری بورژوائی«سابقاً یک 
توانست تنھا در یک کشور بھ وجود آید، زیرا آن کشور بھ تنھایی از انحصار بھره مند بود؛ 

حزب کارگری «وام بیاورد. امروزه یک لیکن از طرف دیگر، می توانست برای مدتی طوالنی د
کشورھای امپریالیستی اجتناب ناپذیر و عادی می باشد؛ اما با توجھ بھ تمامدر » بورژوائی

مبارزۀ سختی کھ آنھا بھ منظور تقسیم غنائم انجام می دھند، چنین حزبی محتمل نیست کھ بتواند 
د. زیرا کھ تراستھا، الیگارشی برای مدتی طوالنی در تعدادی از کشورھا چیرگی داشتھ باش

امکان ھای فوقانی مالی، قیمتھای باال، و غیره، در حالی کھ رشوه دھی بھ عدۀ قلیلی را در الیھ
پرولتاریا و نیمھ پرولتاریا را تحت ستم، نابودی، خانمان براندازی و تودۀ می سازند، لیکن پذیر

شکنجۀ روزافزون قرار می دھند.
رژوازی و اپورتونیستھا بھ تبدیل چند ملت بسیار غنی و ممتاز بھ از یک طرف، تمایل بو

استعمار » لمیدن بر تخت افتخار«بر بدن بقیۀ نوع بشر وجود دارد، تمایل بھ » ابدی«انگلھای 
سیاھان، ھندیھا و غیره، در بند نگاه داشتن آنھا با کمک سالحھای نابود کنندۀ عالی کھ توسط 

، کھ بیشتر از سابق تحت ستم بوده و ھاتودهاند. از طرف دیگر، تمایل میلیتاریسم مدرن تھیھ شده
تمام فشار جنگھای امپریالیستی را متحمل می شوند، برای دور انداختن این یوغ و سرنگونی 
بورژوازی وجود دارد. تاریخ جنبش کارگری بدون شک در پرتو مبارزه میان این دو گرایش 

» مضمون یافتھ«ش اول تصادفی نبوده؛ و از نظر اقتصادی تکوین خواھد یافت. زیرا کھ گرای
از میان » احزاب کارگری بورژوائی«کشورھا برای خود تماماست. ھم اکنون بورژوازی در 

شووینیستھا بھ وجود آورده، پرورانده و تأمین کرده است. فرق بین یک حزب قطعاً - سوسیال 
امپریالیست است، و - یتالیا، کھ کامال سوسیال شکل یافتھ برای مثال مانند حزب بیسوالتی در ا

مثال حزب نیمھ شکل یافتۀ پوترسف ھا، گووزدیوھا، بولکین ھا، چخیدزه ھا، اسکوبلف ھا و 
شرکاء، یک تفاوت بی اھمیت است. نکتۀ مھم اینست کھ از نظر اقتصادی پناھندگی یک قشر از 

ای مبدل شده است؛ و عیت انجام یافتھاشرافیت کارگری بھ بورژوازی بھ کمال رسیده و بھ واق
خاصی غالب » مشکل«این واقعیت اقتصادی، این تغییر در روابط طبقاتی، بدون ھیچگونھ 

سیاسی در این یا آن شکل دیگر، پیدا خواھد کرد.
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مطبوعات، پارلمان، –برمبنای پایۀ اقتصادی فوق الذکر، مؤسسات سیاسی سرمایھ داری مدرن 
برای کارگران و کارمندان اداری رفرمیست و میھن پرست، رام و –و غیره ھا تشکلھا، کنگره

، مطابق با امتیازات و رشوۀ اقتصادی بھ وجود آورده است. سیاسیمحترم، امتیازات و رشوۀ 
ھای صنایع جنگی، در پارلمان و در شغلھای پر منفعت و راحت در حکومت یا در کمیتھ

و یا در ھیئت مدیرۀ » قابل احترام«ھای قانونی روزنامھھای گوناگون، در ھیئت مدیرۀکمیتھ
ای اینست طعمھ–و بھ ھمان اندازه قابل احترام » بورژوائی مطیع قانون«ھای کارگری اتحادیھ

را » احزاب کارگری بورژوائی«کھ بورژوازی امپریالیستی توسط آن نمایندگان و طرفداران 
جلب کرده و پاداش می دھد.

راسی سیاسی در ھمین جھت کار می کند. در دوران ما ھیچ چیز بدون انتخابات مکانیسم دمک
ھا نمی تواند انجام پذیرد. و در این عصر چاپ و نمی تواند انجام گیرد؛ ھیچ چیز بدون توده

پارلمانتاریسم، موفقیت در جلب و بھ دنبال کشیدن توده بدون یک سیستم ھمھ جانبھ، با مدیریت 
مجھز چاپلوسی، کذب، حقھ بازی، استفاده تردستانھ از اصطالحات مد روز سیستماتیک و کامال

تا جائی کھ –و عامھ پسند، و قول ھمھ گونھ رفرم و دعای خیر از چپ و راست بھ کارگران 
است. من این غیرممکن–آنھا از مبارزۀ انقالبی برای سرنگونی بورژوازی چشم بپوشند 

لوید جورج وزیر انگلیسی، یکی از پیشتازترین و ماھرترین سیستم را، لوید جورجیسم، بھ نام
می نامم. لوید جورج » حزب کارگری بورژوائی«نمایندگان این سیستم در سرزمین کالسیک 

یک کارچاق کن بورژوائی درجھ یک، یک سیاستمدار زیرک، یک سخنور عامھ پسند است کھ 
آنرا برای حضار کارگر ایراد خواھد کرد، انقالبی - ا- ھر نوع سخنرانی کھ بخواھید حتی انواع ا

و مردی کھ قادر است رشوۀ قابل توجھی برای کارگران مطیع بھ شکل اصالحات اجتماعی 
، و خدمتش *(بیمھ، و غیره) بھ دست آورد؛ وی بھ بھترین وجھی بھ بورژوازی خدمت می کند

بھ میان پرولتاریا دقیقاً ی را کارگران انجام داده، نفوذ بورژوازمیانرا بھ بورژوازی دقیقاً در 
می برد، جائی کھ بورژوازی بدان بیشترین احتیاج را دارد و جائی کھ مطیع کردن معنوی 

ھا از ھمھ جا مشکل تر است.توده
و آیا فرق چندان بزرگی بین لوید جورج و شیدمان ھا، لژین ھا، ھندرسون ھا و ھیندمان ھا، 

دارد؟ دربارۀ گروه آخر، ممکن است تحت این عنوان کھ پلخانف ھا، رنادل ھا و شرکاء وجود 
بعضی از آنھا بھ سوسیالیسم انقالبی مارکس برخواھند گشت، اعتراض بشود. امکان چنین 

ای آن برخورد شود، تفاوت چیزی ھست، لیکن اگر بھ مسئلھ از نظر سیاسی یعنی جنبۀ توده
شووینیست امروزی ممکن -سوسیال ناچیزی وجود خواھد داشت. بعضی افراد از میان رھبران

شووینیستی یا اپورتونیستی (کھ ھمان چیز - سوسیال گرایشاست بھ پرولتاریا بازگردند، اما 
ھر کجا کھ ». بازگردد«است) نھ نمی تواند محو شود و نھ اینکھ بھ پرولتاریای انقالبی 

بھ نام » ری بورژوائیحزب کارگ«مارکسیسم بین کارگران رایج است، این گرایش سیاسی، این 
مارکس سوگند خواھد خورد. از انجام این امر ممانعت نمی توان کرد، ھمانطور کھ یک شرکت 
تجاری را نمی توان از استفاده از ھر نوع برچسب مخصوص، عالمت یا تبلیغی برحذر داشت. 

طبقات در طول تاریخ ھمواره جریان چنین بوده کھ بعد از مرگ رھبران انقالبی کھ در میان

مترجم]، یک –ای در یک مجلۀ انگلیسی بھ قلم یک تُری [عضو حزب محافظھ کار ازگی مقالھمن بھ ت*
خواندم. جنگ چشمان این مخالف » لوید جورج از دیدگاه یک تُری«مخالف سیاسی لوید جورج، تحت عنوان 

ری ھا با او را باز کرد و وی را بھ این درک رسانید کھ لوید جورج چھ خادم خوبی برای بورژوازی است! تُ 
اند!صلح کرده
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اند از اسم آنان برای فریب دادن طبقات ستم دیده ستم دیده محبوب بودند، دشمنان شان سعی کرده
استفاده کنند.

کلیۀ، بمثابۀ یک پدیدۀ سیاسی، ھم اکنون در »احزاب کارگری بورژوائی«واقعیت اینست کھ 
بی امان، در تمام اند، و بدون یک مبارزۀ قاطع و کشورھای سرمایھ داری پیشگام تشکیل شده

مسئلۀ –یا گروھھا، گرایشھا و غیره، کھ ھمگی یکسان ھستند –طول جبھھ برضد این احزاب 
مبارزه برعلیھ امپریالیسم، یا بخاطر مارکسیسم، یا بخاطر جنبش کارگری سوسیالیستی، نمی 

] در روسیھ، و ٦]، ناشھ دیلو و گولوس ترودا[٥تواند مطرح باشد. فراکسیون چخیدزه[
احزابی اند. کوچکترین دلیلی برای این چنینھای طرفداران کمیتۀ سازماندھی در خارجھ نمونھ

انقالب اجتماعی محو خواھند شد وجود ندارد. برعکس، ھر چقدر ازقبلتصور کھ این احزاب 
کھ انقالب نزدیک تر شود، ھر چقدر کھ قوی تر شعلھ ور گردد، و ھر چھ تحول و جھش آن در 

ای انقالبی رفت ناگھانی تر و سخت تر باشد، بھ ھمان اندازه نقش مبارزۀ جریان تودهپروسۀ پیش
برعلیھ جریان خرده بورژوائی اپورتونیست در جنبش کارگری بیشتر خواھد بود. کائوتسکیسم 
یک گرایش مستقل نیست، زیرا کھ نھ در میان توده و نھ در میان قشر ممتازی کھ بھ سوی 

ای ندارد. اما خطر کائوتسکیسم در این واقعیت نھفتھ است کھ با استفاده ھبورژوازی رفتھ، ریش
آشتی دھد، اتحاد » حزب کارگری بورژوائی«از ایدئولوژی گذشتھ، می کوشد پرولتاریا را با 

ھا دیگر دنبال پرولتاریا با آن حزب را حفظ کرده و در نتیجھ حیثیت آن را بیشتر کند. توده
معترف نمی روند: برای لوید جورج در جلسۀ کارگران در انگلیس ھو شووینیستھای-سوسیال 

کشیده شد؛ ھیندمان حزب را ترک کرده است؛ رنادل ھا و شیدمان ھا، پوترسف ھا و گووزدیوھا 
شووینیستھا، خیلی -توسط پلیس محافظت می شوند. دفاع غیرآشکار کائوتسکیستھا از سوسیال 

بیشتر خطرناک است.
است. آنھا می گویند، ما نمی » ھاتوده«ھای کائوتسکیسم، ارجاع بھ ترین سفسطھیکی از معمول
ای ببریم! ولی فقط فکر کنید کھ انگلس چگونھ مسئلھ را ھا و سازمانھای تودهخواھیم از توده

ھای کارگری انگلیسی، در اردوگاه اتحادیھ» ایسازمانھای توده«مطرح نمود. در قرن نوزدھم 
ورژوائی قرار داشتند. مارکس و انگلس بخاطر چنین امری خود را با آن حزب کارگری ب

ای سازش ندادند؛ آنھا دست بھ افشاء زدند. آنھا فراموش نکردند کھ، اوال، سازمانھای اتحادیھ
را مستقیماً دربر می گرفتند. آن زمان در انگلیس، بمانند امروز در آلمان، اقلیتی از پرولتاریا

تاریا متشکل نبود. ھیچ کس نمی تواند جداً تصور کند کھ می توان اکثریت پرول٥/١بیش از 
مسئلۀ بزرگی –و این نکتۀ اصلی است –پرولتاریا را تحت سرمایھ داری متشکل کرد. ثانیاً 

یک سازمان آنقدر مھم نیست کھ مسئلۀ اھمیت عینی و حقیقی سیاست آن: اینکھ آیا این سیاست 
ھا از قید سرمایھ داری است، و ھا است، یعنی آیا ھدف آن رھائی تودهنماینده و در خدمت توده

یا اینکھ بیانگر منافع اقلیت، سازش اقلیت با سرمایھ داری است؟ مورد دوم در رابطھ با انگلیس 
در قرن نوزدھم صحت داشت، و امروز در مورد آلمان و غیره، صحت دارد.

پایین «و –اقلیت ممتاز –قدیمھای کارگری یھ، اتحاد»حزب کارگری بورژوائی«انگلس مابین 
حرمت «، [یعنی] اکثریت واقعی، تمایز قائل است، و بھ این دومی ھا کھ با »ھاترین توده
استیناف می جوید. اینست جوھر تاکتیکھای مارکسیستی!اندنشدهآلوده » بورژوائی

١٩١٦نوشتھ شده در اکتبر 
٢شمارۀ ا سبورنیک سوسیال دمکراتشده درچاپ

١٩١٦دسامبر 
ن. لنین:امضاء
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٢٣مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

رجوع کنید.١٣٢ص ١٩٥٥مارکس و انگلس، مسکو، منتخب مکاتباتبھ - ١
رجوع کنید.٤٢٢-٣ص ١٩٥٥مارکس و انگلس، مسکو، منتخب مکاتباتبھ - ٢
وع کنید.رج٤٩١ص ١٩٥٥مارکس و انگلس، مسکو، منتخب مکاتباتبھ - ٣
رجوع کنید.٤٠٦-١٩ص ١٩٥٥مارکس و انگلس، مسکو، منتخب مکاتباتبھ -٤
دزه-٥ یون چخی ماً –فراکس دزه. رس ری ن.س. چخی ھ رھب ارم ب ای چھ ویکی در دوم روه منش گ

یال  ت از سوس ا در حقیق رد، ام ی ک ال م انی دنب گ جھ تی را در جن ت سانتریس ک سیاس -ی
ی ک تیبانی م ی پش تھای روس اکف، ١٩١٦رد. در شووینیس کوبلف، ی.ن. تالی روه از م.ی. اس گ

تھای اپورتونیستی  ین از سیاس ود. لن و.ی. خاستف، ن.س. چخیدزه و ا.ی. شخنکلی ترکیب یافتھ ب
امل  ھ ش دین مقال ان در چن ش آن«آن دزه و نق یون چخی روه «، »فراکس ازماندھی و گ ۀ س ا کمیت آی

ند.انتقاد می ک» چخیدزه سیاستی از خودشان دارند؟
-یک ماھنامۀ منشویکی، سخنگوی اصلی انحالل طلبان و سوسیال –(ھدف ما) ناشھ دیلو- ٦

١٩١٤(طلوع ما) کھ در اکتبر ناشا زاریادر پتروگراد بجای ١٩١٥شووینیستھای روسی. در 
تعطیل شده بود انتشار یافت. مقالھ نویسان شامل ی. مایفسکی، پ.پ. ماسلف، ا.ن. پوترسف و 

ین بودند. روی ھم رفتھ شش شماره از آن چاپ شد.ن. چروان
بعد از ١٩١٦یک نشریۀ قانونی منشویکی کھ در سامارا در –(صدای کار) گولوس ترودا

تعطیل شدن ناش گولوس (صدای ما) چاپ می شد. سھ شماره از آن بھ چاپ رسید.

»١٩٠٥سخنرانی دربارۀ انقالب « از 

ھای عظیم در راه کسب آگاھی سیاسی و در بیداری توده١٩٠٥ژانویھ ٢٢اھمیت تاریخی 
مبارزۀ انقالبی آنھاست.

آقای پیوتر استرووه کھ در آنوقت رھبر لیبرالھای روسی و ناشر یک نشریۀ غیرقانونی بود کھ 
در روسیھ «نوشت » یکشنبۀ خونین«قبل از دو روزدر خارجھ بدون سانسور منتشر می شد، 

این عقیده کھ یک کشور بی سواد و دھقانی می تواند ». د ندارندھنوز مردم انقالبی وجو
و مغرور و بینھایت » تحصیل کرده«انسانھای انقالبی بھ وجود آورد، بھ نظر این رھبر بسیار 

مانند اصالح طلبان –احمق اصالح طلبان بورژوا، بی معنی بود. اصالح طلبان آن زمان 
کھ یک انقالب واقعی غیر ممکن است!عمیقاً چنین معتقد شده بودند –امروز 
، حزب انقالبی روسیھ مشتمل از گروه ١٩٠٥ژانویھ بھ تقویم قدیم) ٩ژانویھ (یا ٢٢قبل از 

کوچکی از افرادی بود و اصالح طلبان آن روزگار (درست بھ مانند اصالح طلبان امروز) بھ 
بی، چند ھزار عضو می خواندند. چند صد سازمان دھندۀ انقال» فرقھ«مسخره ما را یک 

سازمانھای محلی، نیم دوجین روزنامۀ انقالبی کھ عمدتاً نھ بیشتر از ماھی یکبار، با دشواریھای 
فوق العاده و بھ قیمت قربانیھای بسیار در خارج طبع و بطور قاچاق بھ داخل روسیھ آورده می 

٢٢مکرات قبل از این چنین بودند احزاب انقالبی روسیھ، و بھ ویژه حزب سوسیال د–شدند 
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. این اوضاع، بھ اصالح طلبان کوتھ بین و متکبر مجوزی رسمی برای ادعاھای ١٩٠٥ژانویۀ 
آنھا دایر بر اینکھ ھنوز در روسیھ مردم انقالبی وجود ندارند، می داد.

بھ » ناگھان«لکن در ظرف چند ماه، تصویر بھ کلی عوض شد. صدھا سوسیال دمکرات انقالبی 
میلیون کارگر رھبر شدند. مبارزۀ کارگران ٣تا ٢یافتند؛ این ھزارھا در بین ھزارھا افزایش

میلیونی دھقان ١٠٠تا ٥٠ھای تولید ھیجان کامال گسترده و غالباً جنبشھای انقالبی در میان توده
کرد؛ جنبش دھقانی بازتاب خود را در ارتش داشت و منجر بھ قیام سربازان و برخوردھای 

ک بخش ارتش و بخش دیگر آن گردید. بھ این ترتیب یک کشور بزرگ با جمعیت مسلحانھ بین ی
نفر بھ انقالب کشیده شد؛ بدین نحو روسیۀ ساکت بھ روسیۀ کارگران انقالبی و ١٣٠٠٠٠٠٠٠

مردم انقالبی تبدیل شد.
می شود گفت کھ مطالعۀ این تغییر، و فھم اینکھ چرا چنین چیزی ممکن بود، روشھا و راھھای 

، ضروری است.آن
بود. ویژگی انقالب روسیھ اینست کھ از نظر ایاعتصاب تودهعامل اصلی در این تغییر 

اش یک بود، اما در شیوۀ مبارزهبورژوا دمکراتیکمحتوای اجتماعی این انقالب یک انقالب 
. یک انقالب بورژوا دمکراتیک بود، چون ھدف بالفاصلۀ آن، کھ با نیروھای پرولتریانقالب 

ود آن امکان حصول مستقیم داشت، جمھوری دمکراتیک بود، کار ھشت ساعتھ و مصادرۀ خ
تقریباً بھ ١٧٩٣- ١٧٩٢تمام مقاصدی کھ انقالب بورژوائی فرانسھ در –امالک بزرگ اشراف 

صورت کامل بدانھا نائل شده بود.
لتاریا پیشروی در عین حال، انقالب روسیھ یک انقالب پرولتری بود، نھ فقط بدین جھت کھ پرو

عمدۀ آن و پیشرو جنبش بود، بلکھ نیز بدین سبب بود کھ مخصوصاً یک سالح مبارزۀ پرولتری 
ھا و ویژه ترین پدیده در حوادث تعیین کنندۀ وسیلۀ اصلی بھ حرکت درآوردن توده–اعتصاب –

قیام موج مانند بود.
در تاریخ بود کھ در آن اعتصاب ، گرچھ مطمئناً نھ آخرین، انقالب بزرگاولینانقالب روسیھ، 

ای نقشی فوق العاده مھم بازی کرد. حتی می توان گفت کھ حوادث انقالبی روسیھ و سیاسی توده
این حوادث و مبانیبرای روشن کردن اعتصاباتتسلسل اشکال سیاسی آنرا بدون مطالعۀ آمار 

تسلسل این اشکال نمی توان فھمید.
خشک بھ سختی مناسب یک سخنرانی ھستند و محتمل است کھ من بھ خوبی می دانم کھ آمار 

برای یک شنونده کسل کننده باشد. با این وجود نمی توانم از نقل چند رقم برای آنکھ شما بتوانید 
پایۀ عینی کل جنبش را درک کنید خودداری کنم. تعداد متوسط ساالنۀ اعتصابات در طی دھسال 

، اولین ماه ١٩٠٥برای تمام دھھ. در ژانویۀ ٤٣٠٠٠٠بود یعنی ٤٣٠٠٠پیش از انقالب 
از تمام دھۀ قبل بود!بیشتریک ماهبود. بھ کالم دیگر، تعداد اعتصابات در ٤٤٠٠٠٠انقالب، 

در ھیچ کشور سرمایھ داری در جھان، حتی در پیشرفتھ ترین کشورھای سرمایھ داری مانند 
روسیھ ١٩٠٥ا جنبش عظیم اعتصابی انگلیس، ایاالت متحدۀ آمریکا یا آلمان، چیزی کھ ب
بود، دو برابر تعداد کارگران ٢٨٠٠٠٠٠برابری کند وجود نداشتھ است. جمع کل اعتصابات 

ھای روسیھ ھا در کشور! این البتھ بدان معنی نیست کھ کارگران شھری کارخانھکارخانھ
بی با مبارزه وفق یافتھ تحصیل کرده تر بودند یا قویتر، یا بیشتر از برادران خود در اروپای غر

بودند. کامال عکس این است.
اما این نشان می دھد کھ انرژی خفتۀ کارگران می تواند چقدر عظیم باشد. این نشان می دھد کھ 

ھای تاریخ ای، بر مبنای دقیق ترین دادهاینرا بدون کوچکترین مبالغھ–در یک عصر انقالبی 
از ادوار معمولی و صد برابر عظیم تریروی جنگی ای نمی توانندکارگران –روسیھ می گوییم 

نوع بشر ھنوز نمی دانست کھ کارگران ١٩٠٥صلح آمیز، تجھیز کنند. این نشان می دھد کھ تا 
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چھ نیروئی و توان عظیمی ھستند و خواھند بود، با ظرفیت مبارزه برای اھداف واقعاً عظیم، 
نیروئی کھ بھ شیوۀ انقالبی پیکار می کند!

ریخ انقالب روسیھ نشان می دھد کھ این قشر پیشرو، عالیترین عناصر کارگران مزدبگیر تا
ھا و کارگاھھا بودند کھ با سماجت بسیار زیاد و کامال از جان گذشتھ جنگیدند. ھر چھ کارخانھ

بزرگتر بودند، اعتصابھا سرسختانھ تر می شدند، و با تواتر بیشتر در سال اتفاق می افتادند. ھر 
شھر بزرگتر بود، نقشی کھ کارگران در مبارزه ایفاء می کردند مھم تر بود. سھ شھر چھ

بزرگ، سن پترزبورگ، ریگا و ورشو، کھ بزرگترین شھرھا بودند و دارای عناصر طبقۀ 
کارگر با بیشترین آگاھی طبقاتی بودند، تعداد اعتصاب کنندگان بی اندازه زیادی را در مقایسھ با 

ھر شھر دیگری نشان می دھند، و البتھ بسیار بیشتر از نواحی روستائی.ھمۀ کارگران از
کارگران فلزکار نمایندۀ قشر پیشرو –و احتماال در سایر کشورھای سرمایھ داری –در روسیھ 

کارگران ھستند. در این رابطھ واقعیت آموزندۀ زیرین را تذکر می دھم: با در نظر گرفتن تمام 
صنایع درصد کارگران در استخدام بود، اما در ١٦٠رگیر در اعتصابات صنایع، تعداد افراد د

اند کھ در اثر درصد بود! تخمین زده٣٢٠، تعداد کارگران [درگیر در اعتصابات] فلزی
–روبل از دست داد ١٠ھر کارگر کارخانۀ روسی متوسط مزدی برابر ١٩٠٥اعتصابات 

کھ این مبلغ را می بایست بخاطر مبارزه فدا می –فرانک بھ نرخ ارز قبل از جنگ ٢٦تقریباً 
سھ کردند. اما اگر کارگران فلزکار را در نظر بگیریم، درمی یابیم کھ مقدار از دست دادن مزد 

بود! عالیترین عناصر طبقۀ کارگر در پیشاپیش قدم برداشتند، مرددھا را رھبری بیشتربرابر
ا شدند.کردند، موجب بلند شدن خفتگان و تشویق ضعیفھ

ای بود کھ اعتصابات اقتصادی با اعتصابات سیاسی در طول انقالب یک ویژگی مشخص شیوه
درھم بافتھ شده بودند. شکی وجود ندارد کھ فقط این ارتباط بسیار نزدیک دو شکل اعتصاب، بھ 

ھای وسیع استثمار شده را نمی شد بھ مبارزۀ انقالبی کشید مگر جنبش قدرت عظیمی داد. توده
ای از اینکھ چگونھ کارگران مزدگیر در صنایع مختلف سرمایھ داران را ھا روزانھا دادن نمونھب

مجبور می کردند کھ بھ آنھا بھبود فوری و مستقیم در شرایط کار را عرضھ کنند. این مبارزه 
ھای مردم روسیھ دمید. فقط آنوقت بود کھ مردم اسیر بند سرفی، تنبل، پدرروحی تازه بھ توده

ساالر، مذھبی و مطیع روسیھ آدام پیر را بیرون انداختند؛ فقط در آنوقت بود کھ مردم روسیھ 
تعلیم و تربیتی واقعاً دمکراتیک و واقعاً انقالبی یافتند.

وقتی کھ محترمین بورژوا و طنین اندازان غیر انتقادی آنان، اصالح طلبان اجتماعی با فضل 
ھا می دھند، معموال منظورشان چیزی چون توده» ربیتتعلیم و ت«فروشی داد سخن دربارۀ 

ھا می گردد و پیش فرضھای ای، مالنقطی، و چیزیست کھ باعث فساد اخالق تودهمدیر مدرسھ
بورژوائی بدانھا القا می کند.

ھا ھیچگاه نمی تواند از مبارزۀ مستقل سیاسی و بخصوص انقالبی آنھا تعلیم و تربیت واقعی توده
تنھا مبارزه است کھ طبقات استثمار شده را تربیت می کند. تنھا در طول مبارزه است جدا گردد. 

ھا بھ عظمت قدرت خود پی می برند، مبارزه افق دید آنھا را وسیع می کند، کارآمدی کھ توده
آنھا را زیادتر، فکر آنھا را روشن و ارادۀ آنان را مستحکم می کند. بدین سبب است کھ حتی 

، مسلماً روسیھ »سال دیوانھ«، سال مبارزه، ١٩٠٥ور شدند کھ بپذیرند در سال مرتجعین مجب
پدرساالری را بھ خاک سپرد.

با ١٩٠٥اجازه دھید کھ رابطۀ بین کارگران فلزکار و نساجی را در جریان مبارزات اعتصابی 
شترین دقت بیشتری مورد بررسی قرار دھیم. کارگران فلزکار، مزدشان بھتر است، و دارای بی

دو برابر و نیم ١٩٠٥آگاھی طبقاتی و بھترین تعلیم و تربیت ھستند. کارگران نساجی کھ در 
کارگران فلزکار بودند، عقب مانده ترین و دارای بدترین دستمزدھا در بین کارگران روسی 
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ھستند، و در بسیاری از موارد ھنوز ارتباط خود را قاطعانھ با خویشان دھقان خود در روستا 
اند. این ما را بھ وضع بسیار مھمی رھنمون می شود.ع نکردهقط

، در اعتصابات کارگران فلزکار اعتصابات سیاسی بر اعتصابات ١٩٠٥در سراسر سال 
اقتصادی برتری می یابند، گرچھ این برتری در اواخر سال بسیار بیشتر از اوایل سال بود. در 

رتری مطلق اعتصابات اقتصادی در ابتدای بین کارگران پارچھ باف، از طرف دیگر، شاھد ب
ھستیم، و فقط در پایان سال است کھ برتری برای اعتصابات سیاسی را می بینیم. از ١٩٠٥سال 

اینجا با وضوح کامل نتیجھ می شود کھ مبارزۀ اقتصادی، مبارزه برای بھبود مستقیم و فوری 
ھای استثمار شده را بسیج کند، و دهشرایط ، بھ تنھایی قادر است کھ عقب افتاده ترین قشر تو

بدانھا تعلیم و تربیتی واقعی بدھد و در طی دورۀ انقالبی آنھا را در طول چند ماه تبدیل بھ 
لشکری از رزمندگان سیاسی کند.

البتھ برای اینکھ چنین چیزی اتفاق افتد، برای قشر پیشرو کارگران الزم بود کھ مبارزۀ طبقاتی 
مفھومی کھ ھمۀ اصالح –نفع یک قشر کوچک باالیی در نظر نگیرند ای بھرا چون مبارزه

بلکھ کارگران چون پیشرو واقعی اکثریت استثمار –طلبان مکرراً سعی در القاء آن دارند 
شدگان پیش قدم شوند و آن اکثریت را بھ مبارزه کشانند، ھمانگونھ کھ در مورد روسیھ در 

قالب کارگری در شرف وقوع اروپا باید باشد و خواھد انجام شد، و چنانکھ در مورد ان١٩٠٥
بود.

نوشتھ شده بھ آلمانی
١٩١٧) ژانویۀ ٢٢(٩قبل از 

ن. لنین:امضاء
١٨طبع برای اولین بار در پراودا شمارۀ 

١٩٢٥ژانویۀ ٢٢
٢٣جلد ،مجموعھ آثار لنین

]١[قطعنامھ دربارۀ اقداماتی برای مقابلھ کردن با بی نظمی اقتصادی

از ھم گسیختگی کامل اقتصادی روسیھ اکنون بھ حدی رسیده است کھ فاجعھ غیر قابل - ١
ای با چنان ابعاد اسفناک کھ تعدادی از صنایع اساسی را راکد خواھد کرد، اجتناب است، فاجعھ

کشاورزان را از تنظیم کشاورزی بھ میزان الزم بازخواھد داشت، عبور و مرور راه آھن مختل 
د و نتیجتاً تحویل غلھ بھ جمعیت مشغول در صنایع و شھرھا، کھ شامل میلیونھا انسان می شو

می شود متوقف خواھد شد. عالوه بر این، سقوط ھم اکنون شروع گشتھ است و بر صنایع 
مختلف تأثیر گذاشتھ است. فقط با بیشترین کوشش تمام نیروھای ملت و پذیرفتن تعدادی اقدام 

ر نواحی محلی و ھم در مرکز حکومت می توان با این بالی ناگھانی بطور فوری انقالبی، ھم د
مؤثری مقابلھ کرد.

ھای بوروکراتیک، یعنی با تأسیس مؤسساتی کھ در آنھا سرمایھ این فاجعھ را نھ با شیوه- ٢
داران و مقامات اداری تسلط دارند می توان دفع کرد، و نھ با حفظ سودھای سرمایھ داران، و 

طۀ مطلق آنھا در صنایع، تفوق و تسلط آنھا بر سرمایۀ مالی و رموز آنھا در معامالت حفظ سل
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بانکی، تجارتی و صنعتی. چنین چیزی بھ دفعات با تأثیرات جزئی بحرانھا آنطور کھ در تعدادی 
از صنایع آشکار شده است ثابت گشتھ.

توزیع کاالھا است. بھ منظور تنھا راه رفع فاجعھ استقرار کنترل مؤثر کارگران بر تولید و- ٣
چنین کنترلی اول از ھمھ الزم است کھ کارگران اکثریتی نھ کمتر از سھ چھارم تمام آراء را در 

اند تمام مؤسسات حیاتی داشتھ باشند و اینکھ صاحبان آن مؤسسات کھ از کار خود کناره نگرفتھ
ھا، ھای کارخانھم اینکھ کمیتھو مھندسین باید کھ بدون قصور مورد استفاده قرار گیرند. دو

ھای کارگری باید حق آنرا داشتھ باشند کھ در این کنترل ای، و اتحادیھشوراھای مرکزی و ناحیھ
شرکت کنند، تمام دفاتر تجاری و بانکی حاضر برای بازرسی آنھا باشند، و مدیریت باید تمام 

ابھ این باید بھ نمایندگان تمام احزاب اطالعات الزم را در اختیار آنھا بگذارد، سوم آنکھ حقی مش
عمدۀ دمکرات و سوسیالیست داده شود.

اند، باید کنترل کارگران کھ ھم اکنون سرمایھ داران آنرا در تعدادی موارد مورد نزاع پذیرفتھ- ٤
بھ وسیلۀ اقداماتی کھ در آنھا بھ خوبی تمام جوانب امر در نظر گرفتھ شده است، بھ تدریج ولی 

چگونھ تأخیری بکار گرفتھ شوند و بھ صورت نظم کامل تولید و توزیع کاالھا بھ وسیلۀ بدون ھی
کارگران توسعھ یابند.

کنترل کارگران ھمچنین باید بھ تمام عملیات مالی و بانکی بھ قصد کشف وضع مالی واقعی - ٥
سایر امور بسط داده شود، در چنین کنترلی باید شوراھا و دوائر مختلف بانک، سندیکا و

کارمندان کھ باید بی درنگ سازمان یابند، شرکت کنند.
برای نجات کشور از فاجعھ، کارگران و کشاورزان باید اول از ھمھ با اطمینان مثبت و - ٦

مطلق ملھم شوند و با عمل و نھ حرف قانع گردند کھ مقامات حکومتی چھ محلی و چھ در مرکز 
موال، مدیریتھای بانکی، مالی، تجاری و صنعتی در تسلیم قسمت اعظم سودھا، درآمدھا و ا

بزرگ اقتصاد سرمایھ داری بھ مردم، تردید نخواھند کرد. جز با انجام این اقدام، خواستن یا 
انتظار اقدامات واقعاً انقالبی یا کوشش واقعاً انقالبی از طرف کارگران و کشاورزان داشتن، 

غیرممکن است.
ی و پولی و عدم امکان احیاء اعتبار آن در حالیکھ جنگ ادامھ طبق نظریۀ سقوط کل نظام مال- ٧

ای و نتیجتاً در سراسر کشور داد و دارد، ھدف تشکیالت دولت، باید در مقیاسی وسیع، ناحیھ
ستد وسایل کشاورزی، پوشاک و سایر کاالھا، در مقابل غالت و سایر محصوالت کشاورزی 

شھری باید وسیعاً مورد استفاده قرار گیرد.باشد. خدمات انجمنھای تعاونی روستائی و 
وقتیکھ این اقدامات بھ اجراء گذاشتھ شده باشند، ممکن و الزم خواھد بود کھ کار اجباری - ٨

عمومی بھ مرحلۀ اجراء گذاشتھ شود. این اقدام بھ نوبۀ خود، استقرار یک لشکر کارگران را 
ساعت کار روزانۀ عادی خود ٨زد پس از ایجاب خواھد کرد کھ در آن کارگران باید بدون دستم

خدمت کنند! این اقدام باید با ارائۀ یک لشکر از کل ملت کھ در آن مزد کارگران و سایر استخدام 
شدگان بھ وسیلۀ سرمایھ داران پرداخت می شود تعقیب گردد. فقط چنین لشکر کارگران و لشکر 

اجباری عمومی را ارائھ کند، نھ با وسایل مردم کھ از آن رشد خواھد کرد می تواند و باید کار 
ای غریب الوقوع. فقط بوروکراتیک و بھ نفع سرمایھ داران بلکھ برای نجات کشور از فاجعھ

چنین لشکری می تواند و باید کھ نظم و ترتیب انقالبی واقعی را ارائھ کند و ھمۀ مردم را وا 
نھا کار اجباری ھمگانی قادر است دارد کھ کوششی عظیم و الزم برای دفع فاجعھ بکنند. ت

حداکثر صرفھ جوئی را در صرف نیروی کار تأمین کند.
در بین اقداماتی کھ ھدفشان نجات کشور از فاجعھ است، یکی از مھم ترین وظایف مشغول - ٩

نمودن نیروی کار بزرگی در تولید زغال سنگ و مواد خام، و کار در خدمات حمل و نقل است. 
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جی کارگران مشغول در تولید اسلحھ بھ تولید کاالھای الزم برای اعادۀ اعتبار تغییر کار تدری
اقتصادی کشور کمتر از آن مھم نیست.

مورد اجراء گذاشتن منظم و مؤثر این اقدامات فقط در صورتی ممکن است کھ تمام قدرت - ١٠
دولت بھ کارگران و نیمھ کارگران تفویض شده باشد.

٦٤سیال دمکرات شمارۀ تسو
١٩١٧ژوئن) ٧مھ (٢٥

٢٤جلد ،آثار لنینمجموعھ

توضیحات

(بلشویک)این قطعنامھ قسمتی از تصمیمات کنفرانس سراسری ھفتم (آوریل) ح.ک.س.د.ر.- ١
است.١٩١٧مھ) ٧- ١٢آوریل (٢٤-٢٩منعقده در پتروگراد در تاریخ 

نیاز بھ یک اتحادیۀ کارگران کشاورزی در روسیھ

مقالۀ اول

ھای کارگری روسیھ کھ اکنون کھ کنفرانس سرتاسری اتحادیھوجود داردمسئلۀ بسیار مھم یک
باید در مد نظر بگیرد. این مسئلۀ بنیادگذاری یک اتحادیۀ ]١[در پتروگراد اجالسیھ دارد

روسیھ است.کارگران کشاورزیسراسری 
شده ترین و فقیرترین، پراکنده ای کھ استثمار تمام طبقات در روسیھ سازمان می یابند. فقط طبقھ

بھ نظر می –طبقۀ کارگران کشاورزی مزدبگیر روسیھ –ترین و ستمدیده ترین طبقھ است 
رسد کھ فراموش شده باشد. در بعضی نواحی مرزی غیرروسی، مانند ناحیۀ لتونی، بعضی 

ی از سازمانھای کارگران مزدی کشاورزی وجود دارند. کارگران روستائی در اکثریت وسیع
روسیۀ بزرگ و گوبرنیای اوکرائین ھیچ سازمان طبقاتی ای ندارند.

ھای کارگران صنعتی است کھ بھ این وظیفۀ مسلم و قطعی پیشگامان کارگران روسیھ، اتحادیھ
کمک برادران خود، کارگران روستائی بیایند. دشواریھائی کھ در کار سازمان دادن کارگران 

انگونھ کھ تجربۀ سایر ممالک سرمایھ داری تأکید کرده است، روستائی وجود دارد آشکارا ھم
عظیم است.

چنین چیزی ھر چھ بیشتر الزم می سازد کھ آزادی سیاسی در روسیھ حتی االمکان با سرعت و 
شدت ھر چھ بیشتر بکار گرفتھ شود و فوراً یک اتحادیۀ کارگران کشاورزی در سطح کشور 

کارگری انجام شود. ھایس اتحادیھو باید بھ وسیلۀ کنفرانبنیادگذاری شود. اینکار می تواند 
نمایندگان با تجربھ ترین، پیشرفتھ ترین و دارای بیشترین آگاھی طبقاتی طبقۀ کارگر کھ در این 

اند، می توانند و باید کھ پیامی خطاب بھ کارگران روستائی صادر کنند و آنھا کنفرانس گردآمده
ھای آنان ن، بھ صف کارگران مستقال سازمان یافتھ، بھ صف اتحادیھرا تشویق نمایند کھ بھ ایشا

ھای اتحادیۀ ھا ھستند کھ باید قدم اول را بردارند و ھستھبپیوندند. این کارگران مزدی کارخانھ
اند بکار برند تا کارگران روستاھا کارگری، گروھھا و شعباتی را کھ در سراسر روسیھ پراکنده



١٤٤

رکت فعال در مبارزه برای بھبود وضع خود و حمایت از منافع طبقۀ خود را بھ عمل مستقل و ش
وادارند.

ای و حتی بھ نظر عدۀ بسیاری چنین برسد کھ با سازمان در حال حاضر ممکن است بھ نظر عده
یافتن دھقانان در سراسر روسیھ در حال حاضر، و مطرح کردن درخواست الغای مالکیت 

از سوی آنھا، این زمان مناسب برای ایجاد » تساویبھ«خصوصی زمین و تصرف زمین 
اتحادیۀ کارگران روستائی نباشد.

کامال برعکس است. این دقیقاً زمانی است کھ چنین کاری در آن مناسب و ضروری است. آنھا 
کھ نقطھ نظر طبقاتی پرولتاریا را دارند، نمی توانند بھ صحت پیشنھادی کھ بھ ابتکار بلشویکھا 

مطرح شد و منشویکھا ١٩٠٦استکھلم حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ در در کنگرۀ 
نیز آنرا پذیرفتند، ھیچ شکی داشتھ باشند. پیشنھادی کھ از آن ھنگام بخشی از برنامۀ حزب 

کارگری سوسیال دمکرات روسیھ بوده است. پیشنھاد می گوید کھ:
کھ ھر چھحات کشاورزی، وضع پیش آمدھا، و با در نظر گرفتن اصالتمامحزب باید در «

طبقۀ کارگر مستقلبرای سازمان ثبات قدمباشد، اولین وظیفۀ خود را در این بداند کھ با 
بکوشد، و برای آنھا تضاد آشتی ناپذیر بین منافع آنھا و منافع کشاورز بورژوا را روستائی

ھشدار دھد و تشریح کند، و علیھ توھمات راجع بھ تصاحب قطعات کوچک زمین بھ آنان 
خاطرنشان سازد کھ تا وقتی کھ تولید کاالئی وجود دارد اینکار ھیچگاه نمی توانند جلوی فقر 

ھای دھقان را بگیرد، و باالخره خاطرنشان سازد کھ یک انقالب کامل سوسیالیستی بھ توده
»عنوان تنھا وسیلۀ فنای فقر و استثمار، ضروری است.

ھر عضو اتحادیھ، قبول دارد کھ این پیشنھادات صحیح ھستند ھر کارگر دارای آگاھی طبقاتی، 
سازمان مستقل ھای کارگری بھ اجراء گذاشتھ شوند، زیرا کھ این مسئلۀ و باید بھ وسیلۀ اتحادیھ

است.طبقاتی کارگران روستائی
طرح خط مشی لزوم ما امیدواریم کھ در این موقعیت انقالبی، وقتی کھ لزوم بیان عقاید خود، 

دیدن این مطلب کھ زندگی بدون کارگرانی کھ خود مستقال در مورد مسائل کارگری و لزومدخو
تصمیم بگیرند، از نو شکل نخواھد گرفت، خود را در میان مردم کارکن بطور اعم و کارگران 

ھای صنفی خود را محدود بھ منافع محدود صنف نخواھند د، اتحادیھنبطور اخص نشان می دھ
ضعیف خود، کارگران روستائی را بھ دست فراموشی نخواھند سپرد، بلکھ تمام کرد و برادران

اتحادیۀ کارگران روستائی روسیھ جھت بنا نھادنآنھابھ انرژی خود را بکار خواھند گرفت تا 
.کمک نمایند

د را نای کھ در این جھت باید برداشتھ شوقدمھای ویژهبرخیدر مقالۀ بعد سعی خواھیم کرد کھ 
.نماییممشخص

مقالۀ دوم

در مقالۀ پیشین بھ اھمیت اساسی یک اتحادیۀ کارگران روستائی در روسیھ پرداختیم. در اینجا بھ 
ھای عملی مسئلھ خواھیم پرداخت.بعضی از جنبھ

بھ حتی بطور نیمھ وقتاتحادیۀ کارگران روستائی روسیھ باید تمام آنھائی را کھ تمام وقت یا 
ھای کشاورزی مشغول ھستند دربر گیرد.عنوان کارگر در کار

ھای کارگران کشاورزی ھا را بھ اتحادیھتجربھ نشان خواھد داد کھ آیا الزمست کھ این اتحادیھ
کھ کامال اشتغال بکار کشاورزی دارند و آنھا کھ بطور نیمھ وقت مشغول این کار ھستند تقسیم 

ده آنست کھ منافع طبقاتی اساسی کرد یا نھ. در ھر صورت این مطلب اصلی نیست. مطلب عم
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کھ حداقل بخشی از ییآنھاھمۀآنھا کھ نیروی کار خود را می فروشند یکی است و اتحاد ھمۀ
معاش خود را با اجیر شدن خودشان بھ دست می آورند مطلقاً ضروری است.

بگیر در ھا، با ھزارھا و میلیونھا بند با کارگران مزدکارگران مزدبگیر در شھرھا و کارخانھ
ھا انجام شود، با بی اعتنائی اند. دعوتی کھ از طرف کارگران شھرھا و کارخانھروستاھا پیوستھ

کارگران روستائی برخورد نخواھد کرد. اما ارسال این دعوت تنھا کار الزم نیست. کارگران 
اً باید مستقیمقسمتی از نیروی آنھاشھری تجارب، شناخت، وسائل و نیروی بیشتری دارند. 

.روی پای خود بایستندبکار رود تا بھ کارگران کشاورزی کمک کند تا 
ھمۀ کارگران سازمان یافتھ باید یک روز مزد خود را برای تشویق و تقویت وحدت مابین 

از این مبلغ تماماً بمثابۀ کمکی از خاصیکارگران شھری و روستائی بدھند. باشد کھ بخش
تی کارگران روستائی بکار رود. باشد کھ این سرمایھ طرف کارگران شھری برای وحدت طبقا

–ای، انتشار یک روزنامۀ کارگران روستائی ھای تودهبرای تأمین مخارج یک سری اعالمیھ
و فرستادن حداقل چند ُمبلغ و سازمان دھنده بھ روستاھا –حداقل برای شروع یک ھفتھ نامھ 

رزی در نواحی مختلف بکار رود.ھای کارگران کشاواتحادیھبرپا کردن فوریبرای 
ھا بھ دست آمده باشد بھ یافتن روش صحیح توسعۀ این تنھا تجاربی کھ بھ وسیلۀ خود آن اتحادیھ

کار کمک خواھد کرد. ھر اتحادیھ باید اول از ھمھ بکوشد تا وضع آنھائی را کھ نیروی کار خود 
تر، شرایط بھتر مسکن، تغذیۀ را برای اشتغاالت کشاورزی می فروشند بھبود دھد و مزد بیش

بھتر و غیره برای آنھا تأمین کند.
باید مصممانھ ترین مبارزه علیھ این عقیده کھ با الغای آنی مالکیت خصوصی زمین می توان بھ 

و بدین ترتیب بنیاد کار مزدوری در کشاورزی را تضعیف » زمین داد«ھر دھقان و ھر کارگر 
ساس است و بھ عالوه بسیار زیانبخش. الغای مالکیت خصوصی کرد، انجام شود. این عقیده بی ا

زمین اصالحی عظیم و بدون تردید پیشرو است کھ بدون شک منافع توسعۀ اقتصادی و منافع 
طبقۀ کارگر را تأمین می کند، اصالحی کھ ھر کارگر مزدبگیری تا آخرین مرحلھ از آن 

بین نخواھد برد.پشتیبانی می کند ولی بھ ھیچ رو کار مزدوری را از 
، وسائل، بذر، ذخیرۀ محصول یا پول نمی توان احشامنمی توان زمین را خورد. بدون 

کھ بھ کارگران مزدور در روستا وعدۀ –ھر کسی » ھایوعده«کشاورزی کرد. تکیھ بر 
بدترین خطاھا و ساده لوحی ای نابخشودنی –، وسائل و غیره می دھد احشامو تھیۀ » کمک«

است.
تکیھ کند، » دولت«ن قانون و اولین امر ھر جنبش اتحادیۀ کارگری این است کھ نباید بھ نخستی

باشد. دولت سازمان طبقۀ حاکم است.قدرت طبقۀ خودبلکھ باید متکی بھ 
ھا اتکاء نکنید. فقط متکی بھ قدرت اتحاد طبقاتی خود و آگاھی سیاسی طبقۀ خود باشید!بھ وعده

د وظیفۀ فوری اتحادیۀ کارگران روستائی گردد کھ نھ تنھا برای شرایط بدین علت است کھ این بای
در از منافع آنھا بھ منزلۀ یک طبقھبھتر برای کارگران بطور اعم بجنگد بلکھ بطور اخص 

جریان اصالحات ارضی آتی دفاع کند.
ر اختیار نیروی کار باید د«اند کھ بسیاری از دھقانان و سوسیالیستھای انقالبی بر این عقیده

طبقۀ کارگران کشاورز نقطھ نظر مخالف این را دارد و ». ھای ولوست قرار گیردکمیتھ
ھای ولوست در اختیار نیروی کار قرار گیرند! کامال روشن است کھ کھ کمیتھستخواستار آن

موضع ارباب و کارگر بھ چھ نحوی است.
. این حقیقت را کھ اندت تقسیم شدهمردم بھ طبقااین صحیح است. اما » .زمین برای تمام مردم«

، ھر کارگری می خرده بورژوازی ھمیشھ فراموش می کندبورژوازی عمداً مخفی می کند و 
داند، می بیند، حس می کند و تجربھ می کند.



١٤٦

بھ کارگر مزدور کشاورزی یا » دولتی«وقتی کھ یک مرد تنھا و فقیر  درمانده است، ھیچ 
اگر روزمزد، دھقان فقیر و نیمھ کارگران، کمک نخواھد کرد کارگر کمکی کشاورزی، کارگر 

. نخستین قدم در این راه سازمان مستقل طبقاتی کارگران روستائی او بھ فکر خودش نباشد
است.

ھای کارگری روسیھ این وظیفھ را با انرژی ھر چھ ما امیدواریم کھ کنفرانس سراسری اتحادیھ
سیھ را بھ این کار دعوت کند، و دست مقتدر پیشرو سازمان بیشتر بر عھده بگیرد، تمام مردم رو

یافتۀ طبقۀ کارگر را برای کمک بھ کارگران روستائی بلند کند.

٩١و ٩٠پراودا شمارۀ 
١٩١٧ژوئن) ٢٥ژوئیھ (٨ژوئن) و ٢٤ژوئیھ (٧

ن. لنین:امضاء
٢٥مجموعھ آثار لنین، جلد 

توضیحات

ین ھاکنفرانس سرتاسری اتحادیھ-١ ا ٢١ی کارگری روسیھ در پتروگراد ب ن(٢٨ت ا ٤ژوئ ١١ت
ھ)  د. ١٩١٧ژوئی زار ش تند، ٢١١برگ رکت داش ده در آن ش ھ ٧٣نماین د و بقی ویک بودن ر بلش نف

ۀ  بش اتحادی ھ جن تور جلس ائل در دس ین مس د. در ب ی بودن ا غیرحزب منشویک، اس آر، بوندیست ی
ویکھا د د. بلش ادی بودن ارزۀ اقتص ارگری و مب ھک م قطعنام ائل مھ ۀ مس ایی را ر ھم تمم ھ ا م ھا ی

ود و پیشنھاد کردند. کنفرانس با اکثریت ضعیفی پیشنھادات منشویکھای دفاع طلب را تصویب  نم
ھا را انتخاب کرد.شورای موقت مرکزی اتحادیھ


