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  روزهای ماه مه در خارکف ۀپيشگفتار برای جزو
  
  

ه سال      ه در خارکف ب اه م  ١٩٠٠جزوۀ حاضر شامل شرحی از تظاهرات مشهور روز اول م
ت؛  زوه[اس ارک  ] ج ه خ ط کميت اس      توس ر اس يه، ب ارگری روس وکرات ک يال دم زب سوس ف ح

ود        ته ب يم گش ارگران، تنظ ود ک ده خ ال ش يفات ارس زوه. [توص زارش    ] ج ک گ ورت ي ه ص ب
ه         ا هروزنام ز ب را بخاطر حجمش و ني ه آن تيم ک ی برای ما ارسال شده بود ولی ما ضروری دانس

ه، منتشر ک ه صورت جداگان ر آن، ب يع ت اد سهولت در پخش وس يمخاطر ايج اه ديگر . ن شش م
ان   کارگران روسيه روز اول ماه مه نخستين سال قرن جديد را جشن خواهند گرفت، و اکنون زم
ر و در   يع ت اطق هر چه وس ا در من ازماندهی جشن ه ار س ا دست بک ه م يده است ک را رس آن ف

ر شويم   داد کسانی ک           . مقياسی هر چه عظيم ت ا از نظر تع ه تنه ند، ن ا عظمت باش د ب ا باي ه در آنه
دگان و            اتی شرکت کنن اهی طبق ابی و آگ ين از نظر سازمان ي د، بلکه همچن جشن شرکت می کنن
اد فرصتی       رای ايج ق روسيه و ب اراده شان در انجام پيکاری خلل ناپذير برای رهائی سياسی خل

م  رای سوسياليس ارزه آشکارش ب ا و مب اتی پرولتاري ه منظور پيشرفت طبق ازه ب ان . ت ون زم اکن
دارکاتی شامل             تدارک بر دامات ت رين اق م ت يده، و يکی از مه را رس ده ف ه آين اه م ای جشن های م

 های  آگاهی يافتن از آنچه که جنبش سوسيال دموکراتيک تاکنون بدان دست يافته، ارزيابی کاستی
ر          ايج بهت ا و کسب نت ع آنه جنبش ما بطور اعم و جنبش ماه مه بطور اخص، و بررسی نحوۀ رف

  .می باشد
ه چه تظاهرات        روز او د ب ارگر می توان ۀ ک ل ماه مه در خارکف نشان داد که يک جشنوارۀ طبق

ه عالوه نقط       ديل شود و ب ه يک تظاهرات          هعظيم سياسی تب ن جشن ب ديل اي ا را در تب ضعف م
ام روسيه، خاطرنشان ساخت      اه در تم ه در       . بزرگ پرولتاريای آگ اه م ز از جشن های م چه چي

ا اهميت      دادی ب اده ساخته است؟ شرکت گسترد      خارکف، روي وق الع ارگران در اعتصاب،   ۀف ک
ود    ت         هگردهم آيی های عظيم ت رچم های سرخ، طرح خواس ا، برافراشتن پ ان ه های   های در خياب

ت      هکارگران در اعالمي ن خواس ا و خصلت انقالبی اي ا يعنی   هه ار هشت ساعته و آزادی    : ه روزک
رای م      . سياسی ارگران روسيه ب ه ک انه ک ن افس ئل       اي تند، اينکه مس اده نيس وز آم ارزه سياسی هن  ۀب

ارز     د مب ا باي ی          ۀاساسی آنه يج جزئ ه تهي ه و بسيار آرام ب ه رفت د رفت د و باي اقتصادی صرف باش
ه کل نظام سياسی روسيه جلب           ارزه علي رای مب ه ب سياسی، برای اصالحات جزئی سياسی، و ن

ا می     . مًا مطرود گشت جشن های ماه مه خارکف تما ۀاين افسانه به وسيل -شوند  ا م ی در اينج ول
ه       . خواهيم جنبه ديگری از موضوع را مورد توجه قرار دهيم اه م گر چه جشن های روزهای م

ا، در عين           اختند، ام ی س ارگران روسيه را متجل وان سياسی ک در خارکف يکبار ديگر توش و ت
  .داين توش و توان را نيز آشکار کردن ۀحال، ضعف ما را گسترش همه جانب

رای    هسوسيال دموکراتهای خارکف کوشيدند تا از پيش با توزيع جزوات و اعالمي ا ب های   جشن ه
دان      ود در مي رار ب ه ق ماه مه آماده شوند، و کارگران برای تظاهرات عمومی و سخنرانی هائی ک

د       . ای طرح کردند هکونايا ايراد شود، برنام ای خارکف می گوين ود؟ رفق چرا اين برنامه موفق نب
ه   ل ک ن دلي ه اي رفرماندهی«ب ور مناسب   » س ود را بط ای خ اه، نيروه ارگران سوسياليست آگ ک

ه عالوه نقش          دک؛ و ب يار، و در ديگری ان ه بس د، در يک کارخان ارگران   ۀتوزيع نکردن زد  «ک ن
ا را برداشته        » مقامات برمال شده بود ام ه ه گ ارگران هم رق کردن ک که آنها هم، البته، برای متف

ه شود روشن است      هجنتي. بودند د گرفت وديم    : ای که باي د سازماندهی ب ا فاق ود . م ارگران    هت های ک
ا   د؛ ام ران سوسياليست بودن روی از رهب اده پي ته و آم رفرماندهی«بپاخاس ازمان دادن » س در س



ين        ۀيک هست د و همچن ع کن ه درستی توزي اه را ب نيرومند که بتواند نيروهای موجود کارگران آگ
ر مقامات     ههان کاری کافی بطوری که تضمين کند نقشدر رعايت يک پن های طرح شده نه فقط ب

د       د، درمان يده بمان تند، پوش د    . بلکه برای همه کسانی که خارج از تشکيالت هس ن تشکيالت باي اي
بش سوسيال       . يک تشکيالت انقالبی باشد ه وظايف جن بايد از مردان و زنانی تشکيل شده باشد ک
ه  دموکراتيک طبقه کارگر  را به روشنی درک کرده و عزم درگيری در پيکاری آشتی ناپذير علي

  .نظام سياسی موجود را کرده باشند
بايد در درون خويش دانش سوسياليستی و تجربه انقالبی کسب شده از دهها سال  ] تشکيالت[اين 

ردن  کارگر و با هنر تبلي ۀفعاليت روشنفکران انقالبی روسيه را با شناخت شرايط زندگی طبق غ ک
زد  ۀها و رهبری آنها که مشخص هدر ميان تود د نخستين    . کارگران پيشرو است، درهم آمي ن باي اي

يم، تشکيالت         اد نکن ارگر جدائی مصنوعی ايج اب  «دل نگرانی ما باشد که ميان روشنفکر و ک ن
طه  در اين راب. نسازيم، بلکه پيش از همه بکوشيم که به آميختگی پيش گفته دست يابيم» کارگری

  :پلخانف نقل کنيم. خود را ملزم می دانيم کلمات زير را از گ
ترويج در محافل . اتحاد نيروهای انقالبی موجود است] تبليغ[يک شرط الزم برای اين فعاليت « 

ه حتی    ۀمطالعاتی می تواند به وسيل مردان و زنانی که با يکديگر تماس متقابل ندارند و کسانی ک
رد از وجود يکديگر نيز بی  رويج        . خبرند، صورت گي ر ت دان سازماندهی ب ه فق ه پيداست ک ناگفت

اعی،     . نيز اثر می گذارد ولی آنرا غيرممکن نمی سازد زرگ اجتم ليکن در دوره جوشش های ب
وع   هنگامی که جو سياسی درخشيدن گرفته است، هنگامی که گاه اينجا و گاه آنجا، فرصتهای متن

د  ده، بطور فزاين ی نش يش بين ان    ای هو پ يدن طوف را رس د، و ف ی آورن د م اپی پدي ائی پي ان ه طغي
ا         –انقالبی را خبر می دهند  غ پرداخت و ي ار تبلي ه ک ا ب در يک کالم زمانی که ضروری است ي

ر سير          د بطور جدی ب ه می توانن واپس ماند، در چنين زمانی فقط نيروهای انقالبی سازمان يافت
دا . حوادث تأثير گذارند ان امر انقالبی         در آن زمان فرد ج د، و در آن زم وان می افت اده، از ت افت

ان  الی       هتنها بر ش ا نظم ع يله تشکيالت انقالبی      –های واحدهائی ب ه وس رده      –ب يش ب د پ می توان
  ).٨٣پلخانف، وظايف سوسياليست ها در مبارزه عليه قحطی، صفحه . گ(».شود

بش طبق   هدقيقًا يک چنين دور ارگر روسيه   ۀای در تاريخ جن را می رسد، دور    ک ا و    ۀف جوشش ه
ا نخواهيم        ا، و اگر م رين انگيزش ه ام    » واپس «طغيان های برخاسته از متنوع ت د تم انيم، باي بم

ان های         ام طغي د تم ه بتوان يم ک تالش خود را به سوی ايجاد تشکيالت سراسری روسيه متوجه کن
ارگر خارکف    (يده پراکنده را هدايت کند و بدين ترتيب تضمين نمايد که طوفان فرا رس که يک ک

بش آگاهان      ) در پايان جزوه به آن اشاره کرده است ام نيست بلکه جن ائی   ۀيک خيزش خ پرولتاري
  .است که در پيشاپيش همه مردم در قيام برعليه حکومت خودکامه ايستاده است

ی جشن های اول ماه مه خارکف عالوه بر آنکه درس های فراوانی در مورد فقدان به هم پيوستگ
ر        م کمت ه اهميت آن ه ی ديگری را، ک و آمادگی تشکيالت انقالبی مان به ما آموخت، هشدار عمل

ان داد  ت، نش وانيم . نيس ی خ زوه م ا     «:در ج ره ب ور غيرمنتظ ه بط اه م اهرات م نواره و تظ جش
د، در نتيجه، در         هخواست رو گردي ه شدند، روب دارک مناسب ارائ های عملی گوناگونی که بدون ت

ه شد    هاجازه بدهيد برای نمونه خواست» .منتهی شد کل به شکست اه راه    ۀهای ارائ ارگران کارگ ک
د     : آهن را بررسی کنيم ه می توانن د، ک از چهارده خواسته، يازده تا از اهميت کمتری برخوردارن

د         د، مانن ه دست آين ی سياسی ب زايش دستمزدها،   : کامال به سادگی حتی در چارچوب نظام فعل اف
اری  کاهش ساعات کا د رفت ت   . ر و لغو ب ن خواس ار اي ا سه         هدر کن ان ماهيت آنه ا هم وئی ب ا و گ ه

ته[ ود دارد] خواس ر وج اعته،  ) ۴: زي ت س ار هش ه روزک ونيت  ) ٧ارائ رای مص مانت ب ض
ه، و   اه م دادهای اول م س از روي ارگران پ ارگران و  ) ١٠ک ترک از ک ه مش ک کميت اد ي ايج



ين دو ب   ات ب اده  (نخستين خواسته   . خش کارفرمايان برای انجام مباحث ت  ) ۴م عمومی   ۀيک خواس
ارگران خارکف،     ه ک طرح شده توسط پرولتاريای جهانی است؛ اين امر در واقع بدين معناست ک

رد   ل       هبه همبستگی خود با جنبش سوسياليستی طبقه کارگر جهانی پی ب ين دلي ه هم د و درست ب ان
ت  ان خواس را در مي د آن ار   هنباي د رفت وچکتر مانن ای ک زايش   ه ا ده درصد اف رکارگران ي ر س بهت

د   . دستمزد، گنجاند د و با(خواست افزايش دستمزدها و رفتار بهتر می توان يلۀ  ) ي ه وس ارگران   ب ک
ه    ورد توج ه م تند ک ات صنفی هس زو مطالب ا ج ود؛ اينه ان درخواست ش ر صنف از کارفرماي ه

ه    ولی خواست روزکار هشت ساعته، خواسته کل. بخشهای مجزای کارگرانند ه ن پرولتارياست ک
دگی        اعی و سياسی را نماين به کارفرمايان مجزا بلکه به مقامات دولتی که کل نظام موجود اجتم

امی طبق ه تم د، ب ده است ۀمی کنن ه ش د ارائ ائل تولي ت. سرمايه دار صاحب وس ار  ۀخواس روزک
ی سوسيال    : هشت ساعته دارای معنای ويژه ايست ين الملل بش ب ا جن . يستی است  اعالم همبستگی ب

ه گون انيم، ب اوت را بفهم ن تف ارگران اي ه ک م ب از داري ا ني ار هشت  هم ا خواست روزک ه آنه ای ک
د             زل ندهن اظر، تن اری يک ن ا برکن يط رايگان قطار ي ر بل ائی نظي . ساعته را تا سطح خواسته ه

ته    ا، پيوس ا آنج ا ي ال، در اينج ر س ارگران در سراس تهک ای خواس اگونی را از  ه ی گون جزئ
ن   . رفرمايان خود می طلبند و برای دستيابی به آنها مبارزه می کنندکا ارگران در اي برای ياری ک

بايد همواره پيوند آنها را با مبارزه پرولتاريای تمام کشورها برای رهائی  ها مبارزه، سوسياليست
ه         . خود توضيح دهند د ک مًا نشان دهن ارگران رس ه در آن ک د روزی باشد ک ه باي ن   و اول ماه م اي

  .اند هارتباط را درک کرده و به نحو قطعی به مبارزه پيوست
ای برای بررسی اختالفات است، مورد توجه   هدهم را که خواهان ايجاد کميت اجازه بدهيد خواستۀ

ان تشکيل شده است،           . قرار دهيم ارگران و کارفرماي دگان انتخابی ک ه از نماين ه ای ک ين کميت چن
د باشد، اما در صورتی که انتخابات مطلقًا آزاد بوده و نمايندگان انتخابی البته، می تواند بسيار مفي

ه        . از استقالل کامل برخوردار باشند ارگرانی ک ه ساخته است اگر ک ن کميت چه کاری از دست اي
رده و         هبه مبارزه عليه انتخابات عوامل مديريت دست زد  ه ک ديريت حمل ه م ا سرسختانه ب د و ي ان

ا اخراج بلکه             ی او را افشا استمه ه تنه ارگرانی ن ين ک د، اخراج شوند؟ ممکن است چن می نماين
ين کميت     . دستگير شوند رای اينکه چن د        هدر نتيجه ب رار داشته باشد، باي ارگران ق ای در خدمت ک

ه    اوال نمايندگان مطلقًا مستقل از مديريت کارخانه باشند؛ اين امر تنها موقعی دست يافتنی است ک
د، وجود داشته      هکارگری، که کارخان های آزاد هاتحادي های بسياری را زير پوشش خود می گيرن

ژ      هباشند، اتحادي   ه دارای صندوق های وي ائی ک دگان خود        ۀه رای حمايت از نماين وده و ب خود ب
ه، و در           هچنين کميت. متعهد می باشند دين کارخان ه چن د باشد ک د مفي ای فقط در صورتی می توان

ه     . ای يک رشته معين را، در خود گنجانيده باشده هصورت امکان کارخان ًا ضروری است ک ثاني
تگير      دارمری دس ا ژان يس ي رانه توسط پل ا خودس ه آنه ی اينک ارگران، يعن مصونيت شخصی ک

ه شده است     . نشوند، نيز تضمين گردد ارگران ارائ اده  (درخواست تضمين مصونيت شخصی ک م
ارگران، ضمانت های مصونيت شخصی و      ). ٧ د      اما ک اع را از چه کسی می توانن آزادی اجتم

؟ فقط  )هاست  هايم، اين يک شرط الزم برای موفقيت کميت  هکه همانطور که ما ديد(خواستار شوند 
ادی  وانين بني اع بخاطر ق را عدم ضمانت مصونيت شخصی و آزادی اجتم ی، زي درت دولت از ق

شکل حکومت   . وسيه استاز اين گذشته ناشی از شکل واقعی حکومت در ر. دولت روسيه است
وانين را   . سلطنتی می باشد ۀدر روسيه، حکومت مطلق ه ق تزار يک مستبد است، او به تنهائی هم

دولتی را، بدون مشارکت مردم، بدون مشارکت نمايندگان مردم،  ۀوضع و همه مقامات عالی رتب
ار باشد؛         . منصوب می کند د در ک ی، مصونيت شخصی نمی توان اجتماعات  در چنين نظام دولت

ات طبق   ژه اجتماع ه وي هروندان و ب د   ۀش د آزاد باش ی توانن ارگر نم ت   . ک ل درخواس ن دلي ه اي ب



ين          ) و آزادی اجتماع(مصونيت شخصی  ه چن تبدادی بی معنی است، چرا ک از يک حکومت اس
ًا   درخواستی مترادف است با درخواست حقوق سياسی برای مردم، و يک حکومت استبدادی دقيق

ردم است      به اين دليل وق سياسی م ه دست آوردن   . استبدادی خوانده می شود که بيانگر نفی حق ب
ردم        ) و آزادی اجتماع(ضمانت مصونيت شخصی  دگان م ه نماين ود ک د ب انی ممکن خواه فقط زم
ردم وجود      . دولت شرکت جويند ۀدر قانون گذاری و در ادار دگان م انی از نماين ه ارگ تا زمانی ک
تبدادی   ا دست           ندارد، حکومت اس د داد و ب ارگران خواه ه ک ا يک دست ب ازات جزئی را ب ، امتي

جشن های ماه مه در خارکف يکبار ديگر به روشنی نشان داد که حکومت به . ديگر خواهد ستاند
ی در ظرف يکی دو          هزير فشار تود رد ول د، آزاد ک ه دستگير شده بودن های کارگر، کسانی را ک

يده از سن پترز  رامين رس ق ف ه   روز، طب ارت گرفت ه اس ته ب ته دس ارگران دس اره ک ورگ، دوب ب
ا    » تضمين کردند«مقامات منطقه و کارخانه، مصونيت نمايندگان را . شدند دارم ه در حاليکه ژان

د   د کردن ين  ! آنها را گرفتند و در زندان به سلول های انفرادی افکندند و يا آنها را از شهر تبعي چن
  تضمينی به چه درد مردم می خورد؟

وبور را          بن کی س ک زمس وان ي ردم، فراخ دگان م اع نماين زار اجتم د از ت ارگران باي ابراين ک
ن خواسته را       هبياني. درخواست کنند ع شد، اي ای که در غروب روز اول ماه مه در خارکف توزي

د       امال درک کردن را ک ارگران پيشرو اهميت آن د   . ارائه کرده بود و ما ديديم که بخشی از ک ا باي م
ه    مطمئن شوي را ن د و آن م که همه کارگران پيشرو، به روشنی ضرورت اين خواسته را دريافته ان

د و             هتنها در ميان تود ارگران در تماس ان ا ک ه ب ق، ک ام قشرهای خل ان تم ه در مي ارگر، ک های ک
برای چه مبارزه می کنند، پخش » شهری«مشتاقانه می خواهند بدانند سوسياليست ها و کارگران 

ًا چه        امسا. نمايند ا دقيق ه آنه يد ک ارگران پرس ل هنگامی که يک بازرس کارخانه از گروهی از ک
د   *»!يک قانون اساسی«:می خواهند، تنها يک صدا فرياد زد ا برآم ، و اين فرياد چنان يکه و تنه
د    ۀو فرستاد» يک گستاخی پرولتری«: که فرستاده، به مسخره می گويد ر   «ديگری می گوي ا ب بن

رايط خ » ش ده دار «آن پاس ه خن ت  » نيم وده اس ه  (ب د ب اه کني ارکف،   : نگ ارگری در خ بش ک جن
يل       ه وس ارگری روسيه، چاپ شده ب ه   ۀگزارش کميته خارکف حزب سوسيال دموکرات ک رابوچي

ن پاسخ وجود     ). ١۴صفحه  ١٩٠٠دئيلو، ژنو، سپتامبر  ده داری در اي در واقع هيچگونه چيز خن
رای    آنچه ممکن بود به نظر خنده دار. نداشت ا ب آيد، ناسازگاری بين خواسته اين فرياد يکه و تنه

رداختن دستمزدها در حين        ار و پ يم ساعت از روزک دگرگونی کل رژيم و خواسته های کاهش ن
ها و درخواست يک قانون اساسی ارتباطی بی چون و چرا وجود      هولی بين اين خواست. کار بود

، )و بی ترديد خواهيم توانست  (ا اين ارتباط را بفهمند ه هدارد؛ و اگر ما بتوانيم کاری کنيم که تود
اد  اه فري انون اساسی«آنگ ا و   » !يک ق وم هزاره ه از حلق ود، بلک د ب ا نخواه ه و تنه ادی يک فري

ود     د ب ز خواه د انگي می  . صدها هزار نفر برخواهد آمد، و در آن زمان ديگر نه خنده دار که تهدي
خيابانهای خارکف می گذشته، از درشکه چی خود       گويند که مسافری طی جشن های ماه مه از

نيد ين پاسخ ش د؟ و چن ارگران چه می خواهن ه ک يده است ک اعته و «:پرس ار هشت س ا روزک آنه
د هروزنام ان را می خواهن ای خودش ارگران ديگر نمی  » .ه ه ک ده است ک آن درشکه چی فهمي

انی آز      د مردم ی خواهن ه م د بلک ر کنن دقه س ه کمک ص رفًا ب د ص د  خواهن ی خواهن ند، م اد باش
ه     . نيازهای خود را آزادانه و آشکار بيان کنند و بخاطر آنها بجنگند اهی ک ن آگ وز اي اما پاسخ، هن

د      ان نمی کن د را، بي . کارگران برای آزادی تمام مردم و حق خويش در اداره دولت پيکار می کنن
زار   ه ت ته ک ن خواس ی اي د[وقت ردم را فراخوان ] باي دگان م س نماين زم  مجل ام و ع اهی تم ا آگ د، ب

ه         ه ای روسيه مطالب واحی کارخان ه شهرهای صنعتی و ن سرکش و تسليم ناپذير کارگران در هم
ه       هشود، وقتی کارگران به مرحل تائی ک ردم روس ه م ای رسيده اند که تمامی جمعيت شهری و هم



ارگران      ه ک د و از آنچه ک بخاطرش می    به شهرها می آيند از آنچه که سوسياليست ها می خواهن
  !جنگند، آگاه شوند، آنگاه روز بزرگ آزادی مردم از ستم پليسی چندان دور نخواهد بود

  
  
*  constitution:  مترجم –قانون اساسی، مشروطيت.  
  

در جزوه ای که ايسکرا  ١٩٠١به رشته تحرير درآمده و در ژانويه  ١٩٠٠در اوايل نوامبر 
  .منتشر کرده، به چاپ رسيده است

  
  چهارم مجموعه آثار لنين به زبان انگليسیجلد 

  )۵٩ - فروردين  -  ١٩تاريخ (حاشيه نشين : ترجمه از 
  سازمان دانشجويان پيشگام –نبرد دانشجو 

  
  

  پترزبورگسن  اعتصاب
  
  

اعتصابی که در کارخانه پوتيلف در سوم ژانويه آغاز شده، به يکی از باشکوه ترين تظاهرات 
اطالعاتی که ما در حال حاضر در دست داريم، به اخبار  .جنبش کارگری تبديل می شود

اما اين اخبار . روزنامه های قانونی روسی و همچنين روزنامه های خارجی محدود می گردد
  .هيچ ترديدی در اهميت فوق العاده مهم حوادث سياسی ناشی از اين اعتصاب باقی نمی گذارد

آن برخوردهای کار و سرمايه که همواره  يکی ديگر از. شروع اعتصاب کامال خودبخودی بود
. تکرار می شود، اين بار به خاطر اخراج چهار کارگر توسط مديريت کارخانه، شروع شد

کارگران با روحيه همبستگی قوی به پا خاسته و خواستار بازگردانيدن رفقای اخراجی می 
» ها کارخانهها و  اتحاديه روسی کارگران فابريک«. جنبش به سرعت قاطع تر می شود. شوند

، که يک سازمان قانونی است، در اين جنبش شرکت جسته و بدين ترتيب اعتصاب به سطح )١(
  .باالتری ارتقاء می يابد

اما جنبش . قرار گرفته است) ٢(انجمن کارگری قانونی مورد توجه خاص زوباتفيست ها 
و تباهی آگاهی سياسی  زوباتف که به نفع پليس و به منظور ايجاد جايگاهی برای استبداد

کارگران، توسط پليس به راه افتاده بود، از چارچوب خود خارج شده، رو در رو و برعليه 
  .استبداد قرار گرفته و به يک انفجار مبارزه طبقاتی پرولتاريا منتهی می گردد

ه سوسيال دمکراتها از مدتها قبل، اجتناب ناپذيری اين نتايج جنبش زوباتف را خاطرنشان کرد
آنها می گفتند قانونی شدن جنبش کارگری بدون شک به نفع ما سوسيال دمکراتها خواهد . بودند
بيشتر آن اين قانونی شدن، برخی محافل عقب مانده را به جنبش کشيده، باعث تحرک . بود

که  هايی بخشبه اين زودی به آنها دست يابد و  هايی که تبليغات سوسياليستی نمی توانست بخش
کارگران، با ورود به جنبش . ليغات شايد هرگز نمی توانست آنان را تکان بدهد، خواهد شداين تب



فعاليت کارگری قانونی، چيزی . و توجه نمودن به سرنوشت خودشان، بسيار فراتر خواهند رفت
  *.جز اساس نوين و گسترده جنبش کارگری سوسيال دمکراتيک نخواهد بود

دو وضعيت خصوصًا در گسترش . بورگ اتفاق افتاده استبدون شک، اينست آنچه که در پترز
اوال انتخاب لحظه ای مناسب برای دست زدن به مبارزه : سريع جنبش مؤثر واقع شده اند

؛ و ثانيًا )دولت به اجرای سريع سفارشات وزارت جنگ و نيروی دريايی نياز دارد(اقتصادی 
کارگران با آغاز اعتصاب . در جامعه] مشروطيت[گسترش يافتن جنبش هواداران قانون اساسی 

به خاطر دفاع از رفقای اخراجی خود، قدمی به پيش نهادند و خواسته های وسيع اقتصادی خود 
يک روبل برای مردان (ساعت کار روزانه، دستمزد حداقل  ٨آنها خواستار . را اعالم داشته اند

د دو برابر برای اين و دستمز(، حذف ساعت کار اضافی اجباری )کپک برای زنان ٧٠و 
توسعه اعتصاب به . ، بهبود شرايط بهداشتی کار، کمکهای پزشکی و غيره گرديدند)ساعات کار

  .اعتصاب عمومی آغاز شد
ژانويه خبر می دهند که حتی به گفته اخبار رسمی روسی، ) ٢١( ٨روزنامه های خارجی در 

  .د، دست از کار کشيده اندکارگر دارن ٩۶٠٠٠کارخانه، فابريک و کارگاه که قريب  ١٧۴
ما شاهد مبارزه بزرگی بين طبقه پرولتر در حال شکل گيری و دشمنانش هستيم، يکی از آن 

  .مبارزاتی که آثار آن تا سالهای درازی برجای خواهد ماند
جنبش خصلت سياسی به خود گرفته . اقتصادی محدود نمی شود های هاما همه چيز به خواست

اگر چه هنوز ظاهرًا بطور (ند که در آن شرکت کنند ا ها کوشش کردسوسيال دمکراته. است
در جلسات وسيع کارگری که در آنها هزاران نفر گرد آمده اند، بحث درباره خواسته ). ضعيف

های سياسی درگرفته و قطعنامه هايی به طرفداری از آزادی سياسی به رأی گيری گذاشته شده 
) ٣.(شده توسط کارگران، به سه بخش تقسيم می شود گزارش شده است که طومار تهيه. است

بخش اول خواسته های مربوط به حقوق خلق را طرح می کند؛ بخش دوم، تصميماتی که بايد 
عليه فقر خلق گرفته شود؛ و قسمت سوم تصميماتی که برعليه ستم اعمال شده توسط سرمايه 

تجاوز ناپذيری فرد، آزادی : ند ازخواسته های بخش اول عبارت. برعليه کار بايد اتخاذ گردد
بيان، اجتماعات و اعتقادات، آموزش ابتدايی اجباری به هزينه دولت، شرکت نمايندگان منتخب 
خلق در قانونگزاری، يکسان بودن همگان در مقابل قانون، يک کابينه مسئول، از بين بردن 

بين خلق، ماليات بر درآمد ، وام های ارزان، تقسيم تدريجی زمين های دولت در )۴(بازخريدها
در صورتی که اين اخبار درست باشد، انطباق بينهايت جالب برنامه سوسيال دمکراتها را با (

خبرنگار روزنامه انگليسی ). ذهن توده ها و رهبران نه چندان آگاهشان، نشان می دهد
نفر و  يکی با شرکت چهار هزار(ژانويه ) ١٨( ۵می نويسد که سه جلسه در » استاندارد«

فراخوان  -١: سياسی زير مطرح گرديده است های هبرگزار شده و خواست) ديگری دو هزار نفر
عفو کامل زندانيان  -٣پايان جنگ؛  -٢فوری جهت ايجاد مجلس مؤسسان منتخب آراء عمومی؛ 

آزادی اجتماعات و  -۵آزادی مطبوعات و آزادی اعتقادات؛  - ۴و تبعيد شدگان سياسی؛ 
ژانويه اعالم می کنند که تظاهراتی در مقابل کاخ ) ٢١( ٨زنامه های خارجی رو. ها انجمن

شخص «ژانويه در دست تدارک است که طی آن طوماری به ) ٢٢( ٩زمستانی برای روز 
کارگران مسکو و ليبو . »يا مرگ يا آزادی « :کارگران فرياد برمی آورند. داده خواهد شد» تزار

  .می فرستندنمايندگانشان را به پترزبورگ 

                                                 

ارم روسی،       . (٨٨تا  ۶٨لنين، صفحات . اثر ن» چه بايد کرد«مقايسه شود با  * ار، چاپ چه ه آث رجوع شود ب
  ).يادداشت از ناشر – ۴٢۵و  ۴٢۴، صفحات  ۵جلد 



بديهی است که هنوز . اينها بود اخبار محدود و تأييد نشده ای که ما در اين لحظه در دست داريم
. با اوج گيری جنبش فاصله داريم و برای يک ارزيابی کامل از اوضاع بايد در انتظار وقايع بود

قتصادی به يک ولی آنچه که کامال مشهود است، گذار بينهايت سريع جنبش از يک پايه صرفًا ا
پايه سياسی، همبستگی وسيع و انرژی عظيم دهها و صدها هزار پرولتر، و تمامی اينها عليرغم 

خصلت ابتدايی . فعاليت سوسيال دمکراتيک آگاهانه، می باشد) يا بسيار کم اهميت بودن(فقدان 
طبقه آگاهی سوسياليستی برخی از رهبران جنبش و شدت توهم ساده لوحانه برخی از عناصر 

کارگر نسبت به تزار، به جای کاهش اهميت شّم انقالبی که راه خود را در ميان پرولتاريا باز 
اعتراض سياسی طبقه تحت ستم و پيشرو و انرژی انقالبی وی، . می کند، آنرا افزايش داده است

افکار و (و چه داخلی ) ممنوعيت های پليسی(راه خود را از ميان تمام موانع، چه خارجی 
فعاليت سوسيال دمکراتها در ده سال اخير و . ، باز می کند)ی عقب ماندۀ برخی از رهبرانها يدها

درس های جنبش کارگری در همين دوره، به ثمر رسيده و توانسته است افکار سوسياليستی و 
پرولتاريا از طريق پيکار خود . مبارزه سياسی را از طريق کانال های وسيعتری گسترش دهد

دهد که در واقع، بر خالف آنچه که بعضی ها می خواستند زبونانه بپذيرند، در صحنه نشان می 
پرولتاريا اشکال واقعًا . وجود ندارد) استبداد و جامعه بورژوائی(سياسی روسيه تنها دو نيرو 

عاليتر بسيج نيروهای انقالبی طبقه را به ما نشان می دهد و اين بسيج طبيعتًا، نه تظاهرات بی 
 ١٩٠٣در چند دومای شهری، بلکه جنبش توده ای مشابه تظاهرات رستف و اعتصابات  اهميت

بسيج نيروهای انقالبی پرولتاريا در اين شکل جديد و عاليتر، ما را . در جنوب را دربر می گيرد
با گام های عظيمی به عمليات پر توان تر و آگاهانه تر پرولتاريا در پيکار عليه استبداد نزديکتر 

  .ندمی ک
  

  برابر با متن روزنامه وپريود
  ١٩٠۵ژانويه ) ١١( ٢۴مورخ  ٣شماره 

  ]متن فرانسه –کليات آثار لنين  ٨ترجمه شده از جلد [
  
  

  توضيحات
  
اپون و     ١٩٠۴در سال  » اتحاديه روسی کارگران فابريک ها و کارخانه ها« -١ توسط کشيش گ

سازمان از نوع سازمان زوباتف بود اين يک . به دستور پليس تزاری، در پترزبورگ تأسيس شد
  .که هدف آن را منحرف ساختن کارگران از مبارزه انقالبی عليه استبداد تشکيل می داد

ی  -٢ واداران سياست :  Zoubatovtsyزوباتوفتس ی«ه م پليس الهای » سوسياليس -١٩٠٣در س
ارگر ١٩٠١ انونی  ، به ابتکار سرهنگ ژاندارمری زوباتف رئيس پليس مسکو، سازمانهای ک ی ق

افراد زوباتف می . با هدف منحرف ساختن کارگران از مبارزه سياسی عليه استبداد، ايجاد گرديد
ن     ارگران اي ه ک کوشيدند تا جنبش کارگری را در مسير مطالبات محدود اقتصادی هدايت کرده، ب

  .فکر را القاء کنند که دولت آماده ارضاء خواسته های آنان است
ارگران پت -٣ ار ک ده و در   طوم اپ ش ر متصل چ ر روی اوراق غي زار ب ه ت ورگ خطاب ب رزب

  .نيز منعکس شد ١٩٠۵ژانويه ) ١٨( ٣١، ۴شماره » وپريود«روزنامه 
ر اساس   »بازخريد« -۴ انون  «، مبالغی بود که دهقانان، می بايستی بابت قطعه زمين هايی که ب ق

ی ه  ١٩» دولت يه، دريافت ١٨۶١فوري اء سرواژ در روس اره الغ ه  درب ه اقساط ب د، ب رده بودن ک



د   الکين اراضی بپردازن ين     . م ه زم ی قطع ادتر از ارزش واقع يار زي ر بس ورد نظ غ م ا مبل ی  ه
ين          . دهقانان بود ا بابت زم ه تنه ان عمال ن ن اقساط ، دهقان ا پرداخت اي ا  ب ز از آن    ه بال ني ه ق يی ک

  .اختندبرخوردار بوده اند، بلکه همچنين بخاطر رهايی خود نيز مبلغی می پرد
  
  

  جنگجويان روشنفکرمآب برعليه سلطه روشنفکران
  
  

، قطعنامه فوق العاده طويلی درباره تشکيالت توده ای )١(نشريه نارودنايا دوما ١٣در شماره 
کارگران و کنگره های کارگری منتشر شده است؛ اين قطعنامه طرحی است برای کنگره آتی، 

در اين . درگير در فعاليت عملی تهيه شده استکه توسط گروهی از نويسندگان و منشويکهای 
نوشته اسامی نويسندگان قطعنامه ذکر نشده است و از اين بابت با ساير قطعنامه های منشويکی 

و از اين لحاظ مشخص نيست که آيا . تفاوت دارد) »پالتفرم تاکتيکی « درباره دومای دولتی و (
هبندی متفاوتی از منشويکها پيرامون مسئله اين لغزش تصادفی بوده يا آنکه نشانه وجود گرو

ما به ياد داريم که منشويکی پر حرارت و قهرمان کنگره کارگری نظير . مورد نظر می باشد
تنها بخشی از منشويکها ديدگاه موافقت آميزی نسبت به کنگره کارگری «گفته بود که » ال«

  ).ر.ک.د.س.گره جاری ح، برای کنکنگره کارگری سراسر روسيهمجموعه  ٨٢ص (» .دارند
. الف و ب –قطعنامه به دو بخش تقسيم می گردد . اما اجازه بدهيد به محتوای قطعنامه بپردازيم

در پيشگفتار بخش اول اظهارات پيش پا افتادۀ بی انتهايی اندر فوايد سازماندهی و متحد ساختن 
سازماندهی تبديل به ، »به دليل اهميت«) ٢(بنا به گفته بازارف. تودۀ کارگر وجود دارد

درست است که اين جمله به خودی خود چيزی نمی گويد يا هيچ ايده . می شود خودسازماندهی
الزم به توضيح ! روشنی را دربر ندارد، معهذا بسيار باب طبع قهرمان کنگره کارگری می باشد

های  تنها ابزاری روشنفکرانه برای پوشاندن فقدان ايده» خودسازماندهی«نيست که اين 
و هرگز به مغز يک کارگر هم خطور نخواهد کرد که چيزی به نام  –تشکيالتی واقعی بوده 

  ...را اختراع نمايد » خودسازماندهی«
روشنفکران در مقايسه با عناصر پرولتری «پيشگفتار، سوسيال دموکراسی را به خاطر آنکه 

ما فعال . انتقادی جالب است. می گيرد به باد انتقاد» نقشی مسلط و تعيين کننده در آن ايفا می کنند
چرا که اين کار موجب  –اجتماعی اين مسئله نخواهيم پرداخت  –به بررسی اهميت تاريخی 

نويسندگان و «رفقای  –ما فقط سؤال می کنيم . خواهد شد به کلی از موضوع فعلی دور شويم
ع نمی کنيد؟ چرا اين ، چرا از خودتان شرو»منشويکهايی که درگير فعاليتهای عملی هستيد

می » نقش مسلط و تعيين کننده روشنفکران«طبيب خود را معالجه نمی کند؟ آنچه را که شما 
خوِد شما، با کنار » روشنفکرانِ «چرا ! ناميد از هر جمله قطعنامه خودتان می توان مشاهده کرد

د؟ چه تضمينی برای طرح قطعنامه، شروع نمی کنن» عناصر پرولتری«رفتن و اجازه دادن به 
نويسندگان «که شما ترسيم می کنيد، همان پديده توسط » خودسازماندهی«وجود دارد که در آن 

  تکرار نشود؟» و منشويکهايی که در فعاليت عملی درگيرند
الرين، ال و بسياری ديگر از قهرمانان کنگره کارگری، سوسيال دموکراسی را سرزنش می 

و نويسندگان برای به کرسی نشاندن اين انتقاد، . حميل می کندکنند که قطعنامه ها را به زور ت



به زور تحميل «را » خودسازماندهی«طوالنی جديد، کسالت آور و خسته کننده ای از های  دوره
  !عجب منظره ای... » می کنند

ر يا .ک.د.س.يعنی ح(حزب سوسيال دموکرات روس » نفوذ ايدئولوژيک و سياسی«قطعنامه به 
عبارت وسيعتری بکار گرفته شده تا پرکوپوويچ، کوسکوا، پوسه و ديگران را هم  اينکه عمدًا

» متحد ساختن«بر روی اقشار پيشرو پرولتاريا اشاره کرده، و از تمايل به ) دربر بگيرد؟
الف، . (سخن می گويد» با عناصر از نظر سياسی آگاه پرولتاريا « سوسيال دموکراسی روس 

  )۶بند 
ر هم که شده سعی کنيد درباره لغاتی که برای بيان عباراتتان بکار می بريد، رفقا، برای يکبا

ی وجود داشته باشد که سوسيال »از نظر سياسی آگاهی«آيا ممکن است پرولتاريای ! فکر کنيد
دموکرات نباشد؟ اگر چنين چيزی ممکن نيست، در اين صورت گفتار شما چيزی نيست مگر 

ر .ک.د.س.آنگاه شما بايد از گسترش ح. مشعشع پرطمطراقعبارت پردازی پوچ، و حجويات 
  .صحبت کنيد تا آنکه سوسيال دموکراتهائی را که هنوز به صفوف آن نپيوسته اند، دربر بگيرد

و اگر چنين چيزی امکان دارد، پس شما داريد پرولتاريای سوسياليست رولوسيونر را 
او را انکار » آگاهی سياسی«قانه است که احم. پرولتاريای از لحاظ سياسی آگاه خطاب می کنيد

و لذا نتيجه اين می شود که، شما زير پوشش جمالت دهان پرکن درباره ! کنيم
پرولتاريا  يابیعدم سازمانيک حزب طبقاتی، در واقع داريد » استقالل«و » خودسازماندهی«

سوسيال (قعی را، با بکار گرفتن ايدئولوگهای غير پرولتری، با اشتباه کردن استقالل وا
با عدم استقالل، با وابستگی به ايدئولوژی بورژوايی و سياست بورژوايی ) دموکراسی

  .موعظه می کنيد) سوسياليست رولوسيونرها(
  )٣... (شما برای يک مقصد حرکت کرده بوديد، اما به مقصد ديگری رسيديد 

است که تنگ  ١٨٩۵-١٩٠١اين درست شبيه اکونوميست های روشنفکر قديمی دوره سالهای 
جنبش » خودسازماندهی«نظری، نا استواری، بزدلی و شتابزدگی خودشان را زير پرچم 

  )۴!(، و قس عليهذا به کارگران قالب می کردند»خالص طبقه کارگر«
کنگره معتقد است که مهم ترين وظيفه کنونی «:نتيجه ای که در قسمت الف گرفته شده است

که [دست در دست عناصر پيشرو توده های طبقه کارگر سوسيال دموکراسی روس آن است که 
همچنين به معنای اين است که دست در دست سوسياليست رولوسيونرهای کارگری و نه عليه 

کار کنند تا آنها را در يک تشکيالت مستقل، صرف نظر از آنکه خصلت آن بنا به تحميل ] آنها؟
ور به تحمل چنين خصلتی باشد، تحکيم شرايط زمانی و مکانی تا چه حد معتدل باشد يا مجب

  ».نمايند
چه چيز قطعی و مشخصی در اين گاليه های روشنفکرانه يا در وراء آنها وجود دارد؟ کسی 

  .نمی داند
اين انجمن ها بالترديد بيانگر . بگذاريد انجمن های مصرف کنندگان را در نظر بگيريم

آيا آنها . است معتدلبه قدر کافی  سياسیخصلت آنها از لحاظ . کارگران هستند همبستگی
از ديدگاه سوسيال دمکراتها، . می باشند؟ اين بستگی به ديدگاهها دارد» مستقل«تشکيالت 

، و نه سوسيال دموکراتيککارگران وقتی واقعًا مستقل هستند که سرشار از روحيه  های انجمن
يا از طريق  –کی و سياسی ای بوده، و نيز از لحاظ تاکتي» روحيه«] هر گونه[فقط سرشار از 

با سوسيال دموکراسی مرتبط  –به آن  وابستگیورود به حزب سوسيال دموکرات يا از طريق 
  .باشند



، سوسياليست رولوسيونرها )۶(، هواداران پوسه)۵(برعکس، سنديکاليست ها، گروه بززاگالويا
می دانند  مستقلرا کارگری  های ن، تنها آن انجم»]بورژوايی[پروگرسيست های غير حزبی «و 

، با سوسيال دموکراسی، و تنها وابسته نباشندو به آن  وارد نشدهکه به حزب سوسيال دموکرات 
  .با سوسيال دموکراسی، در سياست حقيقی و تاکتيکشان مرتبط نباشند

همه قبول دارند که اين دو ديدگاه وجود دارند، . اين اختالف در دو ديدگاه را ما اختراع نکرده ايم
مجتمع شده «و متقابال جمع نشدنی بوده، و هر کجا و به هر مناسبتی که کارگران به هر دليلی 

اين دو نظر آشتی ناپذير هستند زيرا، برای سوسيال . در تقابل با هم قرار می گيرند» باشند
فقط يک پوشش است و به ) در تاکتيک و در سياست بطور کلی(» عدم جانبداری«دموکراتها، 
روشی است بسيار خطرناک در کشانيدن کارگران به زير يوغ ايدئولوژی  همين جهت
  .بورژوازی

در بهترين حالت، . قطعنامه در خاتمه خود هيچ چيز درباره جوهر مطلب بيان نمی کند: نتيجه
و در بدترين حالت، عبارت پردازی خطرناکی . خاتمه آن چيزی جز عبارت پردازی پوچ نيست

ه انحراف می کشاند، الفبای اوليه واقعيات سوسيال دموکراتيک را پرده است که پرولتاريا را ب
پوشی می کند، و درها را به روی هر بورژوازی جدا شده از طبقه اش از قبيل آنهائيکه برای 
مدتهای مديدی به جنبش سوسيال دموکراتيک طبقه کارگر در کليه کشورهای اروپايی آسيب 

  .رسانده اند، کامال باز می گذارد
  چگونه قطعنامه بايد اصالح بشود؟

می بايد به سادگی گفته شود که سوسيال دموکراسی . اين عبارات توخالی بايد کنار گذاشته شوند
مصرف کنندگان، حمايت  های نمتنوع کارگری، از قبيل انجم های نبايستی از سازماندهی انجم

ثابه مرکزی برای ترويج، تبليغ و کند، با رعايت اين مالحظه دائمی که با هر انجمن کارگری بم
  .رفتار نمايد دقيقًا سوسيال دموکراتيکسازماندهی 

سوسيال  وعملی اما دارای نقشه » معتدل سياسی«چنين چيزی در واقع يک قطعنامه 
نقش مسلط و تعيين «و شما آقايان، شما جنگجويان روشنفکرمآب عليه . خواهد بود دموکراتيک

يک آرمان پرولتری، بلکه يک عبارت پردازی روشنفکرانه عرضه  ، شما نه»کننده روشنفکران
  .کرده ايد

  .قطعنامه خواهيم پرداخت) ب(ما دفعه آينده به قسمت دوم 
  منتشره طبق متن ناشه اکو

  ۵ناشه اکو، شماره 
  ١٩٠٧مارس  ٣٠

  ١٢مجموعه آثار، جلد 
  

  توضيحات
  

ل   روزنامه ای منشويکی –) دومای خلقی(نارودنايا دوما  -١ ه   ١٩٠٧بود که در مارس و آوري ب
ورگ منتشر          ود، در سن پترزب ل شده ب عوض روسکايا ژيزن که از طرف مقامات دولتی تعطي

  .بيست و يک شماره از آن انتشار يافت. می شد
  .اثر تورگنيف» پدران و پسران « يکی از کاراکترهای اصلی در  –بازاروف  -٢
  .اثر گريبويدف نقل قول می کند wit works woeلنين از سوفيا در کمدی  -٣



و نوعی  ١٩گرايشی اپورتونيستی در سوسيال دموکراسی روس در اواخر قرن  –اکونوميسم  -۴
ود  ی ب ين الملل م ب ل  . از اپورتونيس ا ميس ه رابوچاي ارگران(روزنام ه ک و  ١٨٩٧-١٩٠٢، )انديش

و  ه دل ه رابوچي ارگران(مجل ان ک تی١٨٩٩-١٩٠٢، )آرم ريات اکونوميس د ، نش ه . بودن برنام
د، در   » برنشتاينيست های روسی   « اکونوميستها که لنين آنها را  ردو می نامي ه توسط ای   ک . د.ک

  .نوشته شده بود، گنجانده شده بود ١٨٩٩کوسکوا در 
ر و    ار بهت اکونوميستها وظيفه طبقه کارگر را به مبارزه اقتصادی برای دستمزد باالتر، شرايط ک

اختند و ره محدود می س رال می شمردند غي ورژوازی ليب ارزه سياسی را از آن ب ا نقش . مب آنه
ان خودبخودی             رده، و حزب را فقط نظاره گر رشد جري ارگر را انکار ک ه ک پيشرو حزب طبق

بش خودبخودی    . جنبش و نگارنده وقايع می دانستند ل جن اکونوميستها با سر فرود آوردن در مقاب
وری انقالبی و آ    دئولوژی        طبقه کارگر، اهميت تئ د اي د بودن اتی را خوار شمرده، معتق اهی طبق گ

سوسياليستی می تواند از جنبش خودبخودی بيرون بيايد، ضرورت وجود يک حزب مارکسيستی 
را که آگاهی سوسياليستی را به درون جنبش طبقه کارگر ببرد انکار می نمودند، و از اين طريق 

ی کرد   وار م ورژوازی هم دئولوژی ب رای اي دراه را ب زب   . ن ک ح ا ضرورت ي تها ب اکونوميس
متمرکز طبقه کارگر مخالفت می ورزيدند؛ اکونوميسم به عنوان يک گرايش، اين خطر را داشت 

  .که کارگران را از مسير مبارزه انقالبی منحرف ساخته و به دنبالچه بورژوازی مبدل سازد
اعتراضی توسط سوسيال    « -د لنين در مقاالت متعددی نظرات اکونوميستها را وسيعًا به نقد کشي

ردو نوشت؛ اين مقاله عليه  ١٨٩٩که در زمان تبعيد در سيبری در (»دموکراتهای روس ود و   ک ب
يد  دی رس وکرات تبعي يال دم ده سوس ه امضاء هف يال دموکراسی  «؛ )ب ی در سوس رايش قهقرائ گ

ار (»سخنی با مدافعين اکونوميسم«؛ »روس  Apropos «؛)مراجعه کنيد به جلد پنجم مجموعه آث
of the profession de foi «)      ار ارم مجموعه آث د چه ه جل د ب ائی    ). مراجعه کني اجم نه ين ته لن

رد؟ خود به اکونوميسم را با کتابش  اند    چه بايد ک ام رس ه انج د     (ب ه جل د ب ه کني ، مجموعه  ۵مراجع
  .روزنامه لنين، ايسکرا، نقش مهمی در مبارزه عليه اکونوميستها ايفا نمود). آثار
ا   -۵ روه بززاگالوي وان (گ دون عن ادت   –) ب ه ک ی نيم نفکران   –گروه ويکی از روش ه منش نيم

ود   ورژوای روس ب وويچ، ای. ن.س(ب کوا، و. د.پروکوپ کی، و. ی.کوس . و.بوگوچارس
الوف، و ايرين. و.پورتوگ اکف و س الب   ) کژني ردن انق روکش ک ام ف ه در هنگ روس  ١٩٠۵-٧ک

 ١٩٠۶مه ای که به سردبيری پروکوپوويچ از ژانويه تا مه گروه اسم خود را از روزنا. ايجاد شد
ود  ه ب د، گرفت ا منتشر می ش ام بززاگالوي ه ن ورگ، ب رد . در سن پترزب ه گ دها ب راد بع ين اف هم

ر حزبی         . جمع شدند   تواريشروزنامه کادتهای چپ  ان غي رده فرم ه پشت پ ا ک روه بززاگالوي گ
د، ليبراليسم و اپورتونيسم را      ا از رويزيونيسم در سوسيال       پنهان شده بودن د؛ آنه اشاعه می دادن
  .دموکراسی روسيه و بين المللی دفاع می کردند

ه در سال         –. ا.پوسه، و -۶ ورژوائی، ک ی ب ردی مل ه نگار و ف نهاد   ١٩٠٧و  ١٩٠۶روزنام پيش
  .تأسيس تعاونيهای کارگری روس مستقل از حزب سوسيال دموکرات را مطرح ساخت

  
  

  عصبانيتدستپاچگی توأم با 
 )کارگری هکنگر همسئل(

  



  .به مسئله کنگرۀ کارگری مربوط می باشد *قطعنامۀ مورد مطالعه) ب(قسمت دوم 
ه       ه ای صادر می شد ک منشويکها آنقدر درباره اين مسئله نوشته اند و گفته اند که بد نبود قطعنام

ده را از   واقعًا تمامی مطالب را جمعبندی کرده و کليه سوء تفاهمات و اختالفات  ن اي در تشريح اي
ی داد     ه م ی ارائ ی حزب ن و قطع ود روش ه يک رهنم ه ای ک رد، قطعنام ی ب ين م افی است . ب ک

ذکر،  (خاطرنشان کرد که آخرين نوشته جات روسی درباره کنگرۀ کارگری   ۀکنگر جزوۀ فوق ال
ته اند، نام مسئله پرداخ جنبه منشويکی بهاز پانزده رساله و مجله که از ) کارگری سراسر روسيه

  .می برد
  .به کجا انجاميده است» مباحثات«اجازه بدهيد ببينيم اين 
  :ماده اول از پيشگفتار

ارگران، «  ه ت  سازمانهای توده ای ک ی       ک ه ای، محل ا و ملزومات اتحادي ر اساس نيازه ا ب و ] ؟[نه
ی]؟[گروهی ر نف ] ؟[، بطور کل ه زي وند، چنانچ بز می ش ين س د و روی زم ده ان ود آم ه وج وذ ب

ا    ود ره ال خ ه ح ند، و ب ته باش رار نداش ری ق يال دموکراتيک پرولت ازمانهای سوس ا س احزاب ي
ا افق های فکری      د ت وده های طبق    و سياسی  شوند، گرايش مستقيمی دارن ر    ۀت ه داي ارگر را ب  ۀک

ه  گ اتحادي ر     تن وائج روزم اص ح افع خ ه من ی، ب ور کل زای   ۀای و، بط ای مج ار و گروهه اقش
  ».ازندپرولتری محدود س

وده ای اينکه کدام سازمانهای  ه نيازهای       ت ر زمين د ب دا می       گروهی می توانن ا خ سبز شوند، تنه
رار دارد . داند . هميشه منظور از گروه چيز کوچکی مّد نظر است که کامال در نقطه مقابل توده ق

وای مشخص و ارۀ محت دون آنکه درب د ب م رديف می کنن ار ه ات را کن ه کلم ندگان قطعنام  نويس
  .معين آن بينديشند

ه  محلیسازمانهای توده ای بر اساس نيازهای  –پس معنای اين چيست  ؟ اينکه نويسندگان قطعنام
ر انجمن های       . چه نوع سازمانهايی را در نظر دارند روشن نيست   ا از سازمانهائی نظي اگر آنه

اً         ا، قطع د، خصوصيت مشخصۀ آنه الهم صحبت می کنن صفت   مصرف کنندگان، تعاونيها و امث
ی ت  محل ا نيس يح       . آنه ا از توض تن آنه ره رف رکن، طف ان پ ارات ده ه عب ويکها ب تگی منش دلبس

نفکرانه است      مشخص ا      . يک مسئله، يک ويژگی خالصًا روش ا پرولتاري ن خصلت از ريشه ب اي
  .بيگانه بوده و از نقطه نظر پرولتاريا زيان آور است

ات    ا از کلم ی آنه ور واقع ازمانهای «منظ وده ایس ات     ت ا و ملزوم اس نيازه ر اس ارگران، ب ک
اين نوعی از سازمانهای کارگران است که . می باشد شوراهای نمايندگان کارگرانشامل » محلی

يم       . در دورۀ انقالبی در روسيه به خوبی شناخته شده است ا کن وانيم ادع ال صحت می ت ما در کم
ارگر بطور     به ندرت ممکن است مقاله ای درباره کنگرۀ کارگری و سازمانه ۀ ک وده ای طبق ای ت

ردازد  ازمان نپ وع س ن ن ه اي ود و ب ته ش ی، نوش ۀ . کل ه خواست ارائ ن قطعنام ه اي ا از آنجائيک ام
رد،        ه ريشخند می گي ين را ب ه ای مشخص و دقيق ايده ها و شعارهای مع ارۀ شوراهای    کلم درب

  .بر زبان نمی آورد آندربارۀ شوراهای هيئت نمايندگان کارگران و نظاير  کلمه ایکارگران، 
ه ای         رار داده می شود گون ا ق يش روی م ه در پ اد اما آنچه ک اره ای سازمانهای     انتق اقص از پ ن

ئلۀ اهميت        محلیتوده ای  ه مس ه برخوردی ب ه هيچگون ه     مثبت است، انتقادی ک ا، شرايطی ک آنه
  .آنها تحت آن عمل می کنند و غيره، ندارد

م  به عالوه، هر قدر هم که شما اين او لين مادۀ زشت بد قواره را، قطعه قطعه اصالح کنيد، باز ه
ی و گروهی،       . هنوز اشتباه اساسی و کلی پابرجا خواهد بود ه ای، محل ا سازمانهای اتحادي ه تنه ن

                                                 

  .۵، شماره )١(مراجعه کنيد به تحليل قسمت اول ناشه اکو  - *



وده ای   ازمانهای ت ه س یبلک تند،   سياس ز نيس ی ني ه محل يال   «ک زاب سوس وذ اح ر نف ه زي چنانچ
ند      رار نداشته باش ری ق ارگران را محدود      « ، »دموکراتيک پرولت ه افق سياسی ک د ک ل دارن تماي

  ».سازند
ه      ال ب گفتار انتق ادۀ اول پيش ه م وده ک ن ب ه اي ندگان قطعنام دۀ نويس ر  «اي ارگری سراس رۀ ک کنگ

يه اير  » روس ه ای و س ی، اتحادي ازمانهای محل ه س د ک تند بگوين ا می خواس د؛ آنه را توضيح بده
ما کنگرۀ کارگری سراسر روسيه را داريم  اکنوناما  سازمانها، افق فکری را محدود می سازند،

بسيار محترم، کامال منطق را  » نويسندگان و منشويکهای ديگر در کار عملی«اما . و قس عليهذا
د،  دادهاز دست  وذی،          ان ين نف دان چن ا فق وذ سوسيال دموکراسی، ي را نف امکان   در هر دو حال  زي
  ...می شود بجای مقايسه، سردرگمی نصيبمان ! پذير است

  :ماده دوم از پيشگفتار
د«  ر   ۀاي ک کنگ کيل ي ی        ۀتش ن سياس ذاری انجم ان گ ور بني ه منظ يه ب ر روس ارگری سراس ک

ه درون   دت را ب ر وح ده، عنص ع ش ارگری واق ل ک ت محاف ورد حماي ه م ارگران روس، ک ک
ايف او کارگر و وظ ۀکارگر خواهد برد، و منافع مشترک طبق ۀفعاليتهای سازمانی توده های طبق

  ».را در انقالب کنونی روسيه در مقابل ميدان ديد او قرار خواهد داد
مورد حمايت محافل کارگری قرار گرفته  رسوا» ۀايد«اول، آيا اين درست است که اين  ۀدر وحل

د     ی گوي ه م ان قطعنام گفتار هم نجم پيش اده پ ت؟ م ذاری آن   «:اس ه برگ ارگران ب ود ک تياق خ اش
ا شدن       از هنوز] کارگری ۀکنگر[ ه صورت مهي جانب آنها از طريق هيچگونه گام عملی جدی ب

  ».تظاهر پيدا ننموده استبرای آن 
ارۀ کنگرۀ    روشنفکرانما انبوهی از نوشته های . در اينجا حقيقت از پرده بيرون افتاده است درب

م  ود داري ل خ ارگری را در مقاب ب   . ک ی از جان ام عمل ه گ ا از هيچگون ارگرانام ود ک ری  خ خب
تن ه      . يس وم ب ارگران محک ردن ک ه گ نفکرانه ب راع روش ن اخت اه اي داختن گن ت ان الش در جه ت

  .شکست است
دهيم  ارگری چيست؟ هدف آن     . بگذاريد ادامه ب ارگران      «کنگرۀ ک ذاری انجمن سياسی ک ان گ بني

  .است» روسيه
ابراين ح اهرات   .ک.د.س.و بن ه تظ ذارده و ن ان نگ ی را بني ين انجمن ا  ١٩٠٢ر چن تف، ي رس

ا  ١٩٠٣اعتصابات اکتبر  ه   ٩، ي ر     ١٩٠۵ژانوي ا اعتصاب اکتب د   ١٩٠۵ي ين نکردن ه    ! چن ا ب ا ت م
داريم     ] نوعی[حال  ون هيچ ن ا اکن م، ام ا       ! تاريخ داشته اي انجمن فقط توسط آکسلرود و شرکاء، ب

  آيا می توانيد منکر آن شويد؟. شده است» بنيان گزاری«انديشيدن دربارۀ يک کنگرۀ کارگری، 
رای  » سياسی«انجمن مفهوم  کارگران چيست؟ چنانچه نويسندگان قطعنامه اصطالحات خاصی ب

ند، معنی آن    ه سياسی و تاکتيک        قطعنامۀ حاضر ابداع نکرده باش مجتمع شدن حول يک برنام
ين ت مع ان       . اس ر جه ه در سراس د ک د بدانن ا باي نفکران م ًا روش داميک؟ مطمئن ول ک ًا ح و دقيق
ارۀ    . وجود داشته اند سياست بورژوائیير پرچم کارگری ز سياسیهای  انجمن ن امر درب شايد اي

ارگری خودبخود يک       روسيۀ مقدس صدق نمی کند؟ شايد در روسيۀ مقدس هر انجمن سياسی ک
  انجمن سوسيال دموکراتيک است؟

رک و پوست کنده بگويند که در زير نام  جرأت نکرده اندبيچاره نويسندگان قطعنامه؛ از آنجا که 
ر و             کنگرۀ ان جوانتر و صادق ت ل قهرمان دتها قب ه م ده ای ک ه است، اي ده ای نهفت کارگری چه اي

د       اده ان ه تقال افت ين ب ه کنگرۀ       . پرشورتر آن، آن را اصولی می شمردند، چن ن است ک ده اي ن اي اي
ارگری   رۀ ک رار است يک کنگ ارگری ق یک د غيرحزب ن  . باش تی اي ه راس ذريم، ب ه بگ ن ک از اي

  سخن بگوئيم؟ حزبیبارۀ کنگرۀ کارگری درست است که در



ه   د      حقيقت اما منشويکهای ما می ترسند ک يک انجمن سياسی    « -را آشکار و سر راست بگوين
  .»...کارگری غيرحزبی 

وانيم  ی خ اده م ن م ان اي ره  : در پاي دن کنگ ده فراخوان ای  «اي ه درون فعاليته دت را ب عنصر وح
رد،     ۀسازمانی توده های طبق  د ب ارگر خواه افع مشترک طبق   ک ارگر و وظايف او را در    ۀو من ک

د داد  رار خواه د او ق دان دي ل مي يه در مقاب ونی روس الب کن ازمانی و . »... انق ای س دا فعاليته ابت
ه و تاکتيک  وظايفسپس  ای  ! ، يعنی برنام ر فعاليتهای      «رفق ه درگي نويسندگان و منشويکهايی ک

آيا می توانيد فعاليتهای   –بحث کنيد؟ فکر کنيد ، فکر نمی کنيد بايد از راه معکوس »عملی هستيد
ازمانی را  ازيدس د س تنباط  متح ه اس ه هيچگون ه ای، در حاليک ه   متحدان ايف طبق افع و وظ از من

  .وجود نداشته باشد؟ اگر دربارۀ آن بينديشيد، خواهيد ديد که نمی توانيد
ارگر و وظايف او در   متفاوتیاحزاب مختلف درک های  د    از منافع طبقۀ ک . انقالب حاضر دارن

داران   ويکها، طرف ز منش يه ني ارگری روس وکرات ک يال دم د سوس زب واح ی در درون ح حت
ا . تروتسکی و بلشويکها درکهای مختلفی دارند ات      : فکر کنيد رفق ن اختالف ه ممکن است اي چگون

ارگری  رۀ ک ر کنگ دب أثير نگذارن ود را  ت ا خ ه ممکن است در آنج د؟ چگون روز ندهن ؟ چطور ب
ان دارد اين اختالفها توسط آنارشيست ها، و سوسياليست رولوسيونرها، تروديکها، و غيره و امک

ات    » ايدۀ برپائی يک کنگرۀ کارگری«غيره، تشديد نشوند؟ آيا  ن اختالف يا دعوت به تشکيل آن اي
  ؟از بين می بردرا 

را  وحدتری عنصر ايده برپائی يک کنگرۀ کارگ«و لذا وعده نويسندگان قطعنامه مبنی بر اينکه 
يا رؤيای معصومانه روشنفکر بسيار جوانی است که به دنبال آخرين  » به ميان می آورد و غيره

ه             ائی ک ا وعده ه ا ب وده ه ريفتن ت کتابی که خوانده افتاده است، يا آنکه عوامفريبی است، يعنی ف
  .تحقق پذير نيستند

ا تباهيد رفق ما در اش ه وحدت . ش ارزه واقعی است ک ن مب داي ن گسترش احزاب، و . می آفرين اي
ن اعتصاب       د، اي ی کن اد م دت ايج ه وح ان است ک رون پارلم ا در درون و بي داوم آنه ارزۀ م مب

ازد    ه متحد می س ال آن است ک ی    . عمومی و امث ائی يک کنگرۀ غيرحزب ردن برپ ا امتحان ک ام
ان از     تنباطی همس ول اس ه حص ر ب د آورد، و منج ی نخواه دت واقع ه وح ا«هيچگون فع و من

  .نخواهد گشت» وظايف
دايش عرصه عمل       ه پي البته می توان گفت که مبارزه احزاب مختلف در کنگرۀ کارگری منجر ب

ردد    ا می گ ه کنگرۀ       . وسيعتری برای سوسيال دموکراتها و پيروزی آنه ه ب ن زاوي اگر شما از اي
د و وعده های        ازگو کني ده آن را ب عنصر  «شيرين  کارگری نگاه می کنيد، بايد رک و پوست کن

ه     . را ندهيد» وحدت د ک ن ريسک زده اي اگر شما اين مطالب را بطور صريح نگوئيد، دست به اي
ه خاطر    ا در      وحدت سياست  کارگران، گمراه و کور شده از اين وعده ها، ب د، ام ه کنگره بياين ب

وری        دت ف ه وح د ک وند، ببينن ه ش تها مواج ذير در سياس تی ناپ يم و آش ات عظ ا اختالف ل ب عم
ره    ا و غي ذير  سوسياليست رولوسيونرها، سوسيال دموکراته أيوس و  است، آن وقت    امکان ناپ م

د،     سرخورده پراکنده شوند نام می دهن د، دش ، در حاليکه به روشنفکرانی که آنها را فريب داده ان
د         » سياست«به هر چه  نام می دهن ه سوسياليسم دش ی ب د و بطور کل حاصل  . است دشنام می دهن
ر سوسياليسم   ! مرگ بر سياست«ن سرخوردگی ای فرياد ناگزير چني ارگران را   ! مرگ ب ا ک اينه

ود » !متفرق می سازند و متحد نمی کنند ا       . خواهد ب اب ي ه ترديونيونيسم ن اره ای از اشکال اولي پ
  .سوسياليسم عاميانه از اين امر جان خواهند گرفت



يافت؛ همۀ آزمونها را از سر خواهد بر همه چيز غلبه خواهد  در نهايتالبته سوسيال دموکراسی 
اما، آيا اين گفته، با سياست ريسک آوانتوريستی . گذراند، و همۀ کارگران را متحد خواهد ساخت

  خوانائی دارد؟
  :ماده سوم از پيشگفتار

ارگری    ۀبا بردن يک چنين هدف وحدت آفرين مشخصی همچون کنگر «  حاال ديگر   [عمومی ک
يعنی چه،   ! عمومی صحبت می شود     ۀيه، بلکه از يک کنگر   سراسری روس   ۀنه از يک کنگر 

وده های    ۀبه درون فعاليتهای سازمانی پراکند !]عمومی حزب يا غيرحزبی؟ نگران نباشيد رفقا ت
، ترويج و تبليغ در جهت برپائی !]چه کلمات دهان پرکنی بکار می برند[اجتماعًا فعال پرولتاريا 

ن است    [اقشار به سوی خودسازماندهی  آن، انگيزه نيرومندی برای تشويق آن وم آن اي يعنی، مفه
ه  ی   ک يال دموکراس وذ سوس دون نف ر      ب ورت ديگ ن ص ر اي ون در غي ت؟ چ ور نيس ، اينط

  ».به آنها داده، و فعاليت آنها را در آن جهت افزايش خواهد داد ]خودسازماندهی نخواهد بود
دن    د دور خود چرخي اده دوم . اين را می گوين ارگ  : م د     کنگرۀ ک يش خواه ری عنصر وحدت را پ

رای خودسازماندهی       : ماده سوم. آورد زه ای ب ارگری، انگي وحدت برای هدف مشخص کنگرۀ ک
ارگری  . اين خود سازماندهی برای چيست؟ برای کنگرۀ کارگری. ايجاد خواهد کرد اين کنگرۀ ک

ازماندهی   رای خودس ت؟ ب رای چيس نفکران     . ب لطۀ روش ه س ی علي وق ادب ۀ ف ن قطعنام رای اي ب
  !چيست؟ برای رضايت خاطر روشنفکران

  :ماده چهارم
کارگر، برخورد منفعالنه  ۀکارگری در محافل طبق ۀکنگر ۀبا توجه به محبوبيت روزافزون ايد« 

نسبت   ]؟؟ اشتباه چاپی است؟ حزب سوسيال دموکرات؟ [از جانب احزاب خصمانه و بخصوص 
ام   ق درآوردن آن انج ه تحق رای ب ه ب هايی ک ه کوشش رای ب داز را ب م ان يعترين چش ود، وس می ش

ه مسيری انحرافی     ماجراجويان بازخواهد گذاشت تا بدون پای بند بودن به اصول، کارگران را ب
  ».کشانده، و آنها را به سمت عوامفريبی سوق دهند

تپاچگی دارد   . مادۀ فوق بسيار خشمگينانه است وای آن حکايت از دس ئن    . محت ا خودشان مطم آنه
ه تند ب ان      نيس ه طرف صفوف خودش ان را ب ين جهت سالحش ه هم د، ب ه کنن د حمل ه کسی باي چ

  .اند گرفته
الرين . چارسکی عليه ی. ای. را انتخاب می کنم) ٢(آتگولوسکیمن آخرين شماره، شمارۀ پنجم 

يک دستور العمل  «... » به ناگهان يک اکسير تشکيالتی کشف کرده است«الرين . ی: می نويسد
ره ر منتظ ی   . ی«... » يک گيجی« ...»غي ا عمل ه او دارد ب ه نيست ک ن متوج ه«الري ، »آگاهان

ان               ا آرم تقيم ب ه دشمن مس ده ای ک ه شود، اي دگی انقالب جاودان ه ماهيت پراکن د ک پيشنهاد می کن
ه دارد         . وحدت طبقاتی توده های کارگر است ارگری است ک افع کنگرۀ ک ا بخاطر من ام اينه و تم

واع         به «. »...انجام می شود  ا خاک بسيار مرغوبی، مناسب ان عوامفريبی های   «هر جهت، م
  ».نتيجۀ افکار مغشوش رفيق الرين... پيش روی خود داريم » زمينی

اجراجوئی،    منشويکهاالرين از جانب . به نظر می رسد همين کافی باشد بخاطر عوامفريبی و م
والت   ه مق را ک ود، چ تهم می ش ر دو، م ل«ه تور العم ير«، »دس ًا  و» اکس ابه، دقيق ات مش تعارف

  .آوانتوريسم را مشخص می کند
م   . به اين ترتيب آنها، يک نقطه را نشانه می گيرند و به نقطه ای ديگر می زنند جدًا که خودش ه

و لطفًا بيشتر توجه کنيد که، اگر نويسندگان قطعنامه الرين را ماجراجو و . نمی داند چه می گويد
 ۀکنگر (ال آشکارا می نويسد  . ين هم فراتر می روندالراز اء، عوامفريب می شناسند، ال و شرک

يه ر روس ارگری سراس کو، ک ه ) ١٩٠٧، مس رايشک ود دارد، و   دو گ ره وج ئلۀ کنگ اره مس درب



ن موافق   ) ١٠ص (اينکه آنها، منشويکهای مسکو، نه با منشويکهای سن پترزبورگ  و نه با الري
ند، و       منشويکهای سن پترزبورگ خواهان يک . نيستند ارگر پيشاهنگ می باش ۀ ک کنگره از طبق

الرين در سن پترزبورگ به عنوان ). ١٠-١١ص (است » گونه ای از کنگرۀ حزبی«آن هم فقط 
ار « ناخته می شود    » يک مرتد و مسامحه ک ان يک    ). ١٠ص (ش ن خواه ارگری   «الري حزب ک

ارگرا   ۀاتحادي منشويکهای مسکو خواهان يک  . است» سراسر روسيه می   ن روسيه سراسری ک
يم . باشند ين    : پس ما ممکن است سؤال کن ن چن يش کشی  «چنانچه الري از طرف آتگولوسکی   » پ

ا ال،     رده، م ابی       Ahmet Tsدريافت ک د ارزي ه باي الومين و شرکاء را چگون ، آرخانگلسکی، س
  !کنيم؟ به نظر می رسد هم الرين و هم منشويکهای مسکو به غضب ماده چهارم گرفتار آمده اند

ا ان ام ه ت تيد و قطعنام ما عصبانی هس ر ش ا، اگ ی«، رفق ل » راه انحراف د، الاق وم می کن را محک
د  تکه بگوئي ما اينس ه ش توظيف ا  راه درس وأم ب تپاچگی ت ورت دس ر اينص ت؟ در غي دام اس ک

امال مضحک است      ا، شما پس از رد هر دوی     . عصبانيت شما ک ارگران   «ام ۀ سراسر ک اتحادي
يه ارگری سرا«و » روس يهحزب ک ه» سر روس ی يک کلم ه  حت ی ای ک داف عمل اره اه م درب ه

  !بخاطر آنها خواهان کنگرۀ کارگری هستيد چيزی نمی گوئيد
ا   بنابراين. عوامفريبان و آوانتوريستها قادرند يک کنگرۀ کارگری برای مقاصد غلط برپا دارند م

ارگری داشته،        ه کنگرۀ ک زی نسبت ب دًا هيچ هدفی   و سوسيال دموکراتها بايد نظر حمايت آمي  اب
م و        ... برای اين کنگره قائل نباشيم  ۀ منشويکها کلکسيونی از مجموعه دره ه، قطعنام براستی ک

  .برهمی است
  :ماده پنجم

ئل  «  ل        ۀوظايف کنگر   ۀاز طرف ديگر، مس وز در محاف دارک آن، هن زار ت ارگری، طرق و اب ک
وظايف   مشخص شدن صريح   ظور اما آنها به من[سوسيال دموکراتيک بسيار کم تشريح شده اند 

داز     ه ان زار آن، ب د         ۀکنگره و طرق و اب ن و منشويکهای مسکو تشريح شده ان رای الري افی ب . ک
ن امر          د، اي ان کني ان پنه ر بالهايت ه سرهايتان را زي رفقای سن پترزبورگی، هيچ فايده ای ندارد ک

د ا    ه ان رورش يافت ه خشکی     سبب نمی شود که جوجه اردکهايی که توسط آکسلرود پ دم ب ه ق ز برک
تياقی از طريق برداشتن      ]*!بگذارند ه اش وز هيچگون ، و اينکه خود کارگران برای تشکيل آن هن

ه            ان حقيقی و ن ا بي د، و کنگره تنه داده ان رای آن، نشان ن گام عملی جدی به صورت مهيا شدن ب
ه ا     امی ک وده و هنگ ا ب ی پرولتاري اهی سياس ار دارای آگ ی اقش اختگی خواست جمع ق س ز طري

د  د فزاين ه من راه همکاری نقش ه هم ا، ب تقل تشکيالتی خود آنه ايی  ۀفعاليت مس رای برپ حزب، ب
  ».کنگره تدارک ديده می شود، در خدمت وحدت طبقاتی آنها قرار می گيرد

ه     . اين را می گويند سقوط از تعالی به مسخرگی ازه شروع ب الرين و منشويکهای جوان مسکو ت
د : کرده بودند که منشويکهای سن پترزبورگ فرياد زدند »فعاليت مستقل«نمايش  ! دست نگهداري

د  ان کن ی را بي ه خواست جمع تيد ک وز آن کسی نيس ما هن ريح  ! ش افی تش دازه ک ه ان وز ب ما هن ش
از   حزب هنوز به همکاريهای بيشتری از طرف   ) غير حزبی(تدارک تشکيل کنگره ! ايد نکرده ني
  !دارد

ی خوب        ! شرکاء و Ahmet Tsبيچاره رفقا ال،  وجهی خيل ل ت آنها با شوق و حرارت بسيار قاب
ئله    رده، و مس پيش رفته بودند؛ آنها دو مجموعه کامل از مقاالت درباره کنگرۀ کارگری منتشر ک

دگاه نسبت    » سياسی –عمومی «را از کليۀ زوايا بررسی کرده بودند، اهميت  و تشکيالتی آن، دي

                                                 
  .م –کنايه از عبث بودن اعمال منشويکها است   *



روی عن «به دوما، نسبت به حزب و   ورژوا   ني ان      » صر خرده ب ی ناگه د ول رده بودن را تشريح ک
  !دستياران آکسلرود يک چنين تغييری را موجب شدند

ائی          ه تنه ن ب اکنون الري ه اگر ت يم ک د  (ما می ترس ار   «:بخاطر بياوري د و مسامحه ک ه  ) »مرت علي
ه يک    **منشويسم کوته نظرانه ام ، شورش می کرد، اينک ديگر شورش ب د     قي دا کن گسترش پي

ود      ... و  –آکسلرود عمل مستقل و کنگرۀ حقيقتًا کارگری را عليه سلطۀ روشنفکران وعده داده ب
د  حاال نويسندگان سن پترزبورگی تصميم می گيرند و  د      توضيح می دهن ه از فعاليت مستقل باي ک

  !بسيار بد نام مجاز شمرده می شود» روشنفکری«همان برداشتی شود که از طرف همان حزب 
  

*  
  

  :ب نيست که از چنين پيشگفتاری يک چنين نتيجه عجيبی هم گرفته شودجای تعج

ام، کنگر«  ن احک روی از اي ه پي نفکران .ک.د.س.ح ۀب ارگران و روش ه ک ًا؟ چه لطف [ر ب واقع
ات   پيشنهاد می نمايد !] »سلطه روشنفکران«بزرگی است از طرف جنگجويان عليه  ه مباحث که ب
ن و  [ کارگری ۀرنامه و اهداف کنگرهمه جانبه درباره مسائل مربوط به ب اما نه آنطوری که الري

Ahmet Ts دارک آن، و طرق و      ،]!انجام می دهند رای ت به کار ترويجی، تبليغی و تشکيالتی ب
  .ابزار تشکيل آن بپردازند

ر ه کلي     ۀکنگ ال وظيف ين ح زب در ع ايتی از         ۀح ه حم ه گون ه هم د ک ی دان ی م ای حزب نهاده
د؛ کنگره     ۀی و تشکيالتی در جهت تدارک کنگرکوششهای تبليغی، ترويج کارگری به عمل آورن

را     خصمانه معتقد است هر گونه تبليغ  عليه چنين کوششهايی از نظر اصولی غيرمجاز است، زي
 های و خواستهحزبی را که ديگر با سطح کنونی تکامل،  ۀچنين عداوتی بر آنستکه رژيم کهنه شد

زب و    ه در درون ح ری ک ر پرولت الب     عناص ای انق ته ه ا خواس د، و ب ده ان رد آم ارج آن گ  ،خ
  ».خوانائی ندارد، در سوسيال دموکراسی روسيه حفظ و تحکيم نمايد

اين را چه چيزی می توان ناميد جز دستپاچگی توأم با عصبانيت؟ چه کار می شود کرد جز آنکه 
ه   حزبی ۀرژيم کهنه شدبه اين قطعنامه خنديد؟ کنگرۀ حزب دفاع از  م کنگره آن    را، ک خود رژي

  !را تأييد می نمايد، ممنوع اعالم می کند
ه    زب هيچگون رۀ ح ی کنگ ده را     رفرم ه ش م کهن د   در رژي ی کن نهاد نم ی  پيش رۀ  «، او حت کنگ

اد يک   ( تعويق می اندازدکذائی را به » کارگری ذير  » انجمن سياسی  «با هدف ايج و ) امکان ناپ
  !قرار می دهد را يک وظيفه» تالش ها«حمايت از در عين حال 

ونی راضی   ده کن ه ش ی کهن م حزب ن از رژي اب؛ م ۀ ن نفکرانه و عاجزان ق زدن روش ن است ن اي
نم  د،      . عالی است  ! نيستم، من نمی خواهم آن را حفظ و تحکيم ک د آن را حفظ کني شما نمی خواهي

رد  نم   خواهش می  . پس تغييرات معينی را پيشنهاد کنيد و ما مشتاقانه درباره آن بحث خواهيم ک ک
د         ارگری را مناسب می داني وع کنگرۀ ک وز روشن     . لطف کنيد بفرمائيد شما چه ن ئله هن ن مس اي

ز   . عالی است  . به بحث بنشينيمما بايد . تشکيل کنگره تدارک ديده نشده است –نشده  ای عزي رفق
ارۀ         ائی درب ه ه ه قطعنام دارد ک ده ای ن دًا فاي ه بحث نشستن   «من، ج ا مدت     » ب را م يم، زي بنويس

دیمد يم    ي ی کن ار را م ن ک م اي ارگری   . است داري زب ک ک ح ا ي گاهی«ام رين  » باش رای تم ب
ری است     –روشنفکرانه نيست » های بحث« دۀ پرولت بحث کردن بجای    . بلکه يک سازمان رزمن

يم      دگی و عمل کن د زن ا باي وع از   . خود بسيار خوب است، ام دام ن ی  در ک دگی و   سازمان حزب زن

                                                 
  .ناشر – ٣۵٩-۶٠، ص ١١مراجعه کنيد به جلد   **



ادا آن را    عمل کردن مجاز است؟ در نوع د، مب قديمی؟ مبادا از سازمان کهنه شدۀ قديمی دفاع کني
  .عالی است و قس عليهذا! حفظ و تقويت کنيد

  .روشنفکر از نااستواری و دستپاچگی خودش آزرده و عصبانی است. اين قصه سر دراز دارد
  .»منشويسم کوته نظرانه«اين است آخرين کالم 

  
*  

  
ه  نويسندگان منشويک ما، در حاليک ه کامال سرگردان شده اند، از کنار مسئله ای که به حد کافی ب

ود       رح ش ا مط ته ه ل و در نوش ه در عم ده ک رم درآم تقل    –صورت مب زب مس ئلۀ ح ی مس يعن
ا    ارگران، ي ک ک يال دموکراتي ايگزينیسوس ا  ج ر (آن ب ه ديگ ت از آن: گون ازمان  ) تبعي ک س ي

  سياسی غير حزبی پرولتری به سالمتی گذشته اند؟
د     مستقيمطعنامه بلشويکی ما مسئله را طرح کرده و پاسخی ق ه آن می ده ين ب تن   . و مع ره رف طف

ر    ام  » آشتی «از مسئله بی فايده است، خواه اينکار بخاطر دستپاچگی باشد يا به علت نيت خي انج
ه عمل    پيشنهاد شده است، و  جايگزين ساختنگردد، گريز از موضوع بی فايده است زيرا  ار ب ک

ايگزينیدر آور ن ج ه دارد دن اي ده   . ادام د آم ه اردک پدي ويک جوج نفکر منش ای روش از مرغه
ا  . جوجه اردکها شنا کرده و رفته اند. است د مرغه د    باي ا روی خشکی؟    –انتخاب کنن روی آب ي

رد        (جوابی که آنها داده اند  ه ک را اينطور ترجم وان آن ًا می ت ه دقيق ه در خشکی    : ک ه در آب و ن ن
  .جواب نيست؛ امر به تعليق و طفره رفتن است) الیبلکه در گل و 

ازد  ن را متوقف س لرود نتوانست الري ن نتوانست . آکس رکاء را متوقف  Ahmet Tsالري و ش
  .سنديکاليست ها شود –و اين آخری نمی تواند مانع آنارکو . نمايد

  آقايان، روی آب يا روی خشکی؟
يم درباره شما بگوئيم که هر چه شور و شوق ما می توان. ما می خواهيم روی زمين خشک بمانيم

کی        ه خش ر ب د، زودت ل و الی بگذري ان گ تری از مي ت بيش ا قاطعي ه ب ر چ د، ه تر باش ما بيش ش
  .برخواهيد گشت

ا «ما  » برای گسترش و تقويت نفوذ حزب سوسيال دموکراتيک در ميان توده های وسيع پرولتاري
ارگری   يک «پيشنهاد نمی کنيم بجای سوسيال دموکراسی،  ری آن،    » حزب ک ر پرولت وع غي از ن

ارگران روسيه   «يا  ا يک          » يک اتحاديۀ سراسری ک رار داشته باشد، ي ه احزاب ق افوق هم ه م ک
ه هر       زی ک دل، چي اده و معت کنگرۀ کارگری با اهداف نامشخص، جايگزين گردد، بلکه چيزی س

ا از يک     بايد کوش« -گونه نقشه پردازی با آن بيگانه است را مطرح کرده ايم  ود ت ش بيشتری نم
يال  رويج سوس غ و ت ا تبلي رده و در درون آنه ازماندهی ک ارگری را س ای ک ه ه رف اتحادي ط
ه     ارگر را ب ۀ ک دموکراتيک را به پيش برد، و از طرف ديگر، بخشهای باز هم بزرگتری از طبق

  ).آخرين ماده از قطعنامۀ بلشويکی(» فعاليتهای گوناگون سازمانهای حزبی سوق داد
بگذار  . شده است  بسيار کسالت آورو » کهنه«اين موضوع برای روشنفکران دلخستۀ ما، بسيار 

ی در      ت، حت واهيم رف ارگران خ راه ک ه هم ا ب ند؛ م غول باش ود مش ای خ ا طرحه ا ب رۀ «آنه کنگ
ا نشان خواهيم داد و    در عمل، و )اگر برگزار شود(» کارگری ، صحت پيشبينی هايمان را به آنه
يا در واقع با آنهائيکه از برخی رهبران روشنفکرشان سرخورده (کارگران سرخورده  آنگاه ما با
ار  ) شده اند ه شده  «به ک از         » کهن وع، ب ه ن ازمانهای حزبی از هم ارگری و س ه های ک در اتحادي

  .خواهيم گشت
  



*  
  

ا فقط می        » کنگرۀ کارگری«اين گرايش  ا در اينج د توضيح داده شود؟ م در حزب ما چگونه باي
خستگی روشنفکرانه  -١: انيم سه نکته را که به نظر ما اساسی هستند، بطور خالصه ذکر کنيمتو
ًا در جهت    -٢عاميانه از انقالب؛  – خود ويژگی اپورتونيسم سوسيال دموکراسی روس که تاريخ

هضم  های سنت -٣به زير نفوذ بورژوازی گسترش می يابد؛ » خالص کارگری«کشانيدن جنبش 
  .اکتبر در روسيهنشده انقالب 

ۀ اول   ه نکت ف ب کار      . عط الب آش ود را از انق تگی خ ارگری خس رۀ ک ان کنگ ی از قهرمان برخ
وری،      ل جمه زی مث ر چي يدن از ه ر قيمت و دست کش ه ه ردن حزب ب انونی ک ه ق اخته، و ب س

د      ل نشان می دهن ال آن، تماي ا، و امث اتوری پرولتاري زاری   ۀيک کنگر . ديکت انونی اب ارگری ق ک
تيبانی سوسياليست        مناسب ب  ن مقصود است، و پش ه اي ل آمدن ب ا،     رای نائ ی، بززاگالوي های خلق
ا حدودی   (ها از چنين کنگره ای به همين دليل  و کادت) از تواريش و غيره(ها  ی برنشتاين و نيز ت

  .می باشد) برای دليل دوم
ه اپورتونيسم سوسيال دموکراتيک      . عطف به نکتۀ دوم اريخی را ک د،  اولين شکل ت روس برگزي

د  ر بگيري ارگر    . در نظ ۀ ک وده ای طبق بش ت از جن ته   (آغ رن گذش ود ق الهای ن ه دوم س ن ) نيم اي
کل   ه ش م را ب ماپورتونيس مو  اکونوميس اخت استروويس ور س انف و . متبل ان، پلخ در آن زم

د  ردو . آکسلرود و کليۀ طرفداران ايسکرای قديمی رابطۀ بين آنها را بارها و بارها توضيح دادن  ک
ويچ و کوسکوا      ين روشن     ) ١٨٩٩-١٩٠٠(معروف نوشته شده توسط پروکوپ اط را چن ن ارتب اي

ارزه       : بيان نمود ه مب ارگران ب د و ک دايت کنن بگذار تا روشنفکران و ليبرالها مبارزه سياسی را ه
  .حزب سياسی طبقۀ کارگر اختراع روشنفکر انقالبی است. اقتصادی بپردازند

بش    کالسيک بيان  کردودر اين  ه جن روشنی از مفهوم طبقاتی شيفتگی تاريخی روشنفکر نسبت ب
ارگری« الص ک ود دارد» خ ارگر  . وج ۀ ک ت طبق وم آن تبعي داف (مفه اطر اه ۀ «بخ الص طبق خ

روشنفکران بيانگر » شيفتگی«اين . است بورژوائیو ايدئولوژی  بورژوائیاز سياست ) »کارگر
  .گران از ليبرالها بودگرايش سرمايه دارانه به تبعيت کورکورانه کار

تشکيل بلوک   . ما دوباره همان چيز را مشاهده می کنيمامروز، در مرحله ای عاليتر از تکامل، 
ان     ها بطور کلی، سياست حمايت از کادت ها با کادت ی، دو روی هم ر حزب و کنگرۀ کارگری غي

بش خالص    ارگر در   سکه هستند، و به همان صورتی به هم ربط دارند که ليبراليسم و جن ۀ ک طبق
تند  کردو رايش سرمايه         در عمل . به هم ارتباط داش ان گ انگر هم ر حزبی بي ارگری غي ، کنگرۀ ک

ه  ه ب ا و  تضعيفداران ع ساختناستقالل پرولتاري ورژازی است مطي ه ب ه نسبت ب ن طبق ن . اي اي
ارگری          ا يک تشکيالت ک ای جايگزينی سوسيال دموکراسی ب گرايش آشکارا خود را در طرحه

  .از آن دومی، نشان می دهد تبعيت، يا حزبیغير 
اين امر در مورد هواداری سوسياليست های خلقی، گروه بززاگالويا، سوسياليست رولوسيونرها 

  .نيز صادق است» کنگرۀ کارگری«و ديگران از ايدۀ 
وم ۀ س ه نکت ا را  . عطف ب وده ای پرولتاري ازمان ت وع خاصی از س يه ن ورژوائی روس الب ب انق

ده ا ائی     آفري ولی اروپ ازمانهای معم ه س ه ب ت ک ه(س ا اتحادي يال    ه زاب سوس ا اح ارگری ي ی ک
  .اين سازمانها، شوراهای نمايندگان کارگران می باشند. شباهت ندارد) دموکراتيک

، يا پشتيبانی کلی از )همچنان که تروتسکی انجام داده(با بسط دادن نهادهای مشابه به يک سيستم 
ا و   ارت      شور انقالبی پرولتاري ا عب ل بعضی   (» سنديکاليسم انقالبی  » «شيک «افسون شدن ب مث



ره     کو و غي ارگری در مس رۀ ک واداران کنگ ه       )ه ی و ن ی انقالب ه از راه ود ک د ب ان خواه ، آس
  .اپورتونيستی به ايدۀ کنگرۀ کارگری رسيد
  .ی پرشکوه و عظيم انقالبی استها اما اين ديدگاهی غير نقادانه نسبت به سنت

د    در حقيقت يندگان کارگران و نهادهای مشابه شوراهای نما ام بودن ای قي وان و موفقيت   . ارگانه ت
ا     . آنها سراسر وابسته به توان و موفقيت قيام بود ار آنه ت، شروع ک تنها زمانيکه قيام گسترش ياف

ام      . نه بيهوده، بلکه بکار گيری نيروی عظيم پرولتاريا بود ه هنگ ارزه، ب وين مب د ن به هنگام برآم
ه قال انت تند     به آن مرحل وب هس ه الزم و مطل ائی، البت ين نهاده د      . ، چن ا نباي اريخی آنه ا تکامل ت ام

ری       رۀ سراس ک کنگ ه ي ارگران ب دگان ک ی نماين وراهای محل ط صوری ش د از بس ارت باش عب
ی        درت انقالب ی ق ای جنين ديل ارگانه د از تب ارت باش د عب ه باي يه، بلک ارگران روس ه  (ک را ک چ

د شوراهای نمايندگا ه        ) ن کارگران اينطور بودن ی، ب درت انقالب د ق ای مرکزی پيروزمن ه ارگانه ب
شوراهای نمايندگان کارگران و وحدت آنها برای پيروزی قيام ضروری  . حکومت موقت انقالبی

  .انواع ارگانها را خواهد آفريد سايريک قيام پيروزمند به ناگزير . هستند
  

*  
  

رکت در کنگرۀ کارگری را مردود بشمارد، زيرا انقالب  البته، سوسيال دموکراسی روس نبايد ش
رين        ارف ت رين و غيرمتع وع ت به شکلی زيگزاگ گونه در حال گسترش است و ممکن است متن

د، و         . موقعيتها را به وجود آورد د می نماي اما، مطالعۀ دقيق شرايط انقالب همچنانکه جزر و م
ا      تالش برای بهره گيری از آن شرايط يک چيز است و  ای گنگ ي درگير شدن در نقشه پردازيه

  .ضد سوسيال دموکراتيک چيز کامال متفاوتی است
  
  

  ١٩٠٧نوشته شده در آوريل 
  مسائل تاکتيکدر مجموعۀ  ١٩٠٧منتشره در 

  نوايا دوماشمارۀ دوم، انتشارات 
  ١٢کليات آثار جلد 

  سن پترزبورگ
  لنين: امضاء 

  
  توضيحات

  
ه از    ، روزنام )پژواک ما(ناشه اکو  -١ انونی بلشويکی ک ا    ٢۵ۀ ق ارس ت ل   ١٠م ا   ٧(آوري  ٢٣ت

ه        . در سن پترزبورگ انتشار می يافت  ١٩٠٧) آوريل ين اديت می شد و ادام ه توسط لن روزنام
ود   ) مارس ١٢(فوريه  ٢٧بود که در  نوی لوچ ًا در هر شماره ای از    . ممنوع اعالم شده ب تقريب

ود داشت ين وج ه ای از لن اير ه. آن مقال وان از واز س ه می ت اران روزنام ورووسکی و . و.مک
رد . س.م ًا  . اولمينسکی نام ب ل  ) ٢٢( ٩در . شماره آن منتشر شد    ١۴جمع دار  ١٩٠٧آوري ، فرمان

وع ساخت           اده، انتشار آن را ممن وق الع وانين حالت ف ر اساس ق ورگ، ب شماره  . شهر سن پترزب
  .چهاردهم آن، آخرين شماره، پس از ممنوعيت انتشار يافت



االت  (رساله های منشويکی    – )پژواکها(آتگولوسکی  -٢ ه در   ) مجموعه مق د ک در  ١٩٠٧بودن
  .سن پترزبورگ منتشر می شدند

  
  

  )١( بی طرفی سنديکاها
  
  

ما قطعنامۀ کميتۀ مرکزی حزبمان را در مورد سنديکاها چاپ » پرولتاری«در شمارۀ قبلِی 
رای خوانندگانش اضافه می کند که علت در گزارش اين قطعنامه ب) ٣(*»ناخ وک«) ٢.(کرديم

تصويب آن به اتفاق آراء در کميته مرکزی از آن جهت بوده که منشويکها، بخاطر امتيازاتی که 
اگر اين . در مقايسه با طرح بلشويکها در اين قطعنامه وجود داشته، به آن رأی موافق داده اند

هر موردی که به منشويسم مربوط هميشه در » ناخ وک«روزنامۀ فقيد، (گزارش صحيح باشد 
، تنها کاری که برای ما باقی می ماند اين است که از صميم )می شد، اطالعات کاملی داشت

قلب، گام بزرگی را که در جهت فعاليت متحد سوسيال دموکراتيک در خصوص مسئله مهمی 
صحبت می کند از آنها » ناخ وک«امتيازاتی که . چون سنديکاها برداشته شده، تبريک بگوئيم

ضمنًا اين (کامأل بی اهميت بوده و به هيچ وجه به اصول اساسی طرح بلشويکی لطمه نمی زند 
، در کنار مقاله طوالنی در ١٩٠٧اکتبر  ٢٠مورخ » پرولتاری« ١٧طرح همزمان در شماره 

  ).درج شده است» سنديکاها و حزب سوسيال دموکرات«حمايت از آن، با عنوان 
حاضر حزب ما در مجموع خود، قبول کرده است که کار در سنديکاها می  بنابراين در حال

بايست نه با روح بی طرفی، بلکه در جهت ايجاد پيوندهای هر چه محکم تر بين سنديکاها و 
] با حزب[حزب همچنين پذيرفته است که پيوند سنديکاها . حزب سوسيال دموکرات، انجام گيرد

وسيال دموکراتيک در داخل سنديکاها صورت پذيرد، سوسيال می بايد منحصرًا به وسيله کار س
دموکراتها بايد هسته های مستحکم حزبی در سنديکاها ايجاد کنند، و در شرايطی که سنديکاهای 

  .قانونی نمی توانند وجود داشته باشند، سنديکاهای غيرقانونی بايد تشکيل شوند
ح حزب ما در مورد مسئله خصلت کار اشتوتگارت در نزديک کردن دو جنا] کنگرۀ[بدون شک 

قطعنامه کنگره اشتوتگارت، همانگونه که کائوتسکی در . در سنديکاها، بسيار مؤثر بوده است
. گزارشش به کارگران اليپزيک ذکر کرده است، به شناسائی اصل بی طرفی پايان می دهد

 در تمام کشورها در دورۀ تکامل يافته اند و تشديد آنها تا آن درجۀ بااليی که تضادهای طبقاتی
جائيکه سياست بی طرفی، اپورتونيسم را در سنديکاها تقويت نمود، (اخير، تجربۀ طوالنی آلمان 

، و )مانعی به وجود آورد مسيحی و ليبرال خاصپيدايش سنديکاهای  اينکه در برابربدون 
سی را ايجاب گسترش آن زمينۀ خاص مبارزۀ پرولتری که عمل هم آهنگ سنديکاها و حزب سيا

اعتصاب توده ای و شورش مسلحانه در انقالب روسيه به منزله الگويی برای اشکال (می کند 
همه و همه پايه و اساس تئوری بی طرفی را درهم  -) احتمالی انقالب پرولتری در غرب

  .ريخت
در درون احزاب پرولتری، هم اکنون بعيد است که مسئله بی طرفی ديگر موضوع مباحثه و 

ولی در درون احزاب غير پرولتری شبه سوسياليست از قبيل سوسياليستهای . ادله جدی باشدمج

                                                 
* Nash Vek  



انقالبی ما که در حقيقت جناح چپ افراطی حزب انقالبی بورژوايی روشنفکران و دهقانان 
  .پيشرو را تشکيل می دهد، وضع به شکل ديگری است

و پلخانف بودند که » اس ارها«تنها  اين بسيار نهادين است که در کشور ما بعد از اشتوتگارت،
  .بی طرفی پشتيبانی کردند و آن هم بطور بسيار ناموفق ايدهاز 

، ارگان حزب اس ارها، دو مقاله )١٩٠٧، دسامبر ٨شماره (» زناميا ترودا«در آخرين شماره 
اس ارها در اين مقاالت، عمدتأ . می يابيم که به جنبش سنديکائی اختصاص داده شده است را

را که بر طبق آن قطعنامه ) ۴(»وپريود«سعی می کنند که اظهار روزنامه سوسيال دموکرات 
اشتوتگارت، مسئله موضع حزب در قبال سنديکاها را در جهت قطعنامه لندن، يعنی با روحيه 

ما در پاسخ خواهيم گفت که اس ارها خود در همين . بلشويکی حل کرده است، به مسخره بگيرند
را ] وپريود[را عرضه کرده اند که يقينًا صحت اين ارزيابی  مدارکی» ا ترودازنامي«شماره 

  .ثابت می کند
و اين يک واقعيت مشخص است که «: چنين می نويسد ١٩٠۵زناميا ترودا ضمن اشاره به پائيز 

سوسيال دموکراتهای منشويک، سوسيال : فراکسيون سوسياليستهای روس ٣اولين رويارويی 
ويک و سوسياليستهای انقالبی، که در مورد ديدگاهشان نسبت به جنبش دموکراتهای بلش

دفتر مسکو که عهده دار . سنديکائی به تبادل نظر پرداختند، همچنين به آن زمان برمی گردد
گرديده بود، ) از سنديکاها(انتخاب دفتر مرکزی ای از درون خود، جهت تشکيل يک کنگره 

 منشويکها يک. *برپا کرد» المپيا«کاها را در تئاتر ميتينگ بزرگی از کارگران عضو سندي
را بين هدف حزب و هدف سنديکاها برجسته ارتدکس  اکيدًا یمارکسيست مرزبندی کالسيک

سرمايه سوسياليستی و نابودی مناسبات  حزب سوسيال دموکرات استقرار سيستم وظيفه«:نمودند 
وب رژيم سرمايه داری است تا از اين داری است؛ وظيفه سنديکاها بهبود شرايط کار در چارچ

نتيجتۀ گرفته شده » طريق بتوانند شرايط بهتری برای فروش نيروی کار به نفع کار کسب کنند
  **.نيستند و همه کارگران يک حرفه معين را در بر ميگيرند وابسته اين بود که سنديکاها

ی تواند تفکيک قاطعی ميان در مقابل، بلشويکها اينچنين بحث ميکردند که در شرايط حاضر نم
بايد پيوند عميقی ميان «سياست و حرفه وجود داشته باشد، و اينگونه نتيجه گيری ميکردند که 

حزب سوسيال دموکرات و سنديکاها ايجاد گردد، که در آن حزب می بايست سنديکاها را 
نظور اجتناب از و باالخره اس ارها اکيدًا خواستار عدم وابستگی سنديکاها به م» .رهبری کند
صفوف پرولتاريا بودند، ولی آنها هر گونه محدوديت وظايف و فعاليتهای سنديکاها  شکاف در

ای همه جانبه عليه سرمايه،  را به قلمرويی محدود رد کرده، اين وظايف را به عنوان مبارزه
  ».ای در عين حال سياسی و اقتصادی فرموله کردند مبارزه

و فقط يک آدم ! را توضيح می دهد واقعيتهاوزنامه زناميا ترودا، بدين ترتيب است که خود ر
کور و يا يک فرد کامال ناتوان از تفکر می تواند اين را نفی کند که از اين سه نقطه نظر ارائه 
شده، آن نظری که از نزديکی حزب سوسيال دموکرات و سنديکاها سخن می گويد، توسط 

                                                 
د  * ر شرکت کردن زار و پانصد نف ن ميتينگ حدود ه ه در. در اي زارش آن، ک ه گ ود ب  bulletenرجوع ش

Muzeya Sodeistviya Trudu  ده است   ١٩٠۵نوامبر  ٢۶، مورخ ٢شماره ول از   . (چاپ ش ل ق ا «نق  زنامي
  ــ لنين.) است »ترودا

د،   » عدم هواداری«اما بايد گفت که آقايان منشويکها اين   ** را به شکل نسبتًا عجيب و غريبی درک می کردن
واداری،      « :به طوری که سخنگوی آنها برداشتهای خود را بدين شرح بيان ميکند ئلۀ ه يک راه حل درست مس

نديکا ه س رادی در صفوف حزب  نمون ا بشکل انف ه رفق د ک ه توصيه می کن ای مسکو است ک ده ه ی چاپ کنن
  ــ لنين ).توضيح از زناميا ترودا است(»سوسيال دموکرات وارد شوند 



ندهای فشرده بين حزب و سنديکاها را توصيه می کند، به قطعنامه اشتوتگارت که برقراری پيو«
  ***.»تصويب رسيده است

اس ارها، به منظور مغشوش کردن اين موضوع بسيار واضح، بطور کامال مضحکی استقالل 
آنان می  .اند کردهسنديکاها در مبارزه اقتصادی را با خصيصۀ غير حزبی بودن آنها، مخلوط 

سنديکاها را تأييد نموده است، ) عدم وابستگی(ه روشنی استقالل کنگره اشتوتگارت ب«:نويسند
اين نتيجه از اين عبارات » .يعنی اينکه هم نقطه نظر بلشويکها و هم منشويکها را رد کرده است

ميدان عمل ] حزب و سنديکا[هر يک از دو سازمان «:از قطعنامه اشتوتگارت گرفته شده است
ولی . يدان عملی که بايد بطور کامال مستقل در آن فعاليت کندمتناسب با ماهيت خود را دارد؛ م

همانگونه که ... ، و غيره »به موازات آن، زمينه دائمًا در حال گسترش ديگری نيز وجود دارد
سنديکاها در » استقالل«بنابراين بذله گويانی پيدا می شوند که اين لزوم . در باال ذکر شد

با مسئله وابستگی يا نزديکيشان به حزب در زمينه سياسی و  را» محدوده متناسب با ماهيتشان«
  !مخلوط می کنندوظايف انقالب سوسياليستی 

را با » بی طرفی«بدين طريق، اس ارهای ما مسئله اساسی اصل مربوط به ارزيابی از تئوری 
. دتردستی می پوشانند، تئوری ای که در خدمت تقويت نفوذ بورژوازی بر پرولتاريا عمل می کن

فقط از وضعيت بخصوص روسيه که در آن احزاب  اند آنان بجای اين مسئله اصولی، ترجيح داده
متعدد سوسياليست وجود دارد صحبت کنند و اين کار را چنان انجام دهند که آنچه را که در 

هيچ «:زناميا ترودا چنين می نويسد. عرضه کنند دروغينای  اشتوتگارت گذشته است با جلوه
می در قطعنامه اشتوتگارت وجود ندارد، زيرا آقای پلخانف در طی سخنرانی که به جای ابها

عنوان نماينده رسمی حزب در کنگره بين المللی ايراد کرد، هر نوع ترديد يا ابهامی را برطرف 
نمود و تاکنون ما هيچ اعالم موضعی از طرف کميته مرکزی حزب سوسيال دموکرات مبنی بر 

  .»...در دست نداريم " ق پلخانف صفوف يک حزب متحد را از هم می پاشداين نطق رفي"اينکه 
  

شما طبيعتًا حق داريد که راجع به دادن اخطار از کميته مرکزی ما به پلخانف با ! آقايان اس ارها
شما کامال حق داريد که فکر کنيد می توان مثال به حزبی که رسمًا اعالم  .طعنه سخن بگوييد

ولی چرا بايد يک دروغ . ، احترام گذاشتمحکوم نمی کندآقای گرچونی را سلوک کادت مآبانه 
، او تنها يکی نبود آشکار گفت؟ پلخانف نماينده حزب سوسيال دموکرات در کنگره اشتوتگارت

عالوه بر اين، او نقطه نظرات حزب سوسيال دموکرات را . از سی و سه نماينده آن بود
ه نقطه نظرات اپوزيسيون فعلی منشويکی آن بود که در مقابل نمايندگی نمی کرد، بلکه بيان کنند

اس ارها نمی توانند از اين امر . حزب سوسيال دموکرات و تصميمات لندن آن قرار گرفته است
  .دروغ می گويند عمدًابی اطالع باشند، که به اين معنی است که 

را بررسی می کرد، او که مسئله روابط ميان سنديکاها و حزب سياسی  کميته ایدر « ... 
سنديکاها بايد  ؛در روسيه يازده سازمان انقالبی وجود دارد":دقيقًا چنين اظهار داشت] پلخانف[

مضر  روسيه دروارد کردن اختالفات سياسی در سنديکاها، ... به کداميک از آنها بپيوندند؟ 
 تفسيریچنين  نبايدد که اعالم نمودن ًاهمه متفق تهدر مقابل اين حرف، اعضاء کمي. ".خواهد بود

به هيچ وجه سنديکاها و اعضاء آنها را وادار به پيوستن "، و اينکه آنها کرداز قطعنامه کنگره 

                                                 
ی طرفی    عاميانه، منشويکها ديگر نه برداشتهای ارتدکس بلکه برداشتهای ١٩٠۵در نوامبر   *** را درباره ب

  ــ لنين! ايان اس ارها به خاطر بياورندبگذار آق. عرضه می کردند



اينکه آنها همانطور که در قطعنامه گفته شده،  ،"به حزب سوسيال دموکرات نخواهند کرد
  ).ی باشدتأکيدها از زناميا ترودا م(».خواهند بود "استقالل کامل آنها"خواستار 

 بلژيکی در کميته، اين يک رفيق! شما داريد مسائل را با هم مخلوط می کنيد، آقايان زناميا ترودا
بود که سؤال کرد آيا می توان اعضاء سنديکا را وادار به عضويت در حزب سوسيال دموکرات 

ی از طرف ول. به او پاسخ دادند که صحبتی از اين مسئله نمی تواند در ميان باشد همهنمود و 
نبايد وحدت سازمان «:ديگر پلخانف يک بند اصالحی به قطعنامه را پيشنهاد کرد که می گفت

رفيق (اين بند اصالحی پذيرفته شد، ولی نه به اتفاق آراء، . »سنديکائی را از نظر دور داشت
، سخنگوی نظرات حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه به نفع اين بند اصالحی *وئينف
  .قضايا بدين قرار بود). د، کاری که به عقيده ما صحيح بودرأی دا

اين کامال . سوسيال دموکراتها هيچگاه نبايد وحدت سازمان سنديکائی را از نظر دور بدارند
اما اين برای اس ارها نيز معتبر است و ما از آنان دعوت می کنيم که درباره اين . صحيح است

آن هم در زمانی که سازمان سنديکائی استقرار  تعمق کنند،» وحدت سازمان سنديکائی«
به ذهن هيچ کس خطور نکرده بود که ! پيوندهای فشرده با سوسيال دموکراسی را می طلبد

؛ اين ترس اس ارها بود »وادار نمايد«اعضاء سنديکا را به پيوستن به حزب سوسيال دموکرات 
که کنگره اشتوتگارت اعالن نزديک  و اين مطلب. که چنين توهمی را برايشان ايجاد نموده بود

پيوندهايی را عمال، يعنی در زندگی واقعی،  چنينشدن به حزب سوسيال دموکرات يا برقراری 
  .برای سنديکاها را ممنوع کرده باشد، يک داستان جعلی است

سوسيال دموکراتهای روسيه کارزار قاطع و بی امانی را برای تسخير «:زناميا ترودا می نويسد
بلشويکها بدون اينکه نظر . اند هکاها و قرار دادن آنها تحت رهبری حزب خود آغاز کردسندي

 اند و منشويکها راه پوشيده تری را انتخاب کرده... خود را پنهان کنند اين کار را انجام می دهند 
بنام اتوريته انترناسيونال کارگری، شما حق داريد از ما ! درست است آقايان اس ار. »...
بدون اينکه وحدت سازمان «اهيد که اين مبارزه را با ظرافت و با حسابگری به پيش ببريم، بخو

ما با کمال ميل اين را می پذيريم و از شما نيز می خواهيم که . »سنديکائی را از نظر دور بداريم
  !آنرا قبول کنيد، ولی ما از کارزار خود دست برنخواهيم داشت

آری، ... کردن اختالفات سياسی در سنديکاها مضر است  ولی پلخانف گفته است که وارد
پلخانف واقعًا اين سخن ابلهانه را اظهار داشته و آقايان اس ار هم طبيعتًا الزم بود که به آن می 
. چسبيدند، به همان ترتيب که همواره به چيزهائی که کمترين ارزش پيروی را دارند، می چسبند

لخانف الهام بگيريم، بلکه بايد قطعنامه را در مد نظر قرار داد که به هر حال ما نبايد از سخنان پ
قطعنامه . مثال کوچکی بزنيم. ممکن نيست» وارد کردن اختالفات سياسی«اجرای آن بدون 

ما . »تئوری هماهنگی ميان منافع کار و سرمايه باشند«کنگره می گويد که سنديکاها نبايد تابع 
رنامه ارضی ای که در جامعه بورژوايی خواستار تقسيم مجدد سوسيال دموکراتها می گوئيم، ب

اراضی بطور برابر باشد، بر پايه تئوری هماهنگی ميان منافع کار و سرمايه بنا گرديده 
که به ) و حتی اختالفاتی با کارگران سلطنت طلب(ما همواره با اين چنين اختالفاتی  **.است

وارد می آورد، مخالفت خواهيم کرد، ولی هيچگاه  لطمه... وحدت در جريان اعتصابات و غيره 

                                                 
* Voinov 

د            ** ه سوی مارکسيسم برداشته ان امی قطعی ب ذا گ د و ل ه ان ن را پذيرفت . حتی برخی از اس ارها نيز اکنون اي
اره     ) Jacoby(و ياکوبی ) Firsov(رجوع شود به کتاب تازه و بسيار جالب آقايان فيرسف  ده درب ا در آين ه م ک

  .لنين -)۵.(سخن خواهيم گفت» پرولتاری«ا خوانندگان آن بطور مشروح ب



سنديکاهای کارگری  تمام در صفوف کارگران بطور اعم و در» وارد کردن اين اختالفات«از 
  .بطور اخص، سر باز نخواهيم زد

د سوسياليست فقط در اوال احزاب متعد. اشاره پلخانف به يازده حزب هم از اين عاقالنه تر نيست
ثانيًا در روسيه فقط دو حزب رقيِب سوسياليسِت با اهميت وجود دارد، . روسيه وجود ندارد

را هم در همين  همۀ احزاب ملیسوسيال دموکراتها و اس ارها، زيرا کامال احمقانه است که 
بخصوصی است؛ ثالثًا مسئله متحد ساختن احزاب واقعًا سوسياليست، مسئله کامال . کيسه بريزيم

ما همواره و در همه جا بايد در . با به ميان کشيدن اين، پلخانف موضوع را مخدوش می کند
جهت نزديک کردن سنديکاها به حزب سوسياليست طبقه کارگر کوشش کنيم؛ حال اين امر که 
کدام حزب، در اين يا آن کشور و با هر مليت مفروضی، حزب سوسياليست واقعی و حزب 

المللی نيستند که  های بين های کنگره اين قطعنامهی است و ا هه کارگر است، مسئله ويژواقعی طبق
  .بين احزاب هر کشور است ۀآن تصميم می گيرند بلکه نتيجه مبارز ۀدربار

اين موضوع در مقاله وی  ۀنمونه بارزی از نقطه نظرات به غايت نادرست رفيق پلخانف دربار
، پلخانف به ۵۵در صفحه . عرضه شده است) ۶(*منی ميرنشريه سور) ١٩٠٧( ١٢در شماره 

لوناچارسکی رجوع می دهد که می گفت رويزيونيست های آلمانی بی طرفی سنديکاها را 
رويزيونيست ها می گويند سنديکاها «:پلخانف به لوناچارسکی پاسخ می دهد. موعظه می کردند

بايد از سنديکاها جهت مبارزه  بايد بی طرف باشند، ولی منظورشان از اين حرف اينست که
پايان بخشيدن به بی «:و پلخانف چنين نتيجه می گيرد» .برعليه مارکسيسم ارتدکس استفاده کرد

اگر ما سنديکاها را بطور تنگاتنگ و اکيدًا به حزب وابسته . طرفی سنديکاها فايده ای ندارد
حذف بی طرفی سنديکاها تنها رويزيونيستی در حزب پيروز شود، " ايدئولوژی"گردانيم، و اگر 

  .»"انتقادات به مارکس"پيروزی جديدی خواهد بود برای 
يک روش بسيار متداول نزد پلخانف می باشد، روشی مبتنی بر گريز  ۀاين نوع استدالل، نمون

اگر در حزبی ايدئولوژی . زدن از مسئله و پرده پوشی بر روی جوهر اساسی بحث
. کارگر نيست ۀ، پس آن حزب ديگر، حزب سوسياليست طبقرويزيونيستی واقعًا پيروز شود

مسئله به هيچ وجه بر سر نحوه شکل گيری حزب و مبارزات و انشعاباتی  که در جريان آن به 
مسئله بر سر اينست که در هر کشور سرمايه داری يک حزب . وقوع می پيوندند نيست

منافع . ابط اساسی بين آنها می باشدسوسياليست و سنديکاها وجود دارند، و وظيفه ما تعريف رو
طبقاتی بورژوازی بطور غيرقابل اجتناب به کوشش برای اين می انجامد که فعاليت سنديکاها را 
به اقداماتی محدود و محقر در چارچوب نظم اجتماعی موجود تنزل داده، از ايجاد هر رابطه ای 

ی طرفی سنديکاها پوشش ميان آنان و سوسياليسم جلوگيری به عمل آورد؛ و تئوری ب
درون حزب سوسيال  رويزيونيست های. است های بورژوازی کوششاين  ايدئولوژيِک

  .دموکرات به هر ترتيب که شده هميشه راهی برای خود در جامعه سرمايه داری خواهند يافت
 مسلمًا، هنگام تولد جنبش سياسی و سنديکايی کارگران در اروپا، حمايت از بی طرفی سنديکاها
به عنوان وسيله ای برای گسترش پايه اوليه مبارزات پرولتری در زمانيکه اين مبارزات نسبتًا 
تکامل چندانی نيافته بود و بورژوازی هم نفوذ همه جانبه ای بر روی سنديکاها نداشت، امکان 

ولی در حال حاضر از نقطه نظر سوسيال دموکراسی بين المللی، دفاع از چنين . پذير بود
وقتی که آدم اين تضمين دهی پلخانف را ميخواند که می . کامال نادرست است موضعی

، تنها می تواند لبخند »مارکس امروز هم طرفدار بی طرفی سنديکاها در آلمان می بود«:گويد

                                                 
* Sovremenny Mir 



از » نقل قول«بزند؛ بخصوص هنگامی که چنين عقيده ای به اتکاء استنباط يکجانبه ای از يک 
جموع و ماهيت بيانات مارکس و روح اين آموزش ناديده گرفته مارکس بيان می شود و م

  . ميشود
من طرفدار بی طرفی، آنگونه که ببل آن را درک می کند هستم، و نه به «:پلخانف می نويسد

چنين بيانی معادل قسم خوردن به ببل و کماکان در گل و الی فرو . »مفهوم رويزيونيستی آن
ببل در جنبش بين المللی کارگری از آنچنان اقتداری  الزم به گفتن نيست که. رفتن است

برخوردار است و به عنوان يک رهبر آنچنان تجربه ای در عمل کسب کرده است، و باالخره به 
عنوان يک سوسياليست آنچنان در فکر منافع مبارزات انقالبی است، که هر بار برايش پيش آمده 

خودش را از مرداب بيرون کشيده و ديگران  موارد شخصًا% ٩٩که گامی به خطا بردارد، در 
ببل هنگامی که در دفاع از . که خواسته اند به دنبال او بروند را نيز از آن نجات داده است

هنگامی که بر روی  ،به ولمار پيوست) ١٨٩۵در ( *برنامه ارضی رويزيونيست ها در برسلو
، و همچنين )در ِاسن(ورزيد ضرورت تفکيک اصولی ميان جنگهای تهاجمی و تدافعی اصرار 

سنديکاها را به عنوان يک قائده َعلم کند، » بی طرفی«هنگامی که اعالم نمود که حاضر است 
ما بر اين باور هستيم که اگر پلخانف فقط همراه ببل در باطالق گرفتار آيد، اين برای . اشتباه کرد

معذلک ما هنوز معتقديم که از . اداو نه به دفعات متعدد و نه در زمانهای طوالنی رخ نخواهد د
  .ببل، هنگامی که مرتکب اشتباه می شود، نبايد تقليد کرد

گفته می شود که اگر بخواهيم تمامی کارگرانی را که به لزوم بهبود وضع ماديشان پی     
، متحد سازيم، بی طرفی ضروری است، و اين نکته ای است که پلخانف بطور خاص بر اند برده

اما کسانی که چنين استدالل می کنند، فراموش می نمايند که مرحلۀ کنونی تکامل . داردآن تأکيد 
تضادهای طبقاتی لزومًا، حتی در مسئله چگونگی به دست آوردن اين بهبودی در محدوده جامعه 

برخالف تئوری ای که معتقد به ضرورت ايجاد . را به همراه دارد» اختالفات سياسی«معاصر، 
يک بين سنديکاها و سوسيال دموکراسی انقالبی می باشد، تئوری بی طرفی بطور پيوندهای نزد

اجتناب ناپذير به انتخاب آنچنان ابزاری جهت کسب اين بهبودی خواهد رسيد که تضعيف مبارزه 
که اتفاقًا مربوط به ارزيابی يکی (يک مثال برجسته . طبقاتی پرولتاريا را به دنبال خواهد داشت

ارائه » سورمنی مير« همين شمارهبه وسيله ) وادث جنبش کارگری مدرن استاز جالبترين ح
را مشاهده می کنيم  .E.Pدر کنار پلخانف آقای . شده که در آن پلخانف از بی طرفی دفاع می کند

که مشغول مداحی ريچارد بل، رهبر شناخته شده کارکنان راه آهن انگليس، می باشد که با يک 
بل در اين نشريه به . ان کارگران و رؤسای کمپانی های راه آهن خاتمه دادتوافقنامه به جدال مي

می  .E.Pآقای . مفتخر شده است» روح تمامی جنبش کارگری راه آهن«مقام 
کوچکترين ترديدی نيست که به برکت تاکتيک آرام، سنجيده و متعادل، بل توانسته است «:نويسد

ا که اعضايش  حاضرند بدون ترديد رهبری او را اعتماد مطلق انجمن آميختۀ خدمۀ راه آهن ر
چنين استنباطی اتفاقی ). ٧۵صفحه  ١٢شماره » سورمنی مير«(».بپذيرند به دست آورده است

که هدف از اتحاد کارگران را نه مبارزه به منظور  –نبوده و در اساس با تئورِی بی طرفی 
  .بی ارتباط نمی باشد –شان می بيند پيشبرد جنبش رهايی پرولتاريا بلکه بمنظور بهبود وضعيت

اما اين نقطه نظر به هيچ وجه با نقطه نظرات سوسياليستهای انگليسی مطابقت ندارد و آنان 
احتماال بسيار متعجب می شدند اگر مطلع می گرديدند که مداحان بل، بدون اينکه با اعتراضی 

                                                 
* Brasslau 



ای شناخته شده ای از قبيل مواجه شوند، در همان نشريه ای مقاله می نويسند که منشويکه
  .پلخانف، يوردانسکی و شرکاء

 ۀنوامبر خود دربار ١۶ ۀدر سرمقال) ٧(عدالتروزنامه سوسيال دموکرات انگليسی بنام     
اعضاء  ۀما، همصدا با تقريبًا هم«:توافقنامه بين بل و کمپانی های راه آهن چنين می نويسد

اين قرارداد تمام داليل ... اکيدًا محکوم می کنيم سنديکاها، اين به اصطالح قرارداد صلح را 
نمی تواند برای کارگران الزام ... اين قرارداد مضحک ... وجودی اتحاديه را از بين می برد 

در شماره » بورنت«و » .آور باشد و خوب است که کارگران آنرا بالفاصله ملغی اعالم کنند
در مورد همين » !باز هم فروخته شديم«:واننوامبر در مقاله ای تحت عن ٢٣بعدی به تاريخ 

يکی از قوی ] .A.S.R.S[سه هفته پيش شرکت متحد کارکنان راه آهن «:قرارداد چنين نوشت
و ... ترين سنديکاهای کشور به شمار می رفت؛ اما امروز به يک انجمن امداد تبديل شده است 

بلکه  اند، خوردهمبارزه شکست  همه اين تغييرات بخاطر آن نبود که کارکنان راه آهن در يک
بدين علت بود که رهبرانشان با سازش نقشه مند و يا از روی حماقت آنان را قبل از آغاز 

با ای  نامهو سردبيری روزنامه اضافه می کند که . »مبارزه، به کارفرمايان راه آهن فروختند
  .افت کرده استدري» کمپانی راه آهن ميدلند يک بردۀ مزدی«همين مضمون را از طرف 

» زياده از حد انقالبی«ی سوسيال دموکرات ا هعد» تب و تاب«اما شايد اينها نشانه های     
، ارگان حزب  ميانه رو مستقل کارگری )٨(*ليبر ليدر] نشريه. [باشد؟ خير چنين نيست

)I.L.P. ( از  یا هنوامبر خود  نام ١۵که حتی نمی خواهد خود را سوسياليست بنامد، در شمارۀ
يکی از کارگران سنديکايی راه آهن چاپ نمود که در پاسخ به مداحی های وافر تمام مطبوعات 

 گرفته تا روزنامه محافظه کار اخبار رينولدزاز روزنامه راديکال (سرمايه داری نسبت به بل 
ه رذيالنه ترين قراردادی بود که تا ب«اعالم نموده که قرارداد بسته شده از جانب بل ) تايمز

جنبش  **مارشال بازن«و به ريچارد بل . »امروز در تاريخ سنديکاليسم ديده شده است
احضار «در همين شماره، يکی ديگر از کارگران راه آهن خواستار . لقب داده است» سنديکايی

را به . . . کارگران راه آهن «به خاطر اين توافق زيان آوری است که » بل برای پاسخگويی
 ۀو سردبير اين روزنامه ميانه رو در سرمقال. »با اعمال شاقه محکوم می سازدهفت سال زندان 

  .می نامد» جنبش سنديکايی انگليس ***سدان«خود اين قرارداد را  ۀهمين شمار
هيچگاه فرصتی چنين مناسب پيش نيامده بود تا نيروی کار متشکل، در سطح ملی به نمايش «

. همراه با ميل به مبارزه مستولی شده بود» قی بی نظيراشتيا«، در ميان کارگران »گذاشته شود
ی ا هوزير کابين[آقای لويد جرج «ی دردآور بين فقر مهلک کارگران با پيروزی ا همقاله با مقايس

» و آقای بل که برای تدارک ضيافتها می شتابد] که نقش نوکری سرمايه داران را به عهده دارد
  .خاتمه می يابد

اعضای يک سازمان مطلقًا روشنفکری، بودند که اين  –فابينها  –ی افراطی تنها اپورتونيستها
از خجالت  –که هوادار فابينها هستند  – The New Ageنمودند و حتی مجله  تأييد قرارداد را

صورتش سرخ بود و اين نشريه از روی ناچاری اقرار کرد که گرچه روزنامۀ بورژوا محافظه 
رائی جامعه فابينها را به صورت کامل درج کرده بود، اما در عوض بيانيه کميته اج تايمز کار

                                                 
* Labour Leader 
** Bazaine 

  مترجم –اشاره به قرارداد سدان   ***



ی و هيچ رهبر کارگری شناخته ا ههيچ سازمان سوسياليستی، هيچ اتحادي«به غير از اين آقايان، 
  .، به نفع موافقتنامه موضع گيری نکرده بود)١٠١دسامبر صفحه  ٧شماره (» یا هشد

. .E.Pطرفی به وسيله يک همکار آقای پلخانف، آقای  ی از بکار بستن تئوری بیا هاينست نمون
 ۀنبود، بلکه بر سر بهبود شرايط کارگران در جامع» اختالفات سياسی«مسئله ديگر بر سر 

به قيمت سر باز » بهبودی«با چنين  .E.Pهمه بورژوازی انگلستان، فابينها و آقای . موجود بود
وافقت کردند؛ همه سوسياليستها، همه کارگران زدن از مبارزه و به اختيار سرمايه درآمدن، م

آيا اکنون پلخانف ميخواهد به  طرفداری از . سنديکاها، طرفدار مبارزۀ مشترک کارگران بودند
  بجای پيوند نزديک سنديکاها و حزب سوسياليست ادامه بدهد؟»  بی طرفی«
  
  

  ١٩٠٨فوريه  ١٩) سوم مارس( ٢٢شماره » پرولتاری«مطابق با متن روزنامه 
  ]متن انگليسی – ۴۶٩- ۴۶٠مجموعه آثار لنين صفحۀ  ١٣ترجمه شده از جلد [
  

  توضيحات
  
 O Veianiakh«با کمی تلخيص در مجموعۀ » بی طرفی سنديکاها«مقاله لنين با نام  -١

Vremeni «)انتشارات ١٩٠٨، سن پترزبورگ، »روح زمان«: به معنی ،Tvortchestvo  به
  .ايلين. و: در اين مجموعۀ مقاله چنين امضاء شده بود .درج گرديد) »ايجاد«: معنی
 ۀسنديکاها در شمار ۀمرکزی حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه دربار ۀکميت ۀقطعنام -٢
  .به چاپ رسيد ١٩٠٨فوريه ) ٢۶( ١٣مورخ » پرولتاری« ٢١

ای اين قطعنامه به اعضای حزب رهنمود ميداد که در درون سازمانهای سنديکايی، گروهه
در . حزبی را سازماندهی کرده و در اين گروهها تحت رهبری مراکز محلی حزب کار کنند

مواردی که تضييقات پليس امکان تشکيل سنديکاها يا بازسازی سازمانهای سنديکايی از هم 
پاشيده را ندهد، کميته مرکزی پيشنهاد می کرد که هسته های سنديکايی و سنديکاها به صورت 

در مورد سازمانهای قانونی از قبيل تعاونی های امداد، جمعيت . ندهی شوندمخفيانه سازما
قطعنامه کميته مرکزی به سازمانهای محلی حزب رهنمود ... مبارزه با مشروبات الکلی و غيره 

گروههای مستحکم سوسيال دموکرات را برای پيش برد فعاليت حزب در «ميداد که درون آنها 
برای خنثی کردن هر گونه اقدام . ايجاد کنند »تری از پرولتارياهر چه وسيع  بين توده های

منشويکها مبنی بر تعبير اين بخش از قطعنامه در يک جهت اپورتونيستی، قطعنامه تأکيد می 
فعاليت سازمانيافتۀ پرولتاريا نمی تواند در چارچوب اين «کرد که بايد لزومًا توضيح داد که 

پرولتاريا  وظايف مبارزاتی سازماندهی نبايد«انونی سنديکاها و وجود ق» انجمن ها محدود گردد
، ١٩٠٨فوريه ) ٢۶( ١٣، مورخ ٢١شماره » پرولتاری«.(»در سنديکاها را کم ارزش نمايد

  ).۴صفحه 
ی بود که به عنوان تعبير عاميانه ارگان کادتهای چپ ا هروزنام) قرن ما(» ناخ وک« -٣
  .در پترزبورگ منتشر می گرديد ١٩٠٨تا  ١٩٠۵در بين سالهای » تاواريش«
لنين رهبری می شد و  بود که به وسيلۀ بلشويکی کارگری ۀ، روزنام)به پيش(» وپريود« -۴

 ١٩تا  ١٩٠۶سپتامبر ) ٢٣( ١٠بين » پرولتاری«بطور غيرقانونی توسط هيئت سردبيری 
» وپريود« .آن منتشر گرديد ۀشمار ٢٠در ويبورگ چاپ می شد و  ١٩٠٨) اول فوريه(ژانويه 

برنامه حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه را به زبانی ساده و قابل درک برای جمع 



وسيعی از خوانندگان کارگر و دهقان تبليغ می کرد و ضمن توضيح تاکتيک سوسيال 
دموکراتهای انقالبی، يعنی بلشويکها، در عين حال تمام ضرباتی را که تاکتيک اپورتونيستی 

اين روزنامه جای مهمی را به . رها می توانست موجب گردد، بيان می کردمنشويکها و اس ا
، )، فعاليت سنديکايی*)Lock Out(اعتصابات، مبارزه عليه بستن کارخانه ها (مسائل کارگری 

به مبارزات دهقانان برای زمين و به جنبشهای درون ارتش، اختصاص می داد؛ بزرگترين 
  .آن بطور وسيعی تفسير می شد وقايع جنبش کارگری بين المللی در

تفسيرهايی درباره تصميمات : ستونهای بسيار زيادی به زندگی حزب اختصاص يافته بود
، درباره تصميمات )کنگره لندن(پنجمين کنگره حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه 

گر پيوندهای فشرده ای با خوانندگان کار» وپريود«کنفرانسهای کشوری، شهری و منطقه ای؛ 
  .خود برقرار کرده بود

  .اين روزنامه مقاالت بسياری را به قلم لنين چاپ نمود
: نتحت عنوا) D. Firsov )D. Rosenblum (& M. Jacoby )M. Hendelmanکتاب  -۵
» ERA«در مسکو توسط انتشارات  ١٩٠٨در سال  »برنامه ارضی و اثبات آن بازبينی«

درباره اين » پرولتری«نين می خواست در روزنامه منتشر شد، اما توقيف گرديد و نقدی که ل
  .کتاب بنويسد هيچگاه نوشته نشد

۶-  »Sovremenny Mir  «)مجله ماهانه ادبی، علمی و سياسی؛ از اکتبر ) دنيای معاصر
منشويکها، از جمله پلخانف فعاالنه در نگارش . در پترزبورگ منتشر شد ١٩١٨تا اکتبر  ١٩٠۶

بلشويکها نيز با اين نشريه  ١٩١۴ان اتحاد با پلخانفيستها و در اوائل در دور. آن شرکت کردند
  .همکاری کردند

را چاپ کرد » باز هم يک نابودی سوسياليسم « ، اين نشريه مقاله لنين بنام ١٩١۴در مارس 
در جريان جنگ ). ٢١۶تا  ١٩٣، صفحات ٢٠مسکو، جلد  –رجوع شود به کليات آثار، پاريس (

  .شريه به ارگان سوسيال شووينيستها تبديل شداول جهانی اين ن
در لندن منتشر  ١٩٢۵و اوائل  ١٨٨۴هفتگی بود که بين ژانويه  ۀمجل»  Justice« عدالت  -٧

به بعد به ارگان حزب  ١٩١۴ابتدا ارگان فدراسيون سوسيال دموکرات بود و سپس از . می شد
  .سوسياليست بريتانيا بدل گرديد

٨-  »Labour Leader  «)مجله هفتگی حزب مستقل کارگری بود و از ) رهبر کارگری
  .ناميده شد Socialist Leader، ١٩۴۵از سال . منتشر می شد ١٨٩١

  
  

  سومين کنفرانس حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
  )١( )روسيه سراسری دومين کنفرانس(

  
١  

  
  شرکت در انتخابات سومين دومای دولتی ۀمسئل ۀطرح قطعنامه دربار

                                                 
*   »Lock Out  «            ار می رود ه ک ين ترتيب ب ه هم ز ب ه در فرانسه ني ه معنی   . اصطالح انگليسی است ک ب

ر ت    ی ب ان مبن اندن           تهديدات کارفرماي ه منظور خنثی کردن خطر اعتصابات و فرونش ا ب ل کردن کارگاهه عطي
  .مترجم –جنبش کارگری 



  
  ظر به اينکهن
انقالب روسيه نشان داد، نمی تواند به عنوان يک تاکتيک  ۀتحريم فعال همانطور که تجرب -١

صحيح برای سوسيال دمکراسی پذيرفته شود، مگر در شرايط يک اعتالء انقالبی عمومی که 
ارزه گسترده و سريع به يک قيام مسلحانه مبدل گردد، و تنها در ارتباط با اهداف ايدئولوژيک مب

   عليه توهمات مشروطه خواهی که از نخستين مجلس نمايندگان رژيم سابق سرچشمه می گرفت؛
با نبودن اين شرايط ، تاکتيک صحيح سوسيال دمکراسی انقالبی، حتی اگر تمامی شرايط  -٢

يک موقعيت انقالبی فراهم باشد، شرکت در انتخابات را، دقيقًا همانطور که در زمان دومين 
  آمد، ايجاب می کند؛ دوما پيش

سوسيال دمکراتها که همواره ماهيت اکتبريستی حزب کادت و ناپايدار بودن قانون انتخاباتی  -٣
، هيچگونه دليلی اند هدر چارچوب استبداد را مورد تأکيد قرار داد) ١٩٠۵دسامبر  ١١(کادت 

انتخاباتی اکتبريستی نمی بينند که تاکتيک خود را، به اين دليل که اين قانون توسط يک قانون 
  جايگزين شده، تغيير دهند؛

جنبش اعتصابی که در حال حاضر در منطقه صنعتی مرکزی روسيه گسترش می يابد، در  -۴
عين حال که ضامن پرتوان يک اعتالء انقالبی ممکن در آينده نزديکی است، معذالک به يک 

يکائی بوده به يک جنبش سياسی کار پيگير به منظور تبديل کردن جنبشی که تاکنون صرفًا سند
  و مستقيمًا انقالبی و به دنبال آن قيام مسلحانه، نياز دارد؛

  :لذا کنفرانس تصميم گرفته است
  در انتخابات سومين دوما شرکت کند؛ –الف 
و همچنين  ١٩٠۵و شکست قيام دسامبر  ١٩٠٧ژوئن  ٣رابطه موجود بين کودتای  –ب 

توضيح دهد، ضمن تأکيد بر کمبود مبارزات  ها برای تودههای بورژوازی  ليبرال را  خيانت
صرفًا سنديکائی و با کوشش در تبديل جنبش اعتصابات اقتصادی به يک جنبش سياسی و به يک 

  برای سرنگونی دولت تزاری به وسيلۀ يک قيام؛ ها تودهمبارزۀ انقالبی مستقيم 
برای ارتقاء جنبش کارگری و  توضيح دهد که تحريم دوما به خودی خود ها تودهبرای  –ج 

مبارزۀ انقالبی به يک درجه باالتر کافی نبوده و تاکتيک تحريم تنها در صورتی مناسب خواهد 
  .بود که ما در تغيير جهش جنبش سنديکائی به يک گسترش انقالبی نيرومند، موفق شويم

  
٢  

  
  سنديکاهای روسيه ۀکنگر ۀپيش نويس طرح قطعنامه دربار

  
د است که تمامی اعضای حزب وظيفه دارند قطعنامۀ کنگرۀ لندن دربارۀ سنديکاها کنفرانس معتق

را، با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محلی و هنگامی که مسئله پيوند تشکيالتی بين سنديکاها و 
. حزب سوسيال دمکرات يا شناسائی رهبری آن از جانب سنديکاها مطرح می گردد، اجرا کنند

هر شرايطی توجه اساسی به اين مسئله بنمايند که سوسيال دمکراتها نمی ضمنًا پيوسته و در 
که نظر موافق » بی طرف«بايستی در درون سنديکاها به انطباق غيرفعال خود با برنامۀ 

 های ت، سوسياليس)٢(، مترقيون بدون حزبها تکاد(جريانات بورژوا دمکرات از هر گرايشی 
، اکتفا کنند؛ بلکه آنان بايد با قاطعيت از اعتقادات سوسيال را جلب می کند...) انقالبی و غيره 

دمکراتيک در تماميت آن دفاع کرده، بالانقطاع برای پذيرفته شدن رهبری ايدئولوژيک سوسيال 



دمکراتها از جانب سنديکاها و استقرار پيوندهای تشکيالتی مؤثر و هميشگی بين آنان، فعاليت 
  .کنند

  
  مطابق با دستنويس

  ١٩٠٧شده در ژوئيه  نوشته
  .منتشر گرديد ١٩٣٣، در سال ٢۵برای اولين بار در مجموعه آثار لنين، جلد 

  ]مجموعه آثار لنين متن فرانسه ١٣ترجمه از جلد [
  

  توضيحات
  
يه   -١ يال دمکرات روس ارگری سوس رانس حزب ک يه(سومين کنف رانس روس ين کنف ن ): دوم اي

حاضرين  . برگزار گرديد ١٩٠٧) اوت ۵تا  ٣(ژوئيه  ٢٣تا  ٢١بين ) فنالند(کنفرانس در کوتکا 
د و    ۵سوسيال دمکرات لهستانی،  ۵منشويک،  ۵بلشويک،  ٩: نماينده بودند ٢۶شامل  عضو بون

ونی   ٢ رات لت يال دمک د از     . سوس ارت بودن ه عب تور جلس ده در دس ت ش ائل ثب رکت در : مس ش
اتی و کنگره   ات انتخاب ی، توافق ای دولت ات سومين دوم نديکاهای روسيه  انتخاب ئله . س اره مس درب

ا   : گزارش ارائه شد ٣اول،  ه تحريم  (لنين به نمايندگی از طرف بلشويک ه ه   . ، آ)علي دانف ب بوگ
ا   ويک ه دگی از بلش ريم(نماين ق تح خنرانی   ) مواف د س ا و بون ويک ه دگی از منش ه نماين و دان ب

ئله کنگره سنديکاهای     د. کنفرانس با اکثريت آراء قطعنامه لنين را تصويب کرد. کردند اره مس رب
ارگری سوسيال            ۴روسيه،  ۀ مرکزی حزب ک ه کميت وان سند ب ه عن طرح قطعنامه ارائه شد و ب

  .قطعنامۀ پيشنهادی لنين، پايه يکی از اين طرح ها بود. دمکرات روسيه منتقل گرديد
دون حزب  « -٢ ا        : »مترقيون ب ه هنگ رال و سلطنت طلب روس ک ورژوازی ليب روه سياسی ب م گ

ف         ای مختل زاب و گروهه ر اح ا عناص يدند ت ا کوش ی و در درون دوماه ای دولت ات دوم انتخاب
  .گرد آورند» بدون حزب«بورژوا يا مالکين اراضی را به زير پرچم 

زاب  دگان اح ه در آن نماين د ک کيل دادن يونی تش ون فراکس ا، مترقي ومين دوم ازی «در س نوس
ی،   . ت کردندشرک ٢»اصالحات دمکراتيک«و  ١»مسالمت آميز وين انقالب هراس از يک طغيان ن

ان،    »زياده روی«مترقيون را وامی داشت تا از  ه نظر آن های دولت تزاری انتقاد کنند، چرا که ب
راهم می    اين دولت با انعطاف ناپذيری خود زمينه مساعدی جهت فعاليت نيروهای انقالبی چپ ف

ايه     ها تمترقيون با کاد، هنگام انتخابات چهارمين دوما، ١٩١٢در سال . کرد متحد شدند و در س
ه آراء      د ک ان کمک کردن ورژوای   «به اصطالح عدم تعلقشان به يک حزب، به آن دگان ب رأی دهن

  .را به دست آورند» سوم ژوئن
ود       ١٩١٢در نوامبر  ين ب ه آن چن ه برنام د ک انون اساسی   : ، مترقيون حزب مستقلی تشکيل دادن ق

ق ويب آن از طري ه تص ه رو ک رده  ميان ات فش الحات  ٣Censitairesانتخاب ود، اص ام ش انج
بش          انی جن ا و فرونش ل دوم ت در مقاب ئوليت دول ی مس ئول، يعن ای مس ه ه ک، وزارتخان کوچ

ی دئولوژی       . انقالب ب و اي ر ترکي ه نظ ون، از نقط ه مترقي رد ک ی ک د م ين تأکي وطی از «لن مخل
ا  تاکتبريس اد  ه ا  تو ک ه عن     » ه ا را ب ه آنه د؛ او برنام ی   بودن ه ای مل رال توصيف    –وان برنام ليب

                                                 
١- Renovation Pacifique  
٢- Reformes Democratiques  
  .مترجم –انتخاباتی که در آن فقط کسانی حق رأی دارند که مبلغ حداقلی بابت ماليات مستقيم پرداخته باشند  -٣



ورژوازی سرمايه دار      «. کرد ود متشکل از ب د ب ه در    »حقيقی «آن حزبی خواه زی ک ر چي ، نظي
  ).»ليبرالهای ملی«، »نتايج انتخابات«، ١٨نگاه کنيد به مجموعه آثار، جلد (»آلمان وجود دارد

رهبران نظامی، به  در طول سالهای نخستين جنگ جهانی، مترقيون فعال تر شده، تعويض
با شرکت نمايندگان » وزارتخانه مسئول«حرکت درآوردن صنعت در خدمت جبهه و يک 

پس از انقالب بورژوا دمکراتيک فوريه، برخی از . بورژوازی روسيه را خواستار شدند
پس از پيروزی انقالب سوسياليستی . رهبران حزب در دولت موقت بورژوا شرکت کردند

  .را عليه قدرت شوراها آغاز کرد ای هون مبارزۀ فعاالناکتبر، حزب مترقي
  
  
  
  
  

  گذشته و حال
  
  

، جنبش طبقۀ کارگر در سن پترزبورگ، تازه در شکل جديد و  ١٨٩۴هجده سال پيش، در سال 
  .ای خود که توسط نور تعاليم مارکسيستی روشن می شد، تولد می يافت توده

. چيزی از قشر فوقانی طبقه کارگر تأثير گذارده بودبر بخش بسيار نا] تنها[سالهای دهۀ هفتاد، 
نمايندگان پيشتاز طبقه کارگر حتی در آن موقع، خود را بمثابۀ رهبران بزرگ جنبش دمکراتيک 

بود که آنها  ٩٠تنها در اوايل دهه . ها هنوز در خواب بودند کارگری نشان داده بودند، ليکن توده
نوين و درخشان تر در تاريخ کليۀ  ای هزمان دور شروع به بيدار شدن کردند، و در همين

  .جنبشهای دمکراتيک روسيه شروع شد
متأسفانه، ما در اينجا بايد خود را، در محدودۀ کوچکمان، به يک جنبۀ ظهور جنبش طبقۀ 

  .اقتصادی محدود کنيم» افشاگری«کارگر، يعنی مبارزه اقتصادی، و 
دکی از کارگران پيشرو با حرارت و اشتياق از ، محافل بسيار ان١٨٩۴در آن زمان، در سال 

از خود  ای پر بار اعالميه. صحبت می کردند *طرحهايی برای انتشار نشريات فابريک
کارگران خطاب به کارگران همکارشان، که در آن به سوء استفاده هر چه آشکارتر سرمايه از 

صحبت علنی دربارۀ چنين . قدرت اشاره می شد، در آن موقع يک واقعه نادر به حساب می آمد
  .چيزهايی اصال در ميان نبود

ليکن تودۀ در حال بيدار شدن کارگران قادر بود عليرغم تمامی مشکالت و رو در رويی با 
جنبش اعتصابی رو به رشد بود . موانع، در نشريه فابريک درباره اين موضوعات صحبت کند

ديگر و عاليتر مبارزه، بطور مقاومت  و ارتباط بين مبارزه اقتصادی طبقه کارگر و اشکال
پيشاهنگ جنبش دمکراتيک روسيه در حال بيدار شدن بود، و ده . ناپذيری گسترش می يافت

تنها به اتکاء همين قدرت است که روسيه می تواند پوسته . سال بعد به تمامی قامت به پا خاست
  .کهنه را از هم بدرد

                                                 

*  Factory Exposures  =ده       ای نشريات افشاگرانۀ کارخانه ه ش ادل نشريات فابريک در نظر گرفت ، که مع
  .م –است 



را که توسط کارگران پيشرو سن پترزبورگ در سال برای کسانی که اولين نشريه های فابريک 
ها انتشار می يافت، به خاطر می آورند، مقايسۀ آنها با نشريات فابريک  خطاب به توده ١٨٩۴

اين مقايسه . که اينک توسط پراودا منتشر می شود، بسيار جالب توجه و آموزنده خواهد بود
 ها، زمينهآشکارا رشد آن را در تمامی کوچک در مورد يکی از اشکال تجلی مبارزات کارگری 
  .از نظر وسعت، عمق، نيرومندی و غيره نشان می دهد

نشريه فابريک وجود داشت که مخفيانه در چندين نسخه معدود توسط  ۶يا  ۵در آن زمان فقط 
  .کارگران توزيع می شد

در خصوص امروز دهها هزار نسخه روزنامه پراودا که هر يک حاوی چندين مطلب افشاگرانه 
  .متنوع ترين مسائل کارگری است، وجود دارد

با چند روشنفکر  –البته مخفيانه  –بودند که » محفل«به اصطالح  ۶يا  ۵در آن زمان تنها 
مارکسيست يا شرکت کنندگان ديگر در مورد وضعيت امور در کارخانه بحث می کردند و 

  .فتندشود تصميم می گر» منتشر«درباره موضوعاتی که می بايست 
امروز صدها و هزارها گروه کارگری وجود دارند که بطور خود به خودی به وجود آمده، به 

ها، افشاگريها و درخواستهايشان برای  بحث دربارۀ ضروريات حياتيشان می پردازند، و نامه
  .مقاومت و وحدت را به سياق و ميل خودشان برای پراودا می فرستند

ای  های آغاز فعاليت، به يک جنبش، به يک جنبش توده هين نشانسال کارگران از اول ١٨در طی 
  .اند به معنی واقعی کلمه پيشرفت کرده

اما آنها هم چنين راه درازی را که . ما متأسفانه بايد خود را فقط به نشريات فابريک محدود کنيم
  .طی شده و هدفی را که اين راه بدان منتهی می گردد، نشان می دهند

 –تاريخ يک طبقه واحد که رسالت به انجام رساندن بزرگترين وظيفه در جهان  هجده سال در
بخش بزرگتر اين راه در . را به دوش می کشد، دوران کوتاهی است –يعنی رهايی بشريت 

  !با شهامت و مصمم به پيش. ايم ولی اکنون به جاده رسيده. تاريکی سپری گشته است
  
  

  منتشره طبق متن پراودا
  ١٩١٢اوت  ٣٠، ١٠۴اره پراودا، شم

  ١٨مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  شتاب يک احمق هيچ حاصلی ندارد
  
  

حاوی يک پاراگراف احساساتی ) ١(»درکامپف«نسخه اخير ماهنامۀ سوسيال دمکرات اتريشی 
است مبنی بر اينکه ادوارد برنشتين رهبر اپورتونيستهای آلمانی از ) ٢(»آ –ف «به امضاء 

  .و اپورتونيستی خود انتقاد کرده و به مارکسيسم روی آورده استنظرات رويزيونيستی 
امروز اگر نه عمده ترين، يکی از عمده ترين وجوه  –تجديد نظر در مارکسيسم  –رويزيونيسم 

به همين دليل . نفوذ بورژوازی در پرولتاريا و فاسد کردن کارگران از سوی بورژوازی است
  .برنشتين اينچنين در دنيا بد نام شده استاست که رهبر اپورتونيستها، ادوارد 

اينجور خبرها بايد برای آنهايی . حاال به ما می گويند که برنشتين به مارکسيسم روی آورده است
  .که با ادبيات سوسيال دمکراتيک آلمان آشنايی دارند، عجيب به نظر برسد



به موعظه نظريات کامال ، ارگان اصلی اپورتونيستها هنوز چاپ شده و ٤سوزياليتزيش موناتشف
و برنشتين هم يکی از . بورژوايی که در واقع خيانت کامل به سوسياليسم است ادامه می دهد

موضوع از چه قرار است؟ چنين به نظر می آيد که بر . نويسندگان اصلی اين روزنامه است
از اساس گزارش يک روزنامه محلی، برنشتين در سخنرانی که در بوداپست ايراد کرده، 

  .رويزيونيسم انتقاد نموده است
که با عجله به دنيا اعالم کرده که برنشتين نظراتش را اصالح نموده، » آ –ف «نويسنده اتريشی 

انحالل طلب، يکی از » لويتسکی –و «اما . ثابت کرده که بی نهايت ساده لوح و عجول است
ماهنامۀ «منشويک آن را  پلخانف(مهم ترين مقاله نويسان نشريه اپورتونيستی ناشازاريا 

سورنايا «در : ثابت کرده که بيش از او عجول است) روسی لقب داده است» سوسياليستی
از رويزيونيسم تا «مقاله ای طوالنی با عنوان مطنطن ) سوم آوريل ۴۶شماره (» رابوچايا گازتا

  .است» آ –ف «بر اساس گزارش  تمامًانوشته که » مارکسيسم
شتاب يک . نتظر نشد که سخنرانی برنشتين در مطبوعات به چاپ برسدآقای لويتسکی حتی م

  .احمق هيچ حاصلی ندارد
جهانی کسب کرده است؛ برنشتين روز » شهرت«برای آنکه بدانيم سخنرانی بوداپست تا چه حد 

) ٣(ای هم به روزنامه سوسيال دمکرات بروکسل لوپيوپل نامه) به تاريخ جديد(يازدهم آوريل 
. مطلقًا بی اساس است» درکامپف«گزارش مندرج در «:آن به صراحت اعالم کرد نوشته و در

های  زمينه«من هيچ چيز جديدی در بوداپست نگفته و هيچ يک از نظرياتم را که در 
گزارش سخنرانی من در . ام بيان شده؛ پس نگرفته] اثر عمده اپورتويستی برنشتين[» سوسياليسم

معلوم شد تمامی جريان . »!نظريات گزارشگر مخلوط شده است روزنامه بوداپست، به سادگی با
  .ای بوده است يک شوخی عادی روزنامه

را ) فقط اتريشی؟(به هر حال، اين جريان آمادگی رقت انگيز چند سوسيال دمکرات اتريشی 
  .و از ميان رفتن آنرا اعالم کنند پنهان کردهنشان داد که اپورتونيسم را 

 سوزنايا رابوچايا گازتااو در . حرارت نامعقول از خود بروز داده استآقای لويتسکی شوق و 
رويزيونيسم، برنشتين، به مارکسيسم، رويزيونيسم در جنبش ] ؟[پدر] ؟[با بازگشت« :می نويسد

  »!].؟[سوسيال دمکراتيک آلمان قطعًا از بين رفته است
يست، رويزيونيسم هم از بين بازگشتی در کار نبوده، برنشتين پدر ن: هر کلمه اش گوهری است

  .نرفته است
  :آقای لويتسکی با اشتياق می نويسد

در روسيه، رويزيونيسم ديگر به عنوان يک دکترين، حتی در ميان نارودنيکهای چپ، که « 
در جنبش سوسيال . در خالل مبارزاتشان عليه مارکسيسم به آن متکی بودند معمول نيست زمانی
سم، عليرغم تالشهای چند نويسنده که سعی می کنند آن را در خاک روسيه، رويزيوني يکدمکرات

  ».روسيه نشاء کنند، نفوذی ندارد
» به تز«موارد مهم و حتی حاال، نارودنيکهای چپ  تمامدر . کلمه به کلمۀ آن دروغ است

و  ٦زاوتیو  ٥بوگاتستواين از روی همه مطالب روسکويه . »متکی بوده و هستند«رويزيونيستها 

                                                 
  ماهنامه سوسياليستی - ٤
٥ - Russ Koye Gogatstvo  
٦ - Zaveti 



طول و تفصيل دربارۀ اپورتونيسم . ثابت می شود ٧ميسلهای استويکايا  وسيلۀ همه شمارهبه 
  .نارودنيکهای چپ، فقط مايۀ ضرر است

 نفوذ، ١٨٩۵-٩۶ای طبقه کارگر و سوسيال دمکراسی در  جنبش توده از همان ابتدای
دًا می گويند يعنی آقای لويتسکی ج. رويزيونيسم در سوسيال دمکراسی روسيه وجود داشته است

ای که بين مارکسيستهای پيگير و طرفداران ايسکرای قديم  که هيچ چيزی راجع به مبارزه
برعليه سر اکونوميستها به مدت چند سال درگرفت نشنيده است؟ يعنی جدًا هيچ چيزی راجع به 

ده متعددی که در آن دوران نوشته شدند، که تصريح و اثبات کر های هحزب و مقال های قطعنامه
و توضيح می دادند که اکونوميسم، شکل روسی رويزيونيسم و اپورتونيسم است، نشنيده است؟ 
آيا آقای لويتسکی جدًا می خواهد بگويد همه چيز را در مورد آقای مارتينف، رهبر برجستۀ 

  انحالل طلب امروز و اکونوميست ديروز فراموش کرده است؟
. را بپوشاند خودشکار می کند که بتواند رويزيونيسم آقای لويتسکی رويزيونيسم را از آن رو ان

آيا اين پلخانف منشويک نبوده که در  -١: ما فقط چهار فاکت زير را به خاطر او می آوريم
اعالم کرد منشويکها تعداد زيادی عناصر اپورتونيست در  ١٩٠٩-١٠مطبوعات دوره 

طبيعت اپورتونيستی شعار انحالل آيا اين همان پلخانف نبود که  -٢اند؟  صفوفشان جذب کرده
آيا اين برخی از منشويکهای ضدانحالل  -٣را نشان داد؟ » مبارزه برای قانونی شدن«طلبانۀ 

دو «آيا رد کردن  -۴ميان انحالل طلبی و اکونوميسم را نشان دادند؟  رابطهطلب نبودند که 
ت، همچنان که کولتسوف تحت اين عنوان که برای تبليغ نامناسب اس) از ميان سه رکن(» رکن

  اين کار را می کند می کند، اپورتونيسم نيست؟
اثبات  –و چهل و چهار تای ديگری هم که می توان ذکر کرد  –اين چهار فاکت به تنهايی 

و انحالل  ١٩٠٣- ٨، منشويسم سالهای ١٨٩۵-١٩٠٢روشنی است بر اينکه اکونوميسم سالهای 
کل يا نوع روسی اپورتونيسم و رويزيونيسم هستند، ، همگی نمايندۀ ش١٩٠٨-١۴طلبی سالهای 

  .نه کمتر و نه بيشتر
  

  ی –به امضای و  ١٩١۴، ماه مه ۵، شماره ٨پروسوشچنيه
  مجموعه آثار لنين ٢٠ترجمه از جلد 

  
  توضيحات

  
ه از     -» درکامپف« -١ ريش ک ای ات ا   ١٩٠٧ارگان ماهانۀ سوسيال دمکراته ه    ١٩٣۴ت ن ب در وي

يد و تحت  ی رس اپ م تی   چ تی و سانتريس ای چپ، موضعی اپورتونيس ارت پردازيه پوشش عب
  .داشت

  .فردريک آدلر، رهبر سوسيال دمکراتهای اتريش -» آ –ف « -٢
ه از سال    : »لوپيوپل« -٣ در بروکسل   ١٨٨۵نشريۀ روزانه ارگان مرکزی حزب کار بلژيک ک

  .چاپ می شد؛ اين نشريه بعدها سخنگوی حزب سوسياليست بلژيک شد
  
  

                                                 
٧ - Stoikaya Mysl  
٨ - Prosveshcheniye  



  کارگر و مطبوعات آن ۀبقط
  
  

درک اهميت جنبش شان و آگاهی برای کارگرانی که آگاهی طبقاتی دارند هيچ چيز مهم تر از 
 –يکی از وسايل شکست ناپذير آن  –تحکيم جنبش طبقه کارگر  ۀتنها وسيل. کامل از آن نيست

کارگر  ایه هآگاهی طبقاتی کارگران و چشم انداز روشن از مبارزه شان يعنی شرکت تود
  .مزدبگير در اين مبارزه می باشد

ند، مطالبی اختصاصی، ا همطبوعات مارکسيستی سن پترزبورگ که از سالها پيش وجود داشت
عالی، ضروری و به سادگی قابل فهم در زمينه جنبش طبقه کارگر و جريانهای مختلف مؤثر در 

انی کنند، اينگونه مطالب را فقط کسانی که بخواهند حقيقت را الپوش. آن به چاپ می رسانند
  .ناديده می گيرند، يعنی همان کاری که ليبرالها و انحالل طلبان می کنند

ای ه هارقام کاملی را در مورد کمکهای مالی جمع آوری شده توسط روزنام) ١.(ت.ا.رفيق و
و انحالل طلب سن پترزبورگ در فاصلۀ زمانی اول ژانويه تا سيزدهم ) مارکسيست(پراوديست

ما جدول او را بطور کامل چاپ کرده ولی برای اينکه سر خواننده . گردآورده است ١٩١۴ه م
شده در مجموع اين مقاله ) ُرند(را با آمار به درد نياوريم، هر جا که الزم باشد از ارقام گرد 

  .استفاده خواهيم کرد
گروههای کارگری  ما پيش از هر چيز به ارقامی که تعداد. در زير می آيد. ت.ا.جدول رفيق و

اين ارقام شامل تمامی آن فاصله زمانی می شود که . را نشان می دهند خواهيم پرداخت
  .اند و انحالل طلب وجود داشته های پراوديست روزنامه

  
  :تعداد گروههای کارگری

  
  ای انحالل طلبه های پراوديست       طرفداران روزنامه هطرفداران روزنام                      

  ٨٩                                             ۶٢٠                             ١٩١٢سال 
  ۶۶١                                           ٢١٨١                            ١٩١٣سال 
  ۶٧١                                           ٢٨٧٣)         تا سيزدهم مه(١٩١۴سال 

  ١۴٢١                                          ۵۶٧۴جمع                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  و انحالل طلبان) پراوديستی(مجموعه پولهای جمع شده برای روزنامه های مارکسيستی 

  ١٩١۴مه  ١٣در سن پترزبورگ از اول ژانويه تا 
  

  
 

  
  
  

 

    سن پتزربورگ  مسکو
  وديستاپر  انحالل طلب  وديستاپر  انحالل طلب

جمع کل 
  روبل

جمع کل  مقدار
  روبل

جمع کل  مقدار
  روبل

جمع کل  مقدار
  روبل

جمع آوری شده   مقدار
  بوسيله

ای هگروه ٢٠٢۴ ١٣٩۴٣.٢۴ ٣٠٨ ٢٢٣١.٩٨  ١٣٠  ٨۶۵  ٢۵  ۵٢.٢۶٣
  کارگری

مجموع از   ٣٢۵  ٩٢.١٢۵۶ ١۶۵  ۴.١٧٩٩  ۴۶  ۵١.٢۶٠  ٢۴  ١١٣٧.٣
  غيرکارگران

دانشجويان و   ١۶  ۴٩.٣۶٩  ١٩  ٢٩٢.١٣  ٨  ١١٩.٣  ٣  ٢١
گروههای 
  جوانان

گروههای   ٨  ١۶۴  ١۴  ۴٢٩.٢۵  ۶  ۴٢.١٠  ۵  ٨٩٢
، »هوادار«
و » دوست«

  غيره
 گروههای ديگر  ٢  ٨  ۶  ۶٠.٧٢  ١  ٢  -  -

  منفردين  ٢٨١  ۶۵٠.٩۶ ١٢٠  ٧٢.٩۶۶  ٢٩  ۶١.۶٣  ١۴  ١٩٧.٨٠
  نامعلوم  ٨  ۶۴.۴٧ ۶ ٣٨.٧٠ ٢ ۵٠.٣٣  ٢  ٢۶.۵٠

  رجاز خا                
  جمع ٢٣۴٩ ١۵٢٠٠.١۶ ۴٧٣ ۴١٠٣.٣٨  ١٧۶ ١١٢۵.۵١  ۴٩ ١۴٠٠.٨٢



  
  

البته مسلمًا گروههايی نيز وجود دارند که چند کمک مالی  .تا است ٧٠٩۵تعداد کل گروهها، 
  .، اما اطالعات جداگانه در مورد آنها در دسترس نيستاند دادهانجام 

. مشاهده می کنيم که تنها يک پنجم کل تعداد گروههای کارگری به انحالل طلبان گرايش دارند
ی پراوديستها، چهار پنجم کارگران در طول دو سال و نيم، پراوديسم، يعنی تصميمات و تاکتيکها

اين حقيقت دربارۀ وحدت کارگران، به خوبی قابل مقايسه با . آگاه روسيه را متحد کرده است
عبارتهای گروهکهای روشنفکری وپريوديست، پلخانفيست، تروتسکيست و غيره و غيره دربارۀ 

  .است» وحدت«
قابل مقايسه  ١٩١٢ارقام سال (سه کنيم را مقاي ١٩١۴و  ١٩١٣بگذاريد ارقام مربوط به سالهای 

می بينيد که ). پنج ماه بعد شروع به انتشار کردند *نيستند برای اينکه پراودا در آوريل و لوچ
درصد در حاليکه به تعداد  ٣١.٧افزايش يافته که می شود  ۶٩٢تعداد گروههای پراوديست به 

بنابراين آمادگی کارگران . درصد ١.۵تا اضافه شده که می شود  ١٠گروههای انحالل طلب فقط 
برابر سريع تر از آمادگی آنان برای حمايت از  ٢٠ای پراوديست ه هبرای حمايت از روزنام

  .ای انحالل طلب بوده استه هروزنام
  
  
  
  
  

                                                 
* Luch 

    استانها  جمع
  وديستاپر  انحالل طلب  وديستاپر  انحالل طلب

  جمع کل
  روبل

جمع کل   مقدار
  روبل

جمع کل   مقدار
  روبل

جمع کل  مقدار
  روبل

جمع آوری   مقدار
  شده بوسيله

گروههای   ٧١٩  ٨۶.۴١٢۵ ٣٣٨ ۶٢.٢٨٠٠ ٢٨٧٣ ١٠.١٨٩٣۴  ۶٧١  ١٢.۵٢٩۶
  کارگری

مجموع از   ٣٣٢ ١٠٨٢.٧٩ ٢٣٠  ٢١١٣.٩  ٧١٣  ٢۶۵٠.٠١  ۴۵٣  ۶٧۵٩.٧٧
  غيرکارگران

دانشجويان و   ٢٠  ١۶٢.١٣  ٢٣  ٣١٧.٠٩  ۵۴  ۶۵٠.٩٢  ۴۵  ۶٣٠.٢٢
گروههای 
  جوانان

گروههای   ٢٨  ٢۵٢.٧٢  ٣۵ ١١٢٩.٣۵  ۴٢  ۴۵٨.٨٢  ۵۴  ۶٠.٢۴۵٠
، »هوادار«
و » دوست«

  غيره
گروههای   ٣٠  ٢٩.١١۵  ٢۴  ۵٢.١١٣  ٣٣  ٢٩.١٢۵  ٣٠  ١٢.١٨۶

  ديگر
  منفردين  ٢٢١  ٣٣٢.٠۵ ١٣٢ ۴۴٣.٨٠ ۵٣١ ١٠۴۶.۶٢  ٢۶۶  ١۶٠٨.٣٢
  نامعلوم  ٣٣  ۶٠.٢٢٠  ١۶  ١١٠.١۴  ۴٣  ۵٧.٣١٨  ٢۴  ٣۴.١٧۵
  از خارج          ١٠  ۴٩.٧٩  ٣۴  ١٧٠٩.١٧
  جمع ١٠۵١ ۶۵.۵٢٠٨ ۵۶٨ ۴٩١۴.۵٢ ٣۵٨۶ ١١.٢١۵٨۴ ١١٢۴ ٨٩.١٢٠۵۵



اجازه بدهيد ببينيم کارگران در نواحی مختلف روسيه با توجه به گرايشات مختلف چگونه تقسيم 
  :می شوند

  وههای کارگریدرصد کل گر
  پراوديست                        انحالل طلب                                                      

  ١۴                                  ٨۶سن پترزبورگ                                       
  ١٧                                   ٨٣مسکو                                                  
  ٣٢                                  ۶٨استانها                                                  

  
ای کارگر از لحاظ سياسی پيشرفته تر باشند و هر چه سطح ه ههر چه تود: نتيجه واضح است

در . شد، تعداد پراوديست در ميان آنها بيشتر استآگاهی طبقاتی و فعاليت سياسی آنان باالتر با
؛ در حالی که در )چهارده تا از صد تا(سن پترزبورگ انحالل طلبان تقريبًا مضمحل شده اند 

 ١٠٠تا از  ٣٢(پايگاه متزلزلی  اند، ديدهای مردم از لحاظ سياسی کمتر آموزش ه هاستانها که تود
  .دارند) تا

خواهد بود که ارقام به دست آمده از منبع کامال متفاوتی، يعنی ذکر اين مطلب کامال آموزنده 
را بيان می کنند، تا » هيئت بيمه«ارقامی که تعداد نمايندگان انتخاب شده در جريان انتخابات 

در . ای با ارقامی که در مورد گروههای کارگری داده شده مطابقت می کنند هحدود قابل مالحظ
نماينده انحالل طلب  ٧نماينده پراوديست و  ٣٧» شرکتهای عمدههيئت بيمه «جريان انتخابات 

پراوديستها از ميان تعداد کل نمايندگان . درصد می شود ١۶و  ٨۴انتخاب شدند که به ترتيب 
 ۵٧از  ۴٧» هيئت بيمۀ سراسر روسيه«و در انتخابات ) ۵٣از  ٣٧(درصد  ٧٠انتخاب شده، 

طلبان، افراد غيرحزبی و نارودنيکها اقليت کوچکی انحالل . درصد را به دست آوردند ٨٢يعنی 
  .از کارگران را که هنوز تحت نفوذ بورژوازی هستند تشکيل می دهند

آنچه در جدول بعدی آمده، ارقام جالبی است از متوسط پولهايی که به وسيلۀ گروههای . بگذريم
  :کارگری جمع آوری شده است

  
  ری جمع آوری شدهمتوسط مقاديری که به وسيلۀ گروههای کارگ

  پراوديستها به روبل                انحالل طلبان به روبل                                        
  ٧.٢۴                                  ۶.٨٨سن پترزبورگ                               
  ١٠.۵۴                                 ۶.۶۵مسکو                                           
  ٨.٢٨                                  ۵.٧۴استانها                                          
  ٧.٨٩                                  ۶.۵٨سراسر روسيه                                

  
: واقع عادی از خود بروز می دهندگروههای پراوديست گرايشی طبيعی، و قابل درک و در 

متوسط کمکهای مالی به دست آمده از متوسط گروههای کارگری با افزايش درآمد متوسط 
  .های کارگر افزايش می يابد هتود

که (در مورد انحالل طلبان به جز افزايشی ناگهانی که در مورد گروههای مسکو ديده می شود 
ينيم که متوسط کمک مالی به دست آمده از گروهها در ، می ب!)تا هستند ٢۵روی هم رفته فقط 

حاال اين پديدۀ عجيب را چگونه توضيح ! استانها بيشتر از کمک گروههای سن پترزبورگ است
  بدهيم؟



ی برای اين سؤال ا هتنها از طريق تحليل دقيق تر اين ارقام است که می توان جواب قانع کنند
ا بر آن است که انحالل طلبان، اقليت کارگرانی را گمان م. يافت که کاری بس پر زحمت است

همه جای دنيا ديده . اند هکه دستمزدهای باال می گيرند، در بخشهای معينی از صنعت متحد کرد
در سن پترزبورگ . ای اپورتونيستی و ليبرالی می چسبنده هشده است که چنين کارگرانی به ايد

و تازه در خالل آخرين انتخابات  اند هحمل کردکارگران چاپ بيش از همه انحالل طلبان را ت
بود که پراوديستها نيمی از کرسيهای اجرايی و اکثريت  ١٩١۴آوريل  ٢٧اتحاديه شان در 

چاپ بيشترين ] کارگران[در تمام کشورها . کرسيهای اعضای علی البدل را به دست آوردند
ن آنها تا حدودی کارگرانی هستند گرايش به سوی اپورتونيسم را از خود بروز می دهند و در ميا

  .که دستمزدهای بااليی می گيرند
هر چند نتيجه گيری ما دربارۀ گرايش اقليت کارگران، آريستوکراسی کارگری، که در توافق با 
انحالل طلبان هستند صرفًا يک تخمين است، اما در آنجائيکه به منفردين مربوط می شود 

يمی از کمک مالی که از غير کارگران به دست آمده بيش از ن. هيچگونه شکی وجود ندارد
). در مورد انحالل طلبان ۴۵٣از  ٢۶۶در مورد ما و  ٧١٣از  ۵٣١(مربوط به منفردين است

 ۶.٠۵روبل و برای انحالل طلبان  ١.٩٧متوسط کمک مالی به دست آمده از اين منبع برای ما 
  !روبل است

گران مؤسسات با دستمزد پائين، مستخدمين شهری در مورد اولی، کمکهای مالی مشخصًا از کار
و غيره و از عناصر خرده بورژوا با خصوصيت نيمه پرولتری به دست آمده در حاليکه در 

  .مورد انحالل طلبان مشاهده می کنيم آنها دوستان ثروتمندی در ميان بورژوازی دارند
گروههای «به صورت اين دوستان ثروتمند در ميان بورژوازی، شکل باز هم مشخص تری 

روبل که دو درصد  ۴۵٨.٨٢اين گروهها برای ما . به خود می گيرند» هوادار، دوست و غيره
روبل می شود که  ١٠.٩٢کل پولهای جمع شده است جمع کردند که متوسط اهدايی هر گروه 

 در حالی که برای انحالل طلبان،. تنها نيمی از مقادير متوسط اهدايی گروههای کارگری است
، اند هروبل يعنی بيش از بيست درصد تمام پول جمع آوری شده گرد آورد ٢۴۵٠.۶اين گروهها 

روبل بوده است يعنی شش برابر متوسط جمع شده توسط  ۴۵.٣٩که متوسط اهدايی هر گروه 
  !گروههای کارگری

به تمام اينها ما پولهای جمع آوری شده از خارج يعنی جايی که دانشجويان بورژوا کمک 
روبل از اين منبع دريافت کرديم يعنی  ۴٩.٧٩ما . هندگان اصلی هستند را نيز اضافه می کنيمد

درصد دريافت  ١۴روبل يعنی  ١٧٠٩.١٧کمتر از يک چهارم يک درصد، انحالل طلبان 
  .اند هکرد
و پولهای جمع آوری شده در خارج را با هم » دوستان و هواداران«منفردين، ] کمکهای[اگر 

  :جمع کل به دست آمده از اين منابع به قرار زير خواهد بود جمع کنيم،
  .روبل يعنی هفت درصد کل پولهای جمع آوری شده ١۵۵۵.٢٣ –پراوديستها 

  .درصد کل پولهای جمع آوری شده ۴٨روبل يعنی  ۵٧۶٨.٠٩ –انحالل طلبان 
) روبل ١٨٩٣۴(از اين منبع ما کمتر از يک دهم آنچه که از گروههای کارگری دريافت گرديده 

همين منبع برای انحالل طلبان مبلغی بيش از آنچه که از گروههای کارگری . يما هدريافت نمود
  !دربر دارد) روبل ۵٢٩۶(دريافت می کنند 

روزنامۀ انحالل طلب، يک روزنامۀ کارگری نبوده بلکه يک روزنامۀ : نتيجه واضح است
تان ثروتمند در ميان بورژوازی دريافت بورژوايی است و عمدتًا از طريق وجوهی که از دوس

  .می شود می چرخد



. ندا هدر حقيقت انحالل طلبان خيلی بيش از آنچه ارقام ما نشان می دهند، به بورژوازی وابست
اين . ندا ههای پراوديست مرتبًا گزارش مالی خود را برای اطالع عموم چاپ کرد روزنامه

اضافه کردن کمکهای جمع آوری شده به درآمدش، خرج  ند که روزنامه ما باا هگزارشها نشان داد
متوسط (نسخه ۴٠.٠٠٠ها و کمبود آگهی ها و تيراژ  عليرغم مصادره. خود را درآورده است

در حالی که انحالل طلبان تنها يکبار آن . اين مسئله قابل درک است) ١٩١۴تيراژ برای ماه مه 
بعد از ). ١٠١لوچ شماره (ه چاپ کردند روبل گزارششان را در اين زمين ۴٠٠٠هم با کسری 

 ١۵٠٠٠روزنامۀ آنها با تيراژ . آن مطابق رسم معمول بورژوايی ديگر گزارشی چاپ نکردند
نسخه نمی تواند کسری نداشته باشد و اين کسری همواره از طريق دوستان ثروتمندشان در ميان 

  .بورژوازی جبران می شود
صحبت » حزب کارگری علنی«ن می آيد راجع به پيروان سياست ليبرال کارگری، خوششا

کنند، اما خوششان نمی آيد برای کارگران اصيل، حقيقت وابستگی خود به بورژوازی را افشا 
است که به انحالل طلبان ليبرال نفع » زيرزمينی«اين به عهدۀ ما يعنی کارگران ! کنند

  ...گزارشهای علنی را بياموزيم 
  :کارگران و غيرکارگران پرداخت شده، به شرح زير است نسبت کل مبلغی که به وسيلۀ

  
  جمع آوری شده به وسيلۀ                        از هر روبل جمع آوری شده به وسيلۀ

  ای انحالل طلبه های پراوديست         روزنامه هروزنام                                            
  کوپک ۴۴کوپک                            ٨٧                 کارگران                        

  کوپک ۵۶کوپک                            ١٣غير کارگران                                   
  روبل ١.٠٠روبل                          ١.٠٠جمع                                             

  
 يما هتم کمکهای خود را از بورژوازی می گيرند آن هم آنچنان که مشاهده کردپراوديستها يک هف

تعهد انحالل طلبان يک تعهد اصوال . از دموکرات ترين بخشهای آن که از بقيه نادارتر است
  .بورژوايی است که تنها اقليتی از کارگران از آن پشتيبانی می کنند

ند برای ما همچنين نشانگر جايگاه طبقاتی ا هداده شدهای مالی  هارقامی که درباره منبع و پشتوان
  .ها نيز هستند هخريداران و خوانندگان روزنام

کمکهای داوطلبانه تنها از طريق خوانندگان هميشگی که از روی آگاهی به جريانی که روزنامۀ 
زنامه به نوبه خود جريانی که رو. معينی آن را نمايندگی می کند گرايش دارند، به دست می آيد

  .»تطبيق می دهد«خوانندگانش » با نفوذتر«نمايندگی می کند خواهی نخواهی خودش را با بخش 
استنتاجات حاصله از ارقام اوال تئوريکی هستند، يعنی به طبقۀ کارگر کمک می کنند که 
وضعيت جنبش خويش را بشناسد و ثانيًا نتايج عملی دارند، بطوری که ما را مستقيمًا در 

  .يمان راهنمايی می کنندفعاليتها
گاهی گفته می شود که در روسيه تنها يک روزنامۀ نيست بلکه دو روزنامۀ طبقه کارگر وجود 

آنهائيکه . حتی پلخانف هم همين اواخر اين عقيده را تکرار کرده بود اما اين حقيقت ندارد. دارد
هانی در کمک به انحالل چنين می گويند حماقت محض خود را به نمايش می گذارند، اگر تمايل ن
تصميمات حزب به کرات . طلبان جهت گسترش نفوذ بورژوازی در ميان کارگران نداشته باشند

، به وضوح و مستقيمًا به ماهيت بورژوائی انحالل )١٩١٠و  ١٩٠٨مثال در (از مدتها پيش 
  .ندا هح دادهای مارکسيستی اين حقيقت را صدها بار توضي مقاالت نشريه. طلبی اشاره کرده است



ها می رسد اين است که ناگزير می بايست ماهيت  تجربۀ يک روزنامه که علنًا به دست توده
کرده ] روزنامه[و اين کاری است که اين . واقعی طبقاتی جريان انحالل طلبانه را افشا نمايد

 روزنامۀ انحالل طلبان به خوبی ثابت کرد که يک جريان بورژوايی است که تنها از. است
  .جانب اقليتی از کارگران حمايت می شود

انحالل طلبان، سخنگوی  ۀ، روزنام١٩١۴در کنار اين نبايد فراموش کرد که تقريبًا تا بهار 
] مارکسيستهای لتونی[آگوست بود، تنها بعد از آن موقع بود که لتونيايی ها ] اتحاديه[بلوک 

بوريانوف و ويگوروف آن را ترک  خودشان را از آن بيرون کشيدند و تروتسکی، ام ال، آن،
آينده نزديک . تالشی بلوک همچنان ادامه دارد. کردند يا در حال ترک کردن انحالل طلبان هستند

با وضوح بيشتری ماهيت بورژوايی جريان انحالل طلبی و بی نتيجه بودن گروهکهای 
  .خواهد دادروشنفکری مثل وپريوديستها، پلخانفيستها، تروتسکيستها و غيره را نشان 

  :نتيجه گيريهای عملی را می توان به صورت زير جمع بندی نمود
اند که با  هگروه کارگری توسط پراوديستها در عرض کمتر از دو سال و نيم متحد شد ۵۶٧۴ -١

ما نه هزاران بلکه . اما اين تازه اول کار است. توجه به شرايط سخت روسيه تعداد زيادی است
ده روبل که . ما بايد فعاليتهايمان را ده چندان تشديد نمائيم. ی الزم داريمدهها هزار گروه کارگر

کوپک کوپک از صدها کارگر جمع آوری شده باشد، هم از نظر ايدئولوژيک و هم از نظر 
سازمانيابی به مراتب مهم تر و با ارزش تر از صد روبل است که از دوستان در ميان 

از جنبه مالی هم، تجربه ثابت می کند که اداره يک حتی . بورژوازی جمع آوری شده باشد
روزنامه کارگری که جا افتاده، به کمک کوپکهای کارگران ممکن است ولی به کمک روبلهای 

  .تعهد انحالل طلبان حبابی است که ناگزير خواهد ترکيد. بورژوازی ممکن نيست
طلبان حمايت می کنند، عقب درصد گروههای کارگری از انحالل  ٣٢ما در استانها، جائيکه  -٢

هر کارگری که از آگاهی طبقاتی برخوردار باشد، بايستی تمام تالشش را بکار برد تا ! ايم هماند
بايستی تمام کوششمان را برای نفوذ در . به اين اوضاع و احوال زشت و تأسف آور پايان بخشد

  .استانها به کار اندازيم
هر چقدر هم که . قريبًا دست نخورده باقی گذاشته استجنبش تاکنون کارگران روستايی را ت -٣

  .کار در اين زمينه مشکل باشد، ما بايد در اين راه با تمام توانمان به پيش برويم
همانطور که مادر به دقت از کودک مريض پرستاری می کند، و به او غذاهای بهتری می  -۴

جه بيشتری به آن نواحی و کارخانجاتی خوراند، کارگرانی که آگاهی طبقاتی دارند نيز، بايد تو
اين بيماری که ريشه در . داشته باشند که در آنها کارگران به مرض انحالل طلبی دچارند

کارگر اجتناب ناپذير است اما با دقتی کافی و  ۀبورژوازی دارد، در يک جنبش جوان طبق
ارگران بيمار، غذای برای ک. ای پيگير بدون هيچگونه عواقب بعدی برطرف خواهد شد معالجه

مناسبی به شکل ادبيات مارکسيستی فراهم نمائيم، با دقتی هر چه بيشتر و به شکلی هر چه توده 
گيرتر، تاريخ و تاکتيکهای حزب و تصميمات آن را در مورد ماهيت بورژوايی انحالل طلبان 

اين يعنی . توضيح دهيم، هر چه گسترده تر ضرورت فوری وحدت پرولتاريا را مطرح نمائيم
 يعنی تبعيت يک پنجم کارگران از چهار پنجم کارگران ،تبعيت اقليت کارگران از اکثريت آنان

چنين است بخشی از مهم ترين وظايفی که در مقابل  –روسی که از شعور طبقاتی برخوردارند 
  .ما قرار دارند

  
  منتشره طبق متن سمپوزيوم

  منطبق بر متن روزنامه ترودووايا پراودا



  ١۵و  ١۴شماره های  ووايا پراوداترود
  ١٩١۴ژوئن  ١۴و  ١٣

  سمپوزيوم مارکسيسم و انحالل طلبی
  ، انتشارات پريبوه٢قسمت 

  ايلين. و : امضاء 
  ، انگليسی٢٠مجموعه آثار لنين، جلد 

  
  توضيحات

  
  تيخوميرنف يکی از کارمندان پراودا. ا.و: ت. ا. و -١
  
  

  )کئوپراتيو(انجمن های تعاونی  ۀطرح قطعنامه دربار
  )١( کپنهاک ۀاز هيئت نمايندگان سوسيال دمکرات روسيه در کنگر

  
  

  :کنگره بر اين عقيده است که 
أثير      -١ تثمار توسط دالالن، ت انجمنهای تعاونی پرولتری، طبقۀ کارگر را از طريق کم کردن اس

، به بهبود گذاشتن بر شرايط کار در مؤسسات خدماتی و بهبود وضعيت کارگران ادارات و غيره
  .وضع خويش قادر می سازد

ده -٢ ری اهميت فزاين اونی پرولت ای تع ارزۀ جمعی اقتصادی و سياسی، کمک ا انجمنه ی در مب
  .ها و موارد سوانح کار و غيره را بر عهده می گيرند رساندن در اعتصابات، تعطيلی کارخانه

ا ادارۀ مستقل   های طبق انجمنهای تعاونی پرولتری، از طريق سازماندهی توده -٣ ۀ کارگر، به آنه
دگی   ازماندۀ زن ای نقش س ا را در جهت ايف ه آنه ن زمين ه و در اي ع را آموخت ازماندهی توزي و س

  .اقتصادی در جامعۀ سوسياليستی آينده آماده می سازند
  :از طرف ديگر کنگره بر اين عقيده است که 

ع در دست   اصالحات حاصل از انجمنهای تعاونی تا هنگامی که وسائل  -١ ه توليد و توزي  ای طبق
  .است که سلب مالکيت از آن هدف اصلی سوسياليسم می باشد، منحصر به حدود کوچکی است

ل     -٢ ند تماي انجمنهای تعاونی اگر صرفًا سازمانهای تجارتی بوده و تابع فشار شرايط رقابت باش
  .تبديل شدن به کمپانيهای سهامی بورژوائی دارند

ن        انجمنهای تعاونی -٣ د اي ند، می توانن ه سرمايه نباش هر گاه تشکيالتی برای مبارزه مستقيم علي
  .فريب را به وجود آورند و می آورند که آنها ابزاری جهت حل مسئلۀ اجتماعی هستند

  :بنابراين کنگره، کارگران تمام کشورها را فرا می خواند تا 
ه هر طريق        –الف  ری پيوسته و ب اونی پرولت رده و      به انجمنهای تع ر ک زون ت ا را اف توسعۀ آنه

دًا دمکراتيک       داد خطوط اکي ا را در امت رای هر        (تشکيالت آنه ازل و يک سهم ب حق اشتراک ن
  .هدايت کنند) نفر
ده        –ب  ه گسترش اي ا ب ين انجمنه ذير سوسياليستی در ب ارزۀ    با تبليغ و ترويج خستگی ناپ های مب

  .کمک نمايندهای کارگران  طبقاتی و سوسياليسم در ميان توده



با رشد تفاهم سوسياليستی در انجمنهای تعاونی، ارتباط ارگانيک را بين انجمنهای تعاونی و  –ج 
  .های کارگری توسعه و تحکيم بخشند حزب سوسياليست و همچنين با اتحاديه

ه       –د  د ب ا در صورتی می توانن همچنين کنگره خاطرنشان می سازد که تعاونيهای توليدکننده تنه
  .ۀ طبقۀ کارگر کمک نمايند که از اجزاء ترکيبی تعاونيهای مصرف کننده باشندمبارز

  
  )١۶مجموعه آثار لنين جلد (نوشته شد  ١٩١٠اوت سال  ١٧ – ١۶به تاريخ 

  
  توضيحات

  
اريخ  -١ اگ، از ت ت در کپنه يونال سوسياليس رۀ انترناس پتامبر  ٢٨کنگ وم س ا س  ١٩١٠اوت ت

دگی      . ر.ک.د.س.در اين کنگره ح. تشکيل شد انف، لوناچارسکی و ديگران نماين ين، پلخ توسط لن
ه         . می شد  دماتی و طرح های قطعنام ددی جهت بحث های مق ا در خصوص    کميسيونهای متع ه

رد     . مسائل مشخص، از طرف کنگره تشکيل شد ا فعاليت می ک طرح  . لنين در کميسيون تعاونيه
نهادی       ۀ پيش رح قطعنام اس ط ا اس ه تعاونيه رای قطعنام ط    او ب ا توس يون تعاونيه ه کميس ب

در خصوص کار کميسيون کئوپراتيوها و متن طرح قطعنامۀ هيئت . را تشکيل داد. ر.ک.د.س.ح
ام        . ر.ک.د.س.نمايندگی ح ه ن ين ب ۀ لن ه مقال ا، ب ارۀ کئوپراتيوه اونی در    «درب ای تع ئلۀ انجمنه مس

  .مراجعه نماييد» کنگرۀ انترناسيونال سوسياليست در کپنهاگ
  
  

  تصابی و دستمزدهاجنبش اع
  
  

، نه تنها از جنبۀ ١٩٠۵هر کس می داند که جنبش اعتصابی مشهور کارگران روسيه در سال 
اطالعات داده شده . سياسی بلکه همچنين از جنبۀ اقتصادی موفقيتهای بزرگی را به دست آورد

از عظمت اين اکنون ما را قادر می سازد تا ايدۀ کامال دقيقی ) ١(از گزارشات بازرسان کارخانه
  .موفقيتها به دست دهيم

  :بر طبق آن اطالعات، درآمد متوسط يک کارگر کارخانه عبارت بود از
  

  روبل ٢٣١     ١٩٠۶روبل                     در سال  ٢٠١     ١٩٠١در سال 
  روبل ٢۴١     ١٩٠٧روبل                     در سال  ٢٠٢     ١٩٠٢در سال 
  روبل ٢۴٢     ١٩٠٨روبل                     در سال  ٢٠٨     ١٩٠٣در سال 
  روبل ٢٣۶     ١٩٠٩روبل                     در سال  ٢١٣     ١٩٠۴در سال 
  روبل ٢۴٢     ١٩١٠روبل                     در سال  ٢٠۵     ١٩٠۵در سال 

  روبل ٢٣٨روبل                       ميانگين پنج سال  ٢٠۶ميانگين پنج سال 
  

بود  ١٩٠۵زيرا بعد از سال . يک نقطۀ عطف بوده است ١٩٠۵اين ارقام نشان می دهند که سال 
روبل يا  ٢۶روبل در سال يعنی به ميزان  ٢٣١روبل به  ٢٠۵از  ناگهانیکه دستمزدها بطور 

  .درصد، افزايش يافت ١٠بيشتر از 



در دستمزدها را نشان  روبل ٨، کاهش ١٩٠۴که در مقايسه با سال  ١٩٠۵در خصوص سال 
سال رکود اقتصادی بود يعنی  ١٩٠۵اوال، سال : می دهد، نکات زير بايد در نظر گرفته شوند

يک تنزل ناگهانی در صنعت، ثانيًا بر طبق اطالعات وزارت بازرگانی، کارگران بخاطر عدم 
ر روبل، يا بطور متوسط برای ه ١٧.۵٠٠.٠٠٠پرداخت دستمزدهايشان در زمان اعتصاب 

  .روبل را از دست دادند ١٠کارگر بيش از 
روبل در سال  ٢١۵، ١٩٠۵بدين ترتيب می توانيم فرض کنيم که دستمزدهای واقعی در سال 

روبل را به جنبش اعتصابی کمک نموده،  ١٠روبل هر کارگر  ٢١۵بوده است ولی از اين 
در هيچ جای ديگر  با پايداری و وسعت قابل مالحظه و وسيعی، که ١٩٠۵جنبشی که در سال 

  .جهان سابقه نداشت، مشخص می شود
، مورد بررسی قرار می ١٩٠١-١٠در نتيجه اکنون که ما اين ارقام را برای يک دهه کامل، 

، در بعد از انقالبو  قبل از انقالبرا بين دورۀ  برجستهدهيم می توانيم آشکارا يک اختالف 
  .دستمزدها مالحظه کنيم

پس از . روبل بود ٢٠۶های روسيه بطور متوسط  کارگران کارخانه دستمزدهای ١٩٠۵تا سال 
 –روبل بيشتر در سال  ٣٢روبل دريافت می کردند يعنی  ٢٣٨آنها بطور متوسط  ١٩٠۵سال 

  .درصد ١۵.۵افزايشی حدود 
در عرض يک سال، دستمزدها چنان پرشی صعودی داشتند که تمام تالشهای بعدی سرمايه 

) را يکی پس از ديگری باز پس گرفتند ١٩٠۵م، تمام دستاوردهای سال که به ياد آوري(داران 
استاندارد  ١٩٠۵سال . قادر نبودند که کارگران را به استاندارد پائين زندگی قبلی برگردانند

ارتقاء داد که به طريق معمولی در عرض چندين دهه به دست  ای هزندگی کارگران را تا درج
  .می آمد

، بر طبق آمار رسمی، کارگران بخاطر عدم پرداخت دستمزدهايشان ١٩٠۵در اعتصابات سال 
بر اساس همين منبع، کاهش بازده . روبل را از دست دادند ١٧.۵٠٠.٠٠٠در طول اعتصابات 

  .روبل بود ١٢٧.٣٠٠.٠٠٠، ١٩٠۵سرمايه داران در 
کارگر  ، بطور متوسط برای هر١٩٠۵به هر حال برای کارگران افزايش دستمزدها بعد از سال 

 ۵٧.۶٠٠.٠٠٠منفعت دربر داشت؛ يعنی در مجموع ) ١٩١٠-١٩٠۶(سال  ۵روبل در  ٢٣
نفر  ١.٨٠٠.٠٠٠با توجه به تعداد کارگران که  سال پنجميليون روبل در  ٢٨۶روبل در سال يا 

  .می باشند
  

  ١٩١٢اوت  ٩ – ٨۶شماره  –پراودا 
  ٢۵٨صفحه  – ١٨جلد  –مجموعه آثار  –لنين 

  
  توضيحات

  
 ١٩١١سن پترزبورگ » ١٩١٠ی از گزارشات بازرسان کارخانه در سال ا خالصه«منظور  -١

  .است
  
  
  
  



  امروزه می تواند بمثابۀ امری اساسی» آزادی اجتماعات«آيا شعار 
  در خدمت جنبش طبقۀ کارگر قرار گيرد؟

  
  

ا هر چه آنه. در مطبوعات قانونی، انحالل طلبان به سردمداری تروتسکی می گويند که می تواند
ا کوششهای    . نمايند تحريفدر توان دارند می کنند تا خصلت واقعی جنبش کارگران را  ی اينه ول

ا       . ی هستندا هنوميدان انحالل طلبان در حال غرق شدن به هر خس و خاشاکی متشبث می شوند ت
  .حرف نادرست خود را به کرسی بنشانند

ال  ين    ١٩١٠در س نفکری کمپ ای کوچک روش تگروهه روع   درخواس ات را ش آزادی اجتماع
د     توده. بود ساختگیاين جنبش . کردند اوت ماندن ارگران بی تف ين     . های ک د چن هيچکس نمی توان

د    ای هکار بيهود راض کن ا اعت ه       . را برعهدۀ کارگران دانسته به آنه ه ب ود ک ا ب دۀ ليبراله ن برازن اي
ل آن   کارگرا. استبداد تزاری اعتقاد داشته باشند تحترفرم های سياسی  ودن تقب ن بالفاصله غلط ب

  .را مشاهده کرده و از گود خارج ماندند
د        –کارگران مخالف مبارزه برای اصالحات نيستند  ارزه می کردن ه مب انون بيم رای ق ا ب در . آنه

ا حداقل اصالحات        د ت تفاده کردن ق وکاليشان از هر فرصتی اس ارگران از طري دومای سوم، ک
تند بلکه      ولی . کوچک را به دست بياورند انه نيس ه افس انون بيم نکته اينجاست که دومای سوم و ق

د، در حاليکه  ايق سياسی ان د تحت» آزادی اجتماعات«حق انف وع ن روم  ای هسلطنت سوم ژوئ
  .توخالی از طرف ليبرالهای فاسد است

ي   –حتی هم اکنون مخالفت آنها با انقالب محرز است  . ليبرالها دشمنان انقالب هستند دهای س اه بان
ه ا نياموخت ه آنه ای سوم ب د دوم اری بگذارن ه کن رس از انقالب را ب ه ت د ک ان از . ان ا ترس ليبراله

د  ا امي الب، خود را ب انونیانق ا  اصالحات ق رم ه ارگران يکی از آن رف رای ک تسلی داده و از ب
  .يعنی آزادی اجتماعات را طلب می کنند

انۀ     ه افس ارگران ب انون اساسی  «ولی ک تبداد افسار      تحت شرايط   » ق ای عمومی، اس دان آزاديه فق
د     ادی ندارن ای سوم اعتق ارگران آزادی اجتماعات را   . گسيخته و دوم ه ک د و     مجّدان طلب می کنن

  .و برقراری جمهوری مبارزه می کنند برای سرنگونی سلطنتبرای آزادی تمام مردم،  بنابراين
ود     ن حقيقت ب ده اي ه نشان دهن ل و م ای آوري ا يک    اعتصابات در ماهه ا ب ه پرولتاري اعتصاب ک

راری  . بپا خاسته است انقالبی تلفيق اعتصاب سياسی و اقتصادی، ميتينگهای انقالبی و شعار برق
يده شد         يش کش ه پ اه م ورگ در اول م ايق     –جمهوری که توسط کارگران سن پترزب ن حق ام اي تم

  .بود اعتالی انقالبیدليل قاطع شروع يک 
ی در روس رايط عين ع، ش تدر واق ين اس ود: يه چن ی ت ارزۀ انقالب ا مب ت  ای هپرولتاري را جه

د      ی ياب زايش م لح اف ای مس اآرامی در نيروه رده است و ن از ک زاری آغ لطنت ت رنگونی س  –س
د  نشانی بر آنکه آنها به مبارزه پيوسته ا روی      . ان ان دمکرات از ليبراله ين پيشروترين دهقان همچن

  .روی می آورند بر می گردانند و به پيشاهنگ طبقۀ کارگر
الب،  ا، دشمنان انق ال، ليبراله ن ح طدر اي انونی«راه  فق ه و » ق يش گرفت هرا در پ انقالب  برعلي

يش می        تحت » آزادی اجتماعات «) پوچ و دروغ ای هوعد(وعده  ه پ زاری را ب سلطنت روسيه ت
  !کشند

ه  سلط -١: و نيروهای واقعی اجتماعی اينها هستند. چنين است شرايط واقعی سياسی نت تزاری ک
ه  انون«هم ه است؛  » ق خره گرفت ه مس رال  -٢را ب ورژوازی ليب رس   –ب ه از ت ب ک لطنت طل س



ق   ه تلفي ه ب د ک ی کنن اهر م الب تظ د و؛ » آزادی«انق اد دارن زاری اعتق م ت ای  -٣و رژي دمکراته
ته است    ر برخاس وده : انقالبی؛ که از ميان اين دستۀ آخری هم اينک يک رهب ه     ت ارگران ک های ک

  .وانان و سربازان از هلسينگفورس تا تاشکند، به دعوت آنها جواب مثبت می دهندمل
ورد     ان در م الل طلب رايط ، صحبت انح ن ش ت اي ات«تح ده » آزادی اجتماع ور نااميدکنن ای   بط

انونی        »اصالحات«از ميان کليه ! احمقانه است رم ق ارگری يک رف رال ک ، حضرات سياست ليب
انونگرائی      يک وعده نيست، برگزيده را که هيچ چيز مگر غيرممکن ازی ق ا ب اند و خودشان را ب

  .اند سرگرم کرده» اروپائی«
د       ! چنين نخواهد شد ار می زنن رال را کن ارگری ليب ا و سياستهای ک ا از  . کارگران ليبراله  هر آنه

ارزۀ         رده و آن را موضوع مب رداری ک ره ب رفرمی که واقعًا يک مسئله فوری باشد حمايت و به
ا د داد  نخودش رار خواهن ارم    –ق ای چه م در دوم وم و ه ای س م در دوم ا   –ه ه ت ه گرفت از بيم

  .افزايش دستمزدها برای آنهائی که در ادارات برده وار کار می کنند
رم های سياسی      انونی ولی کارگران وعده توخالی و مضحک رف ه     تحت  ق تبداد را ب حاکميت اس

راری    هه توسط تودباشد که مبارزه انقالبی ک. مسخره می گيرند ها جهت سرنگونی سلطنت و برق
ه اگر انقالب     ! جمهوری شروع شده، از نظر وسعت و شدت رشد کند د داد ک مبارزه نشان خواه

د  وردجدي ای      شکست بخ نهاد راهه ی پيش ود، ول د ب ه خواه انونی چ د ق يم بن ای ن رم ه ه رف نتيج
ود     ه ت ز ب ا، در ح   هغيرانقالبی و رفرم های قانونی صلح آمي ه شروع يک تعرض      ه ال حاضر ک

  .ساخته است) ١(»آدم توی غالف«انقالبی است کاری است که فقط از 
ر سلطنت  . تعرض انقالبی که شروع شده است، شعارهای انقالبی را طلب می کند ده  ! مرگ ب زن

  !باد جمهوری دمکراتيک، هشت ساعت کار و مصادره کليه زمينهای مالکين
  

  ١٩١٢) اوت ١٢(ژوئيه  ٣٠ – ٩شماره  –رابوچيا گازتا 
  ٢۴٢صفحه  – ١٨جلد  –مجموعه آثار  –لنين 

  

  توضيحات
  
ام است      –آدم توی غالف  -١ ين ن ا هم ارز     . شخصيت اصلی داستان چخوف ب ه ب ه نمون مردی ک

  .انسان کوته نظر بی فرهنگی است که با هر چيز بديع و نو مخالفت می کند
  
  

  )١(اشکال جنبش طبقه کارگر 
  

  )انه ها و تاکتيکهای مارکسيستی تعطيل کارخ( 
  
  

ل کارخان  ا هتعطي ان      *ه ترک مي ۀ مش يلۀ موافقتنام ه وس ارگران ب ی ک ته جمع راج دس ی اخ ، يعن
د      اب، پدي دازۀ اعتص ه ان ت ب رمايه داری، درس ۀ س ک جامع ان، در ي ی ضروری و ا هکارفرماي

                                                 
ۀ     * ه کلم ه صورت    Lockoutدر ترجمۀ اين مقال ه   « ب ل کارخان ده ا  » تعطي ه ش انگر    . ست ترجم ه بي ن کلم اي

ه                 ن صورت ک ه اي د، ب ارگران بکار می برن ارزات ک ری مب ام اوج گي ه هنگ ه سرمايه داران ب سياستی است ک



ر دوش ت        . اجتناب ناپذير است دۀ خود را ب امی سنگينی خرد کنن ه تم دگان خرد   سرمايه ک وليدکنن
ا            ارگران را ت دگی ک ه شرايط زن د ک د می کن د، پيوسته تهدي خانه خراب و پرولتاريا قرار می ده

د ه مرگ از گرسنگی نماي ان را محکوم ب ائين آورده و آن ام کشورها . سطح گرسنگی پ و در تم
ورت دور     ه ص ی ب ت، حت وده اس واردی ب ارزۀ      هم ت مب ه شکس ا، ک دگی ملته ل از زن ای کام ه

  .رگران آنها را به ورطۀ فقر وحشتناک و وحشت از گرسنگی افکنده استکا
ار     –مقاومت کارگران، از عمق شرايط زندگيشان   روی ک رد    –فروش ني ا در  . نشأت می گي تنه

د      ارزه شان باي نتيجۀ چنين مقاومتی است که عليرغم قربانيهای بيشماری که کارگران در طی مب
ه سطحی  ود ب د ب ادر خواهن د، ق د بدهن ان دست يابن ل در زندگيش ل تحم ه . قاب ر چ رمايه ه ا س ام

ز    ان ني ی نواي اران و ب داد بيک ه و تع ترش يافت اکتوری گس رکتهای مانوف ود، ش ی ش ر م متمرکزت
ه           رای ب ارزه ب رار دارد؛ در نتيجه مب ا ق ا خواست پرولتاري ار اينه افزايش می يابد، و البته در کن

ر می شود    دست آوردن شرايط مناسب زندگی، از هر  ه    . زمان ديگری مشکل ت دگی ک ۀ زن هزين
  .در سالهای اخير به سرعت باال می رود، معموال همۀ کوششهای کارگران را خنثی می سازد

ود      هتشکيالت کارگران، و در پيشاپيش و مقدم بر همۀ آنها اتحادي  ا جذب ت ارگری، ب های   ههای ک
ازمان يافت ارزۀ س ه مب ا ب ری از پرولتاري دتر و هر چه وسيع ت ارگران را نقشه من ه، مقاومت ک

ر          . سيستماتيک تر می کنند ارگری سرسختانه ت ه های ک واع مختلف اتحادي ا وجود ان اعتصابها ب
وند ارز: می ش ا هر مب د، ام ر رخ می دهن داد کمت ا در تع ری برخوردار ا هآنه اد بزرگت ی از ابع

  .است
. يند، و متقابال مبارزه را تشديد می کنندها به واسطۀ تشديد مبارزه به وجود می آ هتعطيلی کارخان

ات خود    پرولتاريا با شرکت در مبارزه و گسترش آگاهی طبقاتی خويش و نيز تشکيالت و تجربي
ۀ سرمايه داری     ونی کامل اقتصادی جامع ه دگرگ ارزه، هر چه بيشتر متقاعد می شود ک در مب

  .ضروری است
مبارزه، انتقال ماهرانه از يک شکل به شکل   مختلفتاکتيکهای مارکسيستی، شامل تلفيق اشکال 

ه هر يک از            هديگر، افزايش مداوم آگاهی تود وده، ک ان ب ۀ فعاليت مشترک آن ا و گسترش دامن ه
ارزۀ         ه يک مب ًا، ب ا، مجموع اينها، بطور جداگانه می تواند تعرضی يا تدافعی باشد، و همگی آنه

  .قاطع تر و شديدتر بيانجامند
ای    چنينساسی برای روسيه از يک شرايط ا گسترشی در مبارزه، آنگونه که در کشورهای اروپ

غربی مشاهده می کنيم، يعنی دست زدن به مبارزه از طريق اتحاديه هائی که کامال تثبيت شده و  
  .منظمًا گسترش می يابند، برخوردار نيست

بش اعتصا   بی روسيه  بر خالف اروپا که مدت زيادی از آزادی سياسی برخوردار بوده است، جن
ونی «از وراء محدودۀ تنگ  ١٩١٢-١۴در سالهای  ر رفت  » ترديوني ن را   . فرات ا اي منکر  ليبراله

ارگری   –، در حاليکه سياستمداران ليبرال شدند ان  (ک ا    ) انحالل طلب د، ي از درک آن عاجز ماندن
تند    ر روی آن بس ود را ب مان خ د      . چش رار کنن دان اق ه ب اخت ک ا را وادار س ايق آنه ا حق ر د. ام

ذيرش        ا، پ ارۀ حوادث لن ام استيضاح درب اری سخنرانی ميليوکف در دوما، به هنگ ا   اجب راه ب ، هم
راه حسرت و افسوس        (تأخير، مرّددانه و افالطونی  ه هم ؤثر، بلکه ب راه کمک م ) يعنی نه به هم

انحالل طلبان با صحبتهای ليبراليشان در مورد . جنبش طبقۀ کارگر کامال صريح بود کلیاهميت 
ز مخالفتشانو » ون اعتصابجن« ا تلفيق انگي زاه هب ا انگي بش اه هی اقتصادی ب ی ديگر در جن

                                                                                                                                                                  
ه      دون توجه ب د را ب واحدهای توليدی که در آنها کارگران از تشکل، آگاهی و روحيۀ انقالبی بااليی برخوردارن

  .مترجم –متفرق و منفعل سازند سوددهی واحد مربوطه تعطيل می کنند تا کارگران را 



ژوف و شرکاء در سال     (اعتصابی  ان ي رده    ١٩١٢به خواننده يادآوری می کنيم که آقاي شروع ک
ين  . ، باعث برانگيختن بيزاری بر حق کارگران گشتند!)حرف بزنند اين سبکبودند که به  به هم

امال       دليل است که ک ارگر ک ۀ ک بش طبق ان را در جن از «ارگران مصممانه و آگاهانه، انحالل طلب
  .»پستشان برکنار کردند

ان    ا نارضايتی در مي زل ي ه تزل بش اعتصابی هيچگون ه جن تها نسبت ب ورد مارکسيس يوۀ برخ ش
ل شدن کارخان    . کارگران پديد نياورد حتی  را  اه  هبه عالوه، مارکسيستهای متشکل، اهميت تعطي

د     ) ٢( ١٩١٣ز فوريۀ ا رده بودن ابی ک مًا ارزي ا در عرص    (رس ه انحالل    هحقيقت اينست، ام ای ک
د    ی بينن ا، نم ان ليبراله ن بردگ ان، اي ۀ  ). طلب ن، در فوري يش از اي می  ١٩١٣پ ميم رس ، تص

ل کارخان      د آن را در   و ضرورت آنکه    اه  همارکسيستها بطور واضح و آشکاری از تعطي ا باي م
اوش       . صحبت می کرد ساب بياوريمتاکتيکهايمان به ح ا ک ه حساب آورد؟ ب د ب ه باي آنها را چگون

ودن           ايگزين نم ارزه، ج ر شکل مب ا تغيي دام مشخص، ب ين   (دقيق در اهميت عملی هر اق ًا هم دقيق
ود ده ب نهاد ش ه پيش ومی،   !) کلم رايش عم ه گ ر، بطوری ک ای شکل ديگ ه ج کلی ب ه ش اء ب ارتق

از آگاهی طبقاتی برخوردارند، به خوبی با موارد مشخصی که کارگرانی که . اشکال باالتر باشد
ده است،        ذارده ش ايش گ ه آزم اريخی ب جنبش به اشکال ديگری ارتقاء پيدا کرده و از نقطه نظر ت

  .است، آشنا هستند» نامفهوم«و » بيگانه«يعنی چيزی که فقط برای انحالل طلبان کامال 
شعار صريح    اه  اعالم شد، پراوديست   اه هارخاندر بيست و يکم مارس، به محض آنکه تعطيل ک

ه        نگذاريد: خود را اعالم داشتند د؛ فعال دست ب ا را انتخاب کنن کارفرمايان زمان و شکل عمل م
ی کارگری و مارکسيستها متشکل می دانستند و می ديدند که اين شعار اه هاتحادي! اعتصاب نزنيد

يای پيشاهنگی تنظيم شده که انتخاب نمايندگانش است که به وسيلۀ همان اکثريت پرولتار خودشان
ون   ) ٣(»هيئت بيمه«را برای  م اکن ام تأمين کرد، و ه ورگ را      تم ارگران سن پترزب ای ک فعاليته
  .فريادهای نفاق افکنانه و ليبرالی انحالل طلبان رهبری می کند عليرغم

تند      شعار کارگرانی –حاال دست به اعتصاب نزنيد  –شعار بيست و يکم مارس  ه می دانس ود ک ب
ود شکلی    ارزه [قادر خواهند ب ايگزين را ] از مب د         ج ه دارن تند ک د، و می دانس شکل ديگر آن کنن

ه      –از طريق تغيير مداوم اشکال مبارزه  –مبارزه می کنند و به مبارزه شان  ی ب اء کل رای ارتق ب
  .سطحی باالتر ادامه خواهند داد

ان مي   ارگر    کارگران می دانستند که نفاق افکن ۀ ک بش طبق ا     –ان جن ان و نارودنيکه  –انحالل طلب
ه         د ک اده بودن يش آم د و از پ اد کنن اق ايج سعی خواهند کرد در اين مورد نيز در ميان کارگران نف

  .در مقابل آنها ايستادگی کنند
ت     ان خواس ک، مخالف ب و نارودني الل طل ای انح ارس، گروهه م م ت و شش تدر بيس  اکثري

يار عادی    کارگران آگاه سن پتر ان بس زبورگ و روسيه، مهمالت بورژوايی را که در اردوگاه آن
د ان چاپ کردن ه ش ا . است، در روزنام ان(نارودنيکه ه تشويق انحالل طلب ه ) ب د ب شروع کردن

ا      (» بی فکری«صحبت کردن از  دازۀ نارودنيکه ه ان د هيچکس ب کارگران آگاه مدتهاست می دانن
ان سخنرانی  در حالی که انحالل ) بی فکر نيست د    اه  طلب ی می کردن ن سخنرانيها در   (ی ليبرال اي
ه و محکوم شد   ۴٧شمارۀ  *پوت پراودی د  ه، مورد تحليل قرار گرفت ه     ) ان د ک و اصرار می کردن

ه  ... نه، نه اينکه به اشکال باالتر مبارزه دست بزنند بلکه  ... بجای اعتصاب، کارگران بايستی  ب
  !ندتوسل جوي» قطعنامه«عريضه نگاری و 
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ا را        ۀ نارودنيکه انی احمقان ل زب ان و بلب کارگران پيشرو، توصيۀ ليبرالی و شرم آور انحالل طلب
  .به کناری انداخته و راه خود را ادامه دادند

ل کارخان   مشخص کارگران، تصميم قبلی را، مبنی بر اينکه در موارد  ، بايستی اشکال   اه  هتعطي
ناختند   و باالتر مبارزه با توجه به موارد م معين شخص جايگزين اعتصاب شود به درستی می ش

  .و آن را به درستی به کار بستند
ل کارخان  ود از تعطي ز خ ه هدف تحريک آمي تند ب ان نتوانس د اه هکارفرماي ارگران . دست يابن ک

ارزه را در صحن ارگران    همب ع ک ان موق د؛ در هم ود نپذيرفتن رده ب اب ک ان انتخ من ش ه دش ای ک
بش           تصميم مارکسيستهای م ه اهميت جن اه نسبت ب رژی بيشتر و آگ ا ان ار بسته و ب تشکل را به ک

  .خويش، مسير قبلی خود را ادامه می دهند
  

  ۵۴شماره » پوت پراودی « 
  ١٩١۴چهارم آوريل 

  
  ترجمه شده از جلد بيستم مجموعه آثار لنين، متن انگليسی

  
  توضيحات

  
ا   » )و تاکتيکهای مارکسيستی اه هتعطيل کارخان(اشکال جنبش طبقۀ کارگر«مقالۀ  -١ در رابطه ب

ی کارخان ه از طرف صاحبان کارخان اه هتعطيل ارس اه هک تم م ورگ در بيس دوم (ی سن پترزب
  .اعالم گرديد، نوشته شده است ١٩١۴) آوريل

ه در کارخان       ١٩١۴در مارس  انی ک ان زن دد مسموميت در مي وارد متع ی تريگولنيک در  اه  ه، م
ی کردن   ار م ورگ ک ن پترزب ی از     س اب در بخش ومی و اعتص م عم ث خش د و باع اهده ش د مش

ی کارخان   هصاحبان کارخان. پايتخت گرديد د   اه  ههای سن پترزبورگ متقابال با تعطيل . جواب دادن
ی حدود        هصاحبان کارخان  د در نتيجۀ تعطيل ا گزارش کردن ا در يک روز     ٧٠٠٠٠ه ارگر تنه ک

ر     هاعتصاب تود هدف اين کار تحريک کارگران به يک. اخراج شدند ن طريق بهت ای بود تا از اي
ری بلشويکها تحريک نشدند    . بتوانند دامنۀ جنبش کارگری را محدود نمايند . اما کارگران به رهب

ط تشخيص داده شد و       راودا با توجه به تعطيلی ها، اعالم اعتصاب عمومی غل ه    پ ارگران را ب ک
ود   ا     ای در کا هاشکال ديگر مبارزه مانند ميتينگ های ت رخانجات و تظاهرات انقالبی در خيابانه

ارگری سوسيال دمکرات روسيه اعالمي       . دعوت کرد ورگ حزب ک ای منتشر   هکميتۀ سن پترزب
ل   ارم آوري اهرات چه ه در تظ ت ک ارگران خواس رد و در آن از ک الگرد ١٩١۴ک ين س ، دوم

  .تيراندازيهای لنا شرکت نمايند
ۀ  ود، روزنام راودیروز موع وت پ رمقا پ ا س د  هلب ين منتشر ش ۀ « -ای از لن بش طبق اشکال جن

ارگر ه اجرای . »ک ارگران را ب ازه می داد، ک اکم اج ه شرايط سانسور ح ايی ک ا آنج ه ت ن مقال اي
و       ارگری سوسيال دمکرات روسيه در کراک ترکًا    دستورات جلسه کميتۀ مرکزی حزب ک ه مش ک

افتن     ا  هشيو «همراه با کارگران اتخاذ شده و در آن ضرورت ي ی     ه ه تعطيل ارزه برعلي د مب ی جدي
انی    «و نيز » ها هکارخان ه جای اعتصاب سياسی     » ميتينگهای انقالبی و تظاهرات انقالبی خياب ب

از   . ذکر شده بود، دعوت می کرد ورد ني لنين تأکيد خاصی بر تظاهرات انقالبی به عنوان شکل م
  .آن زمان مبارزه داشت



د ب       ی قدرتمن اهرات انقالب ک تظ ا ي ارگران ب د   ک خ دادن زب پاس ت ح اهرات را . ه درخواس تظ
تظاهرات   سورنايا رابوچايا گازتا روزنامۀ انحالل طلب. های بورژوايی گزارش کردند هروزنام

رده باشد و حتی         ورگ ک ۀ سن پترزب دۀ کميت را گزارش کرد بی آنکه ذکری از اعالميۀ توزيع ش
ر     . رار دادرا نيز مورد حمله ق » اشکال جنبش طبقۀ کارگر«مقالۀ لنين،  ارگران درگي ه ک وقتی ک

ارگران    همبارز ه ک آرامش را حفظ   «ای حاد با سرمايه داران بودند، انحالل طلبان می خواستند ک
ار انحالل    . و به بلشويکها به خاطر سازماندهی تظاهرات انقالبی حمله می کردند» کنند ين رفت لن

ه       ان را نسبت ب د و طرز برخورد آن ان را دهشتناک خوان ل،   طلب ارم آوري ی چه تظاهرات انقالب
در گزارش کميتۀ مرکزی حزب   . ای تيپيک از درهم شکستن کار غيرقانونی توصيف کرد هنمون

کارگری سوسيال دمکرات روسيه به کنفرانس بروکسل لنين بخش بزرگی را به افشای فعاليتهای 
ان اختصاص داد  الل طلب ه صفحات .(انح ار لن   ۵٣۵-۴٩۵ب ه آث تم مجموع د بيس ان جل ه زب ين ب

  )انگليسی مراجعه نماييد
ارگران       اشاره به  -٢ ا ک کنفرانس کميتۀ مرکزی حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه است ب

 ١٩١٢دسامبر  ٢۶کنفرانس در کراکو از . ناميده شده» فوريه«که به داليل امنيتی مالقات  حزبی
ۀ   ا اول ژانوي ا  ٨( ١٩١٣ت ۀ  ١۴ت ين، ن  ) ١٩١٣ژانوي ور لن ا حض کايا، ن. ک.ب . ر.کروپس

انونی حزب در    . پتروفسکی و ديگران برگزار شد. ا.بادايف، گ. ی.شاگوف، ا ازمانهای غيرق س
تند    ات حضور داش رياست جلسه   . سن پترزبورگ، منطقۀ مسکو، جنوب، اورال و قفقاز در مالق

رد طرز برخو  «، »اعتالی انقالبی، اعتصابات و وظايف حزب«با لنين بود که گزارشی دربارۀ 
ه      ) متن اين گزارشها در دست نيست (» به انحالل طلبان و وحدت دماتی تهي ه صورت طرح مق ب
امی قطعنام  رده، و تم ود  هک يم نم ا را تنظ ز . ه زارش«و ني ارگری   » گ زب ک زی ح ۀ مرک کميت

  .سوسيال دمکرات روسيه را هم نوشت
اذ ن        » کنفرانس« ارگر اتخ ۀ ک بش طبق وارد جن رين م م ت ورد مه ال   تصميماتی در م ود بطور مث : م

اختمان          ابی، س د اعتص ه رش بش رو ب وين و جن ی ن تالی انقالب ا اع ه ب زب در رابط ايف ح وظ
ه،    رای بيم ابی ب ارزۀ انتخ ا، مب رات در دوم يال دمک روه سوس ار گ انونی، ک کيالت غيرق تش
اد   ی و اتح ه انحالل طلب ارزه برعلي ک، مب يال دمکراتي ی سوس ازمانهای مل مطبوعات حزب، س

  .یحزب پرولتر
ردن   تصميمات کنفرانس نقش مهمی در تحکيم حزب و اتحاد آن، همچنين در گسترش و منسجم ک

ا       هها و نيز اتخاذ شيو هارتباط با تود ارگر ايف ۀ ک ه رشد طبق های جديد حزبی مطابق با جنبش رو ب
  .کرد
سات بيمه ايست که در رابطه با انتخابات مؤس هاشاره به مبارز» مبارزۀ انتخاباتی برای بيمه« -٣

ت ائيز  . اوج گرف اتی در پ ارزۀ انتخاب وم     ١٩١٢مب زاری در بيست و س ت ت ميم دول س از تص پ
ر می گرفت آغاز شد      ١٢دربارۀ قانون بيمۀ کارگران که تنها  ١٩١٢ژوئن  . درصد آنان را درب

ن به بلشويکها از اين انتخابات برای تبليغات انقالبی استفاده کردند و وارد مبارزه برای دست يافت
ارگری شدند   انونی، بلشويکها       . سازمانها و مؤسسات قانونی ک انونی و غيرق ای ق ا تلفيق فعاليته ب

 ١٩١۴در مارس » هيئت بيمه«انتخابات . موفق شدند نفوذ خود را بر ارگانهای بيمه برقرار کنند
ه تحت نظارت  ور بيم رای ام ارگری ب ای ک د و گروهه زار ش ه » هيئت«برگ تشکيل داده شد ک

 .ارگان رسمی آن شناخته می شد) مسائل بيمه(» وپروسی استراخووانيا«يۀ بلشويکها نشر
************* 
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