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 )١( بی طرفی سنديکاها

 
١٣٨٨ فروردين ٢٣شنبه يک                                                                              رخی  ف.ف: ترجمه -لنين               

  

ناخ  «)٢.( مرکزی حزبمان را در مورد سنديکاها چاپ کرديمقطعنامۀ کميتۀما » پرولتاری «در شمارۀ قبلِی

د که علت تصويب آن به اتفاق آراء در کميته نامه برای خوانندگانش اضافه می کن اين قطعدر گزارش )٣(*»وک

 بلشويکها در اين قطعنامه وجود ازاتی که در مقايسه با مسودۀمتيمرکزی از آن جهت بوده که منشويکها، بخاطر ا

هميشه در هر موردی که » ناخ وک« فقيد، روزنامۀ( صحيح باشد گزارشاگر اين . داشته، به آن رأی موافق داده اند

ميم ص، تنها کاری که برای ما باقی می ماند اين است که از )به منشويسم مربوط می شد، اطالعات کاملی داشت

 در خصوص مسئله مهمی چون سنديکاها يکسوسيال دموکراتفعاليت متحد  را که در جهت قلب، گام بزرگی

ه و به هيچ وجه  بی اهميت بود صحبت می کند کامألهااز آن» ناخ وک«امتيازاتی که . برداشته شده، تبريک بگوئيم

 ٢٠مورخ » رولتاریپ«١٧شماره  درمان اين مسوده همزضمنًا( بلشويکی لطمه نمی زند به اصول اساسی مسودۀ

  .)درج شده است» سنديکاها و حزب سوسيال دموکرات« عنوانآن، با طوالنی درحمايت ازمقالهکنار، در١٩٠٧اکتبر

بنابراين در حال حاضر حزب ما در مجموع خود، قبول کرده است که کار در سنديکاها می بايست نه با روح بی 

حزب  . بين سنديکاها و حزب سوسيال دموکرات، انجام گيردهر چه محکم ترجاد پيوندهای طرفی، بلکه در جهت اي

يک در داخل می بايد منحصرًا به وسيله کار سوسيال دموکرات]  حزباب[ سنديکاها پيوندهمچنين پذيرفته است که 

در شرايطی و جاد کنند، سوسيال دموکراتها بايد هسته های مستحکم حزبی در سنديکاها اي ، صورت پذيردسنديکاها

  .سنديکاهای غيرقانونی بايد تشکيل شوندنمی توانند وجود داشته باشند، که سنديکاهای قانونی 

 دن دو جناح حزب ما در مورد مسئله خصلت کار در سنديکاها، اشتوتگارت در نزديک کر]ۀکنگر [بدون شک

 کائوتسکی در گزارشش به کارگران اليپزيک ذکر قطعنامه کنگره اشتوتگارت، همانگونه که.  مؤثر بوده استبسيار

 تکامل يافته اند و  تا آن تضادهای طبقاتیکه درجۀ بااليی.  می دهدست، به شناسائی اصل بی طرفی پايانکرده ا

جائيکه سياست بی طرفی، اپورتونيسم را در ( طوالنی آلمان  اخير، تجربۀ در تمام کشورها در دورۀها آنتشديد

و ، ) مانعی به وجود آوردسيحی و ليبرالم خاص پيدايش سنديکاهای اينکه در برابرت نمود، بدون  تقويسنديکاها

اعتصاب ( سنديکاها و حزب سياسی را ايجاب می کند  هم آهنگعملی که  پرولترمبارزۀ خاص  آن زمينۀگسترش

 - )نقالب پرولتری در غرب ااحتمالی اشکال الگويی برایتوده ای و شورش مسلحانه در انقالب روسيه به منزله 

  .همه و همه پايه و اساس تئوری بی طرفی را درهم ريخت

ولی . باشد جدیمسئله بی طرفی ديگر موضوع مباحثه و مجادله هم اکنون بعيد است که ، پرولتریدر درون احزاب 

 جناح چپ افراطی  سوسياليست از قبيل سوسياليستهای انقالبی ما که در حقيقتشبهدر درون احزاب غير پرولتری 

  . روشنفکران و دهقانان پيشرو را تشکيل می دهد، وضع به شکل ديگری استايیحزب انقالبی بورژو

                                                 
* Nash Vek  



 بی طرفی ايدهو پلخانف بودند که از » اس ارها« بعد از اشتوتگارت، تنها  در کشور ما است کهاين بسيار نهادين

  . ناموفقبسيارپشتيبانی کردند و آن هم بطور 

 می يابيم که به را دو مقاله ، حزب اس ارها، ارگان)١٩٠٧دسامبر ، ٨شماره (» ترودا زناميا«ماره آخرين شدر

 روزنامه سوسيال سعی می کنند که اظهار اس ارها در اين مقاالت، عمدتأ. داده شده استجنبش سنديکائی اختصاص 

 در جهت ا راحزب در قبال سنديکاه را که بر طبق آن قطعنامه اشتوتگارت، مسئله موضع )٤(»وپريود«دموکرات 

ما در پاسخ خواهيم گفت که اس ارها خود . قطعنامه لندن، يعنی با روحيه بلشويکی حل کرده است، به مسخره بگيرند

  .د را ثابت می کن]وپريود [ را عرضه کرده اند که يقينًا صحت اين ارزيابیمدارکی» ترودا زناميا«در همين شماره 

 ٣ اولين رويارويیو اين يک واقعيت مشخص است که «:  چنين می نويسد١٩٠٥شاره به پائيز  ضمن ازناميا ترودا

سوسيال دموکراتهای منشويک، سوسيال دموکراتهای بلشويک و سوسياليستهای : فراکسيون سوسياليستهای روس

. گردد ه آن زمان برمی، همچنين بجنبش سنديکائی به تبادل نظر پرداختند مورد ديدگاهشان نسبت به  که در،انقالبی

گرديده ) سنديکاهااز (کنگره يک  تشکيلجهت  از درون خود،  ایدفتر مسکو که عهده دار انتخاب دفتر مرکزی

 کالسيک مرزبندی يکمنشويکها . * برپا کرد»المپيا«بود، ميتينگ بزرگی از کارگران عضو سنديکاها را در تئاتر 

 حزب سوسيال دموکرات وظيفه«: برجسته نمودند و هدف سنديکاها هدف حزببين را ارتدکس  اکيدًا یمارکسيست

 چارچوبسرمايه داری است؛ وظيفه سنديکاها بهبود شرايط کار در  سوسياليستی و نابودی مناسبات استقرار سيستم

» رژيم سرمايه داری است تا از اين طريق بتوانند شرايط بهتری برای فروش نيروی کار به نفع کار کسب کنند

  **.بر ميگيرند را در نيستند و همه کارگران يک حرفه معين وابسته سنديکاهايجتۀ گرفته شده اين بود کهنت

است و حرفه  ميان سيتواند تفکيک قاطعی  حاضر نمی بلشويکها اينچنين بحث ميکردند که در شرايطدر مقابل،

 قی ميان حزب سوسيال دموکرات و سنديکاهابايد پيوند عمي« که  گيری ميکردند نتيجهگونه اينوجود داشته باشد، و

 و باالخره اس ارها اکيدًا خواستار عدم وابستگی» . رهبری کند سنديکاها رابايست حزب می آندر ، که ايجاد گردد

 وظايف و فعاليتهای آنها هر گونه محدوديت  ولیصفوف پرولتاريا بودند، سنديکاها به منظور اجتناب از شکاف در

در  ای ه مبارز عليه سرمايه،همه جانبه ای مبارزه را به عنوان  قلمرويی محدود رد کرده، اين وظايف را بهسنديکاها

  ». کردندل سياسی و اقتصادی فرمولهعين حا

و فقط يک آدم کور و يا يک فرد !  را توضيح می دهدواقعيتها، زناميا ترودا روزنامه  خودبدين ترتيب است که

اند اين را نفی کند که از اين سه نقطه نظر ارائه شده، آن نظری که از نزديکی حزب کامال ناتوان از تفکر می تو

قطعنامه اشتوتگارت که برقراری پيوندهای فشرده بين حزب «سوسيال دموکرات و سنديکاها سخن می گويد، توسط 

  ***.» استتوصيه می کند، به تصويب رسيدهو سنديکاها را 

  ، بطور کامال مضحکی استقالل سنديکاها در مبارزه ين موضوع بسيار واضحوش کردن ا مغشاس ارها، به منظور

                                                 
 ٢٦، مورخ ٢ شماره bulleten Muzeya Sodeistviya Trudu که در،رجوع شود به گزارش آن.  در اين ميتينگ حدود هزار و پانصد نفر شرکت کردند *

   ــ لنين.) است»ترودا زناميا«نقل قول از . ( چاپ شده است١٩٠٥نوامبر 
های خود را بدين  آنها برداشتدرک می کردند، به طوری که سخنگوی عجيب و غريبی نسبتًا شکل را به »هواداریعدم «بايد گفت که آقايان منشويکها اين اما   **

 در صفوف حزب  رفقا بشکل انفرادی توصيه می کند که است که های مسکويکای چاپ کننده، نمونه سندراه حل درست مسئلۀ هواداری  يک«:شرح بيان ميکند
  ــ لنين ).ترودا است توضيح از زناميا(» سوسيال دموکرات وارد شوند

 آقايان اس ارها به خاطر  بگذار. را درباره بی طرفی عرضه می کردندعاميانه بلکه برداشتهای ا ديگر نه برداشتهای ارتدکس، منشويکه١٩٠٥ در نوامبر  ***
  لنين ــ !بياورند



کنگره اشتوتگارت به روشنی «: آنان می نويسند.اند کرده، مخلوط های بودن آن حزبقتصادی را با خصيصۀ غيرا

ها را رد منشويکهم  نقطه نظر بلشويکها و نموده است، يعنی اينکه همسنديکاها را تأييد ) عدم وابستگی(استقالل 

حزب و [هر يک از دو سازمان «:گرفته شده استاشتوتگارت اين نتيجه از اين عبارات از قطعنامه » .کرده است

ولی .  دارد؛ ميدان عملی که بايد بطور کامال مستقل در آن فعاليت کند ميدان عمل متناسب با ماهيت خود را]سنديکا

. باال ذکر شدهمانگونه که در ... ، و غيره »د نيز وجود دارديگریدائمًا در حال گسترش به موازات آن، زمينه 

را با مسئله » محدوده متناسب با ماهيتشان«سنديکاها در » استقالل« پيدا می شوند که اين لزوم بنابراين بذله گويانی

  !مخلوط می کنندوابستگی يا نزديکيشان به حزب در زمينه سياسی و وظايف انقالب سوسياليستی 

 ،را با تردستی می پوشانند» بی طرفی«ق، اس ارهای ما مسئله اساسی اصل مربوط به ارزيابی از تئوری بدين طري

 ترجيح آنان بجای اين مسئله اصولی،. عمل می کندنفوذ بورژوازی بر پرولتاريا   تقويتدر خدمت تئوری ای که

 را  و اين کار صحبت کنندجود داردکه در آن احزاب متعدد سوسياليست وفقط از وضعيت بخصوص روسيه  اند داده

 چنين می زناميا ترودا.  عرضه کننددروغينای   آنچه را که در اشتوتگارت گذشته است با جلوهچنان انجام دهند که

هيچ جای ابهامی در قطعنامه اشتوتگارت وجود ندارد، زيرا آقای پلخانف در طی سخنرانی که به عنوان «:نويسد

ره بين المللی ايراد کرد، هر نوع ترديد يا ابهامی را برطرف نمود و تاکنون ما هيچ نماينده رسمی حزب در کنگ

نطق رفيق پلخانف صفوف يک اين "اعالم موضعی از طرف کميته مرکزی حزب سوسيال دموکرات مبنی بر اينکه 

  .»... در دست نداريم " را از هم می پاشدحزب متحد

 .با طعنه سخن بگوييدکميته مرکزی ما به پلخانف   ازاخطاردادن  که راجع به شما طبيعتًا حق داريد! آقايان اس ارها

 کادت مآبانه آقای گرچونی را  به حزبی که رسمًا اعالم سلوکشما کامال حق داريد که فکر کنيد می توان مثال

 دموکرات در؟ پلخانف نماينده حزب سوسيال يک دروغ آشکار گفتولی چرا بايد . ، احترام گذاشتمحکوم نمی کند

عالوه بر اين، او نقطه نظرات حزب سوسيال . ، او تنها يکی از سی و سه نماينده آن بود نبود اشتوتگارتکنگره

 بود که در مقابل حزب  آننمايندگی نمی کرد، بلکه بيان کننده نقطه نظرات اپوزيسيون فعلی منشويکیدموکرات را 

 که به اين اس ارها نمی توانند از اين امر بی اطالع باشند،.  استسوسيال دموکرات و تصميمات لندن آن قرار گرفته

  .می گوينددروغ  عمدًامعنی است که 

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

 ًا متفق همهتهدر مقابل اين حرف، اعضاء کمي. ". خواهد بود مضر روسيهدرکردن اختالفات سياسی در سنديکاها، 
به هيچ وجه سنديکاها و اعضاء آنها را "، و اينکه آنها کرد از قطعنامه کنگره تفسيری چنين نبايداعالم نمودند که 

 اينکه آنها همانطور که در قطعنامه گفته شده، خواستار ،"ه پيوستن به حزب سوسيال دموکرات نخواهند کردوادار ب
  ). می باشدزناميا تروداتأکيدها از (». خواهند بود" آنهااستقالل کامل"

 که سؤال کرد  بود بلژيکی، اين يک رفيقکميتهدر ! زناميا تروداآقايان ، داريد مسائل را با هم مخلوط می کنيدشما 

 به او پاسخ دادند که همهآيا می توان اعضاء سنديکا را وادار به عضويت در حزب سوسيال دموکرات نمود و 

 به قطعنامه را پيشنهاد از طرف ديگر پلخانف يک بند اصالحیولی . صحبتی از اين مسئله نمی تواند در ميان باشد



ی پذيرفته شد، ولی نه به اين بند اصالح. »تاز نظر دور داشنبايد وحدت سازمان سنديکائی را «:گفت  که میکرد

ی رأی وکرات روسيه به نفع اين بند اصالح، سخنگوی نظرات حزب کارگری سوسيال دم*رفيق وئينف(اتفاق آراء، 

  .قضايا بدين قرار بود). داد، کاری که به عقيده ما صحيح بود

اما اين . اين کامال صحيح است. ائی را از نظر دور بدارندسوسيال دموکراتها هيچگاه نبايد وحدت سازمان سنديک

 کنند، تعمق» وحدت سازمان سنديکائی«ه اين برای اس ارها نيز معتبر است و ما از آنان دعوت می کنيم که دربار

 به ذهن هيچ کس ! را می طلبدسی استقرار پيوندهای فشرده با سوسيال دموکراآن هم در زمانی که سازمان سنديکائی

 اين ترس اس ارها ؛»نمايدوادار «خطور نکرده بود که اعضاء سنديکا را به پيوستن به حزب سوسيال دموکرات 

نزديک شدن به حزب اعالن  اين مطلب که کنگره اشتوتگارت و.  را برايشان ايجاد نموده بودبود که چنين توهمی

 را ممنوع کرده  برای سنديکاهاندگی واقعی،، يعنی در زهايی را عمال پيوندچنينسوسيال دموکرات يا برقراری 

  . استباشد، يک داستان جعلی

انی را برای تسخير سنديکاها و قرار راتهای روسيه کارزار قاطع و بی امسوسيال دموک«: می نويسدزناميا ترودا

ار را انجام می بلشويکها بدون اينکه نظر خود را پنهان کنند اين ک. اند هدادن آنها تحت رهبری حزب خود آغاز کرد

بنام اتوريته انترناسيونال ! درست است آقايان اس ار. » ...اند و منشويکها راه پوشيده تری را انتخاب کرده... دهند 

بدون اينکه «کارگری، شما حق داريد از ما بخواهيد که اين مبارزه را با ظرافت و با حسابگری به پيش ببريم، 

ما با کمال ميل اين را می پذيريم و از شما نيز می خواهيم که آنرا . »ور بداريموحدت سازمان سنديکائی را از نظر د

  !قبول کنيد، ولی ما از کارزار خود دست برنخواهيم داشت

آری، پلخانف واقعًا اين سخن ...  پلخانف گفته است که وارد کردن اختالفات سياسی در سنديکاها مضر است ولی

ن اس ار هم طبيعتًا الزم بود که به آن می چسبيدند، به همان ترتيب که همواره به ابلهانه را اظهار داشته و آقايا

، بلکه يريمگب سخنان پلخانف الهام به هر حال ما نبايد از. پيروی را دارند، می چسبندچيزهائی که کمترين ارزش 

مثال کوچکی . ممکن نيست» وارد کردن اختالفات سياسی«بايد قطعنامه را در مد نظر قرار داد که اجرای آن بدون 

 ما .»تئوری هماهنگی ميان منافع کار و سرمايه باشند«قطعنامه کنگره می گويد که سنديکاها نبايد تابع . بزنيم

 که در جامعه بورژوايی خواستار تقسيم مجدد اراضی بطور برابر یا یل دموکراتها می گوئيم، برنامه ارضسوسيا

و حتی ( چنين اختالفاتی  ما همواره با اين*.ن منافع کار و سرمايه بنا گرديده استباشد، بر پايه تئوری هماهنگی ميا

آورد، مخالفت  میلطمه وارد ...  به وحدت در جريان اعتصابات و غيره  که)اختالفاتی با کارگران سلطنت طلب

 سنديکاهای تمام  بطور اعم و درصفوف کارگراندر » وارد کردن اين اختالفات«خواهيم کرد، ولی هيچگاه از 

  .کارگری بطور اخص، سر باز نخواهيم زد

  .اوال احزاب متعدد سوسياليست فقط در روسيه وجود ندارد. اشاره پلخانف به يازده حزب هم از اين عاقالنه تر نيست

  الدموکراتها و اس ارها، زيرا کام  وجود دارد، سوسيال  با اهميت سوسياليسِت رقيِبروسيه فقط دو حزبثانيًا در 

  ثالثًا مسئله متحد ساختن احزاب واقعًا سوسياليست، .  را هم در همين کيسه بريزيم احزاب ملیهمۀ احمقانه است که

                                                 
* Voinov 

ان فيرسف        .  اکنون اين را پذيرفته اند و لذا گامی قطعی به سوی مارکسيسم برداشته اند نيزبرخی از اس ارهاحتی   * سيار جالب آقاي ازه و ب اب ت ه کت رجوع شود ب
)Firsov ( و ياکوبی)Jacoby (سخن خواهيم گفت» پرولتاری«ح با خوانندگان که ما در آينده درباره آن بطور مشرو).لنين-)۵ .  



  و در همه جاما همواره.  را مخدوش می کندميان کشيدن اين، پلخانف موضوعه کامال بخصوصی است؛ با بمسئله 

قه کارگر کوشش کنيم؛ حال اين امر که کدام حزب، طببايد در جهت نزديک کردن سنديکاها به حزب سوسياليست 

، حزب سوسياليست واقعی و حزب واقعی طبقه کارگر است، مسئله ويژه  مفروضی مليتدر اين يا آن کشور و با هر

 مبارزه بين نتيجه المللی نيستند که درباره آن تصميم می گيرند بلکه  بينهای  کنگرههای اين قطعنامهای است و 

  .شور استاحزاب هر ک

 ١٢شماره مقاله وی در در درباره اين موضوعنقطه نظرات به غايت نادرست رفيق پلخانفنمونه بارزی از

دهد که می ، پلخانف به لوناچارسکی رجوع مي٥٥صفحه در. عرضه شده است)٦(*نشريه سورمنی مير) ١٩٠٧(

 :پلخانف به لوناچارسکی پاسخ می دهد. کردندموعظه می  های آلمانی بی طرفی سنديکاها را گفت رويزيونيست

سنديکاها اين حرف اينست که بايد از طرف باشند، ولی منظورشان ازد بی گويند سنديکاها بايرويزيونيست ها می «

پايان بخشيدن به بی طرفی «:و پلخانف چنين نتيجه می گيرد» . استفاده کردت مبارزه برعليه مارکسيسم ارتدکسجه

 "ايدئولوژی"اگراکيدًا به حزب وابسته گردانيم، وتنگاتنگ وبطورسنديکاها را ما اگر. نداردسنديکاها فايده ای 

انتقادات به "بود برای اهد طرفی سنديکاها تنها پيروزی جديدی خوحذف بی شود، درحزب پيروزرويزيونيستی 

  .»"مارکس

 از مسئله و پرده ، روشی مبتنی بر گريز زدنخانف می باشداين نوع استدالل، نمونه يک روش بسيار متداول نزد پل

،  ديگر آن حزباقعًا پيروز شود، پساگر در حزبی ايدئولوژی رويزيونيستی و. پوشی بر روی جوهر اساسی بحث

 که  و مبارزات و انشعاباتی  شکل گيری حزب نحوهمسئله به هيچ وجه بر سر. حزب سوسياليست طبقه کارگر نيست

 حزب سوسياليست  مسئله بر سر اينست که در هر کشور سرمايه داری يک.ی پيوندند نيستدر جريان آن به وقوع م

بطور منافع طبقاتی بورژوازی . باشد يف روابط اساسی بين آنها می وظيفه ما تعرند، و وجود دارو سنديکاها

 اتی محدود و محقر در چارچوب نظمکه فعاليت سنديکاها را به اقداممی انجامد  غيرقابل اجتناب به کوشش برای اين

 و تئوری بی ؛ ميان آنان و سوسياليسم جلوگيری به عمل آورد ای رابطه هر موجود تنزل داده، از ايجاداجتماعی

درون حزب سوسيال  ی رويزيونيست ها. است بورژوازیهای کوشش اين طرفی سنديکاها پوشش ايدئولوژيِک

  . خواهند يافتدر جامعه سرمايه داری ی برای خود هميشه راه به هر ترتيب که شدهدموکرات

 از بی طرفی سنديکاها به عنوان وسيله ای  سنديکايی کارگران در اروپا، حمايتمسلمًا، هنگام تولد جنبش سياسی و

 چندانی نيافته بود و بورژوازی هم تکاملنسبتًا برای گسترش پايه اوليه مبارزات پرولتری در زمانيکه اين مبارزات 

ولی در حال حاضر از نقطه نظر سوسيال دموکراسی .  نداشت، امکان پذير بودهافوذ همه جانبه ای بر روی سنديکان

 که می  را ميخواند پلخانفوقتی که آدم اين تضمين دهی.  استمال نادرستبين المللی، دفاع از چنين موضعی کا

؛ بخصوص  بزند لبخند، تنها می تواند»بودی مارکس امروز هم طرفدار بی طرفی سنديکاها در آلمان م«:گويد

   ماهيت مجموع وشود و ازمارکس بيان مي»نقل قول«يک  ازيکجانبه ایهنگامی که چنين عقيده ای به اتکاء استنباط 

  .  اين آموزش ناديده گرفته ميشودروحبيانات مارکس و 

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

                                                 
* Sovremenny Mir 



الزم به گفتن نيست که ببل در .  چنين بيانی معادل قسم خوردن به ببل و کماکان در گل و الی فرو رفتن است.»آن

جنبش بين المللی کارگری از آنچنان اقتداری برخوردار است و به عنوان يک رهبر آنچنان تجربه ای در عمل کسب 

 که هر بار برايش ه به عنوان يک سوسياليست آنچنان در فکر منافع مبارزات انقالبی است،کرده است، و باالخر

موارد شخصًا خودش را از مرداب بيرون کشيده و ديگران که خواسته % ٩٩پيش آمده که گامی به خطا بردارد، در 

در  رنامه ارضی رويزيونيست ها هنگامی که در دفاع از بببل. اند به دنبال او بروند را نيز از آن نجات داده است

بر روی ضرورت تفکيک اصولی ميان جنگهای تهاجمی و که  گامینه ،به ولمار پيوست) ١٨٩٥در  (*برسلو

سنديکاها را به » رفیبی ط« اعالم نمود که حاضر است  هنگامی که، و همچنين)در ِاسن (تدافعی اصرار ورزيد

، اين  در باطالق گرفتار آيد ببلاور هستيم که اگر پلخانف فقط همراه اين بما بر. ، اشتباه کرد َعلم کندعنوان يک قائده

 از ببل، هنگامی  هنوز معتقديم کهمعذلک ما. رخ نخواهد داد برای او نه به دفعات متعدد و نه در زمانهای طوالنی

  .تقليد کردنبايد که مرتکب اشتباه می شود، 

، بی ، متحد سازيماند هبرد پی شانرانی را که به لزوم بهبود وضع ماديگفته می شود که اگر بخواهيم تمامی کارگ

 اما کسانی که چنين استدالل .طرفی ضروری است، و اين نکته ای است که پلخانف بطور خاص بر آن تأکيد دارد

ست ، حتی در مسئله چگونگی به دًاونی تکامل تضادهای طبقاتی لزوم کنی کنند، فراموش می نمايند که مرحلۀم

برخالف تئوری ای که معتقد .  را به همراه دارد» سياسیاختالفات« در محدوده جامعه معاصر، یآوردن اين بهبود

بطور به ضرورت ايجاد پيوندهای نزديک بين سنديکاها و سوسيال دموکراسی انقالبی می باشد، تئوری بی طرفی 

 خواهد رسيد که تضعيف مبارزه طبقاتی پرولتاريا را  به انتخاب آنچنان ابزاری جهت کسب اين بهبودیاجتناب ناپذير

به ارزيابی يکی از جالبترين حوادث جنبش کارگری  مربوط که اتفاقًا (برجستهيک مثال . به دنبال خواهد داشت

در کنار . ارائه شده که در آن پلخانف از بی طرفی دفاع می کند» سورمنی مير «همين شمارهبه وسيله )  استمدرن

 رهبر شناخته شده کارکنان راه آهن انگليس، ، را مشاهده می کنيم که مشغول مداحی ريچارد بل.E.Pقای پلخانف آ

بل در اين نشريه به . ميان کارگران و رؤسای کمپانی های راه آهن خاتمه داد جدال به توافقنامهمی باشد که با يک 

ترديدی نيست که کوچکترين «: می نويسد.E.Pآقای . مفتخر شده است» روح تمامی جنبش کارگری راه آهن«مقام 

  انجمن آميختۀ خدمۀ راه آهن را که اعضايش به برکت تاکتيک آرام، سنجيده و متعادل، بل توانسته است اعتماد مطلق

چنين ). ٧٥ صفحه ١٢شماره » سورمنی مير«(». به دست آورده استرهبری او را بپذيرندحاضرند بدون ترديد 

د  کارگران را نه مبارزه به منظور پيشبر که هدف از اتحاد- بی طرفی  تئورِی باده و در اساسنباطی اتفاقی نبواست

  . بی ارتباط نمی باشد- بهبود وضعيتشان می بيند  بمنظور رهايی پرولتاريا بلکهجنبش

سيار متعجب  بليسی مطابقت ندارد و آنان احتماالگاما اين نقطه نظر به هيچ وجه با نقطه نظرات سوسياليستهای ان

می شدند اگر مطلع می گرديدند که مداحان بل، بدون اينکه با اعتراضی مواجه شوند، در همان نشريه ای مقاله می 

  .نويسند که منشويکهای شناخته شده ای از قبيل پلخانف، يوردانسکی و شرکاء

   درباره توافقنامه بين بل و کمپانی  نوامبر خود١٦ در سرمقاله )٧( عدالتروزنامه سوسيال دموکرات انگليسی بنام  

  قرارداد صلح را اکيدًااين به اصطالح ما، همصدا با تقريبًا همه اعضاء سنديکاها، «: چنين می نويسدی راه آهنها

                                                 
* Brasslau 



نمی تواند  ... مضحکاين قرارداد  ... برد وجودی اتحاديه را از بين میتمام داليل اين قرارداد ...  محکوم می کنيم 

در شماره » بورنت«و » .ملغی اعالم کنندبالفاصله و خوب است که کارگران آنرا ن الزام آور باشد برای کارگرا

در مورد همين قرارداد چنين » !باز هم فروخته شديم«: ای تحت عنوان نوامبر در مقاله٢٣بعدی به تاريخ 

 به شمار می کشورديکاهای کی از قوی ترين سني] .A.S.R.S [سه هفته پيش شرکت متحد کارکنان راه آهن«:نوشت

 بخاطر آن نبود که کارکنان راه آهن در ات تغييرهمه اينو  ...  تبديل شده استما امروز به يک انجمن امدادرفت؛ ا

 بلکه بدين علت بود که رهبرانشان با سازش نقشه مند و يا از روی حماقت آنان را ،اند هخورديک مبارزه شکست 

با همين  ای مهنا و سردبيری روزنامه اضافه می کند که .»ن فروختندرمايان راه آهکارف مبارزه، به  آغازقبل از

  .دريافت کرده است»  کمپانی راه آهن ميدلنديک بردۀ مزدی«از طرف را مضمون 

. باشد؟ خير چنين نيست» زياده از حد انقالبی«عده ای سوسيال دموکرات » تب و تاب«اينها نشانه های اما شايد 

که حتی نمی خواهد خود را سوسياليست ) .I.L.P(مستقل کارگری  ميانه رو  حزب ، ارگان)٨(*ليبر ليدر] نشريه[

 راه آهن چاپ نمود که در پاسخ به مداحی  سنديکايیکارگران نامه ای از يکی از  خود  نوامبر١٥  شمارۀبنامد، در

 گرفته تا روزنامه محافظه  رينولدزاخبار يکالاز روزنامه راد( تمام مطبوعات سرمايه داری نسبت به بل  وافرهای

 بود که تا به امروز در تاريخ قراردادیرذيالنه ترين «اعالم نموده که قرارداد بسته شده از جانب بل )  تايمزکار

، همين شمارهدر . لقب داده است»  جنبش سنديکايی**مارشال بازن« بل  ريچاردو به. »سنديکاليسم ديده شده است

 زيان آوری است که به خاطر اين توافق» ای پاسخگويیاحضار بل بر« از کارگران راه آهن خواستار يکی ديگر

روزنامه ميانه رو اين  و سردبير. »را به هفت سال زندان با اعمال شاقه محکوم می سازد. . .  راه آهن کارگران«

  .می نامد» نگليس جنبش سنديکايی ا***سدان«در سرمقاله همين شماره خود اين قرارداد را 

ان ، در مي»هيچگاه فرصتی چنين مناسب پيش نيامده بود تا نيروی کار متشکل، در سطح ملی به نمايش گذاشته شود«

  مهلک فقر بين دردآور ایمقاله با مقايسه.  بود مبارزه مستولی شدهراه با ميل بههم» اشتياقی بی نظير«کارگران 

 و آقای بل که ] که نقش نوکری سرمايه داران را به عهده دارد کابينه ایزيرو[آقای لويد جرج «کارگران با پيروزی 

  .خاتمه می يابد»  شتابد میتدارک ضيافتهابرای 

 نمودند  تأييد سازمان مطلقًا روشنفکری، بودند که اين قرارداد رااعضای يک - فابينها - فراطی اهایتنها اپورتونيست

از روی  سرخ بود و اين نشريهصورتش  از خجالت - فابينها هستند که هوادار - The New Age مجله  حتیو

  به صورت رانهافابيجامعه  اجرائی کميته يه بيان تايمزا محافظه کار بورژوۀ که گرچه روزنام اقرار کردناچاری

چ رهبر هي هيچ اتحاديه ای و،سوسياليستیهيچ سازمان «اين آقايان، عوض به غيرازدرج کرده بود، اما درکامل 

  .يری نکرده بود، به نفع موافقتنامه موضع گ)١٠١صفحه  دسامبر٧شماره (»  شناخته شده ایکارگری

   مسئله ديگر بر سر..E.Pبی طرفی به وسيله يک همکار آقای پلخانف، آقای تئوری  بکار بستناينست نمونه ای از 

  فابينهاهمه بورژوازی انگلستان، .  بود موجودجامعهبهبود شرايط کارگران درنبود، بلکه برسر» اختالفات سياسی«

  ه  هم؛ سر باز زدن از مبارزه و به اختيار سرمايه درآمدن، موافقت کردندبه قيمت» بهبودی« با چنين .E.Pو آقای 

                                                 
* Labour Leader 
** Bazaine 

   مترجم- اشاره به قرارداد سدان  ***



 ميخواهد به اکنون پلخانفآيا . دندمبارزۀ مشترک کارگران بوا، همه کارگران سنديکاها، طرفدارسوسياليسته

  ؟بدهدادامه  نزديک سنديکاها و حزب سوسياليست پيوند بجای » بی طرفی «ری ازطرفدا

  فرخی. رجمه ف ت-نينل. ا.و
  ١٩٠٨ فوريه ١٩) سوم مارس (٢٢شماره » پرولتاری«مطابق با متن روزنامه 

  ] متن انگليسی- ٤٦٩-٤٦٠ صفحۀ  مجموعه آثار لنين١٣ترجمه شده از جلد [

  توضيحات
  
، سن »روح زمان«: به معنی(» O Veianiakh Vremeni «کمی تلخيص در مجموعۀبا  »بی طرفی سنديکاها« مقاله لنين با نام -١

  .ايلين. و:  مقاله چنين امضاء شده بوددر اين مجموعۀ. درج گرديد) »يجادا«:  به معنیTvortchestvo، انتشارات ١٩٠٨پترزبورگ، 
) ٢٦ (١٣مورخ » پرولتاری «٢١ا در شماره  قطعنامه کميته مرکزی حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه درباره سنديکاه-٢

  . به چاپ رسيد١٩٠٨فوريه 
، گروههای حزبی را سازماندهی کرده و در اين گروهها  سنديکايی که در درون سازمانهاینامه به اعضای حزب رهنمود ميداداين قطع

 يا بازسازی سازمانهای سنديکايی از اها سنديکدر مواردی که تضييقات پليس امکان تشکيل. تحت رهبری مراکز محلی حزب کار کنند
 در مورد. زی پيشنهاد می کرد که هسته های سنديکايی و سنديکاها به صورت مخفيانه سازماندهی شوندهم پاشيده را ندهد، کميته مرک

ازمانهای محلی  به سزی کميته مرکقطعنامه... ، جمعيت مبارزه با مشروبات الکلی و غيره سازمانهای قانونی از قبيل تعاونی های امداد
هر چه   در بين توده های پيش برد فعاليت حزبحکم سوسيال دموکرات را برایگروههای مست« که درون آنها حزب رهنمود ميداد

برای خنثی کردن هر گونه اقدام منشويکها مبنی بر تعبير اين بخش از قطعنامه در يک جهت . ايجاد کنند »اريا پرولتوسيع تری از
 ا نمی تواند در چارچوب اين انجمن ها پرولتاريفعاليت سازمانيافتۀ«مًا توضيح داد که تی، قطعنامه تأکيد می کرد که بايد لزواپورتونيس

» پرولتاری«.(» در سنديکاها را کم ارزش نمايد پرولتاريا وظايف مبارزاتی سازماندهینبايد«و وجود قانونی سنديکاها » محدود گردد
  ).٤، صفحه ١٩٠٨فوريه ) ٢٦ (١٣، مورخ ٢١شماره 

 ١٩٠٨ تا ١٩٠٥در بين سالهای » تاواريش«روزنامه ای بود که به عنوان تعبير عاميانه ارگان کادتهای چپ ) قرن ما(» ناخ وک «-٣
  .در پترزبورگ منتشر می گرديد

 سردبيری  هيئتانونی توسط بود که به وسيله لنين رهبری می شد و بطور غيرق، روزنامه بلشويکی کارگری)به پيش(» وپريود «-٤
.  شماره آن منتشر گرديد٢٠ در ويبورگ چاپ می شد و ١٩٠٨) اول فوريه( ژانويه ١٩  تا١٩٠٦سپتامبر ) ٢٣ (١٠بين » تاریپرول«
برنامه حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه را به زبانی ساده و قابل درک برای جمع وسيعی از خوانندگان کارگر و » وپريود«

بليغ می کرد و ضمن توضيح تاکتيک سوسيال دموکراتهای انقالبی، يعنی بلشويکها، در عين حال تمام ضرباتی را که تاکتيک دهقان ت
اعتصابات، (اين روزنامه جای مهمی را به مسائل کارگری . اس ارها می توانست موجب گردد، بيان می کرداپورتونيستی منشويکها و 

، به مبارزات دهقانان برای زمين و به جنبشهای درون ارتش، )، فعاليت سنديکايی*)Lock Out(مبارزه عليه بستن کارخانه ها 
  .اختصاص می داد؛ بزرگترين وقايع جنبش کارگری بين المللی در آن بطور وسيعی تفسير می شد

 کارگری سوسيال تفسيرهايی درباره تصميمات پنجمين کنگره حزب: ستونهای بسيار زيادی به زندگی حزب اختصاص يافته بود
پيوندهای فشرده ای با » وپريود«، درباره تصميمات کنفرانسهای کشوری، شهری و منطقه ای؛ )کنگره لندن(دموکرات روسيه 

  .خوانندگان کارگر خود برقرار کرده بود
  .اين روزنامه مقاالت بسياری را به قلم لنين چاپ نمود

 » آن برنامه ارضی و اثباتبازبينی«: نتحت عنوا) D. Firsov) D. Rosenblum (& M. Jacoby )M. Hendelman کتاب -٥
» پرولتری«منتشر شد، اما توقيف گرديد و نقدی که لنين می خواست در روزنامه » ERA« در مسکو توسط انتشارات ١٩٠٨در سال 

  .درباره اين کتاب بنويسد هيچگاه نوشته نشد
٦- » Sovremenny Mir « )در پترزبورگ ١٩١٨تا اکتبر  ١٩٠٦نه ادبی، علمی و سياسی؛ از اکتبر مجله ماها) دنيای معاصر 

 بلشويکها ١٩١٤در دوران اتحاد با پلخانفيستها و در اوائل . منشويکها، از جمله پلخانف فعاالنه در نگارش آن شرکت کردند. منتشر شد
  .نيز با اين نشريه همکاری کردند

 –رجوع شود به کليات آثار، پاريس (را چاپ کرد » باز هم يک نابودی سوسياليسم « ، اين نشريه مقاله لنين بنام ١٩١٤در مارس 
  .در جريان جنگ اول جهانی اين نشريه به ارگان سوسيال شووينيستها تبديل شد). ٢١٦ تا ١٩٣، صفحات ٢٠مسکو، جلد 

ابتدا ارگان فدراسيون سوسيال . تشر می شد در لندن من١٩٢٥ و اوائل ١٨٨٤مجله هفتگی بود که بين ژانويه  » Justice«  عدالت -٧
  . به بعد به ارگان حزب سوسياليست بريتانيا بدل گرديد١٩١٤دموکرات بود و سپس از 

٨- » Labour Leader « )١٩٤٥از سال .  منتشر می شد١٨٩١مجله هفتگی حزب مستقل کارگری بود و از ) رهبر کارگری ،
Socialist Leaderناميده شد .  

  تها انقالبیکمونيس
com.en-k.www          com.en-k@info  

                                                 
*  » Lock Out « ی ب     . اصطالح انگليسی است که در فرانسه نيز به همين ترتيب به کار می رود ان مبن دات کارفرماي ی تهدي ه     به معن ا ب ل کردن کارگاهه ر تعطي

  . مترجم–منظور خنثی کردن خطر اعتصابات و فرونشاندن جنبش کارگری 


