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مقدمه
اين کتاب قسمت اعظمی است از مقاالتی که لنين در مورد مسائل مربوط به مبارزات و فعاليتھا
در اتحاديهھای کارگری تا انقالب اکتبر  ١٩١٧نوشته .در اين مجموعه آثار مھمی نظير »چه
بايد کرد؟«) (١و »يک گام به پيش دو گام به پس«) (٢و »دربارۀ اعتصاب«) (٣که قبال به
فارسی ترجمه شده است نيامدهاند .قسمتی از مقاالت و بحثھا در اطراف مسئلۀ اتحاديهھای
کارگری که در سالھای  ١٩٢٠-٢١در بين گرايشھای متفاوت درون حزب بلشويک است اخيراً
به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است (۴).قسمتھای ديگر اين مقاالت و بحثھا به انضمام
مقاالت و نوشتهھايی از مارکس و ساير فعالين برجستۀ جنبش کارگری بين المللی در بخش دوم
اين کتاب منتشر خواھد شد.
مسئلۀ مبارزات اقتصادی و سياسی طبقۀ کارگر و مسئلۀ اتحاديهھای کارگری چيزيست که بطور
عميق در بين جنبش اپوزيسيون که خود را جزئی از جنبش کارگری ايران می داند مورد بحث
قرار نگرفته .اين از يک طرف به علت طرز تفکر حاکم بر اين اپوزيسيون است که نقطۀ
شروع بحثھا و نوشتهھای خود را نه بر مبنای منافع مشخص طبقاتی طبقۀ کارگر ،بلکه بر
مبنای مردم بطور کلی ،خلق ،توده ،زحمتکشان و غيره می گذارد ،و در تحليلھای خود به نحوی
»دمکراتيک« ،طبقات را به دست فراموشی می سپارد .اين طرز برخورد را در اغلب ادبيات
مارکسيستی ايران می توان به سادگی مشاھده کرد .اين عارضهايست که در روسيه نيز
بلشويکھا سالھا با آن جنگيدند تا آنرا ريشه کن کنند .پاپوليسم) (۵نارودنيکھا و سوسيال
رولوسيونرھا در جناح خرده بورژوازی راديکال و پاپوليسم بورژوازی ليبرال روسيه در
پروسۀ انقالب روسيه سرانجام به يک چيز رسيد ،رودرروئی مستقيم با طبقۀ کارگر .از طرف
ديگر ،اين روش سنتی قديمی جنبشھای »مارکسيستی« در ايران است که ھرگز خود را با تمام
نيرو درگير مسائل خاص طبقۀ کارگر در حال رشد نکردهاند ،و اپوزيسيون »مارکسيست«
عصر حاضر ايران ھنوز اين ميراث گذشته را به دوش می کشد .فراموش نشود که شرايط
عينی اقتصادی – اجتماعی در ايران ،رشد سرمايه داری با ويژگيھايش و جنبش کارگری جوان
نيز مزيد بر علت گرديده که نيروھای اپوزيسيون »مارکسيست« از توجه و تمرکز فعاليت در
مبارزات طبقۀ کارگر به دور بمانند .ولی اين موضوع به ھيچ وجه عارضه را توجيه نمی کند.
ناگفته نماند که بين مارکسيستھای انقالبی روسيه و »مارکسيستھای« ايرانی يک فرق کيفی
وجود دارد و آن اينست که آنھا تمام نيرو ،مطالعات و بحثھای خود را در چارچوب جنبش
کارگری ولو کوچک و جوان ،در درون سازمانھا کارگری ،و در رابطه با سازماندھی طبقۀ
کارگر متمرکز می کردند ،حال آنکه »مارکسيستھای« ايرانی بطور غالب و عمده ،فعاليتھا،
مطالعات و بحثھای خود را بر محور و مبانی بسيار انتزاعی و بحثھای کلی در مورد طبقۀ
کارگر محدود نمودهاند ،و اگر ھم اينجا و آنجا گرايشات يا افرادی بودهاند که بالقوه می توانستند
به جنبش و مبارزات کارگری خدمت نمايند ،در عمل به دنبال برخی مسائل کلی که از جنبش
کارگری در ايران بسيار دور بوده و از نيازمنديھای آن برنخاسته گشته و در واقع به دنبال ذھن
کنجکاو »روشنفکرمآبانۀ« خود رفتهاند.
در حال حاضر جناحھايی از »مارکسيستھا« در سطح جنبش کارگری ايران ھستند که بطور
کلی درکشان از واقعيات جنبش کارگری و ھمچنين از مارکسيسم آنقدر سطحی و دگم است که
نه تنھا ضعفھای ريشهای حاکم در جنبش را نمی بينند ،بلکه در عرش اعال ،خود را نمايندگان
حی و حاضر طبقۀ کارگر و بلشويکھای ايرانی می بينند .از طرف ديگر ھستند کسانی که مدتی
است به اين ضعفھا و کمبودھای جنبش پی بردهاند ،و اين قدمی به جلو است ،ولی از آنجائی که

مسئوليت بخشی از اين کمبودھا و سردرگمی ھا به عھدۀ خودشان است ،بجای اينکه با انتقاد از
خود و ارائۀ آلترناتيوھای مشخص در راه نزديک شدن به مبارزات کارگری در ايران به
برطرف نمودن اين ضعفھا کمک کنند ،تمام مسئوليتھا و علل اين کمبودھا را در شرايط
اقتصادی – اجتماعی ايران جستجو می کنند ،و طوری وانمود می کنند که گويا اين ضعفھا در
ھمۀ مراحل رشد اقتصادی – اجتماعی جامعۀ ايران اجتناب ناپذير در نتيجه موجه بوده و ھمۀ
کمبودھا را با گفتن »شرايط عينی« توجيه می کنند .بنابراين افکار ،بحثھا و نوشتهھايشان در
اطراف ھمان سؤالھای قديمی دور می زند و تنھا شيوۀ برخورد آنھا اصالح شده است .اين جنبۀ
مثبت تغيير است ولی اشکال اصلی ھنوز بجای خود باقی است .ھنوز در آنھا يک تحول بنيادی
که منجر به طرح سؤالھای جديد که مربوط به جنبش کارگری ايران و طبقۀ کارگر ايران باشد،
انجام نگرفته است.
اين سردرگمی و ضعف ريشهای که »مارکسيستھای« ايرانی را از توجه به مسائل جنبش
کارگری بازداشته ،ھمانطور که گفته شد از طرفی ناشی از طرز تفکر پاپوليستی )خلق ،مردم،
توده ،زحمتکشان بطور کلی و غيره( است که آنھا را از تجزيه و تحليل دقيق و علمی جامعۀ
ايران بازداشته و منجر به عجز آنھا در ارائۀ راه حلھای عملی و برنامۀ مشخص در مورد
جنبش کارگری ايران گرديده و از طرف ديگر به علت غرق شدن آنھا در مسائل کلی و انتزاعی
آکادميک مآبانهای است که آنھا را از فھم عملی مسائل جنبش کارگری بين المللی بطور اعم و
مسائل خاص مبارزات کارگری در ايران بازداشته است.
در مجموعه مقاالت لنين که در اينجا آمده نشان داده شده که جنبش کارگری روسيه بطور اعم ،و
مسائل مبارزات کارگران ،مبارزات »اقتصادی« روزمرۀ کارگران ،اعتصابات در کارخانهھا،
تظاھرات کارگران و غيره ،ضرورت سازماندھی اين مبارزات »اقتصادی« کارگران در
اتحاديهھای کارگری و يا حداقل کمک به ايجاد ھستهھای اوليۀ اتحاديهھای کارگری ،بمثابۀ
شرط اوليه و ضروری برای تحکيم و ساختمان حزب بلشويک ،تا چه حد برای مارکسيستھا در
روسيه حائز اھميت بوده است .در اينجا سعی می شود به نحوی فشرده مطالبی چند پيرامون
مبارزات اقتصادی و سياسی کارگران بيان شود.
از آنجا که »مارکسيستھای« ما بطور کلی به خواستھا و مسائل جنبش کارگری توجھی عمده
نداشته و ندارند ،از اين فصل مھم پروسۀ انقالب روسيه و مبارزۀ بلشويکھا در جنبش کارگری
نيز بدون توجه و دقت گذشتهاند و بدون اينکه برای فھم پيچيدگی و اھميت آن نيروئی صرف
کنند ،با دست به دامن شدن به چند شعار کلی و کليشه وار دربارۀ جنبش کارگری ،گريبان خود
را از مسئوليت خالص کردهاند .تنھا چيزی که غالبا ً از برداشت »مارکسيستھا« از مبارزه و
اھميت مبارزات اقتصادی و سياسی و مبارزه برای ايجاد ھستهھای اتحاديهھای کارگری و
ھمچنين شرکت در مبارزات اتحاديهھای کارگری در روسيه می شنويم معموال چند جمله و نقل
قول بريده شده از اينجا يا آنجای »چه بايد کرد؟« می باشد .چيزی که اين به اصطالح
مارکسيستھا از »چه بايد کرد؟« می خواھند به ما ياد بدھند اينست که مبارزۀ اقتصادی و
اتحاديهھای کارگری ،اھميت »انقالبی« ندارند» ،بورژوايی« ھستند ،و جنبش »انقالبی« نمی
تواند نيروھايش را در مبارزات »اقتصادی« يا »اتحاديهای« کارگران ھدر بدھد .حال آنکه
واقعيت انقالب روسيه به ما چيز ديگری ياد می دھد .مارکسيسم انقالبی به ما می آموزد که اگر
شما مارکسيست ھستيد و اگر نيروھايتان ھنوز وسيع و متمرکز نشده ،قبل از اينکه يک »جنبش
انقالبی« در مغزھای آکادميک خود بسازيد ،بايد اين نيروھای کم را فقط در مبارزات اقتصادی
و سياسی ،مبارزات روزمرۀ کارگران در کارخانهھا صرف کنيد .بايد قبل از ھر چيز سنگرھای
خود را در کارخانهھا محکم کنيد .چرا که فقط در اينجاست که شما می توانيد جنبش واقعی
انقالبی را رشد دھيد ،نيروھای خود را قوی و متمرکز سازيد تا بتوانيد به مسائل اقشار و طبقات

ديگر نيز بپردازيد .اين مقاالت در درجۀ اول نشان می دھد که خود لنين حتی در »چه بايد
کرد؟« تأکيد نموده که مبارزات اتحاديهھای کارگری و مبارزات »اقتصادی« طبقۀ کارگر در
مراحل اوليۀ رشد جنبش کارگری برای مارکسيستھای انقالبی در مقابل نيروھای خرده
بورژوازی راديکال و بورژوازی ليبرال حائز اھميت درجۀ اول می باشد» .مارکسيستھای« ما
بھتر است »چه بايد کرد؟« را دوباره مطالعه بفرمايند .برای جنبش سوسيال دمکراسی انقالبی
روسيه در مراحل اوليۀ رشد خود و ھمچنين در سراسر پروسۀ انکشاف انقالبيش برای مبارزه
با نيروھائی نظير نارودنيکھای پاپوليست که می خواستند فقط مبارزۀ »سياسی« بکنند و
»سياسيون« بورژوازی ليبرال ،تمرکز و پافشاری بر اھميت مبارزات »اقتصادی« طبقۀ کارگر
و سازماندھی اتحاديهھای کارگری و سپس سوق دادن آنھا به جنبش »سوسيال دمکراتيک«
درجۀ اول اھميت را داشته )مقدمۀ لنين بر مجموعۀ دوازده سال ،ھمين کتاب( .سوسيال
دمکراتھا در سالھای نود ) (١٨٩٠دست به فعاليت افشاگرانه و تھييجی بی سابقهای در پيرامون
مسائل کارخانه و مبارزات »اقتصادی« کارگران زدند .برای لنين و ساير بلشويکھا اين مبارزه
نه تنھا اجتناب ناپذير بلکه مفيد ،الزم و ضروری برای رشد جنبش کارگری روسيه بود .مھم تر
اينکه ھمانطور که لنين خود بارھا اشاره نمود »چه بايد کرد؟« را نه به عنوان يک نوشتۀ مجرد
و منفرد از کل افکار و پروسۀ رشد فعاليتھای بلشويکھا ،بلکه آنرا بايد در شرايط مشخص
تاريخی رشد انقالب روسيه در نظر گرفت )نامۀ لنين به رفيق گوسف ،ھمين کتاب( .و در نظر
داشت که تنھا بر مبنای يک جنبش اقتصادی وسيع بود که جنبش انقالبی روسيه توانست رشد
کند و شکل بگيرد )طرح قطعنامهھا برای کنگرۀ پنجم حزب سوسيال دمکرات روسيه ،ھمين
کتاب(.
مطلب عمدهای که بايد برای »مارکسيستھای« ايرانی روشن شود ،اھميت مبارزۀ »اقتصادی«
کارگران می باشد .ھمانطور که قبال اشاره شد در اوان رشد جنبش کارگری در روسيه سوسيال
دمکراتھا )مارکسيستھای انقالبی( منجمله لنين معتقد بودند که برای اينکه بتوان به اين جنبش
کارگری در حال رشد و جوان قدرت بخشيد ،الزم است که با عقايد و طرز تفکر رايج
نارودنيکی آن زمان مبارزه کرد .نارودنيکھا به اصطالح »به مبارزۀ سياسی« معتقد بودند ،ولی
به چه معنی؟ به معنی اينکه آنھا کاری بکار مبارزات روزمرۀ کارگران نداشتند و می خواستند
»در سطح سياسی« برای کارگران و اقشار ديگر بجنگند .از طرف ديگر ،بورژوازی ليبرال ھم
فقط معتقد به »مبارزۀ سياسی« بود .برای آنھا اين بدان معنی بود که کاری به کارگران و
مبارزات روزمرۀ آنھا در کارخانهھا نداشته باشند و در »سطح سياسی« از طريق درخواستھای
شبه پارلمانی و بحث و مشاجره با اين يا آن آقای وزير تزار ،فعاليت خود را ادامه دھند .تحت
اين شرايط  ،جنبش کارگری بسيار جوان در روسيه در حال رشد بود .کارگران برای
خواستھای اوليۀ حياتی خود ،برای مزد بيشتر ،شرايط کار بھتر ،رفع فشار و خفقان پليسی در
محيط کارخانه ،سازماندھی اتحاديهھا و غيره ناچار بودند که نه تنھا برعليه کارفرمايان بلکه
عليه پليس و ژاندارم تزاری نيز بجنگند .تحت اين شرايط  ،مارکسيستھای انقالبی روسيه
تشخيص دادند که بايد جنگی آشتی ناپذير را عليه اين »سياسيون« قالبی خرده بورژوا به راه
اندازند و بايد با تبليغ و تھييج و بسيج کارگران در کارخانهھا و کمک به رشد مبارزات اقتصادی
آنھا ،دروغين بودن آن نوع مبارزۀ »سياسی« را در عمل افشا کنند .مارکسيسم آنھا را بر آن می
داشت که ھمۀ اوضاع و احوال جامعۀ روسيه را در عمل افشا کنند .مارکسيسم آنھا را بر آن می
داشت که ھمۀ اوضاع و احوال جامعۀ روسيه را نه از دريچۀ تنگ افکار خرده بورژوازی،
بلکه از ديدگاه طبقۀ کارگر بنگرند ،و بنابراين در ھنگام پيدايش جنبش کارگری ،فعاليت و
شرکت در مبارزات »اقتصادی« کارگران ،بسيج و سازماندھی آنان در اين مبارزه را به عنوان
يگانه راه مبارزۀ واقعی عليه خرده بورژوازی راديکال و بورژوازی ليبرال ،به درستی

تشخيص دادند .اين کارزار توسط مارکسيستھای روسيه در ھر دو زمينۀ تئوری و پراتيک
شروع شد .پراتيک به اين صورت که مارکسيستھای انقالبی در اين مبارزات کارگری فعاالنه
شرکت نمودند ،به اين معنی که با کارگران جلسات بحث در پيرامون سوسياليسم علمی و مسائل
مشخص روزمرۀ کار ترتيب می دادند ،در کارخانهھا به پخش اعالميهھای افشاگرانه در مورد
نحوۀ استثمار در کارخانه دست می زدند ،اعتصابات را سازمان می دادند و به گسترش موج
اعتصابات و تظاھرات کارگری کمک می نمودند .و در زمينۀ تئوری به معنی افشاء »سياست«
دورويانۀ بورژوازی ليبرال و راديکالھای خرده بورژوا ،در سطح جلسات بحث و نشريات فعال
بودند .ولی بحثھای به اصطالح تئوريک »مارکسيستھای« ما که جدا از مسائل جنبش کارگری
ايران و به صورت بسيار کلی و انتزاعی است با بحثھای تئوريک مارکسيستھای انقالبی روسيه
تفاوت فاحش دارند .مارکسيستھا وظيفۀ خود را در درجۀ اول در اين می ديدند که بر روی
مبارزات روزمرۀ »اقتصادی« کارگران و سازماندھی آن پافشاری کنند .مارکسيستھای انقالبی
در روسيه متوجه بودند که اين مبارزات با خواستھای اقتصادی کارگران بخصوص در روسيه،
از آنجائی که شکل برخورد و رودرروئی با ژاندارم تزاری يا به عبارت ديگر برخورد با دولت
تزاری را دارد ،در واقع نوعی مبارزۀ سياسی نيز می باشد .در رابطه با مبارزۀ اقتصادی و
سياسی بعداً بيشتر بحث خواھد شد .حياتی ترين نياز اين مبارزات اقتصادی و سياسی طبقۀ
کارگر روسيه در اوائل رشد خود سازماندھی آن بود ،سازمانی که بتواند مبارزات اقتصادی و
سياسی کارگران در صنايع و کارخانهھا و شھرھا را به يکديگر پيوند دھد ،سازمانی که بتواند
وظايف اتحاديۀ کارگری واقعی در درون روسيۀ تزاری را انجام دھد .آنھا نقش فعال آموزش
دھنده و فراگيرنده ،سازمانده ،مبلغ و مروج خود را در اين مبارزات می بايستی انجام می دادند.
در مرحلهای که جنبش کارگری و سوسيال دمکراتيک پيوندھای خود را تا حدودی محکم
نمودند ،آنوقت وظايف و مسائل تازه اضافه بر مسائل و وظايف قديم و نه بجای وظايف قديم
مطرح شدند .مسائلی که لنين در »چه بايد کرد؟« مطرح می کند وظايف جديدی بودند که
سوسيال دمکراتھای انقالبی می بايست به اضافۀ وظايف قبلی يعنی شرکت در مبارزات
»اقتصادی« و اتحاديهھای کارگری انجام می دادند ،و اين بدين معنی نبود که جناح بلشويکھا
شرکت در مبارزات اقتصادی و سياسی و اتحاديهای را نفی يا مورد سؤال قرار می دادند .اين
فعاليتی بود که سوسيال دمکراسی بر پايۀ آن رشد نموده بود ،حتی انتقاد لنين به اکونوميستھا اين
نبود که چرا آنھا در مبارزات اتحاديهھای کارگری شرکت می کنند و يا بيش از حد در آن
فعاليت دارند ،بلکه مسئله بر سر اين بود که حاال که جنبش کارگری و سوسيال دمکراسی تا اين
سطح مشخص رشد کرده و با ھم پيوند خوردهاند وظايف جديدتر را بايد بر وظايف قديمی
افزود ،چيزی که يک جناح از حزب آن را نمی ديد .در واقع بدون مبارزات و فعاليتھای دورۀ
اول ،که لنين از آن به عنوان سالھای  ٩٠در »چه بايد کرد؟« ياد می کند ،دورۀ دوم بی معنی
می بود .به ھمين ترتيب تحت شرايطی که ھيچ مبارزۀ وسيع و پر دامنهای توسط مارکسيستھا
در درون جنبش کارگری برای ترويج و بسط مبارزات »اقتصادی« کارگران در روسيه و برای
سازماندھی اين مبارزات ،سازماندھی اتحاديهھای کارگری و حزب در درون جنبش کارگری
صورت نگرفته باشد مسخره است که »مارکسيستھا« اين موضوع را علم کنند که »مبارزات
اقتصادی« کارگران اھميت زيادی ندارد ،اين مبارزۀ »بورژوازی« است و غيره .مجسم کنيد که
زمانی در روسيه دورۀ قدرت نارودنيکھای پاپوليست و »سياسيون« بود که ماھيت وجودی و
اھميت درجۀ اول مبارزات مستقل طبقۀ کارگر را مورد سؤال قرار می دادند ،و با گفتن اينکه ما
بايد »مبارزۀ سياسی« کنيم به جنبش کارگری پشت می کردند و از طرف ديگر بورژوازی
ليبرال مبارزۀ »سياسی« يعنی زد و بندھای شبه پارلمانی خود را ارجحيت می داد ،در اين
شرايط طبقۀ کارگر جوان و جنبش کارگری روسيه در حال شکل گيری و نشان دادن خود به

عنوان پرتوان ترين نيروی مستقل سياسی و اقتصادی در عرصۀ انقالب روسيه بود ،در اين بين
اگر گروھی »مارکسيست« نازک نارنجی و کتاب خوانده می آمدند و می گفتند »ای بابا،
مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر که يک چيز بورژوائی است و ما مارکسيستھا به آن کاری
نداريم« چه بر سر جنبش سوسيال دمکراسی روسيه می آمد؟ خيلی روشن است که اگر چنين
می شد ھمان بالئی که بر سر »مارکسيستھای« ايرانی آمده بر سر آنھا ھم نازل می شد ،يعنی
حل شدن اين »مارکسيستھا« در ايدئولوژی خرده بورژوازی و بورژوازی حاکم ،ايزوله شدن
آنان از جنبش کارگری و سرانجام ،در بحبوحۀ مبارزات کارگری ،گم شدن در بحثھای کلی و
بی رابطه با جنبش کارگری و از ھمه بدتر اينکه ھمۀ سردرگمی ھا و اشکاالت اساسی زير
عنوان »شرايط عينی چنين اقتصا می کند« توجيه می شد.
قبل از اينکه اين بحث را ادامه دھيم الزم است توضيحاتی داده شود در مورد مفھوم مبارزۀ
اقتصادی و مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر و رابطۀ اين دو با ھم(۶).
ھر گاه کارگران يک کارخانۀ مشخص يا يک حرفۀ مشخص برای به دست آوردن خواستھايی
نظير دستمزد بيشتر و کوتاه تر کردن کار روزانه ،بھبود شرايط کار و غيره عليه سرمايه داران
منفرد مبارزه کنند ،اين مبارزه يک مبارزۀ اقتصادی است .ولی ھر گاه در مبارزهای طبقۀ
کارگر بمثابۀ يک طبقه در مقابل طبقۀ حاکمه قرار گيرد و او را مجبور به دادن مطالباتی نظير
قانون ھشت ساعت کار ،يا برقراری قانون حداقل دستمزدھا و غيره بکند ،اين يک مبارزۀ
سياسی خواھد بود .بدين ترتيب از مبارزات پراکندۀ اقتصادی ،يک جنبش سياسی سر بر می
آورد ،جنبشی که يک طبقه در مقابل طبقهای ديگر می ايستد و خواستھای خود را به صورت
يک خواست کلی و برای کل طبقۀ خود به طبقۀ حاکم تحميل می کند .بايد گفته شود که اين شکل
تبديل مبارزات اقتصادی به سياسی در تحت شرايط کشوری است که آزاديھای دمکراتيک
بورژوائی وجود دارد ،به اين معنی که مثال کارگران از لحاظ فرمال و قانونی حق اعتصاب
کردن را دارند ،در اين شرايط يک اعتصاب با خواست اقتصادی اگر چنانچه گفته شد در
محدودۀ يک کارخانۀ مشخص يا حرفۀ مشخص و در مقابل سرمايه داران بطور منفرد انجام
شود يک مبارزۀ اقتصادی می باشد .بايد يادآور شد که اين در مورد جوامع سرمايه داری صادق
است که ھنوز دولت در سرمايه گذاری و تعيين سطح دستمزدھا دخالت مستقيم ندارد .ولی
چنانچه در شرايطی کارگران حق فرمال و بورژوا دمکراتيک اعتصاب را نداشته باشند ،عمل
اعتصاب يا دست از کار کشيدن ولو اينکه بخاطر خواست اقتصادی باشد از آنجا که قانون طبقۀ
حاکمه يعنی ممنوع بودن اعتصاب را شکسته و با عکس العمل قھرآميز دولت نيز بايد روبرو
شود ،يک خواست کلی طبقۀ کارگر را برای داشتن حق اعتصاب بيان می کند و در نتيجه
بيانگر يک خواست کلی برای کل طبقۀ کارگر در مقابل طبقۀ سرمايه دار است و لذا يک مبارزۀ
سياسی می باشد .اين مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر از آنجا که در چارچوب قبول شيوه توليد
سرمايه داری انجام می گيرد ،از نظر سياسی يک مبارزۀ بورژوائی است که طبقۀ کارگر آنرا
به پيش می برد .در واقع طبقۀ کارگر با اين مبارزۀ سياسی بورژوائی خود بورژوازی را
مجبور می کند که به »عھد و قول« آزادی ،برابری و برادری خود عمل کند .تاريخ جنبش
کارگری نشان داده در نقاطی که بورژوازی به اشکال حکومتی ماقبل جمھوری دمکراتيک
بورژوائی متوسل می شود و بيشتر آزاديھای دمکراتيک خود را زير پا می گذارد ،مبارزات
اقتصادی کارگران الزاما ً بيشتر به سمت مبارزات سياسی گرايش پيدا می کند .مثال روسيه که
اعتصابات کوچک اقتصادی ھمزمان يک مبارزۀ سياسی )بورژوائی( طبقۀ کارگر بودند و می
بايستی ھمزمان با قھر پليسی تزاری و طبقۀ سرمايه دار مبارزه کنند ،و يا شرايط ايران که
الزاما ً ھر اعتصابی ولو با خواستھای اقتصادی اجباراً بيانگر خواست طبقۀ کارگر ايران برای
مثال داشتن حق اعتصاب و ساير حقوق بورژوا دمکراتيک و يا به عبارت ديگر يک خواست

سياسی طبقۀ کارگر که طبقۀ سرمايه دار را مجبور به دادن آن می کند ،حائز اھميت است.
دوگانگی اين مبارزۀ سياسی بورژوائی طبقۀ کارگر در اينست که از يک طرف طبقۀ کارگر
يک مبارزۀ سياسی بورژوائی را برعليه طبقۀ سرمايه دار در يک مقطع زمانی مشخص به راه
انداخته ولی ماھيت شيوۀ توليد سرمايه داری را مورد سؤال قرار نداده و ھنوز خود را به
صورت يک کارگر مزدبگير می بيند ،ولی از طرف ديگر از آنجا که به صورت يک طبقۀ
درگير مبارزه با دولت سرمايه داران و طبقۀ سرمايه دار است ،بالقوه برای يک تغيير انقالبی
در سياست مبارزهاش يعنی انتقال انقالبی مبارزۀ سياسی بورژوائی به يک مبارزۀ سياسی
پرولتاريائی و نفی شيوۀ توليد سرمايه داری شرايط بسيار مساعدتری دارد .تحقق اين امر ديگر
بستگی به درجۀ فعاليت و سازمان يافتگی عناصر آگاه کارگری دارد .در صورتی که عامل آگاه
در اين مبارزات درگير باشد و پيوند خود را طی اين مبارزات با طبقۀ کارگر مستحکم کرده
باشد اين مبارزۀ سياسی بورژوائی کارگران می تواند به سرعت به يک مبارزۀ سياسی
پرولتاريائی تبديل شود .اين تبديل مشروط به آنچنان حزب يعنی سازمان آگاه و آبديدۀ کارگری
است که سالھا درگير مبارزات طبقۀ کارگر بوده و به وظايف مارکسيستی انقالبی خود با تمام
نيرو در پراتيک سازماندھی ،تبليغ و ترويج در بين طبقۀ کارگر عمل کرده باشد .اين خصلت
بارز جنبش کارگری در کشورھای تحت خفقان و حکومت پليسی نظير ايران امروز اھميت و
ضرورت توجه ،درگيری و شرکت مارکسيستھا را در مسائل و مبارزات کارگری صد چندان
می کند ،چرا که تحت اين شرايط ھر مبارزهای ولو با خواست اقتصادی که توسط کارگران
انجام گيرد ،خصلت سياسی دارد و يک مبارزۀ سياسی می باشد .و اين عنصر آگاه پرولتاريائی
است که وظيفۀ کمک به انتقال اين مبارزۀ سياسی را به يک مبارزۀ سياسی پرولتاريائی عليه کل
نظام سرمايه داری به عھده دارد .در يک چنين شرايطی ،جنبش کارگری کم تجربه تر و جوانتر
از جنبش کارگری در کشورھايی می باشد که وجه توليد سرمايه داری در آن قديميتر است ،اين
نقطۀ ضعف آنست ولی در عين حال از اين امتياز برخوردار است که در ھر مبارزهاش ناچار
است بمثابۀ يک طبقه در مقابل طبقۀ سرمايه دار قرار گيرد و بالقوه طبقۀ کارگر برای اتحاد و
يک مبارزۀ سياسی پرولتاريائی دامنه دارتر مساعدتر می شود ،مبارزهای که پرولتاريای روسيه
به آن دست زد.
بر طبق مطالبی که گفته شد ،مبارزۀ صرفا ً اقتصادی و پراکندۀ طبقۀ کارگر مبين مرحلۀ اوليۀ
رشد جنبش کارگری و انکشاف طبقۀ کارگر جوان در عرصۀ انقالب اجتماعی می باشد .در اين
مرحلۀ جنبش کارگری ،وظيفۀ مارکسيستھای انقالبی است که با شرکت و فعاليت در اين
مبارزات ،مواضع خود را قبل از ھمه در بين طبقۀ کارگر مستحکم سازند .فقط درگيری و
شرکت در جنبش کارگری و بکار بستن مارکسيسم انقالبی در بين طبقۀ کارگر است که
مارکسيستھا را بخصوص قادر می سازد مواضع سياسی و ايدئولوژيک خود را از خرده
بورژوازی راديکال و بورژوازی ليبرال جدا سازند .چيزی که مبارزۀ اقتصادی را از مبارزۀ
سياسی طبقۀ کارگر جدا می سازد ،دامنه و وسعت آنھاست ،اينست که آيا بخشی از طبقۀ کارگر
درگير مبارزه می باشد و يا کل طبقه در آن شرکت دارد ،اينست که آيا مطالبات يک بخش از
طبقۀ کارگر را در مقابل بخشی از طبقۀ سرمايه دار مطرح می کند ،يا مطالبات خود را به
صورت کلی که ضمانت قانونی داشته باشد ،کل طبقۀ کارگر در مقابل کل طبقۀ سرمايه دار
مطرح می کند و نه اينکه آيا دارای يک »خواست اقتصادی« است يا »خواست سياسی« .اين
جدائی بين مبارزۀ اقتصادی و سياسی در شرايط اختناق و حکومت پليسی ايران از بين رفته
است چرا که ھر خواستی که منجر به دست کشيدن از کار و اعتصاب شود ،در بطن خود يک
خواست بورژوا دمکراتيک طبقۀ کارگر يا يک مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر ايران در مقابل کل
طبقۀ سرمايه دار و دولت آن در ايران می باشد .نيروی بالقوۀ اين مبارزات اقتصادی – سياسی

بورژوا دمکراتيک طبقۀ کارگر در اينست که امکان انتقال سريع آن )مشروط به درگير بودن
عناصر آگاه کارگری يعنی مارکسيستھا در آن و درجۀ عمق و وسعت پيوند آنھا با طبقۀ کارگر(
به يک مبارزۀ سياسی پرولتاريائی برعليه کل شيوۀ توليد سرمايه داری بسيار زياد است.
بنابراين ،اين مبارزات اقتصادی – سياسی پراکنده ،نياز به سازماندھی دارد .اولين و حياتی
ترين شکل سازمانی اين مبارزات تشکيل اتحاديهھای کارگری می باشد .وظيفۀ مارکسيستھای
انقالبی در اين شرايط مشخص ،ھمزمان با تبليغ و ترويج مبارزات اقتصادی – سياسی طبقۀ
کارگر ،کمک به سازمانيابی و تشکيل اشکال نطفهای اتحاديهھای کارگری در سطح کارخانجات
و صنايع می باشد .اھميت مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر در ايران به دنبال خود بالفاصله
مسئلۀ سازمانيابی آنھا يعنی اتحاديهھای کارگری را می آورد .در اين امر مارکسيستھا نمی
توانند دست روی دست بگذارند و ميدان را به دست سرمايه داری حاکم بر ايران بدھند که می
خواھد اين جنبش کارگری را در يک قالب شاه ساختۀ »سازمان کارگران ايران« خفه کند.
کارگران عليرغم دسيسهھای سرمايه داری جھانی و برنامهھايش و »سازمانھای کارگری« آن،
به مبارزات اقتصادی – سياسی خود ادامه می دھند و در ايجاد نطفهھای اتحاديهھای واقعی خود
تالش می کنند .مارکسيستھا در اين امر به عنوان عامل آگاه جنبش کارگری بايد يک نقش فعال
داشته باشند ،ھمانطور که سوسيال دمکراتھای روسيه مسئلۀ ضرورت سازماندھی مبارزات
اقتصادی – سياسی کارگران روسيه را در ايجاد ھستهھای کارگری در کارخانهھا ديدند و با
شرکت فعال خود در اين سازمانيابی مبارزات طبقۀ کارگر شرکت فعال نمودند و سنگرھای خود
را در درجۀ اول در کارخانهھا مستحکم کردند ،تا توانستند حزب بی نظير بلشويک را پايه
گذاری کنند.
تا اينجا ما سعی نموديم طرز برخورد سوسيال دمکراتھای روسيه به جنبش کارگری را با
برخورد مارکسيستھای خودمان مقايسه کنيم .ناگفته نماند که جنبش کارگری در ايران دارای
ويژگيھائی می باشد که متأسفانه به علت عدم درگيری کافی مارکسيستھا در آن اين ويژگيھا
ھنوز باز نشده.
تحت اين شرايط  ،برای فائق آمدن بر اين مشکالت و کمبودھا ما نکات زير را پيشنھاد می کنيم
و اميدواريم با درگير شدن وسيع مارکسيستھا و عناصر صادق و عالقه مند به جنبش کارگری
در اين جنبش ،و باز شدن بحثھای بيشتر در اين رابطه کمبودھايی که در اين پيشنھادات وجود
دارد نيز روشن شود.
 -١کمک به ايجاد کميتهھای مخفی در محل کار در کارخانهھا که بمثابۀ ھستهھای اوليۀ
اتحاديهھای کارگری عمل کنند .سازماندھی و دامن زدن به مبارزات »اقتصادی« و سياسی
کارگران ،پخش اعالميهھا و جزوات به منظور افشاء کليۀ دسيسهھای دولت و طبقۀ سرمايه دار
ايران.
 -٢ترجمۀ مقاالت و کتبی در مورد جنبش کارگری ايران به زبانھای خارجی و قرار دادن اين
مسائل و تجربيات در اختيار جنبش بين المللی کارگری.
 -٣شرکت مارکسيستھا و عناصر معتقد به جنبش کارگری ايران در خارج از کشور ،در جنبش
کارگری کشورھای محل اقامت خود و درس گيری از اين جنبشھا.
 -۴برگزاری جلساتی پيرامون مسائل جنبش کارگری ايران و افشاء سياست ضد کارگری رژيم
و بحث در اطراف اين مسائل .طبيعتا ً تشکيل اين جلسات در خارج از کشور بطور علنی و در
داخل مخفی خواھد بود.
 -۵ترتيب جلسات بحث توسط مارکسيستھای ايرانی خارج از کشور و تبادل نظر با نمايندگان
سازمانھای کارگری کشورھای محل سکونت و ھمچنين با فعالين »چپ« اتحاديهھای کارگری.

 -۶آموختن از کارگران که می تواند از طريق گفتگو با آنان و بخصوص کارگرانی با سطوح
آگاھی متفاوت ،به منظور به دست آوردن اطالعات زير انجام شود.
الف( جمع آوری اطالعات دقيق در مورد شرايط کار ،بھداشت و زندگی کارگران .برای اينکار
پرسشنامۀ کارگری مارکس )از انتشارات نبرد کارگر( می تواند به عنوان رھنمودی مورد
استفاده قرار گيرد.
ب( جمع آوری اطالعات و ارزيابی دقيق از مبارزات و سطح آگاھی کارگران .به عنوان مثال
درک کارگران از سياستھای ضد کارگری رژيم و برخورد آنھا با اين سياستھا و ھمچنين
برخورد کارگران آگاه به سياستھای رفرميستی در مورد اتحاديهھای کارگری نکات قابل
بررسی ای ھستند.
ج( جمع آوری اطالعات از کارگران آگاه در مورد نيازھای مادی و معنوی مبارزاتی آنھا در
شرايط کنونی ايران و کمبودھای موجود در جنبش کارگری از نظر آنان.
 -٧آموختن به کارگران که از وظايف عمدۀ مارکسيستھا و روشنفکران طبقۀ کارگر است و می
تواند بطور عمده شامل دو بخش زير باشد:
الف( تجزيه و تحليل مارکسيستی از مطالبات جنبش کارگری ،مبارزات »اقتصادی« و سازمانھا
يا گروھھای کارگری در ايران ،بر مبنای اطالعات جمع آوری شده و استفاده از اين تجزيه و
تحليلھا برای برنامه ريزی بخاطر رشد و گسترش جنبش کارگری.
ب( ترجمه و پخش آثار سوسياليسم علمی و تجربيات جنبش بين المللی کارگری )تاريخ مبارزات
کارگران در سطح جھانی( و درس آموختن از پيروزيھا ،شکستھا و برنامهھای آنھا.

***
ترجمۀ قسمت اعظم اين مقاالت ،از متن انگليسی کتابی بنام  Lenin on trade unionsاز
انتشارات پروگرس مسکو ) (١٩٧۴است .قسمت ديگر از مقاالت اين مجموعه از کليات آثار
لنين انتخاب و ترجمه شده است .ماخذ ھر مقاله در آن مقاله ذکر شده است .سعی شده است که
ترجمۀ اين مقاالت تا حد امکان با متن انگليسی تطبيق داده شود .اگر ھنوز ھم اينجا و آنجا
اشکاالتی به چشم می خورد اميدواريم که در چاپھای بعدی و با انتقادات و تذکرات خوانندگان
برطرف شود.
مه ١٩٧٨
توضيحات
» -١آثار منتخبۀ لنين« ادارۀ نشريات به زبانھای خارجی ،مسکو سال ١٩۵٧
 -٢ھمانجا
 -٣نشريۀ »کمونيست« از انتشارات سازمان انقالبيون کمونيست)م.ل(
» -۴لنين در مقابله با تروتسکيزم« انتشارات حزب توده ١٣۵۵
 -۵پاپوليسم از لغت  Peopleبه معنی مردم ريشه گرفته است و ايدئولوژی طيف بسيار وسيعی
از اپوزيسيون تزاری بود .مارکسيستھای روسيه در حدود سالھای  ١٨٧٠با آن شروع به مبارزه
نمودند .منظور ما در اينجا از آوردن اين واژه فقط اشاره کردن به يک جنبۀ مشخص آن می
باشد و آن جانشين کردن »مردم« بطور کلی بجای مشخص نمودن طبقات اجتماعی ،که يک

خصلت بارز اين ايدئولوژی بود ،است .در واقع اين ايدئولوژی با بکار بردن »مردم« بطور
کلی بر روی منافع متضاد طبقات در جامعه سرپوش می نھاد.
» -۶جنبش سياسی طبقۀ کارگر ،البته ،ھدف نھائی اش تصرف قدرت سياسی برای اين طبقه می
باشد ،و اين طبيعتا ً به يک سازمان طبقۀ کارگر که تا سطح معينی رشد نموده باشد از قبل
نيازمند است ،سازمانی که دقيقا ً از مبارزات اقتصادی برخاسته باشد .از طرفی ،گرچه ،ھر
جنبشی که در آن طبقۀ کارگر بمثابۀ طبقه عليه طبقات حاکم بايستد و بکوشد آنانرا ناچار به قبول
چيزی کند يک جنبش سياسی است .مثال ،تالش در يک کارخانۀ مشخص يا حتی در يک حرفۀ
مشخص برای تحميل روزانۀ کار کوتاھتر به سرمايه داران منفرد به وسيلۀ اعتصاب و غيره،
يک جنبش خالصا ً اقتصادی است .ولی جنبشی که  ٨ساعت کار ،قانون و غيره را تحميل کند
يک جنبش سياسی است .و به اين نحوه از درون جنبشھای اقتصادی جداگانۀ کارگران در ھمه
جا يک جنبش سياسی رشد می کند ،يا به عبارت ديگر جنبش يک طبقه«.
نامۀ مارکس به ف .بولته در نيويورک ،لندن  ٢٣نوامبر ١٨٧١
از کتاب Marx Engels Lenin
Anarcho-Syndicalism
Progress Publisher
Moscow 1972

توضيح برای تجديد انتشار :
متن حاضر شامل اصالحاتی در متن اوليۀ کتاب که به صورت چاپی در ايران منتشر شده بود
است .ھمانطور که در مقدمۀ چاپ نخست توضيح داده شده ،مترجمان قصد داشتهاند در چاپھای
بعدی کيفيت ترجمه را ارتقاء دھند که گويا فرصتی برای اينکار پيدا نکردهاند .سعی شد که با
مراجعه به متن انگليسی آثار لنين تا حد امکان اشتباھات موجود در ترجمۀ اوليه برطرف شوند
ولی متن کتاب حاضر نيز مسلما ً نمی تواند خالی از اشتباه باشد .تالش بر آن است که با ھمکاری
خوانندگان اشتباھات باقی مانده در ترجمه نيز رفع شوند و مھم تر از آن اينکه درسھايی که از
مطالب اين کتاب گرفته می شوند به ميان کارگران برده شده و به افزايش آگاھی طبقاتی ايشان
کمک کنند.
در پايان از زحمات رفيق ف .فرخی که عليرغم داشتن مشغله فراوان به تصحيح ترجمۀ اين
کتاب کمک کردند و مسئول سايت کمونيستھای انقالبی که در تدارک انتشار اين کتاب نقش
داشتند تشکر می کنم.
ف.گ
مرداد ماه ١٣٨٩

پيش نويس و توضيح برنامه ای برای حزب سوسيال دمکرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعه آثار ،جلد دو ،ص ١٢١−٩٣نوشته شده در زندان در ٩۶−١٨٩۵؛ لنين
تايپ نسخۀ قديمی فارسی؛ دوستی از ايران
تھيه و تنظيم؛ سايت کمونيستھای انقالبی
تصحيح وتکميل ترجمه؛ ف .فرخی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پيش نويس برنامه
الف(
 -١کارخانجات بزرگ با سرعتی فزاينده در روسيه گسترش می يابند ،پيشه وران و دھقانان
جزء را خانه خراب می کنند و آنھا را به کارگران فاقد مالکيت بدل می نمايند ،و مردم بيشتر و
بيشتری را به شھرھا ،کارخانهھا ،دھکدهھا و شھرک ھای صنعتی می رانند.
 -٢اين رشد سرمايه داری نشانگر رشد عظيم ثروت و تجمل در بين مشتی کارخانه دار ،تاجر و
زميندار ،و رشد باز ھم سريعتر فقر و ستم کشی کارگران است .بھبود توليد و ماشين آالتی که
در کارخانهھای بزرگ مرسوم شده است ،در حاليکه افزايش بازدھی کار اجتماعی را مھيا می
کنند ،در خدمت تقويت قدرت سرمايه داران برعليه کارگران و افزايش بيکاری و ھمراه با آن
تشديد موقعيت بی دفاع کارگران ھستند.
 -٣اما کارخانهھای بزرگ ،در حاليکه اوج تحت ستم قرار دادن کارگران توسط سرمايه را در
خود حمل ميکنند ،طبقۀ بخصوصی از کارگران را بوجود می آورند که قادرند عليه سرمايه
مبارزه کنند ،زيرا که ھمين شرايط زندگی شان تمام بندھای اتصال آنھا را با توليد کوچک شان
از بين می برد ،و با متحد کردن کارگران از طريق کار مشترکشان و انتقال آنھا از کارخانهای
به کارخانۀ ديگر ،ھمۀ تودهھای مردم کارکن را به ھم پيوند می دھد .کارگران مبارزهای را
عليه سرمايه داران آغاز کردهاند ،و انگيزۀ شديدی برای وحدت در بين آنھا ظاھر شده است .از
طغيانھای منزوی کارگران ،مبارزۀ طبقۀ کارگر روسيه در حال روئيدن است.
 -۴اين مبارزۀ طبقۀ کارگر عليه طبقۀ سرمايه دار ،مبارزه ايست عليه تمام طبقاتی که از کار
ديگران زندگی می کنند ،و عليه کل استثمار .اين تنھا می تواند با افتادن کل قدرت سياسی به
دست طبقۀ کارگر خاتمه يابد .انتقال ھمۀ زمينھا ،ابزارھا ،کارخانهھا ،ماشينھا و معادن به تمام
جامعه برای سازمان دادن توليد سوسياليستی ،که تحت آن ،آنچه که به وسيلۀ کارگران توليد می
شود و تمام پيشرفتھايی که در توليد حاصل شده است ،بايد نفعش به خود تودۀ کارگر برسد.
 -۵جنبش طبقۀ کارگر روسيه ،بر طبق خصوصيت و اھدافش ،بخشی از جنبش بين المللی
)سوسيال دمکراتيک( طبقۀ کارگر تمام کشورھاست.
 -۶مانع اصلی در راه مبارزۀ طبقۀ کارگر روسيه برای آزادسازی خود ،حکومت کامال
استبدادی و مقامات غيرمسئول آن است .اين حکومت با قرار دادن خود بر پايۀ امتيازات
زمينداران و سرمايه داران ،و مخدوم منافع آنھا بودن ،ھر گونه حق طبقات پائين تر را انکار
می کند ،و بدين وسيله مانع جنبش کارگری شده و پيشرفت تمام مردم را کند می کند .به اين

علت است که مبارزۀ طبقۀ کارگر روسيه برای آزادسازی خود ،ضرورتا ً موجب برپا شدن
مبارزه عليه قدرت مطلق حکومت استبدادی می شود.
ب(
 -١حزب سوسيال دمکرات روسيه اعالم می دارد که ھدفش کمک به اين مبارزۀ طبقۀ کارگر
روسيه از طريق رشد آگاھی طبقاتی کارگران ،ترفيع سازمانيابی آنھا و نشان دادن ھدفھا و
مقاصد مبارزه به آنھا ،ميباشد.
 -٢مبارزۀ طبقۀ کارگر برای آزادسازی خود يک مبارزۀ سياسی است ،و اولين ھدف آن حصول
رھايی سياسی است.
 -٣بدين سبب است که حزب سوسيال دمکرات روسيه ،بدون جدا کردن خود از جنبش طبقۀ
کارگر ،از ھر جنبش اجتماعی که عليه قدرت مطلق حکومت استبدادی ،عليه طبقۀ اشراف
زميندار ،و عليه تمام آثار رعيتی و نظام رستهھای اجتماعی ،که مانع رقابت آزاد است،
پشتيبانی خواھد کرد.
 -۴از طرف ديگر ،حزب سوسيال دمکرات کارگران روسيه عليه تمام تالشھا در جھت تشويق
طبقات کارکن به قيموميت حکومت مطلقه و مقامات آن و عليه ھمۀ تالشھا در جھت کند کردن
رشد سرمايه داری ،و در نتيجه رشد طبقۀ کارگر ،اعالم جنگ می دھد.
 -۵آزادسازی کارگران بايد بدست خود طبقۀ کارگر انجام شود.
 -۶آنچه که مردم روسيه بدان نياز دارند ،کمک حکومت مطلقه و مقامات آن نيست ،بلکه آزادی
از ستم آن است.
پ(
حزب سوسيال دمکرات روسيه با قرار دادن نقطۀ شروع کار خود بر اين نظريات ،اول و مقدم
بر ھمه خواھان آن است که:
 -١يک زمسکی سوبور } {Zemsky Soborکه از نمايندگان تمام شھروندان تشکيل شده باشد،
برای تدوين يک قانون اساسی فراخوانده شود.
 -٢حق رأی ھمگانی و مستقيم برای تمام شھروندان روسيه که به سن  ٢١سالگی رسيده باشند،
بدون در نظر گرفتن مذھب و مليت.
 -٣آزادی اجتماع و تشکيالت ،و حق اعتصاب.
 -۴آزادی مطبوعات.
 -۵لغو امتيازات اجتماعی و برابری کامل تمام شھروندان در برابر قانون.
 -۶آزادی مذھب و برابری تمام مليتھا .انتقال ثبت تولد ،ازدواج و مرگ به مأمورين مستقل،
يعنی مستقل از پليس.
 -٧ھر شھروند حق آنرا داشته باشد که ھر مقام رسمی را تحت تعقيب قانونی قرار دھد ،بدون
آنکه مجبور باشد که به مافوق او شکايت کند.
 -٨لغو گذرنامهھا ،آزادی کامل نقل مکان و اقامت.
 -٩آزادی شغل و حرفه و لغو اصناف.
ت(
حزب سوسيال دمکرات روسيه برای کارگران خواستھای زير را دارد:
 -١تأسيس دادگاھھای صنعتی با قضات انتخابی از طرف سرمايه داران و کارگران به تعداد
مساوی در تمام صنايع.

 -٢محدوديت قانونی ساعات کار به ھشت ساعت.
 -٣ممنوعيت قانونی کار شبانه و کار نوبتی .ممنوعيت کار کودکان کمتر از  ١۵سال.
 -۴تصويب قانونی تعطيالت ملی.
 -۵بکارگيری قوانين مربوط به کارخانه و بازرسی کارخانهھا در تمام صنايع سراسر روسيه ،و
کارخانهھای دولتی ،و ھمچنين پيشه ورانی که در خانه کار می کنند.
 -۶ھيئت بازرسان کارخانه بايد مستقل باشد و نه وابسته به وزارت دارائی .اعضای دادگاھھای
صنعتی بايد از حقوق مساوی با ھيئت بازرسان کارخانه ،برای تضمين رعايت قوانين کارخانه،
برخوردار باشند.
 -٧ممنوع کردن مطلق سيستم پرداخت جنسی در ھمه جا.
 -٨نظارت نمايندگان انتخابی کارگران بر برقراری نرخھای مناسب ،استرداد کاالھا ،ھزينۀ
قرامتھای انباشت شده و محلهھای کارگر نشين متعلق به کارخانه .يک قانون که تمام کسريھا از
مزد کارگران ،به ھر دليل که باشد )جريمه ،استرداد و غيره( ،نبايد بيشتر از مجموع  ١٠کوپک
از ھر روبل در کل باشد.
 -٩قانونی که کارفرما را مسئول صدمات وارده به کارگران کند .کارفرما بايد مجبور باشد ثابت
کند که کارگر مقصر بوده است.
 -١٠قانونی که کارفرمايان را مسئول تأمين مدارس و تھيۀ کمکھای پزشکی برای کارگران کند.
ث(
برای دھقانان ،حزب سوسيال دمکرات روسيه خواھان:
١ـ لغو پرداختھا برای آزادی زمين از گرو و غرامت به دھقانان برای پرداختھايی که انجام
گرفتهاند .برگرداندن پرداختھای اضافهای که به خزانه داری شده است به دھقانان.
٢ـ برگرداندن زمينھای جدا شده در  ١٨۶١به دھقانان.
٣ـ برابری کامل ماليات بندی بر زمينھای دھقانی و زمينھای مالکان.
۴ـ لغو مسئوليت اشتراکی و تمام قوانينی که دھقانان را از اينکه آنگونه که ميخواھند با زمينشان
بکنند ،منع ميکنند.

توضيح برنامه
برنامه به سه بخش عمده تقسيم شده است .بخش اول تمام اصولی را که بخشھای ديگر تعقيب می
کنند مطرح می نمايد .اين بخش موقعيتی را که طبقۀ کارگر در جامعۀ معاصر دارد ،معنی و
ارزش مبارزۀ آنان عليه کارفرمايان و وضع سياسی طبقۀ کارگر را در روسيه ،نشان می دھد.
بخش دوم ھدف حزب را مطرح می کند ،و رابطۀ حزب با ساير گرايشھای سياسی در روسيه را
نشان می دھد .اين بخش به اين مسئله می پردازد که فعاليت حزب و تمام کارگرانی که دارای
آگاھی طبقاتی ھستند ،طرز برخورد آنھا با منافع و کشمکش ساير طبقات در جامعۀ روسيه،
چگونه بايد باشد.
بخش سوم شامل خواستھای عملی حزب است .اين بخش به سه قسمت تقسيم شده است .قسمت
اول مشتمل است بر خواستھائی برای اصالحات در سطح کشوری .قسمت دوم خواستھا و
برنامۀ طبقۀ کارگر را بيان می کند .قسمت سوم شامل خواستھائی به نفع دھقانان است.
توضيحاتی مقدماتی از قسمتھا ،قبل از پرداختن به بخش عملی برنامه در زير داده شدهاست.

الف( -١برنامه در ابتدا به رشد سريع کارخانهھای بزرگ در روسيه می پردازد ،زيرا اين مھم
ترين موضوع در روسيۀ امروز است که تمام شرايط کھن زندگی در روسيه را کامال تغيير
ميدھد ،بخصوص شرايط زندگی طبقۀ کارگر را .در شرايط کھن ،عمال قسمت عمدۀ ثروت
کشور به وسيلۀ مالکين کوچک توليد می شد ،که اکثريت قريب به اتفاق جمعيت کشور را تشکيل
می دادند .مردم زندگی بدون تحرکی را در دھات می گذراندند .بخش اعظم توليد آنھا يا برای
مصرف خودشان بود ،يا برای بازار کوچک دھات ھمسايه که تماس کمی با بازارھای اطراف
خود داشتند .اين مالکين کوچک برای زميندارانی کار می کردند که آنھا را وا می داشتند تا
عمدتا ً برای مصرف ايشان توليد کنند .محصوالت محلی برای آماده کردن به پيشه وران محلی
داده می شد ،که آنھا نيز يا در ده زندگی می کردند و يا برای بدست آوردن کار در نواحی
اطراف رفت و آمد می کردند.
اما پس از آنکه دھقانان آزاد شدند ،اين شرايط زندگی تودۀ مردم در معرض تغيير کامل قرار
گرفت :نظام پيشه وران خرد شروع به جايگزين شدن توسط کارخانهھای بزرگی ،که با سرعتی
فوق العاده رشد می کردند ،کرد .آنھا}کارخانهھا{ ،جای مالکان کوچک را گرفته و آنھا را
تبديل به کارگران مزدبگير نمودند ،و صدھا و ھزاران کارگر را مجبور کردند که با يکديگر
کار کنند و مقادير عظيمی کاال توليد نمايند که در سراسر روسيه به فروش می رسند.
آزادی دھقانان ،بيحرکتی مردم را از بين برد و دھقانان را در شرايطی قرار داد که ديگر نمی
توانستند از قطعه زمينھائی که در تصرف آنھا باقی مانده بود امرار معاش کنند .تودهھای مردم
خانهھای خود را در جستجوی معاش ترک کردند و راه کارخانهھا يا ساختمان راه آھن ھايی که
گوشهھای مختلف روسيه را به ھم متصل می کرد و محصول کارخانهھا را به اکناف می بردند،
پيش گرفتند .تودهھايی از مردم به مشاغل در شھرھا روی آوردند ،و به ساختن کارخانه و ابنيۀ
تجارتی ،رساندن سوخت به کارخانهھا ،يا آماده کردن مواد خام برای آنھا ،پرداختند .سرانجام
بسياری از مردم در خانهھای خود برای تجار و صاحبان کارخانهھا که نمی توانستند مؤسسات
خود را با سرعت کافی توسعه دھند ،به کار پرداختند .تغييراتی از اين قبيل نيز در کشاورزی
روی داد .زمينداران شروع به توليد غالت برای فروش کردند ،و کشتکاران بزرگ از ميان
دھقانان و تجار پا به صحنه گذاردند ،و فروش غله به مقدار صدھا ميليون پود* به خارج شروع
شد .توليد نياز به کارگر مزدور داشت ،و صدھا ھزار و ميليونھا دھقان قطعات زمينھای کوچک
خود را رھا کردند ،و به کار کارگری منظم يا روزانه برای اربابان جديد که در کار توليد غله
برای فروش بودند ،پرداختند .اکنون اين تغيير در روش زندگی قديم است ،که به وسيلۀ برنامه
توضيح داده ميشود ،که ميگويد ،کارخانهھا ،پيشه وران خرد و دھقانان را ورشکست می کنند و
آنھا را به کارگران مزدبگير تبديل می کنند .جای توليد به مقياس کوچک را در ھمه جا توليد به
مقياس بزرگ می گيرد ،و در اين توليد به مقياس بزرگ ،تودهھای کارگر تنھا مزدبگيرانی اند
اجير شده به وسيلۀ سرمايه دار ،که دارای سرمايۀ عظيمی است ،کارگاھھای عظيم برپا می
دارد ،مقادير ھنگفتی از مواد را خريداری می کند و جيبھای خود را از سود اين توليد در مقياس
بزرگ که به وسيلۀ کارگران مجتمع توليد می شود ،پر می کند .توليد ،سرمايه دارانه شده است
و فشاری بی رحمانه و ستمگرانه بر تمام مالکين کوچک وارد می کند و زندگی بی حرکت آنھا
را در روستاھا نابود می کند .و آنھا را مجبور می سازد به عنوان کارگران ساده از يک سر
مملکت به سر ديگر آن سفر کنند و نيروی کار خود را به سرمايه بفروشند .بخش افزاينده ای از
جمعيت برای ھميشه از حومۀ شھر و از کشاورزی جدا شده ،و در شھرھا ،کارخانه ھا و

* سنگ روسی برابر با  ٣۶پوند ،تقريبا ً  ١۶٫۵کيلو

روستاھای صنعتی متمرکز گشته و تشکيل طبقۀ ويژۀ فاقد مالکيتی از مردم را ميدھند ،طبقه ای
از کارگران پرولتر مزدبگير که تنھا از طريق فروش نيروی کارشان زندگی ميکنند.
اينھا تغييرات عظيمی ھستند که با پيدايش کارخانهھای بزرگ در زندگی کشور روی می دھند –
توليد در مقياس کوچک به وسيلۀ توليد در مقياس بزرگ جانشين ميشود ،مالکين کوچک تبديل
به کارگران مزدبگير می شوند .اين تغيير برای کل مردم کارکن چه معنی ای می دھد ،و به کجا
می انجامد؟ به اين مطلب بعداً در برنامه پرداخته شده است.
الف(  -٢جايگزين شدن توليد در مقياس کوچک به وسيلۀ توليد در مقياس بزرگ ھمراه است با
جايگزين شدن منابع مالی کوچک در دست مالکين منفرد توسط مقادير عظيمی که به منزلۀ
سرمايه بکار می رود ،و جايگزين شدن سودھای کوچک بی اھميت با سودھايی که سر به
ميليونھا می زند ،بدين سبب است که رشد سرمايه داری در ھر جا به رشد تجمل و ثروت می
انجامد .يک طبقۀ کامل از قدرتمندان مالی ،صاحبان کارخانه ،صاحبان راه آھن ،تجار و
بانکداران در روسيه پديدار گشتهاند .يک طبقۀ کامل از آدمھايی که به وسيلۀ درآمدھايی که از
سرمايۀ پولی که به صاحبان صنايع به ربح داده شده است امرار معاش می کنند ،پديدار گشتهاند؛
زمينداران بزرگ با منابع عظيمی که دھقانان برای از گرو درآوردن زمينھای خود می پردازند
با استفاده جوئی از احتياج دھقانان به زمين ،با باال بردن اجارهھای زمين برای آنھا ،و تأسيس
کارخانهھای تصفيۀ چغندر قند در امالکشان ثروتمندتر گرديدهاند .تجمل و اصراف تمام اين
طبقات ثروتمند دارای ابعادی بی حد و حصر است ،و خيابانھای اصلی شھرھای بزرگ را
رديف عمارات بزرگ شاھانه و قصرھای پر زرق و برق آنھا گرفته است .اما ھمگام با رشد
سرمايه داری ،شرايط کارگران پيوسته بدتر می شود .اگر عايدی در بعضی جاھا در اثر آزادی
دھقانان افزايش يافت ،اين افزايش جزئی بود و طولی نيانجاميد ،زيرا که ھجوم تودهھای گرسنۀ
مردم از دھات ،نرخ ھا }دستمزد{ را پائين آورد ،در حاليکه مخارج اغذيه و مايحتاج ھمچنان
افزايش می يافت ،چنانکه کارگران حتی با دستمزد افزايش يافتۀ خود ،وسايل معاش کمتری
بدست ميآوردند .پيدا کردن کار مدام سخت تر گشت و در جوار عمارات مجلل اغنيا )و يا در
حومهھای شھر( محله ھای کثيفی توسعه يافتند که کارگران مجبور بودند در زيرزمينھای آنھا،
در مساکن شلوغ ،نمناک و سرد ،يا حتی آلونکھای نزديک مؤسسات صنعتی زندگی کنند .ھر
چه سرمايه بزرگتر شد ،فشار خود را بر کارگران افزود ،آنھا را به گدايان مبدل کرد،
مجبورشان کرد که تمام اوقات خود را به کارخانه اختصاص دھند ،و زن و فرزند کارگران را
مجبور کرد که سر کار بروند .بنابراين ،اين اولين تغييری است که رشد سرمايه داری در جوار
آن پيش می رود :ثروت عظيمی در خزانۀ عدۀ قليلی سرمايه دار گرد می آيد ،در حاليکه
تودهھای مردم به صورت گدا درآمدهاند.
دومين تغيير در اين حقيقت نھفته است که جايگزين شدن توليد مقياس کوچک با توليد مقياس
بزرگ منجر به بھبوديھای بسياری در توليد شده است .اول از ھمه ،کاری که به صورت فردی
و جداگانه در ھر کارگاه کوچک و خانوادۀ منفرد انجام می شد ،به وسيلۀ کار دسته جمعی
کارگران با يکديگر در يک کارخانه ،برای يک زميندار ،يا برای يک مقاطعه کار ،جايگزين
شده است .کار جمعی بسيار مؤثرتر )دارای بازدھی بيشتر( از کار فردی است ،و تھيۀ کاال را
با سھولت و سرعت بسيار بيشتر ممکن می سازد .اما تمام اين بھبوديھا تنھا نصيب سرمايه دار
می شود که به کارگر چيزی نزديک به ھيچ می پردازد .و تمام سودھايی را که به وسيلۀ کار
جمعی کارگران توليد شده است تصاحب می کند .سرمايه دار باز ھم قويتر می شود و کارگر باز
ھم ضعيف تر ،زيرا که او}کارگر{ به انجام بخشی از يک نوع کار عادت ميکند و برايش تغيير
شغل و پرداختن بکاری ديگر دشوارتر می گردد.

پيشرفت بسيار مھمتر ديگر در توليد ،بکار گرفتن ماشين به وسيلۀ سرمايه دار ست .بازدھی
کار از طريق بکار گرفتن ماشين چند برابر افزايش يافته است ،اما سرمايه دار تمام اين بھسازی
را برعليه کارگر بکار می گيرد :با استفاده از اين واقعيت که ماشينھا محتاج کار جسمی کمتری
ھستند ،زنان و کودکان را بکار روی آنھا می گمارد و به آنان مزد نازل تری می پردازد ،و با
استفاده از اين واقعيت که ھر جا که ماشين بکار گرفته شد ،کارگران بسيار کمتری مورد نياز
است ،سرمايه دار کارگران را بطور دسته جمعی از کارخانه بيرون می ريزد و آنگاه از مزيت
اين بيکاری برای به بردگی گرفتن باز ھم بيشتر کارگران ،افزايش روزانۀ کار ،محروم کردن
کارگر از استراحت شب و به صورت زائدۀ سادۀ ماشين درآوردن او استفاده می کند .بيکاری
ايجاد شده به وسيلۀ ماشين آالت و افزايش مدام آن ،اکنون کارگران را کامال بی دفاع می کند.
مھارت او ارزش خود را از دست می دھد ،به آسانی با کارگر سادۀ غيرماھر ،که به سرعت به
ماشين عادت می کند و با خوشحالی کار با مزد کمتری را قبول می کند ،جايگزين می شود .ھر
تالشی برای مقاومت در برابر ستم فزايندۀ سرمايه دار منجر به اخراج می گردد .کارگر به
تنھائی عليه سرمايه کامال ناتوان است و ماشين او را تھديد به خرد کردن می کند.
الف(  -٣در توضيح نکتۀ قبلی نشان داديم که کارگر به تنھايی ناتوان و در مقابل سرمايه دار که
ماشين را بکار می گيرد بی دفاع است .کارگر بايد به ھر قيمتی که شده وسايل مقاومت در برابر
سرمايه دار را بيابد تا از خود دفاع کند .و او اين وسيله را در سازمان يابی می يابد .کارگری
که به تنھايی ناتوان است ،وقتی که با رفقايش سازمان يافت قدرتی می شود ،و قادر است که با
سرمايه دار به نبرد بپردازد و در مقابل حملۀ او مقاومت کند.
سازمان يابی برای کارگر که اکنون با سرمايۀ بزرگ روبروست يک ضرورت می شود .اما آيا
ممکن است که يک گروه مردم گوناگون که نسبت به يکديگر بيگانهاند را ،حتی اگر ھم در يک
کارخانه کار کنند سازمان داد؟ برنامه شرايطی را که کارگران را برای اتحاد آماده می کند و در
آنھا ظرفيت و قابليت سازمان دادن را می پرورد ،نشان می دھد .اين شرايط به قرار زير ھستند:
 -١کارخانۀ بزرگ ،با توليد ماشينی که محتاج کار منظم در تمام طول سال است ،کامال رشتۀ
پيوند بين کارگر و زمين و مزرعهاش را پاره می کند و او را به صورت يک پرولتر مطلق
درمی آورد .اين حقيقت که ھر کس در قطعه زمين خود برای خود کشت می کرد کارگران را
از ھم جدا می کرد و به ھر يک از آنھا منافع بخصوصی می داد ،که جدا از منافع رفقای کارگر
او بود ،و از اين لحاظ مانعی برای سازمان يابی بود .قطع رابطۀ کارگر با زمين اين مانع را از
ميان برمی دارد -٢ .به عالوه ،کار مشترک صدھا و ھزارھا کارگر در نفس خود ،کارگران را
عادت می دھد که احتياجات خود را بطور مشترک به بحث بگذارند ،مشترکا ً دست به اقدام
بزنند ،و به روشنی يکسان بودن موقعيت و منافع تودۀ کارگران را به ايشان نشان می دھد-٣ .
سرانجام ،انتقال دائم کارگران از کارخانهای به کارخانۀ ديگر آنان را به مقايسۀ شرايط و
پراتيک در کارخانهھای مختلف عادت می دھد و آنان را قادر می سازد که به خود بقبوالنند که
طبيعت استثمار در کارخانهھای مختلف ھمسان است ،تجارب تقابل ساير کارگران را با سرمايه
دار کسب کنند و از اين طريق به ھمبستگی کارگران بيافزايند .اکنون به علت مجموع اين
شرايط است که پيدايش کارخانهھای بزرگ موجب پيدايش سازمان يابی کارگران گشته است.
در بين کارگران روسی ،اتحاد عمدتا ً و مکرراً در اعتصابات جلوه گر می شود )ما بايد ھمچنين
بعداً به دليل اينکه چرا سازمان يابی در شکل اتحاديهھا يا انجمنھای منافع متقابل ،دور از
دسترس کارگران ماست بپردازيم( .ھر چه که کارخانهھای بزرگ توسعه يابند ،اعتصابات
کارگران متناوب تر ،قدرتمندتر و سرسختانه تر می شوند؛ ھر چه که ستم سرمايه داری بيشتر
باشد احتياج به مقاومت ھمگانی به وسيلۀ کارگران بيشتر می گردد .اعتصابات و شورشھای

منزوی کارگران ،آنطور که برنامه بيان می کند ،اکنون شايع ترين پديده را در کارخانهھای
روسيه تشکيل می دھند .اما با رشد بيشتر سرمايه داری و رشد فزايندۀ اعتصابات ،اين عمليات
ناکافی بودن خود را به اثبات می رساند .کارفرمايان دست به اقدامات مشترک عليه کارگران
می زنند :در بين خود به توافقھايی می رسند ،کارگر را از ساير نواحی می آورند و از کمک
کسانی که ماشين دولتی را اداره می کنند ،برای درھم شکستن مقاومت کارگران ،بھره ميگيرند.
بجای طرف بودن با ھر تک صاحب در ھر کارخانۀ منفرد ،کارگران اکنون با کل طبقۀ سرمايه
دار و حکومتی که آنرا ياری می کند ،طرف ھستند .کل طبقۀ سرمايه دار اقدام به مبارزهای عليه
کل طبقۀ کارگر می کند .چارهھای عمومی عليه اعتصابات می انديشد ،به حکومت فشار می
آورد که قوانين ضد طبقۀ کارگر را تقويت کند ،کارخانهھا را به نقاط دورافتاده تر منتقل می
کند ،و متوسل به توزيع مشاغل بين مردمی که در خانه کار می کنند و ھزار و يک حيله و تدبير
ديگر عليه کارگران می شود .سازمان يابی کارگران يک کارخانۀ منفرد يا حتی يک صنعت
منفرد ،ثابت می کند که برای مقاومت در برابر کل طبقۀ سرمايه دار کافی نيست ،و اقدام
مشترک تمام طبقۀ کارگر ضروری می گردد .بدين ترتيب از طغيانھای منزوی کارگران،
مبارزۀ تمام طبقۀ کارگر رشد می کند .مبارزۀ کارگران عليه کارفرمايان به مبارزۀ طبقاتی مبدل
می شود .تمام کارفرمايان به وسيلۀ نفعشان در نگھداشتن کارگران در حالت متابعت و پرداخت
حداقل دستمزد به آنھا ،متحد گرديدهاند .و کارفرمايان می دانند تنھا راھی که از طريق آن می
توانند منافع خود را حفظ کنند ،اقدام مشترک از طرف تمام طبقۀ کارفرما ،به وسيلۀ اعمال نفوذ
بر ماشين دولتی ،می باشد .ھمچنين کارگران با يکديگر به وسيلۀ منفعتی مشترک پيوند يافتهاند،
و آن ھمانا جلوگيری از خرد شدن آنھا به وسيلۀ سرمايه ،و تأکيد بر حقشان برای زندگی و
ھستی ای انسانی می باشد .و به ھمين ترتيب کارگران قانع می شوند که آنھا نيز احتياج به
وحدت و اقدام مشترک به وسيلۀ تمام طبقه ،طبقۀ کارگر ،دارند ،و اينکه برای تحقق آن ھدف
بايد نفوذ بر ماشين دولتی را برای خود تأمين کنند.
الف(  -۴توضيح داديم که چگونه و چرا مبارزه بين کارگران کارخانه و کارفرمايان تبديل به
مبارزۀ طبقاتی می شود ،مبارزۀ طبقۀ کارگر – پرولتاريا – عليه طبقۀ سرمايه دار –
بورژوازی .اين سؤال مطرح می شود که ،اين مبارزه چه اھميتی برای تمام مردم و برای تمام
مردم کارکن دارد؟ در تحت شرايط حاضر ،که از آن قبال در توضيح نکتۀ  ١صحبت کرديم،
توليد به وسيلۀ کارگران مزدبگير متزايداً اقتصاد کوچک را از صحنه خارج می کند .تعداد
مردمانی که به وسيلۀ کار مزدوری زندگی می کنند به سرعت افزايش می يابد ،و نه تنھا تعداد
کارگران عادی کارخانه افزايش می يابد ،بلکه افزايش باز ھم بيشتری در تعداد دھقانانی که آنھا
نيز برای زندگی بايد به جستجوی کار مزدوری بپردازند به وجود می آيد .در حال حاضر ،کار
برای اجير شدن ،کار برای سرمايه دار ،شايع ترين شکل کار گشته است .سلطۀ سرمايه بر کار،
تمام جمعيت را نه تنھا در صنعت بلکه در کشاورزی نيز دربر می گيرد .اکنون اين استثمار کار
مزدوری در اجتماع معاصر است که کارخانجات بزرگ آنرا به حداکثر رشد و توسعه می
رسانند .تمام شيوهھای استثمار ،که به وسيلۀ ھمۀ سرمايه داران در تمام صنايع بکار گرفته می
شود ،و تمام تودهھای طبقۀ کارگر روسيه از آنھا عذاب می کشند ،متمرکز گرديده ،تشديد شده،
مقررات عادی در کارخانهھا شدهاند و در تمام شئون کار و زندگی کارگر گسترش داده شدهاند،
اينھا }شيوهھای استثمار{ تشکيل کل يک جريان روزمره را ،يک نظام کامل که به وسيلۀ آن
سرمايه دار عرق کارگر را درمی آورد ،ميدھند .بگذاريد اين را با مثالی نشان دھيم :در تمام
زمانھا و مکانھا ،ھر کس که کار اجرتی ای را به عھده می گيرد ،اگر تعطيالتی در آن ناحيه
برگذار شود ،کار خود را در آن تعطيالت ترک کرده ،استراحت می کند :وضع در کارخانه
کامال متفاوت است .به مجرد آنکه مديريت کارخانه کارگری را به استخدام درآورد ،آنطور که

دلش بخواھد از کار او استفاده می کند و ھيچ توجھی به عادات کارگر و شيوۀ مرسوم زندگی
او ،موقعيت خانوادگی او ،و احتياجات فکری او نمی کند .کارخانه کارگر خود را وقتی که به
کار او احتياج دارد ،به کار می گمارد و او را مجبور می کند که سراسر زندگی خود را متناسب
با احتياجات کارخانه نمايد ،ساعات استراحت خود را تقسيم کند ،و اگر که نوبت کار است ،در
شب و در تعطيلی کار کند .تمام سوء استفادهھای قابل تصور مربوط به زمان کار به وسيلۀ
کارخانه به مورد اجرا گذاشته می شوند و در ضمن کارخانه »مقررات« و »پراکتيکھای« خود
را ،که برای تمام کارگران اجباری ھستند ،بکار می گيرد .نظم امور در کارخانه عمداً بگونه
ايست که از کارگر اجير شده ،تمام کاری را که قادر به انجامش است ،با حداکثر سرعت ،بيرون
بکشند ،و آنگاه او را بيرون بياندازند! مثالی ديگر .ھر کس که کاری می گيرد ،البته می پذيرد
که تابع کارفرما شود و تمام دستوراتی را که به او می دھد اجرا کند .اما وقتی که کسی برای
يک کار موقت اجير می شود به ھيچ وجه ارادۀ خود را تسليم نمی کند ،اگر که توقعات
کارفرمايش را نادرست يا بيش از حد ببيند ،او را ترک می کند .از سوی ديگر کارخانه،
خواستار است که کارگر کل ارادۀ خود را تسليم کند؛ در داخل چھارديواری خود ديسيپلينی را
حاکم می کند ،کارگر را مجبور می کند که کار را ھمراه با صدای زنگ شروع يا ختم کند ،خود
را در تنبيه کارگر محق ميداند ،و برای نقض ھر يک از مقرراتی که خود او وضع کرده است،
کارگر را جريمه کرده يا حقوق او را تقليل می دھد .کارگر يک جزء از انبوه ماشين آالت می
گردد .کارگر بايد درست ھمانند يک ماشين مطيع ،برده و فاقد ارادهای از خود باشد.
باز ھم مثالی ديگر .ھر کس که کاری می گيرد موارد زيادی يافت می شود که از کارفرمای
خود ناراضی باشد ،و از او به دادگاه يا يک مقام دولتی شکايت کند .ھم مقام اداری و ھم دادگاه
معموال مرافعه را به نفع کارفرما فيصله می دھند و از او پشتيبانی می کنند .اما اين ارجحيت
منافع کارفرما بر مبنای يک قاعدۀ کلی يا يک قانون نيست ،بلکه بر اساس نوکری افراد اداری
است که در مواقع مختلف از او کم و بيش پشتيبانی می کنند ،و کارھا را به ناحق به نفع کارفرما
فيصله می دھند ،يا به اين جھت که از آشنايان او ھستند و يا بدليل آنکه از اوضاع کاری بی
اطالع اند و نمی توانند کارگر را بفھمند .ھر مورد مجزائی از اينچنين بی عدالتی ،متکی است
بر ھر برخورد جداگانهای بين کارگر و کارفرما ،بر ھر مقام اداری منفرد .اما از سوی ديگر،
کارخانه ،که اينچنين تودهای از کارگران را گرد ھم جمع می کند ،ستم را بدان حد می رساند،
که بررسی ھر مورد جداگانه را غير ممکن می گرداند .مقررات عمومی استقرار يافتهاند،
قانونی بر رابطۀ بين کارگر و کارفرما وضع شده است ،قانونی که برای ھمه اجباری است .در
اين قانون ،ارجحيت منافع کارفرما به وسيلۀ قدرت دولت مورد پشتيبانی قرار گرفته است .بی
انصافی مقامات رسمی منفرد به وسيلۀ بی انصافی خود قانون جايگزين شده است .مثال مقرراتی
از نوع زير پديدار گشتهاند :اگر کارگر از کار غيبت کند ،نه تنھا مزد خود را از دست می دھد،
بلکه بايد عالوه بر آن جريمهای نيز بپردازد ،در حاليکه اگر کارفرما کارگران را بخاطر نبودن
کار به خانه بفرستد ،ھيچ نمی پردازد؛ کارفرما قدرت دارد کارگر را برای بددھنی از کار
برکنار کند ،در حاليکه کارگر در صورتی که با او چنان رفتاری شود ،نمی تواند کار را ترک
کند؛ کارفرما قدرت دارد که به اختيار خود جريمه برقرار کند ،از حقوق کارگر کسر کند يا
بخواھد که اضافه کار انجام شود و غيره.
تمام اين مثالھا به ما نشان می دھند که چگونه کارخانه استثمار کارگر را تشديد می کند و آنرا
ھمگانی می نمايد ،و از آن يک »نظام« کامل می سازد .اکنون کارگر خواھی نخواھی بايد نه
تنھا با يک کارفرمای منفرد ،ارادۀ او و ستم او سر و کار داشته باشد ،بلکه با رفتار مستبدانه و
ستمی که از جانب کل طبقۀ کارفرما بر او تحميل می شود نيز سر و کار داشته باشد .کارگر می
بيند که ستمگر او نه يک سرمايه دار بلکه کل طبقۀ سرمايه دار است ،زيرا نظام استثمار در

تمام مؤسسات يک نوع است .يک فرد سرمايه دار حتی نمی تواند از اين نظام جدا شود؛ مثال
اگر او فکر تقليل ساعات کار را در سر راه دھد ،اجناس او برايش گرانتر از اجناس توليد شده
به وسيلۀ ھمسايهاش تمام می شود ،يک کارخانه دار ديگر ،که کارگران خود را مجبور به کار
بيشتر در ازای مزدی يکسان می کند .کارگر برای تأمين بھبودی در اوضاع خود ،اکنون با کل
نظام اجتماعی ای ،که ھدف آن استثمار کار به وسيلۀ سرمايه است ،سر و کار دارد .کارگر
اکنون نه تنھا با يک بی عدالتی از طرف يک مأمور ،بلکه با بی عدالتی خود قدرت دولتی
روبروست ،که کل طبقۀ سرمايه دار را در پناه حمايت خود می گيرد و قوانينی که برای ھمه
اجباری است ،و در خدمت منافع طبقۀ سرمايه دار است ،وضع ميکند .بنابراين ،مبارزۀ کارگر
کارخانه الجرم تبديل به مبارزه عليه کل طبقۀ سرمايه دار می شود ،برعليه کل نظام اجتماعی
که بر پايۀ استثمار کار توسط سرمايه ميباشد .بدين سبب است که مبارزۀ کارگران اھميتی
اجتماعی کسب ميکند ،و مبارزهای می شود به نفع تمام مردم کارکن عليه تمام طبقاتی که از
طريق کار ديگران زندگی می کنند .بدين سبب است که مبارزۀ کارگران عصر جديدی را در
تاريخ روسيه باز می کند و سپيده دم آزادی کارگران است.
لکن تسلط طبقۀ سرمايه دار بر تمامی تودۀ مردم کارکن بر چه پايهای استوار است؟ اين تسلط بر
پايۀ اين حقيقت است که تمام کارخانهھا ،کارگاھھا ،معادن ،ماشين آالت و ابزار کار در دست
سرمايه داران است ،و اموال خصوصی آنھاست؛ اين تسلط بر مبنای اين واقعيت است که آنھا
مقادير عظيمی زمين در مالکيت خود دارند )از تمام زمينھای روسيۀ اروپائی ،بيش از يک سوم
آن متعلق به مالکانی است که تعداد آنھا به نيم ميليون نمی رسد( .کارگران صاحب ھيچ ابزار
کار يا موادی نيستند ،و بنابراين آنان مجبورند نيروی کار خود را به سرمايه دار بفروشند ،که
فقط به کارگر آنقدر مزد می پردازد که برای زنده نگھداشتن او کافی است ،و تمام مازادی را که
توليد شده است به جيب می ريزد؛ بنابراين آنھا} سرمايه داران{ فقط مزد قسمتی از زمان کاری
ای را که استفاده کردهاند می پردازند ،و باقی را تصاحب می کنند .تمامی ازدياد ثروت ،که
حاصل کار مشترک تودهھای کارگر يا بھبود در توليد است ،به طبقۀ سرمايه دار می رسد ،در
حالی که کارگران ،که از نسلی به نسل ديگر زحمت می کشند ،به صورت پرولترھای فاقد
مالکيت باقی می مانند .بدين سبب است که فقط يک راه برای خاتمه دادن به اين استثمار کار به
وسيلۀ سرمايه وجود دارد ،و آن الغای مالکيت خصوصی بر ابزار کار ،واگذاری تمام
کارخانهھا ،کارگاھھا ،معادن و ھمچنين تمام امالک بزرگ و غيره به کل اجتماع است و ادارۀ
توليد سوسياليستی مشترک ،که به وسيلۀ خود کارگران ھدايت می شود .در آن صورت اجناسی
که به وسيلۀ کار مشترک توليد شده است در منفعت خود مردم کارکن خواھند بود ،در حاليکه
مازادی که عالوه بر مايحتاج ضروری زندگيشان توليد ميکنند ،در خدمت برآوردن احتياجات
خود کارگران قرار خواھد گرفت ،در خدمت توسعۀ کامل تمام قابليتھای آنھا و حقوق مساوی در
برخورداری از تمام دستاوردھای علم و ھنر .بدين سبب است که برنامه اظھار می دارد که
مبارزه بين طبقۀ کارگر و سرمايه داران تنھا بدين طريق می تواند پايان يابد .لکن برای حصول
بدان الزمست که قدرت سياسی يعنی قدرت حکمرانی دولت ،از دست حکومتی که تحت نفوذ
سرمايه داران و مالکين است ،يا از دست حکومتی که مستقيما ً از نمايندگان منتخب سرمايه
داران تشکيل شده ،به دست طبقۀ کارگر بيافتد.
اين است ھدف نھايی مبارزۀ طبقۀ کارگر ،اينست شرط آزادی کامل آن .اين آن ھدف نھايی است
که کارگران دارای آگاھی طبقاتی و سازمان يافته ،بايد برای حصول بدان بکوشند .لکن اينجا،
در روسيه ،کارگران ھنوز با موانع عظيمی روبرو ھستند که در سر راه مبارزه برای آزادی
آنان وجود دارد.

الف(  -۵اکنون نبرد عليه تسلط طبقۀ سرمايه دار ،به وسيلۀ کارگران تمام کشورھای اروپائی و
ھمچنين به وسيلۀ کارگران آمريکا و استراليا برپا شده است .سازمان يابی طبقۀ کارگر و
ھمبستگی آنان محدود به يک کشور يا ملت نيست :احزاب کارگران کشورھای مختلف با صدای
رسا ھمسانی کامل)ھمبستگی( منافع و اھداف کارگران تمام جھان را اعالم می دارند .در
کنگرهھای مشترک به دور ھم جمع می شوند ،خواستھای مشترکی را در مقابل سرمايه داران
تمام کشورھا مطرح می کنند ،يک تعطيلی بين المللی برای کل پرولتاريای سازمان يافته که
برای آزادی می کوشند )روز اول ماه مه( برقرار کردهاند ،و بدين ترتيب طبقۀ کارگر تمام
مليتھا و کشورھا را در يک لشکر عظيم کارگران گرد آوردهاند .اتحاد کارگران تمام کشورھا
ضرورتی است که از اين حقيقت برمی خيزد ،که طبقۀ سرمايه دار که بر کارگران حکم می
راند ،حکومت خود را محدود به يک کشور نمی کند .پيوندھای تجارتی بين کشورھای مختلف
نزديک و گسترده تر می شود؛ سرمايه دائما ً از يک کشور به کشور ديگری می رود .بانکھا ،آن
خزانه داران عظيم که سرمايه را روی ھم جمع می کنند و به صورت قرض بين سرمايه داران
توزيع می نمايند ،به منزلۀ مؤسسهای ملی آغاز به کار می کنند و آنگاه بين المللی می شوند،
سرمايه را از تمام کشورھا گرد می آورند ،و آنرا بين سرمايه داران اروپا و آمريکا توزيع می
کنند .اکنون شرکتھای عظيم سھامی سازمان يافتهاند که معامالت مھم سرمايه داری را نه تنھا
در يک کشور ،بلکه در چند کشور بطور ھمزمان انجام دھند؛ انجمنھای بين المللی سرمايه
داران ظھور می يابند .تسلط سرمايه دار بين المللی است .بدين علت است که مبارزۀ کارگران
در تمام کشورھا برای آزادی خود فقط وقتی موفقيت آميز خواھد بود که کارگران مشترکا ً عليه
سرمايۀ بين المللی نبرد کنند .بدين علت است که کارگر روسی در نبردش عليه طبقۀ سرمايه
دار ،رفيق کارگر آلمانی ،لھستانی و فرانسوی است ،درست ھمانگونه که دشمن او سرمايه
داران روسی ،آلمانی ،لھستانی و فرانسوی ھستند .بدين جھت ،در سالھای اخير سرمايه داران
خارجی با اشتياق فراوان سرمايۀ خود را به روسيه منتقل کردهاند ،جائيکه شعبهھای کارخانه
می سازند و شرکتھايی برای سرمايه گذاريھای جديد بنا ميکنند .آنھا طمع کارانه خود را بر سر
اين کشور جوان ،که در آن حکومت از ھر جای ديگر برای سرمايه مناسبتر و فرمانبردارتر
است ،می افکنند .جائيکه که در آن کارگران برای نبرد در برابر آنان سازمان نيافته تر و ناتوان
تر از غرب ھستند ،و جائيکه استاندارد زندگی کارگران و لذا مزدشان بسيار پائين تر است،
بنابراين سرمايه داران خارجی قادرند سودھای عظيمی ،به مقياسی که قابل مقايسه با کشورھای
خود آنھا نيست ،به چنگ آورند .سرمايۀ بين المللی ھم اکنون دست خود را به سوی روسيه دراز
کرده است .کارگران روسی نيز دست خود را به سوی جنبش بين المللی کارگران دراز می کنند.
الف(  -۶ما پيش از اين راجع به اينکه چگونه کارخانه ھای بزرگ استثمار سرمايه بر کار را
در باالترين حد خود حمل ميکنند ،اينکه چگونه آنھا نظامی از شيوه ھای بھره کشی را استقرار
ميدھند؛ اينکه کارگران چگونه در طغيانشان بر عليه سرمايه الزاما ً به ضرورت اتحاد تمام
کارگران ،به ضرورت مبارزۀ مشترک کل طبقۀ کارگر ميرسند ،صحبت کرديم .کارگران در
اين مبارزه بر عليه طبقۀ سرمايه دار ،در مقابل قوانين عمومی دولت ،که سرمايه داران و
منافعشان را پشتيبانی ميکند ،قرار ميگيرند.
اما اگر کارگران باندازۀ کافی قوی باشند که امتيازاتی را از سرمايه داران بيرون بکشند ،با
عمل مشترک عليه حمله شان مقاومت کنند ،لذا ميبايست ھمچنين قادر باشند که با اتحادشان بر
قوانين دولتی تأثير بگذارند ،و موجبات تغييرشان را فراھم آورند .اين چيزيست که کارگران تمام
ديگر کشورھا انجام ميدھند .حال آنکه کارگران روسيه ھيچ تأثير مستقيمی روی دولت نميتوانند
بگذارند .اوضاع کارگران روسيه به گونه ايست که از ابتدائی ترين حقوق شھروندی محرومند.

آنھا نمی بايست جرأت کنند که به دور ھم جمع شوند ،راجع به امورشان با ھم بحث کنند،
اتحاديه بسازند ،اعالميه صادر کنند؛ به ديگر سخن ،قوانين دولتی نه تنھا در جھت منافع طبقۀ
سرمايه دار نوشته شده اند ،بلکه صريحا ً کارگران را از ھرگونه تأثير ممکنی بر اين قوانين و
تأمين تغييرشان ،محروم کرده اند .دليل اينکه اين اتفاق ميافتد اين است که در روسيه) و تنھا در
روسيه بين تمام کشورھای اروپايی( قدرت مطلقۀ يک حکومت استبدادی تا به امروز ادامه
دارد ،اين سيستم دولتی ای است که در آن ،قوانينی که برای ھمۀ مردم اجباريست ،ميتوانند تنھا
توسط تزار با صالحديد او صادر گردند ،در حاليکه فقط مأمورين گماشته شده توسط او ميتوانند
بر آنھا تأثيرگذار باشند .شھروندان اجازه ندارند که در صدور قوانين نقشی داشته باشند ،آنھا را
به بحث بگذارند ،قوانين جديدی پيشنھاد کنند يا خواھان لغو قوانين قديمی گردند .آنھا حق ندارند
که خواھان گزارشی راجع به فعاليتھای مأمورين گردند ،عملکردھايشان را بررسی کنند ،و آنھا
را تحت پيگرد قرار دھند .شھروندان حتی اين حق را ندارند که امور دولتی را بحث کنند :آنھا
نميبايست جرأت کنند که بدون اجازۀ ھمان مأموران ،اجتماع يا اتحادی را سازمان دھی کنند.
بنابراين مأمورين به معنای کامل کلمه غيرمسئول ھستند؛ آنھا صنف ويژه ای را تشکيل ميدھند
که مافوق شھروندان قرار داده شده اند .اين رفتار غيرمسئوالنه و مستبدانۀ مأمورين ،و اين
حقيقت که خود جمعيت گنگ ھستند ،باعث اينچنين سوءاستفادۀ رسوايی آوری از قدرت توسط
مأمورين و اينچنين نقض حقوق عموم مردم که در ھيچ کشور اروپايی ممکن نيست ،ميگردد.
پس بر طبق قانون ،حکومت روسيه اختيار مطلق دارد ،و ھمانگونه كه مالحظه مي گردد ،به
صورت کامال مستقل از مردم قرار گرفته ،در مافوق تمام طبقات و اقشار اجتماعی .اگر مورد
واقعا ً اينگونه بود ،پس چرا حکومت در تمام کشمکش ھای بين کارگران و سرمايه داران ميبايد
طرف سرمايه داران را بگيرد؟ چرا ھر چه که تعداد و ثروت سرمايه داران افزايش مييابد ،با
پشتيبانی ھرچه فزاينده تری مواجه ميشوند ،حال آنکه کارگران با مقاومت و محدوديت ھر چه
بيشتری روبرو ميگردند؟
در واقع حکومت مافوق طبقات قرار ندارد ،بلکه طبقه ای را در مقابل ديگری محافظت ميکند،
طبقۀ صاحب مالکيت را در مقابل فاقدان مالکيت ،سرمايه داران را در مقابل کارگران،
محافظت ميکند .يک حکومت مطلقه ،اگر ھمه نوع امتيازات و مساعدات را به طبقۀ صاحبان
مالکيت نميداد ،نميتوانست در چنين کشور عظيمی حکمرانی کند.
ھر چند که حکومت ،طبق قانون ،قدرتی مطلق و مستقل دارد ،لکن در واقع سرمايه داران و
مالکان ھزاران وسيلۀ تأثيرگذاری بر حکومت و امور دولتی را صاحبند .آنھا دارای انجمنھای
صنفی ــ اجتماعی خود ھستند ــ انجمن نجبا و تجار ،اتاق بازرگانی و مانوفاکتورھا و غيره ــ که
توسط قانون به رسميت شناخته شده .نمايندگان منتخب شان يا جملگی مأمور ميشوند و سھمی در
ادارۀ دولت به عھده ميگيرند)ھمانند مارشالھای طبقۀ نجبا( ،يا پستی در مؤسسات دولتی از ھر
نوع به آنھا داده ميشود :مثال ،قانون برای صاحبان کارخانجات ميسر ساخته که در دادگاھھای
کارخانجات)باالترين مقام ورای بازرسان کارخانه ھا( ،که نمايندگان خود را در آنجا دارند،
شرکت جويند .اما آنھا خود را به اين شرکت مستقيم در ادارۀ دولت محدود نميکنند .در
انجمنھايشان قوانين دولتی ،مسودۀ اليحه ھای قانونی ،را به بحث ميگذارند ،و دولت معموال در
مورد ھر موضوعی با آنھا مشورت ميکند ،مسودۀ اليحه ھای قانونی را برای وافق شدن از
نظرشان به آنھا ارائه ميدھد.
سرمايه داران و مالکان اراضی کنگره ھای سراسری روسيه را سازمان ميدھند ،جائيکه آنھا
امورشان را به بحث ميگذارند و اقدامات منفعتی گوناگون برای طبقه شان تدبير ميکنند ،و از
جانب تمام اشراف زميندار ،يا »تمام تجار روسيه« اتخاذ قوانين جديد و اصالح قديمی ھا را
درخواست ميکنند .آنھا ميتوانند امورشان را در روزنامه ھا به بحث بگذارند ،زيرا ھر قدر ھم

که حکومت با سانسورش مطبوعات را مختل کند ،ھرگز جرأت نميکند که اين فکر را به خود
راه دھد که طبقۀ صاحبان مالکيت را از بحث راجع به امورشان محروم کند .آنھا تمام شيوه ھا و
وسايل دسترسی به بلندمرتبه ترين نمايندگان اولياء حکومتی را در اختيار دارند ،آنھا راحتتر
ميتوانند رفتار مستبدانۀ مأمورين پائين مقام تر را به گفتگو بگذارند ،و به راحتی ميتوانند
موجبات لغو قوانين و قواعد بويژه ستمگرانه را تأمين کنند .و در حاليکه ھيچ کشوری در دنيا
نيست که اينھمه قانون و قواعد داشته باشد ،اينچنين نظارت بيمانندی از طرف دولت بر
پليس}داشته باشد{ ،نظارتی که به ھر نوعی از کوچکترين جزئيات وارد ميشود و ھرگونه تعھد
فردی را از او سلب ميکند ،با اين حال ھيچ کشوری در دنيا يافت نميشود که اين قواعد
بورژوايی به اين سادگی نقض گردند و اين قوانين پليس اينچنين راحت فقط با رضايت مطبوع
اولياء باالدست دور زده شوند .و از اين رضايت مطبوع ھرگز امتناع نشده است.
ب(  -١اين مھم ترين و افضل نکتۀ برنامه است ،زيرا حاکی از آنست که چه چيزی بايد فعاليت
حزب ،فعاليت تمام کارگران دارای آگاھی طبقاتی ،در دفاع از منافع طبقۀ کارگر ،را تشکيل
دھد .اين را نشان ميدھد که چگونه تالش برای سوسياليسم ،تالش برای لغو استثمار انسان از
انسان که قرنھا ادامه دارد ،بايد با جنبش تودهای به وجود آمده به وسيلۀ شرايط زندگی که توسط
کارخانجات بزرگ ايجاد شده است ،پيوند داده شود.
فعاليت حزب بايد عبارت باشد از ترفيع مبارزۀ طبقاتی کارگران .وظيفۀ حزب نبايد اختراع
وسايل باب روز کمک به کارگران باشد ،بلکه بايد به جنبش کارگران بپيوندد ،تا که روشنی به
داخل آن ببرد ،تا که کارگران را در مبارزهای که خود ھم اکنون شروع کردهاند ياری دھد.
وظيفۀ حزب حمايت از منافع کارگران و نمايندگی کردن منافع تمام جنبش طبقۀ کارگر است.
حاال ،اين ياری به کارگران در مبارزۀ آنھا بايد شامل چه چيزھايی باشد؟
برنامه می گويد که اين ياری در وھلۀ اول بايد شامل رشد و توسعۀ آگاھی طبقاتی کارگران
باشد .قبال دربارۀ چگونگی تبديل مبارزۀ کارگران عليه کارفرمايان به مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا
عليه بورژوازی صحبت کرديم.
مراد از آگاھی طبقاتی کارگران ،در تعقيب آنچه که دربارۀ مطلب گفتهايم می آيد .آگاھی طبقاتی
کارگران يعنی درک اين مطلب به وسيلۀ کارگران که تنھا راه بھبود شرايط آنھا و حصول
آزاديشان ،اقدام به مبارزه عليه طبقۀ سرمايه دار و کارخانه دار است که به وسيلۀ کارخانهھای
بزرگ ايجاد شده است .به عالوه ،آگاھی طبقاتی کارگران يعنی درک آنکه منافع ھمۀ کارگران
در ھر کشور بخصوصی يکسان است ،و اينکه ھمۀ آنھا تشکيل يک طبقه را می دھند ،که جدا
از تمام ديگر طبقات اجتماع است .سرانجام ،آگاھی طبقاتی کارگران يعنی درک کارگران از اين
مسئله که برای حصول به اھداف خود بايد بکوشند تا در امور دولت تأثير بگذارند ،به ھمان
گونه که مالکان و سرمايه داران کردند ،و ھم اکنون آنرا ادامه می دھند.
کارگران به چه وسيلهای به فھم تمام اينھا نائل می شوند؟ آنان چنين چيزی را از تجربۀ
مبارزهای که عليه کارفرمايان شروع کردهاند می آموزند ،مبارزهای که با رشد کارخانجات
بزرگ ،بطور روزافزونی رشد می يابد ،حادتر می شود و تعداد بيشتری از کارگران را به خود
جلب می کند .زمانی بود که دشمنی کارگران عليه سرمايه فقط به مفھومی مبھم در نفرت
کارگران نسبت به استثمارکنندگانشان جلوه می يافت ،به شکل آگاھی مبھمی از تحت ستم بودن و
بردگی آنھا و در آرزوی انتقام گرفتن از سرمايه داران .مبارزه در آن زمان تظاھر خود را در
طغيانھای منزوی کارگران ،که بناھا را ويران می کردند ،ماشينھا را خرد می کردند ،به مديران
کارخانهھا حمله می کردند و غيره ،می يافت .اين اقدامات ابتدائي ،نخستين شکل جنبش طبقۀ
کارگر بودند ،و اين ضروری بود زيرا نفرت از سرمايه دار ھميشه و در ھمه جا نخستين

انگيزه در جھت بيدار کردن ميل به دفاع از خود در کارگران بوده است .لکن جنبش طبقۀ
کارگر روسيه اکنون اين مرحلۀ رشد را پشت سر گذاشته است .کارگران ھم اکنون بجای داشتن
نفرتی مبھم نسبت به سرمايه دار ،شروع به ادراک تضاد بين منافع طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمايه
دار کرده اند .بجای آنکه دارای احساس مبھمی از ستم باشند ،کارگران روسيه شروع به تميز
دادن راھھا و وسايلی که به وسيلۀ آنھا سرمايه به آنھا ستم می کند کردهاند ،و در حال طغيان
برعليه اشکال گوناگون ستم ھستند و محدوديتھايی برای ستم سرمايه دار ايجاد می کنند ،و خود
را در مقابل طمع سرمايه دار محافظت می کنند .بجای انتقام گرفتن از سرمايه دار اکنون به نبرد
برای امتيازات روی آورده و با خواستی پس از خواست ديگر شروع به روبرو شدن با طبقۀ
سرمايه دار کردهاند ،و خواستار شرايط کار بھبود يافته ،دستمزدھای افزايش يافته ،و ساعات
کار کمتری ھستند .ھر اعتصاب تمام توجه و کوششھای کارگران را به يک جنبۀ مخصوص از
شرايطی که تحت آن طبقۀ کارگر زندگی می کند متمرکز می نمايد .ھر اعتصاب بحث راجع به
اين شرايط را ايجاد می کند ،به کارگران کمک می کند که آنھا را ارزيابی کنند ،و بفھمند که ستم
سرمايه داری در يک مورد بخصوص شامل چه چيزھايی است ،و برای مبارزه با اين ستم از
چه وسايلی می توان استفاده کرد .ھر اعتصاب تجربۀ کل طبقۀ کارگر را غنی می کند .اگر
اعتصاب موفقيت آميز باشد به آنھا نشان می دھد اتحاد طبقۀ کارگر چه نيروی مقتدری است ،و
ديگران را وا می دارد که موفقيت رفقای خود را مورد استفاده قرار دھند .اگر که اين اعتصاب
موفق نباشد ،باعث بحث دربارۀ علل شکست آن و کاوش جھت يافتن شيوهھای بھتر مبارزه می
شود .اين گذار کارگران به جانب مبارزۀ ثابت و استوار برای احتياجات ضروری آنھا ،نبرد
برای امتيازات ،برای بھبود شرايط زندگی ،دستمزد و ساعات کار روزانه ،که اکنون در سراسر
روسيه آغاز شده است ،بدان معنی است که کارگران روس در حال پيشرفتھای عظيمی ھستند ،و
بدين علت است که توجه حزب سوسيال دمکرات و تمام کارگران دارای آگاھی طبقاتی بايد
عمدتا ً بر اين مبارزه و اشاعۀ آن متمرکز گردد .ياری به کارگران بايد شامل نشان دادن آن
احتياجات مبرمی باشد که آنان بايد برای به دست آوردن آنھا نبرد کنند .اين کمک بايد شامل
تحليل عواملی باشد که به ويژه مسئول بدتر شدن شرايط کارگران رشتهھای مختلف ميشوند ،و
شامل توضيح دادن قوانين و مقررات کارخانه که با نقض آنھا )که بر نيرنگھا و فريبکاری
سرمايه داران اضافه شده است( غالبا ً کارگران را در معرض غارت دوگانه ميگذارند .کمک
بايد شامل بيان دقيق تر و قطعی تر خواسته ھای کارگران و عمومی کردن آنھا ،و انتخاب
بھترين موقع مقاومت ،شامل انتخاب شيوهھای مبارزه ،بحث موقعيت و قدرت دو قطب مخالف،
و شامل بحث دربارۀ اينکه آيا شيوۀ باز ھم بھتری برای نبرد می توان انتخاب کرد )شيوهای
مانند درخواست کتبی از صاحب کارخانه ،يا تماس با بازرس يا دکتر ،بنا بر موقعيت ،در
جائيکه حرکت اعتصابی مستقيم مقرون به صرفه نباشد و غيره(.
گفتيم که گذار کارگران روسيه به چنين مبارزهای ،دليل بر پيشرفت عظيم آنھا است .اين مبارزه
جنبش طبقۀ کارگر را در شاھراه قرار می دھد ،و تضمين قطعی موفقيت بيشتر آنست .تودۀ
مردم کارکن از اين مبارزه اول از ھمه می آموزند که چگونه شيوهھای استثمار سرمايه داری
را يک به يک بشناسند و بيازمايند ،و آنھا را با قانون و شرايط زندگی خود و با منافع طبقۀ
سرمايه دار مقايسه کنند .با بررسی موارد و اشکال مختلف استثمار ،کارگران می آموزند که
مفاد و ماھيت استثمار را به عنوان يک کل بفھمند ،و می آموزند که نظام اجتماعی مبنی بر
استثمار کار به وسيلۀ سرمايه را درک کنند .دوما ً در روند اين مبارزه ،کارگران قدرت خويش
را می آزمايند ،ياد می گيرند که سازمان دھند ،مياموزند که نياز به سازمان و اھميت آنرا درک
کنند .بسط اين مبارزه و تواتر افزايش يابندۀ برخوردھا ،ناگزير منجر به بسط بيشتر مبارزه ،و
منجر به توسعه و رشد يک حس اتحاد ،يک حس ھمبستگی می گردد – در ابتدا در بين کارگران

يک ناحيۀ خاص ،و آنگاه در بين کارگران تمام کشور ،در بين کل طبقۀ کارگر .سوماً ،اين
مبارزه ،آگاھی سياسی کارگران را رشد و توسعه می دھد .شرايط زندگی مردم کارکن ،آنھا را
در چنان موقعيتی قرار می دھد که وقت و فرصت آنرا ندارند )و نه می توانند داشته باشند( که
دربارۀ مسائل مربوط به دولت تعمق کنند .از طرف ديگر مبارزۀ کارگران عليه کارخانه داران
برای احتياجات روزانه ،آنھا را بطور خودبخودی و الجرم مجبور می کند که به دولت فکر
کنند ،به مسائل سياسی ،به اين مسئله که چگونه بر کشور روسيه حکمرانی می شود ،چگونه
قوانين و مقررات تھيه می شوند و در خدمت منافع چه کسی ھستند .ھر برخورد در کارخانه،
لزوما ً کارگران را به برخورد با قانون و ھيئت مأمورين دولت سوق می دھد .در اين رابطه
کارگران برای اولين بار »نطقھای سياسی« را می شنوند .در ابتدا مثال از بازرسان کارخانه،
که برای آنھا شرح می دھند که حيلهھايی که به وسيلۀ صاحبان کارخانه بکار می روند تا آنھا را
فريب دھند ،بر مبنای مفھوم دقيق مقرراتی است که مورد تأييد مقامات مربوطه قرار گرفته
است و به کارفرما آزادی آنرا می دھد که کارگران را فريب دھد ،يا اينکه اقدامات ظالمانۀ
صاحب کارخانه کامال قانونی است زيرا که او فقط از حقوق خود استفاده می کند ،و اين يا آن
قانون را که مقامات دولتی بر آن صحه گذاشتهاند اجرا می کند .توضيحات سياسی آقايان،
بازرسان ،ضمنا ً با »توضيحات سياسی« سودمندتر وزيری تکميل ميشوند که به کارگران آن
»عشق مسيحی« را خاطرنشان می سازد که ايشان مديون صاحب کارخانهھايی ھستند که
ميليونھا از کار کارگران به جيب می زنند .بعداً اين توضيحات نمايندگان قدرت دولتی ،و آشنائی
مستقيم کارگران با واقعيات که نشان می دھند که اين مقامات به نفع چه کسی کار می کنند ،با
اعالميهھا و ديگر توضيحاتی که به وسيلۀ سوسياليستھا داده می شوند ،تکميل می گردد ،تا
کارگران آموزش سياسی خود را بطور کامل از چنين اعتصابھايی بگيرند .آنھا ياد می گيرند که
نه تنھا منافع خاص طبقۀ کارگر ،بلکه موقعيت ويژه ای که به وسيلۀ طبقۀ کارگر در دولت
اشغال شده است را درک کنند .و بنابراين کمکی که حزب سوسيال دمکرات می تواند به مبارزۀ
طبقاتی کارگران بنمايد بايد :در جھت رشد و توسعۀ آگاھی طبقاتی کارگران با ياری آنھا در
نبرد برای حياتی ترين احتياجاتشان باشد.
نوع دوم کمک ،ھمانطور که در برنامه بيان شده است ،بايد شامل پيش بردن سازمان يابی
کارگران باشد .مبارزهای که در باال شرح داديم ضرورتا ً محتاج آنست که کارگران سازمان
يافته باشند .سازمان برای اعتصابات و برای تأمين اجرای اعتصاب با موفقيت زياد ،برای جمع
آوريھا جھت حمايت از اعتصاب کنندگان ،برای برپا کردن انجمنھای نفع متقابل کارگران ،برای
تبليغ در بين کارگران و توزيع اعالميهھا ،اطالعيهھا و بيانيهھا در بين آنھا ،و غيره ،ضرورت
پيدا می کند .ضرورت باز ھم بيشتر سازمان آنست که کارگران را قادر سازد که در مقابل
پيگرد پليس و ژاندارمری از خود دفاع کنند و تمام ارتباطات و انجمنھای کارگران را از آنھا
مخفی بدارند و ترتيب رساندن کتب ،جزوات ،روزنامهھا و غيره را بدھند .دستياری در تمام اين
زمينهھا وظيفۀ دوم حزب سوسيال دمکرات است.
سومين نوع کمک ،نشان دادن اھداف واقعی مبارزه است ،يعنی به کارگران توضيح داده شود
که استثمار کار به وسيلۀ سرمايه شامل چه چيزی است و بر چه پايهايست ،چگونه مالکيت
خصوصی زمين و ابزار کار منجر به فقر تودهھای کارکن می شود ،آنھا را مجبور می کند که
نيروی کار خود را به سرمايه دار بفروشند و مجانا ً تمام اضافهای را که به وسيلۀ کار کارگر
توليد می شود ،سوای آنچه که برای حفظ او الزمست ،واگذار کنند ،و عالوه بر آن شرح دھد که
چگونه اين استثمار ،ناگزير منجر به مبارزۀ طبقاتی بين کارگران و سرمايه داران می گردد و
شرايط اين مبارزه و اھداف غائی آن چه چيزھايی ھستند – در يک کالم آنچه را که بطور
خالصه در برنامه بيان شده است توضيح دھد.

ب(  -٢مراد از اين کلمات چيست :مبارزۀ طبقۀ کارگر يک مبارزۀ سياسی است؟ معنی اين
کلمات آنست که طبقۀ کارگر نمی تواند برای آزادی خود نبرد کند بدون آنکه برای خود نفوذی
در دولت ،بر ادارۀ دولت و بر تھيۀ قانون تأمين کند .مدتھا است که سرمايه داران روسيه احتياج
به چنين نفوذی را فھميدهاند ،و ما نشان داديم که چگونه آنھا توانستهاند عليرغم تمام ممنوعيتھايی
که در قوانين پليس وجود دارد ،برای تحت نفوذ درآوردن قدرت دولتی ھزاران راه پيدا کنند ،و
چگونه اين قدرت دولتی در خدمت طبقۀ سرمايه دار است .از اينرو طبيعتا ً نتيجه می شود که
طبقۀ کارگر نيز نمی تواند به مبارزۀ خود دامن زند و نمی تواند حتی يک بھبود پايدار را برای
خود تأمين کند ،مگر آنکه در قدرت دولتی تأثير داشته باشد.
قبال گفتهايم که مبارزۀ کارگران عليه سرمايه داران الجرم منجر به برخورد با حکومت خواھد
شد ،و حکومت خود اقدام به ھر کوششی می کند تا به کارگران ثابت کند که آنھا فقط با مبارزه و
مقاومت مشترک می توانند در قدرت دولتی نفوذ کنند .اين مطلب به ويژه توسط اعتصاب
بزرگی که در سالھای  ١٨٨۶-١٨٨۵در روسيه اتفاق افتاد نشان داده شده است .حکومت فوراً
اقدام به تھيۀ مقرراتی کرد که مربوط به کارگران بود ،فوراً قوانين جديدی راجع به عملکرد در
کارخانهھا وضع کرد و تسليم خواستھای مصرانه کارگران شد )مثال مقرراتی مورد اجرا
گذاشته شد که جريمهھا را در کارخانهھا محدود می کرد و پرداخت دستمزد مناسب را تأمين می
نمود(؛ يا به ھمين ترتيب اعتصابات حاضر )در  (١٨٩۶دوباره موجب دخالت فوری دولت
گرديده است ،و حکومت فھميده است که نمی تواند اقدامات خود را به دستگيری و اخراج
محدود سازد ،فھميده است که بی معنی و مزخرف است که کارگران را با اندرزھای احمقانه
راجع به رفتار شريف صاحبان کارخانهھا تخدير کند )به بخش نامۀ وزير دارائی به بازرسان
کارخانهھا در بھار  ١٨٩۶مراجعه کنيد( .حکومت فھميده است که »کارگران سازمان يافته
نيرويی را تشکيل ميدھند که بايد آنرا به حساب آورد« ،و ھمچنين اکنون قوانين مربوط به
کارخانهھا را مورد تجديد نظر قرار داده و در نظر دارد که در سن پترزبورگ کنگرهای از
بازرسان ارشد کارخانهھا تشکيل دھد تا دربارۀ مسئلۀ تقليل ساعات کار و ديگر امتيازات گريز
ناپذير به کارگران بحث کند.
بدين ترتيب می بينيم که مبارزۀ طبقۀ کارگر عليه طبقۀ سرمايه دار ضرورتا ً بايد مبارزهای
سياسی باشد .مسلما ً اين مبارزه ھم اکنون در قدرت دولتی اعمال نفوذ می کند و اھميت سياسی
به دست می آورد .اما بی حقوقی سياسی مطلق کارگران که قبال راجع به آن صحبت کرديم ،و
عدم امکان نفوذ علنی و مستقيم کارگران در قدرت دولت ،با رشد جنبش طبقۀ کارگر به روشنی
و شدت بيشتر آشکار و احساس می گردد .بدين سبب است که فوری ترين خواستھای کارگران،
ھدف درجۀ اول طبقۀ کارگر ،از نفوذ در امور دولت ،بايد به دست آوردن آزادی سياسی باشد،
يعنی شرکت مستقيم تمام شھروندان در حکومت دولت که قانون آنرا )به وسيلۀ يک قانون
اساسی( تضمين کرده باشد ،تضمين حقوق ھمۀ شھروندان برای آزادی اجتماعات ،بحث در
امور مربوط به خود ،نفوذ در امور دولت از طريق انجمنھا و مطبوعات خود .حصول آزادی
سياسی »وظيفۀ حياتی کارگران« می گردد ،زيرا کارگران بدون آن نه در امور دولت نفوذ
دارند و نه می توانند داشته باشند ،و از اين قرار آنھا ناگزير طبقهای بدون حقوق ،تحقير شده و
متفرق باقی خواھند ماند .و حتی اگر اکنون که کارگران فقط تازه شروع به مبارزه و مستحکم
کردن صفوف خود کردهاند ،حکومت می شتابد که امتيازاتی به کارگران دھد تا رشد بيشتر
جنبش را محدود کند ،شکی نخواھد بود که وقتی کارگران صفوف خود را کامال مستحکم کردند
و تحت رھبری يک حزب سياسی متحد گرديدند ،قادر خواھند بود که حکومت را مجبور سازند
که تسليم شود ،قادر خواھند بود که برای خود و تمام مردم روسيه آزادی سياسی به دست آورند!

در بخشھای قبلی برنامه ،مقامی را که طبقۀ کارگر در جامعۀ معاصر و دولت معاصر اشغال
کرده است ،ھدف مبارزۀ طبقۀ کارگر ،و اينکه چه چيزی ھدف حزبی را که نمايندۀ منافع طبقۀ
کارگر است تشکيل می دھد ،نشان داديم .تحت حکمرانی حکومت مطلقه در روسيه ،احزاب
سياسی که بطور علنی عمل می کنند وجود نداشته و نمی توانند وجود داشته باشند ،اما
گرايشھای سياسی وجود دارند که منافع ساير طبقات را بيان می کنند و بر افکار عمومی و
حکومت نفوذ دارند .از اينرو ،برای روشن کردن موضع حزب سوسيال دمکرات ،ھم اکنون
الزمست که به طرز برخورد آن نسبت به بقيۀ گرايشھای سياسی در جامعۀ روسيه اشاره کنيم تا
کارگران بتوانند تصميم بگيرند که چه کسانی ممکن است متحدين آنھا باشند ،و تا چه حدی ،و
دشمنان آنان چه کسانی ھستند .به اين مطلب در دو نکتۀ زير در برنامه اشاره شده است.
ب(  -٣برنامه اعالم می دارد که متحدين کارگران اوال ھمۀ اقشار اجتماعی ھستند که مخالف
قدرت مطلق حکومت استبدادی می باشند ،زيرا که اين حاکميت مطلق مانع اصلی نبرد کارگران
برای آزادی است .طبيعتا ً از اينجا نتيجه می شود که به سود کارگران است که از ھر جنبش
اجتماعی عليه مطلق گرايی حمايت کنند )مطلق به معنای نامحدود است؛ استبداد حاکميت
نامحدود حکومت است( .ھر چه رشد و توسعۀ سرمايه داری بيشتر باشد ،تضاد بين اين
بوروکراسی اداری و منافع خود طبقات مالک ،منافع بورژوازی ،عميق تر می شود .و حزب
سوسيال دمکرات اعالم می دارد که از تمام اقشار و گروهھای بورژوازی که مخالف حکومت
استبدادی ھستند پشتيبانی می کند.
مسلما ً بيشتر به نفع کارگران است که بورژوازی مستقيما ً در امور دولت نفوذ کند ،تا آنکه نفوذ
آنھا ،مانند حال ،از طريق يک مشت مأمورين رشوه خوار و مستبد اعمال شود .بيشتر به نفع
کارگران است که بورژوازی علنا ً در سياست نفوذ کند ،تا اينکه نفوذ پنھانی ،آنطور که اکنون
ھست ،داشته باشد ،پنھان به وسيلۀ حکومت به اصطالح مقتدر »مستقل« که حکومت »به لطف
خدا« ناميده شده است ،و »لطف خود« را شامل حال مالکان پرکار ستمديده و کارخانه داران
مظلوم و فلک زده ميکند .کارگران احتياج به مبارزۀ علنی عليه طبقۀ سرمايه دار دارند ،تا تمام
پرولتاريای روسيه بتوانند مشاھده کنند که کارگران برای منافع چه کسی به مبارزه پرداختهاند،
و بياموزند که چگونه بطور شايسته به مبارزه بپردازند؛ تا که دسيسه کاريھا و آمال بورژوازی
نتواند در اطاق انتظار اعيان بزرگ ،در سالنھای سناتورھا و وزراء و در وزراتخانهھا که به
روی مردم عادی بسته ھستند ،پنھان بماند ،و تا اينکه اين دسايس آشکار شوند و چشمان ھر کس
و ھمه را باز کنند تا ببينند که خط مشی ھای دولت واقعا ً از چه کسانی الھام می گيرد و سرمايه
داران و مالکان برای چه تقال می کنند .و بنابراين ،مرگ بر ھر چه که نفوذ حاضر طبقۀ
سرمايه دار را پنھان می کند .و حمايت ما از ھر نمايندۀ بورژوازی که عليه بوروکراسی برمی
خيزد ،عليه بوروکراسی اداری ،عليه حکومت مطلقه! اما ،در حاليکه حزب سوسيال دمکرات
حمايت از ھر جنبش اجتماعی عليه استبداد را اعالم می کند ،می داند که خود را از جنبش طبقۀ
کارگر مجزا نمی کند ،زيرا طبقۀ کارگر دارای منافع ويژۀ خود است که مغاير با منافع تمام
طبقات ديگر است .حزب سوسيال دمکرات در حاليکه به تمام نمايندگان بورژوازی در نبرد آنھا
برای آزادی سياسی کمک می کند بايد در نظر داشته باشد که کارگران بايد آگاه باشند که طبقات
دارا فقط برای مدت معينی می توانند متحدين آنھا باشند ،و منافع کارگران و سرمايه داران نمی
توانند توافق داشته باشند ،و کارگران الغای حاکميت مطلق دولت را فقط برای اين احتياج دارند
که بتوانند مبارزهای وسيع و علنی را عليه طبقۀ سرمايه دار آغاز کنند.
ضمنأ حزب سوسيال دمکرات اعالم ميدارد که تمام کسانی را که عليه اشراف زميندار ممتاز
برخيزند مورد پشتيبانی قرار ميدھد .اشراف زميندار در روسيه به عنوان اولين طبقه در کشور
شناخته شدهاند .باقيماندۀ قدرت فئوداليشان بر روی دھقانان تا به امروز بر دوش تودۀ مردم

سنگينی ميکند .دھقانان ھنوز به پرداخت برای آزادسازی زمين از گرو ادامه ميدھند تا از قدرت
مالکان زميندار آزاد شوند .دھقانان ھنوز مقيد زمين اند ،تا اينکه اين زمينداران محترم از ھيچ
کمبودی برای کارگران ارزان و مطيع زراعی در عذاب نباشند .دھقانان که بی حق اند و
کودکانه با آنھا رفتار شده ،تا به امروز مورد رحمت مأمورانی قرار گرفتهاند که به فکر جيب
خود ھستند و به گونهای در زندگی دھقانان دخالت ميکنند که مطمئن شوند دھقانان گروھايشان يا
اجارۀ تيولدار را »دقيقا ً« پرداخت ميکنند ،و اينکه آنھا جرأت نکنند از کار برای مالکان زمين
»طفره« روند ،جرأت نکنند مثال ناحيه را ترک کنند و مالکان را مجبور کنند که کارگران
بيرونی ،که ھمانقدر ارزان يا به واسطۀ احتياجشان ھمانقدر تحت ستم نيستند ،استخدام کنند.
مالکان ميليونھا ،دھھا ميليون دھقان را در خدمت خود دارند ،آنھا را بندۀ خود و بدون حق نگه
ميدارند ،و در عوض نشان دادن شھامت خود در اين قلمرو از باالترين امتيازات دولتی لذت
ميبرند .اشراف زميندار باالترين پستھا در دولت را اشغال کردهاند) از اين ھم بيشتر ،اشراف
توسط قانون ،به عنوان يک طبقۀ اجتماعی ،از حق تقدم در خدمات مدنی برخوردارند(؛ مالکان
اشرافی از ھمه به دادگاھھا نزديکترند و مستقيم تر و آسانتر از ھر کسی ميتوانند بر سياست
حکومت در مسير خودشان تأثيرگذار باشند .آنھا از ارتباط نزديکشان با حکومت برای چپاول
خزانۀ دولت و برای بيرون کشيدن پيشکشھا و ھدايائی که سر به ميليونھا روبل ميکشد ،گاھی به
شکل دارايی ھای عظيم توزيع شده برای خدمات ،گاھی به شکل »امتيازات« ،استفاده ميکنند.
نوشته شده در زندان
پيش نويس برنامه پس از  (٢١)٩دسامبر ١٨٩۵
توضيح برنامه ژوئن – ژوئيه ١٨٩۶
اولين انتشار در  ١٩٢۴در مجلۀ »پرولتارسکايا رولوتسيا« شمارۀ ٣
کليات آثار لنين ،جلد ٢

پيش نويس قطعنامه راجع به مبارزۀ اقتصادی برای کنگرۀ ح.س.د.ک.ر
کنگره معتقد است که مطلقا ً ضروری است در تمام موارد از مبارزۀ اقتصادی کارگران و
اتحاديهھای آنھا پشتيبانی شود و آنھا را به ھر طريق ممکنه گسترش داد )بخصوص اتحاديهھای
کارگری سرتاسری روسيه( و از ھمان ابتدا تضمين کرد که مبارزۀ اقتصادی و جنبش
اتحاديهھای کارگری در روسيه خصلت سوسيال دمکراتيک پيدا کنند.
 (٣٠)١٧ژوئيه –  (٢٣)١٠اوت ١٩٠٣
انتشار برای اولين بار سال ١٩٢٧
کليات آثار لنين ،جلد ۴

از » کنگرۀ ينا حزب سوسيال دمکرات کارگری آلمان «
کنگ رۀ سوس يال دمکراتھ ای آلم ان مدتھاس ت ک ه مح ل روي دادھائی گش ته اس ت ک ه اھمي ت آن در
ورای محدودۀ جن بش ک ارگری آلم ان اس ت .جن بش سوس يال دمکراتي ک آلم ان از نظ ر س ازمان،
جامعيت و وحدت ،وسعت و محتوای قوی ادبيات مارکسيس تی آن در ص ف اول ق رار م ی گي رد.
طبيعی است که در تحت چنين ش رايطی قطعنام هھای کنگرهھ ای سوس يال دمکراتي ک آلم ان ني ز
غالب ا ً اھمي ت ب ين الملل ی کس ب م ی کنن د .در م ورد مس ئلۀ تم ايالت فرص ت طلبان ۀ اخي ر
)برنشتاينيس م( ني ز وض ع ب ر ھم ين من وال ب ود .تص ميم کنگ رۀ سوس يال دمکراتي ک درس دن ک ه
تاکتيکھای آزمايش شده و قديمی سوسيال دمکراس ی انقالب ی را تأيي د ک رد ،ب ه وس يلۀ کنگ رۀ ب ين
الملل ی سوسياليس تی در آمس تردام م ورد قب ول واق ع ش د ،و اکن ون تص ميم راي ج در ب ين تم ام
پرولترھای دارای آگاھی طبقاتی در سراسر جھان گرديده است .اکنون نيز وضع بر ھمين منوال
است .مسئلۀ اعتصاب سياسی ت ودهای – مس ئلۀ عم ده در کنگ رۀ ين ا – مس ئلۀ ک ل جن بش سوس يال
دمکراتيک بين المللی است .اين مسئله اخيراً به واسطۀ چن د روي داد در تع دادی از کش ورھا ،م ن
جمله روسيه و حتی شايد بخصوص روس يه ،در ص ف مق دم ق رار گرفت ه اس ت .تص ميم سوس يال
دمکراتھای آلمان با پشتيبانی ک ردن ،و ني رو دادن ب ه روح انقالب ی ک ارگران مب ارز ،ب دون ش ک
نفوذ قابل مالحظهای در کل جنبش کارگری بين المللی خواھد داشت ...
مسئلۀ ديگری که در کنگرۀ ينا مقدم بر مسئلۀ اعتصاب سياسی مورد بحث قرار گرفت نيز ب رای
روس يه بس يار آموزن ده اس ت .اي ن مس ئله ،مس ئلۀ بزرگداش ت روز اول م اه م ه ب ود ،ي ا دقي ق ت ر
بگوئيم )جوھر مطلب را در نظر بگيريم و نه موضوعی که موج ب درگ رفتن بح ث ش د( ،مس ئلۀ
ارتباط جنبش اتحاديۀ کارگری با ح زب سوس يال دمک رات .روزنام ۀ پرولت اری چن د ب ار درب ارۀ
تأثير عميقی که کنگرۀ اتحاديهھای کارگری کلن بر سوسيال دمکراتھای آلمان ،البت ه ن ه تنھ ا فق ط
بر آنھا گذارده ،صحبت می کند) .(١در اين کنگره کامال آشکار گردي د ک ه حت ی در آلم ان ،ج ائی
که سنت مارکسيس م و نف وذ آن ق وی ت ر از ھ ر ج ای ديگ ری اس ت ،تم ايالت ض د سوسياليس تی،
تمايالتی که به جان ب »جن بش خ الص اتحادي های ک ارگری« انگليس ی اس ت ،يعن ی مطلق ا ً از ن وع
بورژوائی ،در اتحاديهھای کارگری رشد می کنند – متوجه باشيد ،اتحاديهھای کارگری سوس يال
دمکراتيک .بدين سبب است که از مسئلۀ تظاھرات روز اول ماه مه ب ه مفھ وم واقع ی آن ،الج رم
در کنگ رۀ ين ا ،مس ئلۀ اتحادي ۀ ک ارگری گرائ ی و سوس يال دمکراس ی برم ی خي زد ،مس ئلۀ
اکونوميسم ،اگر از اصطالح تمايالت داخل جنبش سوسيال دمکراتيک روسيه صحبت شود.
فيشر که گزارش مربوط به مسئلۀ روز اول ماه مه را تسليم کرد ،صريحا ً اظھار داشت که اشتباه
بدی خواھد ب ود اگ ر اي ن حقيق ت را ک ه در اتحادي هھای ک ارگری روح سوسياليس تی اينج ا و آنج ا
ناپديد می گردد ،ناديده بگيريم .کار بدانجا کشيده است که مثال برينگمان ،نماين دۀ اتحادي ۀ نجارھ ا
اظھاراتی نظير آنچه که در زير می آيد بيان کرده و آن را چ اپ و منتش ر نم وده اس ت»:اعتص اب
در روز اول م اه م ه مانن د ي ک جس م خ ارجی در ب دن انس ان اس ت«» .در ش رايط حاض ر
اتحاديهھای کارگری تنھا وسيله برای بھبود وض ع ک ارگران ھس تند« و غي ره .و اي ن »نش انهھای
مرض« ،بدان گونه که فيشر به درستی آنھا را می نامد به تعداد ديگری اضافه ش دهاند .در آلم ان
مثل روسيه و در واقع در ھر جا ،اتحادي ۀ ک ارگری گرائ ی کوت ه ب ين ،ي ا اکونوميس م ،ب ا فرص ت
طلبی )تجديدنظر طلبی( پيوسته است .روزنامهای که به وسيلۀ ھمين اتحادي ۀ نج اران منتش ر م ی
شود دربارۀ فرو ريختن بنيادھای سوسياليس م علم ی ،درب ارۀ خط ا ب ودن نظري ۀ بحرانھ ا ،نظري ۀ
سقوط و غي ره م ی نويس د .ک الور تجدي دنظرطلب ،ک ارگران را ب رای نش ان دادن نارض ايتی و ي ا
ازدياد خواستھايشان فرانخواند ،بلکه از آنھا خواست ک ه معت دل باش ند و غي ره و غي ره .ليبکنخ ت

وقتی که برعليه »بی طرفی« اتحاديهھای کارگری صحبت می کرد مورد تأييد کنگره واقع شد و
اظھار داشت که »درست است که ببل نيز به نفع ب ی طرف ی ص حبت ک رده ،ام ا ب ه نظ ر م ن اي ن
يکی از موارد نادری است که در آن ببل از پشتيبانی اکثريت حزب برخوردار نيست«.
بب ل اي ن مس ئله را ک ه ب ه اتحادي هھای ک ارگری توص يه ک رده اس ت نس بت ب ه جن بش سوس يال
دمکراتي ک ب ی ط رف باش ند ،انک ار ک رد .بب ل ک امال خط ر اتحادي ۀ ک ارگرگرائی کوت ه بينان ه را
درک کرد .او حتی تا آنجا رفت که گفت مثالھای بدتری از اين بی تف اوتی اتحادي ۀ ص نفی گرائ ی
می داند :رھبران جوان اتحاديهھای کارگری تا بدان حد پيش می روند که به حزب بطور کلی ،و
به سوسياليسم بطور کلی ،و به تئوری مبارزۀ طبقاتی می خندند .اي ن اظھ ارات بب ل موج ب خش م
عمومی در کنگرۀ سوسيال دمکراتيک گرديد .وقتی ک ه بب ل ب ا قاطعي ت اع الم داش ت ک ه»:رفق ا،
آماده باشيد ،فکر کنيد که چه می کني د؛ ش ما در ج ادۀ بس يار خطرن اکی مس افرت م ی کني د ک ه در
پايان فالکت گريبانگير شما خواھد شد« دست محکمی برای او زدند.
بدين ترتيب ،اين افتخار جنبش سوسيال دمکراتيک آلمان است که صادقانه با خطر روبرو گشت.
جنبش سوسيال دمکراتيک آلمان بر روی افراط کاريھای اکونوميسم پرده نکشيد يا به طفره رفتن
نپرداخت و عذرھای بدتر از گناه اختراع نکرد )مانند آنھائی که مثال ب ه وف ور ب ه وس يلۀ پلخ انف
پ س از کنگ رۀ دوم اخت راع ش د( .خي ر ،جن بش سوس يال دمکراتي ک آلم ان ب دون پ رده پوش ی از
مرض نام برد ،قاطعانه گرايشات زي ان آور را محک وم ک رد ،و مس تقيما ً و علن ا ً از ھم ۀ اعض ای
حزب خواست که با آنھا نبرد کنند .اين برای سوسيال دمکراتھای روس که برخی از آنھا به دليل
شروع »ديدن نوری« در مورد مسئلۀ جن بش اتحادي هھای ک ارگری م ورد تحس ين آق ای اس ترووه
قرار گرفتهاند ،آموزنده است.
نوشته شده در سپتامبر ١٩٠۵
اولين چاپ در  ١٩٢۴در مجلۀ »زير پرچم مارکسيسم«
کليات آثار لنين ،جلد ٩
توضيحات
 -١کنگرۀ اتحاديهھای کارگری آلمان در کلن در مه  ١٩٠۵برگزار شد.

به س  .ل  .گوسف

از لنين به ملت
 ١٣اکتبر ١٩٠۵
دوست عزيز،
قطعنامۀ کميتۀ اودسا درب ارۀ مب ارزۀ اتحادي هھای ک ارگری )»تص ميمات« ش ماره  ۶ي ا  ۵روش ن
نيست؛ در نامۀ شمارۀ  .٢۴تاريخ نامه سپتامبر  ١٩٠۵است( به نظر من پر از غلط است .ھيجان
مبارزه با منشويکھا توضيح طبيعی آنست ،اما شخص نبايد از جانب ديگ ر ب ام پ رت ش ود .و اي ن
درست کاريست که اي ن قطعنام ه م ی کن د .بن ابراين م ن جس ارت اينک ار را ب ه خ ود م ی دھ م ک ه
تحليل انتقادی قطعنامۀ کميتۀ اودسا را بر عھده بگيرم ،و از رفقا می خ واھم ک ه ت ذکرات م را ک ه
علت آنھا به ھيچ وجه ميل به عيب جوئی نيست ،مورد بحث قرار دھند.
قطعنامه شامل سه بخش )شماره گذاری نشده( در سر آغاز ،و پنج بخش )شماره گذاری شده( در
خود قطعنامه اس ت .اول ين بخ ش )پ اراگراف ش روع س ر آغ از( ک امال خوبس ت :ب ه عھ ده گ رفتن
»رھبری تمام تظاھرات مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا« و »ھيچگاه فراموش نکردن وظيفۀ« رھبری
مبارزۀ اتحاديهھای کارگری .بسيار ع الی .جل وتر ،در نکت ۀ دوم ،وظيف ۀ آم ادگی ب رای ي ک قي ام
مس لحانه »در ص ف مق دم ق رار م ی گي رد« ،و )س ومين ي ا آخ رين نکت ۀ س ر آغ از( »در نتيج ه،
وظيفۀ رھبری مبارزۀ اتحاديهای کارگری الج رم ک اری فرع ی م ی ش ود« .اي ن ب ه عقي دۀ م ن از
لحاظ تئوری غلط و از نظر تاکتيکی ناصحيح است.
از لحاظ تئوری غلط است ک ه ب ه دو وظيف ه چن ان برخ ورد ک رد ک ه گ وئی ھ ر دو دارای اھمي ت
برابر ھستند»:وظيفۀ آماده شدن برای ي ک قي ام مس لحانه« و »وظيف ۀ رھب ری مب ارزۀ اتحادي های
کارگری« .گفتهاند که يک وظيفه در صف مقدم است ،و ديگری در عقب صحنه .صحبت ک ردن
مانن د آن يعن ی مقايس ه و مقابل ۀ چيزھ ايی ک ه متف اوت ھس تند .قي ام مس لحانه ي ک روش مب ارزۀ
سياسی است در زمان معين .مبارزۀ اتحاديهای کارگری يکی از اشکال دائمی مبارزۀ ک ل جن بش
ک ارگری اس ت ،مب ارزهای ک ه در جامع ۀ س رمايه داری ھميش ه م ورد ني از و ھميش ه ض روری
اس ت .در قطع های ک ه ب ه وس يلۀ م ن در »چ ه باي د ک رد؟« نق ل ش ده اس ت) ،(١انگل س س ه ش کل
اصلی مبارزۀ کارگران را مشخص می کن د :اقتص ادی ،سياس ی و تئوري ک – ب ه عب ارت ديگ ر،
اتحاديهای ،سياسی و تئوريک )علمی ،ايدئولوژيکی و فلسفی( .چگونه يکی از اين اشکال اساسی
مبارزه )شکل اتحاديهای( ،را می ت وان ب ا ي ک روش ش کل اساس ی ديگ ر مب ارزه در ي ک زم ان
معين در يک سطح قرار داد؟ چگونه می توان کل مبارزۀ اتحاديهای را به عنوان ي ک »وظيف ه«
با شيوۀ مب ارزۀ سياس ی حاض ر ،و ن ه يگان ه ش يوۀ آن ،در ي ک س طح ق رار داد؟ اينھ ا چيزھ ايی
مقايسه ناپذير ھستند ،چيزھايی مانند افزودن دھگان بر صدگان بدون آنکه مرتبۀ آنھا را در نظ ر
بگيريم .به عقي دۀ م ن ،ھ ر دو اي ن نک ات )دوم ين و س ومين( س رآغاز باي د ح ذف ش وند .در کن ار
»وظيف ۀ رھب ری مب ارزۀ اتحادي های« ،م ی ت وان فق ط وظيف ۀ ع ام رھب ری مب ارزۀ سياس ی را ب ه
عنوان يک کل ،و وظيفۀ عام مبارزۀ ايدئولوژيکی را به عنوان يک ک ل ق رار دھ يم ،و ن ه برخ ی
وظايف خاص ،جديد و معين مبارزۀ سياسی و ايدئولوژيک .بجای اين دو نکته بايد متذکر شد ک ه
ھيچگاه حتی برای يک لحظه ھم نبايد مبارزۀ سياس ی ،تعل يم کام ل عقاي د سوس يال دمکراتي ک ب ه
طبق ۀ ک ارگر ،و احتي اج ب ه حص ول ي ک ارتب اط نزدي ک و ناگسس تنی ب ين تم ام جنب هھای جن بش
کارگری برای به وجود آوردن يک جنبش واقعا ً سوسيال دمکراتيک را فرام وش ک رد .اي ن نکت ه
م ی توانس ت دوم ين نکت ۀ س رآغاز باش د .س ومين نکت ه م ی توانس ت ض رورت اخط ار در براب ر

درک محدود و فرمول بندی محدود شدۀ مبارزۀ اتحاديهای را ک ه ب ا ج ديت ب ه وس يلۀ ب ورژوازی
اشاعه داده می شود ،بيان کند .البته اينکار من ارائۀ پيش نويس قطعنامه نيست ،من به اي ن س ؤال
که آيا ارزش دارد که بخصوص به اين نکته اشاره شود نمی پردازم؛ در حال حاضر من فقط می
کوشم تا ببينم که چه بيانی از افکار شما از لحاظ تئوريک صحيح است.
ً
از نظ ر ت اکتيکی ،قطعنام ه در ش کل حاض ر آن ،مس ئلۀ قي ام مس لحانه را ب ه ش کل نس بتا ن اقص
عنوان می کند .و قيام مس لحانه ع اليترين ش يوۀ مب ارزۀ سياس ی اس ت .موفقي ت اي ن قي ام از نقط ه
نظر پرولتاريا ،يعنی موفقيت قيام پرولتاريا تحت رھبری سوسيال دمکراتيک و نه ھر نوع قي ام،
احتياج به گسترش وسيع تمام جنبهھای جنبش کارگری دارد ،از اينرو عقيدۀ وظيفۀ قيام مسلحانه
را در برابر رھبری مبارزۀ اتحاديهای قرار دادن بسيار ناصحيح اس ت .از اي ن طري ق ب ه وظيف ۀ
قيام مسلحانه کم بھا داده شده است ،اين وظيفه کوچک شمرده شده است .بجای جمع بندی از تمام
جنبش ک ارگری ب ه عن وان ي ک ک ل ،نتيج ه آنس ت ک ه ب ه وظيف ۀ قي ام مس لحانه چ ون پدي دهای ج دا
برخورد کردهاند .ظاھراً دو چيز مخلوط ش دهاند :يک ی قطعنام ه درب ارۀ مب ارزۀ اتحادي های بط ور
کلی )اين موضوع قطعنامۀ کميتۀ اودسا است( ،و يکی قطعنامه دربارۀ صف بن دی نيروھ ائی ک ه
در حال حاضر در کميتۀ اودسا مشغول بکار ھستند )قطعنام ۀ ش ما از اي ن موض وع خ ارج ش ده،
اما اين کامال چيز ديگری است(.
به نکات شماره گذاری شده که متن قطعنامه را تشکيل می دھند می پردازيم.
بن د » -١ب رای افش اء توھم ات«» ،ک ه ج زء الينف ک اتحادي هھا ھس تند«  ...اي ن ک م و ب يش قاب ل
اغماض است ،اگر چه بھتر بود حذف می شد .اوال که اين نکته مربوط است به سرآغاز ،جائيکه
رابطۀ الينفک تمام جنبهھای جنبش بايد خاطرنشان شود .دوماً ،آنکه ماھيت تصورات ذک ر نش ده
است .اگر اصال چنين چيزی می بايد درج شود ،بايد اضافه گ ردد :توھم ات ب ورژوائی ب ه منزل ۀ
امکان برآوردن نيازھای اقتصادی و ديگر نيازھای طبقۀ کارگر در جامعۀ سرمايه داری.
» ...با شدت محدوديت آنھا ]اتحاديهھا؟[ را در مقايسه با اھداف نھائی جنبش کارگری تأکيد م ی
کن د« چن ين نتيج ه م ی ش ود ک ه ھم ۀ اتحادي هھای ک ارگری »مح دود« ھس تند .ام ا اتحادي هھای
کارگری سوسيال دمکراتيک که با سازمانھای سياسی پرولتاريا ارتباط دارند چه می ش وند؟ ل ب
مطلب اين نيست که اتحاديهھا »محدود« ھستند ،اما اين جنبه )محدود درست ب ه جھ ت آنک ه ي ک
جنبه است( بايد به جنبهھای ديگر بپيوندد .نتيجتاً ،اين کلمات بايد يا بيرون ريخته شوند ي ا متق ابال
بايد نياز به برقراری و تقويت ارتباط بين يک جنبه و جنبهھای ديگ ر ت ذکر داده ش ود ،احتي اج ب ه
آغشتن اتحاديهھا به محتويات سوسيال دمکراتيک ،تبليغات سوسيال دمکراتيک ،و کشيدن آنھا به
تمام کارھای سوسيال دمکراتيک ،و غيره.
بند  ٢خوب است.
بند  -٣به داليلی که ذک ر ش د ص حيح نيس ت ک ه وظيف ۀ اتحادي های را ب ا »ض روری ت رين و مق دم
ترين وظيف ۀ« ي ک قي ام مس لحانه مقايس ه کن يم .ھ يچ احتي اجی ب ه اي ن نيس ت ک ه در ي ک قطعنام ه
درب ارۀ مب ارزۀ اتحادي های از قي ام مس لحانه ص حبت کن يم ،زي را قي ام مس لحانه وس يلۀ »س رنگون
ک ردن حکوم ت مطلق ۀ ت زاری« اس ت ک ه در بن د دوم ذک ر ش ده اس ت .اتحادي هھای ک ارگری م ی
توانند پايهھايی را که از آنھا ما بايد برای يک قيام کسب قدرت کنيم ،وسيع تر کنند .بنابراين ،بار
ديگر می گوئيم که خطاست که يکی را در مقابل ديگری قرار دھيم.
بن د » -۴ش روع ي ک مب ارزۀ اي دئولوژيکی ش ديد علي ه ب ه اص طالح اقلي ت« ک ه »در مس ائل
اتحادي هھا« ،ب ه »اکونوميس م« برگش ت م ی کن د .آي ا اي ن ب رای قطعنام ۀ کميت ۀ اودس ا زي اد کل ی
نيس ت؟ ب ه نظ ر غل و نم ی آي د؟ ب ه ع الوه از ھيچک دام از قطعنام هھای منش ويکھا درب ارۀ
»اتحاديهھای کارگری« انتقادی در روزنامهھا وجود ندارد ،فقط در اين مطبوعات اشاره شده که
ليبرالھا از منشويکھا برای تمايلشان به پرت شدن از عقب تمجيد می کنند .تنھا ]نتيجهای که[ م ی

شود از اين فھميد آنست که م ا ني ز باي د اش تياق نش ان دھ يم ،البت ه ب دون آنک ه در کوش ش خ ود از
»عقب پرت شويم« .فکر می کنم ک ه اي ن نکت ه باي د ک ال ح ذف ش ود ،ب ا ب ر ج ا گ ذاردن فق ط ي ک
اخطار عليه محدوديت و ذکر ضرورت مبارزه عليه تمايالت بورژوازی و ليبرالھا برای تحريف
وظيفۀ اتحادي هھای ک ارگری ،ي ا آنک ه باي د بط ور خ اص در رابط ه ب ا بعض ی قطعنام هھای وي ژۀ
منشويکھا فرموله گ ردد )م ن در ح ال حاض ر اطالع ی از چن ين قطعنام هھايی ن دارم ،مگ ر آنک ه
نوعی قطعنامۀ آکيم ) (Akimدر جنوب در بين شماھا پديدار گشته باشد(.
بن د  -۵اي ن ديگ ر واقع ا ً چي زی اس ت .م ن عب ارات »و اگ ر ممک ن باش د ،رھب ری« را ب ا »و
رھبری« تعويض می کنم .ما »اگر ممکن باشد« ھر کاری م ی کن يم .درج اي ن کلم ات اينج ا ،در
ب ين ھم ۀ جاھ ای ممک ن ،امک ان تعبي ر غل ط دارد ب ه اي ن عن وان ک ه م ا کمت ر ب رای رھب ری م ی
کوشيم ،و غيره.
بطور کلی فکر می کنم که ما بايد دقت کنيم در مبارزه عليه منش ويکھا در اي ن م ورد غل و نکن يم.
احتماال ھم اکنون درست زمانی است که اتحاديهھای کارگری شروع به پديدار شدن می کنن د .م ا
نبايد کنار بايس تيم ،و ب االتر از آن نباي د ھيچگون ه مستمس ک ب رای اينک ه فک ر ش ود م ا باي د کن ار
بايس تيم داده ش ود ،بلک ه باي د س عی کن يم ک ه در آنھ ا ش رکت و نف وذ کن يم و غي ره .زي را بخ ش
بخصوص ی از ک ارگران ،م ردان مس ن و زن و بچ ه دار وج ود دارن د ک ه در ح ال حاض ر کم ک
بسيار کمی به مبارزۀ سياسی می کنند ،اما به مبارزۀ صنفی م دد بس يار م ی کنن د .م ا باي د از اي ن
بخ ش اس تفاده کن يم ،فق ط راھنم ای ق دمھای آنھ ا در اي ن زمين ه باش يم .مھ م اس ت ک ه سوس يال
دمکراتھای روسی در اولين قدم اقدام صحيحی در رابطه با اتحاديهھای ک ارگری ب ه عم ل آورن د
و ف وراً ابتک ار سوس يال دمکراتي ک را پاي ه گ ذاری نماين د ک ه در اي ن موض وع بس يار ض روری
اس ت ،يعن ی ھمک اری سوس يال دمکراتي ک و رھب ری سوس يال دمکراتي ک .البت ه ،در عم ل
ممکنست که نيروی کافی وجود نداشته باشد ،اما اين کامال موضوع ديگری است؛ حتی در چن ين
موردی ،در صورتی که قابلي ت اس تفاده از تم ام نيروھ ا موج ود باش د ،ھميش ه مق داری ني رو ني ز
ب رای اتحادي هھای ک ارگری ياف ت خواھ د ش د .نيروھ ايی ب رای نوش تن ي ک قطعنام ه درب ارۀ
اتحاديهھای کارگری يافت شدند ،يعنی راھنمای عقيدتی ،و اين اساس مطلب است!
برای شما بھترين آرزوھا را می کنم و خ واھش دارم ک ه ب رايم چن د خط ی راج ع ب ه درياف ت اي ن
نامه و آنکه راجع به آن چه فکر می کنی بفرستی.
دوستدار تو ،ن .لنين
فرستاده شده از ژنو به اودسا
کليات آثار لنين ،جلد ٣۴
توضيحات
 -١لنين به قطعهای از »چه بايد کرد؟« که در آن از مقدمۀ »جنگ دھقانی در آلمان« نقل قول
آورده شده است استناد می کند.

از » اعتصاب سياسی و جنگ خيابانی در مسکو «
رويدادھای انقالبی در مسکو نخستين صاعقهھای برق در طوفان بودند و عرصۀ کارزار
جديدی را روشن کردند .اعالم رسمی قانون دومای دولتی و نتيجۀ صلح ،شروع دورۀ جديدی را
در تاريخ انقالب روسيه مشخص کردهاند .ھم اکنون ،فرسوده از مبارزۀ پيگير کارگران ،و
آشفته با روح »انقالب بالانقطاع« ،بورژوازی ليبرال نفس راحتی کشيده و با شعف غرق در
تکه نانی است که در جلوی او انداختهاند .ھمراه اين جريان ،مبارزهای عليه فکر تحريم شروع
شده ،و ليبراليسم آشکارا به جانب راست منحرف گرديده است .متأسفانه حتی در بين سوسيال
دمکراتھا )در اردوگاه ايسکرای جديد( مردمان متزلزلی وجود دارند که آمادهاند در تحت
شرايطی ،از اين بورژواھای خائن به انقالب پشتيبانی کنند ،و دومای دولتی را »جدی« تلقی
کنند .اميد است که رويدادھای مسکو موجب شرمساری شکاکان گردد ،و موجب ارزيابی
صحيح آنھا از شرايط و اوضاع در ميدان تازۀ نبرد گردد .بی رنگ و روئی رؤيای روشنفکران
در مورد امکان يک انتخاب عمومی در زير سلطۀ رژيم مطلقه ،به مانند تصورات پوچی که در
کلۀ ليبرالھای خرفت است و به دومای دولتی اھميتی حياتی می دھد ،در اولين اقدام اساسی
انقالبی پرولتاريا ،باد ھوا گرديد.
اطالعات ما از رويدادھای مسکو ) ١٢اکتبر ،ن.س (.ھنوز بسيار اندک است .اطالعات ما
ھنوز محدود به گزارشات مختصر و غالبا ً متناقض روزنامهھای خارجی ،و گزارشات سانسور
شدهای از شروع جنبش که در روزنامهھای رسمی چاپ شدهاند می باشد .يک چيز محقق است:
مبارزۀ کارگران مسکو در مرحلۀ مقدماتی خود ،در طول خطی که در سال انقالبی گذشته
مرسوم شده است ،پيش رفته است .جنبش طبقۀ کارگر مھر خود را بر تمامی انقالب روسيه باقی
گذاشته است .از يک طرف جنبش با اعتصابات پراکنده شروع شد و به سرعت به اعتصابھا
تودهای ارتقاء يافت ،و از طرف ديگر مبدل به تظاھرات خيابانی گشت .در سال ،١٩٠۵
اعتصاب سياسی شکل جا افتادۀ جنبش گرديده است و در مقابل چشمان ما به قيام توسعه می يابد.
در حاليکه ده سال طول کشيد تا کل جنبش طبقۀ کارگر روسيه به مرحلۀ فعلی خود )البته بسيار
دور از صورت نھائی( برسد ،جنبش در بعضی نقاط مملکت در ظرف چند روز از يک
اعتصاب خشک و خالی به طغيان انقالبی عظيمی پيشرفت کرد.
به ما اطالع دادهاند که اعتصاب حروف چينھا به وسيلۀ کارگرانی که از نظر سياسی عقب مانده
ھستند شروع شد .اما ادارۀ جنبش فوراً از دست آنھا خارج شد ،جنبش به صورت يک جنبش
وسيع اتحاديهای درآمد .کارگران حرفهھای ديگر نيز به صفوف مبارزه پيوستند .تظاھرات
خيابانی گريزناپذير بود ،حتی اگر به قصد با خبر کردن کارگرانی بود که از اعتصاب خبر
نداشتند ،اين تظاھرات تبديل به تظاھرات سياسی ھمراه با سرودھا و نطقھای انقالبی گشت.
خشمی که مدتھای طوالنی برعليه انتخابات »عمومی« دومای دولتی منکوب شده بود بر روی
صحنه آمد .اعتصاب تودهای به بسيج عمومی رزمندگان برای آزادی واقعی رشد کرد.
دانشجويان راديکال بر صحنه ظاھر شدند ،و در مسکو قطعنامهای را گذراندند که مطلقا ً شبيه
قطعنامۀ دانشجويان سن پترزبورگ بود .به زبان شھروندان آزاد ،و نه زبان مأمورين زبون ،اين
قطعنامه به صراحت دومای دولتی را به منزلۀ استھزای بی شرمانۀ مردم خواند ،و خواستار
مبارزهای برای جمھوری ،مبارزهای جھت فراخواندن و تأسيس مجلسی واقعا ً تودهای و قانونی
به وسيلۀ يک حکومت انقالبی موقت شد .پرولتاريا و بخشھای پيشرو دمکراتھای انقالبی شروع
به جنگھای خيابانی عليه ارتش تزاری و پليس کردند.
بدين ترتيب بود که جنبش در مسکو رشد يافت .در شنبه  ٢۴سپتامبر) ٧اکتبر( حروف چينھا
ديگر تنھا نبودند  -کارخانهھای دخانيات و قطارھای برقی نيز از کار باز ايستاده بودند و

اعتصاب نانواھا ھم شروع شده بود .آن شب تظاھرات بزرگی برپا شد که در آن عالوه بر
کارگران و دانشجويان ،بسياری »غريبه« )کارگران انقالبی و دانشجويان راديکال ديگر
يکديگر را در کارھای علنی ،غريبه قلمداد نمی کنند( نيز شرکت داشتند .قزاقھا و ژاندارمھا
حداکثر کوشش خود را کردند تا تظاھرکنندگان را که مدام تجمع می کردند متفرق کنند .جمعيت
در برابر پليس و قزاقھا مقاومت می کرد .ھفت تيرھا شليک کردند و تعداد زيادی از افراد پليس
زخمی شدند.
در يکشنبه  ٢۵سپتامبر) ٨اکتبر( ،حوادث ناگھان شکل مھيبی به خود گرفتند .کارگران در
ساعت  ١١صبح شروع به تجمع در خيابانھا کردند ،جمعيت سرود مارسی را می خواند.
ميتينگھای انقالبی تودهای برپا شد و چاپخانهھائی که کارمندان آنھا از اعتصاب خودداری کرده
بودند خراب شدند .نانوائی ھا و تفنگ سازيھا مورد حمله قرار گرفتند ،زيرا که کارگران برای
زنده ماندن احتياج به نان داشتند و برای جنگيدن بخاطر آزادی احتياج به اسلحه )درست به ھمان
گونه که سرود انقالبی فرانسوی می گويد( .تنھا پس از مقاومت سرسختانه بود که قزاقھا
توانستند تظاھرکنندگان را متفرق سازند .نبردی واقعی در خيابان تورسکايا)،(Tverskaya
نزديک خانۀ استاندار در جريان بود .در جلو نانوائی فيليپوف) (Filippovجمعيتی از شاگرد
نانواھا تجمع کردند .ھمانطوری که بعداً مديريت نانوائی پس از توقف کار به منظور اعالم
ھمبستگی با ديگر اعتصابيون اعالم کرد ،آنھا با آرامش خارج شده و به خيابان می رفتند که
گروھی قزاق به جمعيتی حمله کرد و آنھا به خانهای پناه بردند .جمعيت به پشت بام و اطاقھای
زير شيروانی رفته و سربازان را سنگباران کردند .محاصرۀ خانه شروع شد و سربازان به
کارگران شليک کردند .تمام ارتباطھا قطع شده بود .دو دستۀ نارنجک انداز از جناحھای مختلف
راه خود را به داخل خانه گشودند و پايگاه دشمن را تسخير کردند ١٩٢ .شاگرد نانوا دستگير
شدند ،که از آنھا  ٨نفر زخمی شده بودند .دو کارگر کشته شدند .در بين پليس و سربازان نيز
زخمی وجود داشت ،يک افسر ژاندارمری زخمی مھلک برداشته بود.
طبيعتا ً اين اطالعات بسيار ناکامل ھستند .بر طبق بعضی تلگرافھای خصوصی که در
روزنامهھای خارجی نقل شده است سبعيت قزاقھا و سربازان حد و حصری نمی شناخت.
مديريت نانوائی فيليپوف ،برعليه خشونت بی جھتی که از جانب سربازان اعمال شده است
اعتراض کرده است .يک روزنامۀ معتبر بلژيکی گزارشی دائر بر اينکه سرايداران سرگرم
پاک کردن خونھائی که بر زمين ريخته شده بود در خيابانھا بودند ،انتشار داده است .اين نکتۀ
کم اھميت – نقل از روزنامه – بھتر از ھر گزارش مفصلی گواه جدی بودن مبارزه است .بر
اساس اطالعاتی که از منابع خصوصی به روزنامه درز کردهاند فوروارتز) (Vorwartsنوشته
است که در خيابان تورسکايا  ١٠٠٠٠نفر اعتصابی با يک گردان پياده نظام برخورد می کنند
که چندين بار آنھا را به رگبار می بندد .سرويس آمبوالنس وقتش تماما ً گرفته بود .تخمين می
زنند که حداقل  ۵٠نفر کشته شدند و حدود  ۶٠٠نفر زخمی گشتند .گزارش شده است که دستگير
شدگان را به سربازخانهھا بردهاند و با شقاوت و بی رحمی آنھا را از ميان صف سربازانی که
از دو طرف آنھا را می زدند گذراندهاند .عالوه بر اين گزارش دادهاند که در حين جنگ
خيابانی ،افسرھا با سبعيت غيرانسانی که به خرج می دادند مشخص می شدند ،حتی نسبت به
زنان )يک تلگراف فرستده شده از سن پترزبورگ برای روزنامۀ بورژوائی محافظه کار
 Tempsدر تاريخ  ١٠اکتبر) ٢٧سپتامبر((.
اطالعات دربارۀ رويدادھای روزھای بعدی ناقص و ناقص تر است .خشم کارگران بطور
وحشتناکی افزايش يافته بود ،جنبش نيروھای بيشتری جمع می کرد .حکومت تمام تدابير را
بکار برد تا گزارشھا را ممنوع يا کوتاه کند .روزنامهھای خارجی بطور علنی دربارۀ تضاد بين
اخبار اطمينان بخش خبرگزاريھای رسمی )که زمانی آنھا باور می داشتند( و اخباری که به

وسيلۀ تلفن به سن پترزبورگ رسيده است ،نوشتهاند .گاستون لروکس ) (Gaston Lerouxبه
ماتين ) (Matinپاريس تلگراف کرده است که سانسور با جلوگيری کردن از اخباری که کمترين
بوئی داشته باشند اعجاز می کند .او نوشته است که دوشنبه  ٢۶سپتامبر) ٩اکتبر( يکی از خونين
ترين روزھای تاريخ روسيه بود .در تمام خيابانھای اصلی حتی نزديک اقامتگاه استاندار جنگ
بود .تظاھرکنندگان پرچمی سرخ برافراشتند .عدۀ زيادی کشته يا زخمی شدند.
گزارشات ساير روزنامهھا متناقض ھستند .تنھا يک چيز محقق است – اعتصاب گسترش می
يابد ،و بيشتر کارگران مشغول در کارخانهھای بزرگ بدان پيوستهاند ،حتی در صنايع سبک.
کارگران راه آھن نيز دست از کار کشيدهاند )سه شنبه ١٠ ،اکتبر) ٢٧سپتامبر( و چھارشنبه(.
اين وضع بسيار وخيم است .جنبش به سن پترزبورگ گسترش می يابد :کارگران کارگاه سان –
گالی ھم اکنون ابزار کار را بر زمين نھادهاند.
اين تا آنجائی را دربر می گيرد که اطالعات به ما تا اين تاريخ رسيده است .ارزيابی کامل از
حوادث مسکو بر اساس چنين اطالعاتی البته مقدور نيست .ھنوز شخص نمی تواند بگويد که آيا
اين حوادث يک تمرين تمام عيار برای حملۀ قاطع پرولتاريا به رژيم مطلقه است ،يا اين حوادث
در واقع شروع اين حملۀ قاطع ھستند ،يا اينکه فقط توسعۀ روش »معمولی« مبارزهاند که در
باال شرح داده شد در عرصۀ جديد روسيۀ مرکزی يا آنکه اين حوادث نشان دھندۀ شروع شکل
عاليتری از مبارزه و قيامی تعيين کننده تر ھستند ...
پرولتاری شمارۀ ٢١
 (۴)١٧اکتبر ١٩٠۵
کليات آثار ،جلد ٩

يادداشت بر مقالۀ آقای بوريف
» دربارۀ جنبش اتحاديۀ کارگری و وظايف سوسيال دمکراسی «
بسيار خوشوقتيم که مقالهای را از رفيقی که دست اندرکار عملی در روسيه است چاپ می کنيم،
زيرا بحثی ھمه جانبه دربارۀ مسئلۀ اتحاديۀ کارگری در دستور روز قرار دارد .تنھا تجربۀ کل
حزب ،که مداوما ً با تئوری مارکسيسم منور شده است ،می تواند کمک کند که اشکال اتحاديهھای
کارگری سوسيال دمکراتيک را که بيشتر مناسب با شرايط روسيه است بيابيم .به ھمان شکل
الزمست که از درسھائی که به وسيلۀ دشمنان ما داده می شود نيز بياموزيم .بورژوازی تمام دنيا
از گرايشات »اتحاديۀ صنفی« کنگرۀ کلن در شادی غوطه ور بود ،به اين اميد که کارگران را
از سوسياليسم به اتحاديۀ صنفی گرائی »خالص« يعنی بورژوائی منحرف می سازد .در روسيه
حتی موسکوفسکيه ودومستی خواندن اين نغمه را آموخته .ھمينکه بورژوازی شروع به ستايش
ھر يک از ما برای »ديدن نور« يا برای »شوق« مان در رابطه با يک جنبش اتحاديۀ کارگری
»معقول« بکند ،ستايش او عالمتی مطمئن برای آنست که نقصی در کار ما وجود دارد .اين
درست طريقی است که رفيق بوريف مسئله را مطرح می کند يعنی که ما بايد وظيفۀ
سوسياليستی خود را از ھر جھت اجرا کنيم ،و به ھيچ وجه چنان نقايصی را جايز نداريم.
پرولتاری شمارۀ ٢١
 (۴)١٧اکتبر ١٩٠۵
کليات آثار ،جلد ٩

اعتصاب سياسی سراسری روسيه
ھواسنج خبر از يک طوفان می دھد – اين چي زی اس ت ک ه ام روز در روزنام هھای خ ارجی ک ه
حاوی تلگرافاتی دربارۀ رشد عظيم اعتصاب سياسی سراسری روسيه ھستند ،اظھار ش ده اس ت.
تنھا ھواسنج نيست که خبر از وق وع طوف ان م ی دھ د :ھم ه چي ز را گردب اد قدرتمن د حمل ۀ س خت
پرولتاريا از جا کنده است .انقالب با سرعتی حي رت آور ب ه پ يش م ی رود ،ح وادثی بس يار را ب ا
خود به ھمراه می آورد ،و اگر که بخواھيم شرح مفصلی از سه يا چھار روز گذش ته ب دھيم ،باي د
که کتابی کامل بنويسيم .ولی اينرا به عھدۀ نسلھای آينده م ی گ ذاريم ت ا ت اريخ مفص ل بنويس ند .م ا
شاھد صحنهھای رعشه آوری از يکی از بزرگترين جنگھ ای داخل ی ،جنگھ ای آزادی ھس تيم ک ه
نوع بشر تا به حال بدان دست زده است و بايد سريعتر گام برداريم تا تمام انرژی خود را ب ه اي ن
جنگ تخصيص دھيم.
غرش طوف ان ش روع گش ته – و اکن ون س خنرانی ھ ا ،تص ورات ،حدس يات و نقش هھای ليب رال و
دمکراتيک راجع به دوما چه ناچيز به نظر می رسند ،ھم اکن ون تم ام بحثھ ای م ا راج ع ب ه دوم ا
چه کھنه گرديدهاند – و اين فقط در فاصلۀ چند روز ،چند ساعت اتفاق افتاده اس ت! بعض ی از م ا
شک داشتيم که پرولتاريای انقالبی به اندازۀ کافی قوی باشد که نمايشات رسوائی را که به وسيلۀ
وزرای پليس به اجراء گذاشته شده است خنثی کند ،بعضی از م ا م ی ترس يديم ک ه ب ا ش جاعت از
تحريم کردن انتخابات سخن بگوئيم .ام ا آنط ور ک ه معل وم م ی ش ود ،انتخاب ات ھن وز در ھم ه ج ا
آغاز نشده است ،و تاکنون يک حرکت دست کافی بوده است ک ه تم ام خان ۀ مق وائی را ب ه ل رزش
درآورد .فقط يک حرکت دست کافی بوده اس ت ک ه ن ه تنھ ا ليبرالھ ا و قافل ۀ ب زدل آس وبوژدنيه را
بلک ه حت ی آق ای وي ت رئ يس حکوم ت »ليب رال« جدي د ت زاری را ني ز مجب ور س ازد ک ه ص حبت
)واقعاً ،تاکنون فقط صحبت( از اصالحاتی بکند که تمام نيرنگھای ماھران ۀ مض حکۀ ب وليگين را
از ميان برخواھد داشت.
اين دست که حرکت آن چنين بل وائی را در مس ئلۀ دوم ا بپ ا ک رد ،دس ت پرولتاري ای روس اس ت.
يک سرود سوسياليستی آلمانی چنين می گويد »:تمام چرخھا بی حرکت برج ای م ی ايس تند ،اگ ر
که بازوھای توانای ت و چن ان بخواھ د «.اکن ون اي ن ب ازوی توان ا بلن د ش ده اس ت .اش ارات و پ يش
بينی ھای ما دربارۀ اھميت بی اندازۀ اعتصاب سياسی تودهای ب رای قي ام مس لحانه بط ور حي رت
انگيزی تأييد شده است .اعتصاب سياسی سرتاسری روسيه اينبار واقعا ً تمام کشور را شامل شده
است ،و تمام خلقھای سرتاسر »امپراطوری« ملعون روسيه را در قيام قھرمانان ۀ ي ک طبق ه ک ه
س تمديده ت رين و پيش رفته ت رين طبق ات اس ت متح د گرداني ده اس ت .پرولتاري ای تم ام ملتھ ای اي ن
امپراط وری س تم و زور اکن ون در ارتش ی عظ يم جم ع گش تهاند – ارت ش آزادی و ارت ش
سوسياليسم .مسکو و سن پترزبورگ مشترکا ً افتخار پيشگامی انقالبی پرولتاري ائی را دارن د .ھ ر
دو پايتخت اعتصاب کردهاند .فنالند اعتص اب م ی کن د .اس تانھای بالتي ک ،در رأس آنھ ا ريگ ا ب ه
جنبش پيوستهاند .لھستان قھرمان دوباره به صف اعتصاب کنن دگان پيوس ته اس ت ،چنانک ه گ وئی
خشم عنين دشمنان خود را که تصور می کردند می توانند با ضربهھای خود او را درھم ش کنند،
ولی در عوض نيروھای انقالبی آنرا به ھم ھر چه نزديکتر کردهاند استھزاء می کند .کريمه برپا
م ی خي زد )س يمفروپل  (Simferopolو ھمچن ين جن وب .در يکاترينوس الو س نگرھا برپ ا ش ده
است ،و خونھا ريخته شده .ناحيۀ ولگ ا )س اراتف ،سيمبريس ک ،نيژن ی نووگ ورود( در اعتص اب
اس ت ،و اعتص اب ب ه اي االت کش اورزی مرک زی )ورون ژ( و ب ه مرک ز ص نعتی )ياروس الو(

گسترش پيدا کرده است .يک ھيئت نمايندگی بی ادعای اتحاديۀ کارگران راه آھن رھبری ارتش ی
از کارگران را که ميليونھا نفر را با زبانھ ای مختل ف درب ر م ی گي رد در دس ت گرفت ه اس ت .در
صحنهای که ليبرالھا ب ا گزاف ه گ وئی و نطقھ ای خائفان ه ب رای ت زار کم ديھای سياس ی اج راء م ی
کردن د و س فيھانه ب رای وي ت م ی خنديدن د و جن گ زرگ ری م ی کردن د – در اي ن ص حنه ناگھ ان
کارگران ظاھر می شوند و اولتيماتوم خود را به وي ت ،رئ يس جدي د حکوم ت »ليب رال« ت زاری
می دھن د .ھيئ ت نماين دگی ک ارگران راه آھ ن از ب ه انتظ ار نشس تن ب رای »انجم ن ش ھر«* يعن ی
دومای دولتی امتن اع ورزيدن د .ھيئ ت نماين دگان ک ارگران حت ی ب ه اي ن نم ايش پھل وان پنب ه آنق در
اھميت نداد که وقت گرانبھای خود را صرف »انتقاد« از آن بکند .ھيئ ت نماين دگان ک ارگران در
ابتدا انتقاد را ب ا عم ل ت دارک دي د – اعتص اب سياس ی – و آنگ اه ي ک وزي ر دلق ک اع الم داش ت
»فق ط ي ک راه ح ل وج ود دارد – احض ار ي ک مجل س مؤسس ان ،ک ه ب ر اس اس آراء ھمگ انی و
مستقيما ً انتخاب شده باشد«.
وزير دلقک در اصطالح بجای خود کارگران راه آھن »مانند يک بوروکرات کله خش ک واقع ی
طبق معمول با طف ره ،و ب دون آنک ه تعھ د مشخص ی بکن د ،ص حبت ک رد «.او ق ول ق وانين را در
مورد آزادی مطبوعات داد ،اما انتخاب ات عم ومی را رد ک رد ،ب ر طب ق گزارش ات روزنام هھای
خارجی ،او اعالم داشت که يک مجلس مؤسسان »در حال حاضر غيرممکن است«.
ھيئت نماين دگی ک ارگران اع الم اعتص اب عم ومی ک رد .ھيئ ت نماين دگی ک ارگران پ س از ت رک
وزير ،به دانشگاه که در ميتينگھای سياسی که در آنجا برگزار می شد حدود ده ھزار نفر شرکت
می کردند رفت .طبقۀ کارگر به خوبی از سکوئی ک ه ب ه وس يلۀ دانش جويان انقالب ی در اختي ارش
گذارده شده بود استفاده کرد .در ابت دا ميتينگھ ای سيس تماتيک ت ودهای سياس ی آزاد در روس يه در
تم ام ش ھرھا ،م دارس ،کارخان هھا و در خيابانھ ا برگ زار ش د ،ج واب داده ش ده ب ه وس يلۀ وزي ر
دلق ک م ورد بح ث ق رار گرف ت ،و نط ق ھ ا ب ر مح ور وظيف ۀ برپ ا داش تن مب ارزۀ مس لحانه ،ک ه
احضار مجلس مؤسسان را »ممکن« و ضروری می ساخت قرار گرفت .مطبوع ات ب ورژوازی
خ ارجی ،منجمل ه حت ی ليب رال ت رين روزنام هھا از ش عارھای »فتن ه انگي ز و تروريس تی« ک ه
سخنگويان در ميتينگھای عمومی آزاد سر دادند وحش ت زده ھس تند ،گ وئی ک ه حکوم ت ت زار ب ا
سياست ستمگرانۀ خود ،خود قيام را ضروری و اجتناب ناپذير نکرده است.
قيام نزديک می شود ،قيام در بطن اعتصاب عمومی روسيه در براب ر چش مان م ا رش د م ی کن د.
انتص اب ي ک وزي ر دلق ک ک ه ب ه ک ارگران اطمين ان م ی دھ د »در ح ال حاض ر« ي ک مجل س
مؤسس ان م ورد قب ول ھم ه غي رممکن اس ت ،آش کارا رش د نيروھ ای انقالب ی و ن زول نيروھ ای
حکومت تزاری را نشان می دھد .حکومت مطلقه ديگر به اندازۀ کافی توان ائی ن دارد ک ه آش کارا
عليه انقالب بيرون بيايد .انقالب ھنوز به اندازۀ کافی قوی نيست که ضربهای ک اری و قطع ی ب ه
دشمن وارد کند .اين تغيير نيروھا تقريبا ً متعادل است و ناگزير موجب به وجود آم دن س ردرگمی
در بين مقامات می گردد ،راه را برای گذار از سرکوب به دادن امتيازات و ق وانين جھ ت آزادی
مطبوعات و اجتماعات باز می کند.
پيش به سوی مبارزهای جديد و باز ھم پيگيرتر و گسترده تر .نبايد ب ه دش من فرص ت داد ت ا خ ود
را جم ع و ج ور کن د! پرولتاري ا ت اکنون ب رای پي روزی انق الب اعج از ک رده اس ت .اعتص اب
سرتاسری روسيه اين پيروزی را بی نھايت نزديک کرده است ،و موجب دست و پ ا زدن دش من
در بستر مرگ خود گرديده است .به ھر حال ،ما محققا ً بس يار دور از انج ام دادن آنچ ه ک ه ب رای
پيروزی نھائی می توانستيم بکنيم و بايد بکنيم ھستيم .مبارزه نزديک می شود ،ام ا ھن وز ب ه اوج
واقعی خود نرسيده است .در اين لحظه طبقۀ کارگر بپا می خيزد ،و در مقياسی که ت اکنون نظي ر
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نداشته است به حرکت م ی آي د و مس لح م ی ش ود .و س رانجام حکوم ت مطلق ۀ منف ور را از مي ان
برخواھد داشت ،تمام وزرای دلقک را دنبال کارشان خواھد فرستاد ،حکومت موقت انقالبی خود
را برپا خواھد داشت ،و به تمام خلقھای روسيه نشان خواھد داد که چگونه »ممکن« و ض روری
است که »در حال حاضر« مجلس مؤسسان واقعی و واقعا ً مورد قبول عموم را فرا خواند.
نوشته شده در ژنو  (١٣)٢۶اکتبر ١٩٠۵
تاريخ انتشار  (١٨)٣١ :اکتبر ١٩٠۵
پرولتاری شمارۀ ٢٣
کليات آثار لنين ،جلد ٩

قطعنامۀ کميتۀ اجرائی شورای نمايندگان کارگران سن پترزبورگ دربارۀ
اقداماتی که بايد در مقابل تعطيلی کارخانجات انجام شود )(١
گذرانده شده در  (٢٧)١۴نوامبر ١٩٠۵
شھروندان ،بيش از صد ھزار کارگر در سن پترزبورگ و شھرھای ديگر به خيابانھا ريخته
شدهاند .حکومت مطلقه اعالم جنگ عليه پرولتاريای انقالبی کرده است ،بورژوازی مرتجع
دست به دست حکومت مطلقه داده است ،و در نظر دارد که با گرسنگی دادن ،کارگران را
مجبور به تسليم و متوقف کردن مبارزه برای آزادی کند.
شورای نمايندگان کارگران اعالم می دارد که اين اخراج بی مانند دسته جمعی کارگران عملی
تحريک آميز از طرف حکومت است .حکومت می خواھد کارگران سن پترزبورگ را تحريک
کند تا طغيانھای پراکنده انجام دھند؛ حکومت می خواھد از اين حقيقت که کارگران ساير شھرھا
ھنوز بطور کافی به کارگران سن پترزبورگ نزديک نشده و با آنھا ھمصدا نشدهاند ،سوء
استفاده کرده و ھمه آنھا را دسته دسته ،جدا از ھم شکست دھد.
شورای نمايندگان کارگران اعالم می دارد که آزادی در خطر است .اما کارگران در تلهای که
حکومت گذارده است نخواھند افتاد .کارگران نبرد را در شرايط نامساعدی که حکومت می
خواھد بدانھا تحميل کند نخواھند پذيرفت .ما بايد ھر کوششی را بکار بريم تا مبارزه را متحد
گردانيم و چنين خواھيم کرد  -مبارزهای که به وسيلۀ کارگران سرتاسر روسيه و دھقانان انقالبی
دامن زده شده را با ارتش و نيروی دريائی که ھم اکنون قھرمانانه برای آزادی بپا می خيزند،
متحد خواھيم کرد.
با در نظر داشتن آنچه که گفته شد ،شورای نمايندگان کارگران مقرر می دارد:
 -١تمام کارخانهھايی که بسته شدهاند بايد فوراً دوباره باز شوند و تمام رفقايی که از کار اخراج
شدهاند دوباره بکار گماشته شوند .از تمام مردمی که نه فقط در حرف بلکه حقيقتا ً آزادی را
گرامی می دارند دعوت می شود که از اين خواست پشتيبانی کنند.
 -٢در پشتيبانی از اين خواست ،شورای نمايندگان کارگران الزم ديد که به ھمبستگی تمام
کارگران روسيه روی آورد ،و اگر خواست ما برآورده نشود از کارگران سراسر روسيه
خواسته خواھد شد که به يک اعتصاب عمومی سياسی و اشکال قاطعانه تر ديگر مبارزه دست
بزنند.

 -٣در تھيۀ مقدمات اين عمل ،شورای نمايندگان کارگران به کميتۀ اجرائی دستور داده است که
فوراً در تماس با کارگران ديگر شھرھا قرار گيرند ،با کارگران راه آھن ،کارگران پست و
تلگراف ،کشاورزان و ساير اتحاديهھا و ھمچنين ارتش و نيروی دريائی ،از طريق فرستادن
نماينده و وسايل ديگر.
 -۴بمجرد اينکه اين کار مقدماتی تکميل شد ،کميتۀ اجرائی بايد يک ميتينگ مخصوص شورای
نمايندگان کارگران را فراخواند تا تصميم نھائی را در مورد اعتصاب بگيرد.
 -۵پرولتاريای سن پترزبورگ از تمام کارگران و بخشھای جامعه و مردم خواسته است که از
کارگران اخراج شده با ھر وسيلهای که در اختيار دارند ،مادی ،معنوی يا سياسی ،پشتيبانی کنند.
نووايا ژيزن شمارۀ ١٣
 ١۵نوامبر ١٩٠۵
کليات آثار لنين جلد ١٠
توضيحات
 -١در ميتين گ ش ورای نماين دگان ک ارگران س ن پترزب ورگ ک ه در  (٢۶)١٣ن وامبر ١٩٠۵
برگ زار ش د ،لن ين درب اره اق داماتی ص حبت ک رد ک ه باي د در مقاب ل تعطيل ی )(Lock out
کارخانج ات توس ط س رمايه داران در پاس خ ب ه ط رح خواس تۀ  ٨س اعت ک ار روزان ه از ط رف
ک ارگران ص ورت م ی گرف ت .او قطعنام های را پيش نھاد ک رد ک ه ب ر اس اس آن کميت ۀ اجرائ ی
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حزب سوسياليست و انقالبيگری غيرحزبی
١
جنبش انقالبی روسيه که به سرعت به بخشھای جديدی از جمعيت گسترش می يابد ،موجب برپا
شدن تعدادی سازمانھای غيرحزبی گرديده است .ھر چه که انگيزه برای تجمع را برای مدت
بيشتری مورد تعقيب قرار دھيم و آنرا سرکوب کنيم ،اين انگيزه نيرومندتر خود را بيان خواھد
کرد .انواع مختلف سازمانھا ،که غالبا ً شکل آنھا سست و بی قاعده ،اما با محتوای اصيلی می
باشند ،به وجود می آيند .اينھا دارای حدود و ثغور مشخص و معينی مانند چيزی که سازمانھای
اروپا]ی غربی[ دارند نيستند .اتحاديهھای کارگری خصلت سياسی به خود می گيرند .مبارزۀ
سياسی با مبارزۀ اقتصادی تركيب می شود – برای مثال ،در شکل اعتصابات – چنين چيزی
موجب اعتالی سازمانھائی موقت يا کم و بيش دائم از نوع ممزوج می گردد.
اھميت اين پديده چيست و طرز برخورد سوسيال دمکراتھا نسبت بدان چه بايد باشد؟ پيروی
کامل از اصول حزبی حاصل طبيعی و نتيجۀ مبارزۀ طبقاتی بسيار رشد يافته است .و بالعکس،
منافع مبارزۀ طبقاتی علنی و گسترده خواستار اصول حزبی کامل است .به اين علت است که
حزب پرولتاريای دارای آگاھی طبقاتی ،حزب سوسيال دمکرات ،کامال به درستی ھميشه با

ت کارگران ِبه ھم پيوند
عقايد غيرحزبی جنگيده است ،و پيوسته کوشيده است که حزب سوسياليس ِ
داده شده ،که در اصول خود ھمساز است را بنيان نھد .ھر چه که رشد سرمايه داری کامل تر
تمام مردم را به دو طبقه تقسيم می کند ،و تضادھای بين آنھا را شدت می دھد ،موفقيت اين کار
در بين تودهھا بيشتر است.
کامال طبيعی است که انقالبی کنونی در روسيه موجب پيدايش سازمانھای غيرحزبی شده و اين
ادامه خواھد يافت .اين يک انقالب دمکراتيک است يعنی انقالبی است که از نظر محتوای
اجتماعی و اقتصادی بورژوايی است .اين انقالب نظام مطلقه و نيمه فئودال را سرنگون می کند،
نظام بورژوايی را از آن رھا می سازد ،و خواستھای تمام طبقات جامعۀ بورژوايی را تقاضا می
کند – از اين نظر انقالب تمام مردم است .البته اين به اين معنی نيست که انقالب ما انقالب
طبقاتی نيست ،مسلما ً نه .اما اين انقالب عليه طبقات و اقشاری است که از نقطه نظر جامعۀ
بورژوايی كھنه شدهاند يا می شوند ،طبقاتی که برای چنان اجتماعی بيگانه ھستند و مانع رشد آن
می شوند .از آنجا که تمام سيماھای مھم زندگی اقتصادی کشور ھم اکنون بورژوايی شده است،
از آنجا که اکثريت عظيم جمعيت در حقيقت ھم اکنون در شرايط وجودی بورژوايی زندگی می
کنند ،عناصر ضدانقالبی طبيعتا ً از نظر تعداد بسيار کم ھستند و در مقايسه با »مردم« واقعا ً
»يک مشت« بيشتر نيستند .از اينرو طبيعت طبقاتی انقالب بورژوايی ناگزير خود را در شکل
»تودهای« آشکار می کند ،در اولين نظر غيرطبقاتی ،که خصوصيت مبارزۀ طبقات يک جامعۀ
بورژوايی عليه حکومت مطلقه و فئوداليسم است.
عصر انقالب بورژوايی در روسيه بمانند ساير کشورھا ،با يک حالت رشد نيافتۀ تضادھای
طبقاتی مختص جامعۀ سرمايه داری متمايز گشته است .درست است که در روسيه در زمان
حاضر سرمايه داری پيشرفته تر است از آلمان  ،١٨۴٨چه رسد به فرانسۀ  ،١٧٨٩اما شکی در
مورد اين حقيقت نيست که در روسيه خصومتھای خالصا ً سرمايه داری به وسيلۀ خصومتھای
بين »فرھنگ« و بربريت آسيائی ،اروپائی گری و تاتارگری ،سرمايه داری و فئوداليسم در
درجۀ اھميت بسيار بسيار کمتری قرار گرفته ،به کالم ديگر ،خواستھائی که امروز در صف
مقدم قرار داده شدهاند ،آنھائی ھستند که برآوردن آنھا سرمايه داری را توسعه خواھد داد ،آنرا از
ناخالصيھای فئوداليسم پاک خواھد کرد و شرايط زندگی و مبارزه را ھم برای پرولتاريا و ھم
برای بورژوازی بھبود خواھد بخشيد.
مسلما ً اگر خواستھا ،آموزشھا و شکايات بی پايان را که به وسيلۀ ھر کارخانه ،اداره ،ھنگ،
واحد پليس ،محله ،مؤسسۀ تعليماتی و غيره در سراسر روسيه مطرح می شود مورد تدقيق قرار
دھيم به آسانی خواھيم ديد که اکثريت آنھا شامل خواستھای »فرھنگی« ھستند] ،البته[ در
صورتی که بتوانيم آنھا را بدين نام بخوانيم .در واقع منظور من آنست که آنھا دقيقا ً خواستھای
طبقهای نيستند ،بلکه خواستھائی برای حقوق ابتدائی ھستند ،خواستھائی که سرمايه داری را
نابود نخواھند کرد ،بلکه برعکس ،آنرا به داخل چارچوب اروپائی خواھند آورد ،و آنرا از
بربريت ،توحش ،فساد و ساير بازماندگان »روسی« نظام سرواژ رھا خواھند کرد .در اصل
حتی خواستھای کارگری نيز محدود است و در اکثر موارد ،اصالحاتی است که کامال در نظام
سرمايه داری قابل اجرا ھستند .آنچه که اکنون خواست فوری پرولتاريای روسی است چيزی
نيست که سرمايه داری را تضعيف کند ،بلکه چيزيست که آنرا پالود خواھد کرد ،چيزی که رشد
و توسعۀ آنرا تسريع و گسترش خواھد داد.
طبيعتاً ،در نتيجۀ موقعيت بخصوصی که کارگران در جامعۀ سرمايه داری احراز می کنند ،جھد
کارگران در جھت سوسياليسم و ھمبستگی آنھا با حزب سوسياليست ،خود را بمثابۀ نيروئی
اصلی در ابتدائی ترين مرحلۀ جنبش نمودار خواھند ساخت .اما خواستھای خالص سوسياليستی
ھنوز موضوع آينده ھستند :خواستھای فوری روز ،خواستھای دمکراتيک کارگران در زمينۀ

سياسی است ،و خواستھای اقتصادی در چارچوب سرمايه داری در زمينۀ اقتصادی است .حتی
پرولتاريا در چارچوب برنامۀ حداقل و نه برنامۀ حداکثر کارگران انقالب می کنند .در مورد
دھقانان ،اکثريتی بسيار و از نظر شماره قريب به اتفاق از سکنۀ دھقان ،چنين چيزی اصال بحث
ندارد .اھداف نھائی »برنامۀ حداکثر« دھقانان به خارج از مرزھای سرمايه داری نمی رود،
سرمايه داری بطور گسترده تر و غنی تری رشد می کرد اگر ھمۀ زمينھا به دھقانان و ھمۀ
مردم واگذار می شد .امروز انقالب دھقانان انقالبی بورژوائی است – ھر قدر ھم که اين کلمات
طنين بدی در گوشھای احساساتی شھسواران احساساتی سوسياليسم خرده بورژوائی ما داشته
باشد.
خصلت انقالبی که اکنون در حال پيشرفت است ،آنطور که در باال خالصه شد ،بطور کامال
طبيعی به سازمانھای غيرحزبی امکان رشد می دھد .بنابراين کل جنبش ،در ظاھر ناگزير
محتاج برچسب غيرحزبی است ،يک ظاھر غيرحزبی – اما البته فقط در ظاھر .ضرورت يک
زندگی متمدن »انسانی« ،ضرورت سازماندھی برای دفاع از شرف انسانی ،برای دفاع از
حقوق و به عنوان يک انسان و شھروند ھمه را درگير می کند ،تمام طبقات را متحد می کند ،و
از تمام مرزھای حزب تجاوز می کند و مردمی را که ھنوز بسيار بسيار دورتر از آنند که
بتوانند به وظيفۀ پشتيبانی از حزب ،قيام کنند ،تکان می دھد .مانند آنست که احتياج حياتی و
فوری حقوق اوليه و اساسی و اصالحات ،تمام افکار مربوط به ھر چيز ديگری را کنار زده
است .مشغوليت در مبارزهای که در حال پيشرفت است ،مشغوليتی که کامال ضروری و روا
است ،زيرا که بدون آن موفقيت در مبارزه غيرممکن خواھد بود ،سبب می شود که مردم اين
اھداف فوری و مقدماتی را به صورت آرمان درآورند ،به آنھا رنگ و روغن بزنند و گاه حتی
لباسھای بسيار عالی تخيلی به آنھا پوشانند .دمکراسی ساده ،دمکراسی معمولی بورژوايی،
سوسياليسم انگاشته شده است و چنان به »ثبت« رسيده است .ھر چيزی به نظر »غيرحزبی«
می آيد؛ ھر چيز به نظر می رسد که در يک جنبش ساده برای »آزادی« ذوب شده باشد )در
واقع جنبشی که کل جامعۀ بورژوائی را آزاد می کند(؛ ھر چيز ته رنگی ،ته رنگی بسيار رقيق
از »سوسياليسم« به خود می گيرد ،در درجۀ اول بخاطر نقش رھبری کنندهای که پرولتاريای
سوسياليست در مبارزۀ دمکراتيک ايفاء کرده است.
در چنين شرايطی ،عقيدۀ غير حزبی بودن نمی تواند دستاوردی جز موفقيتھای موقت داشته
باشد .شعار حزبی نبودن نمی تواند جز شعاری باب روز باشد ،زيرا که ُمد از روی بيچارگی به
دنبال زندگی کشيده می شود ،و اين سازمان غيرحزبی است که ظاھراً »رايج« ترين پديده در
ظاھر زندگی سياسی است :دمکراسی گرائی غيرحزبی ،اعتصاب گرائی غيرحزبی ،انقالب
گرائی غيرحزبی.
اکنون اين سؤال مطرح می شود که :طرز برخورد پيروان و نمايندگان طبقات مختلف نسبت به
اين واقعيت سازمان غيرحزبی ،نسبت به اين عقيدۀ حزبی نبودن چه بايد باشد؟ »بايد« البته نه به
مفھوم ذھنی ،يعنی نه به اين مفھوم که چه نظری نسبت بدان داشته باشيم ،بلکه به مفھوم عينی،
اين مفھوم که چه برخوردی ناگزير در تحت نفوذ منافع مربوط و نقطه نظر طبقات مختلف شکل
می گيرد.

٢
ھمانطور که تاکنون نشان دادهايم ،اصل غيرحزبی بودن محصول – يا اگر مايليد ،بيان –
خصوصيت بورژوائی انقالب ماست .بورژوازی نمی تواند جلوی تمايل به اصل غيرحزبی
بودن خود را بگيرد ،زيرا غيبت احزاب در ميان آنھا که برای آزادسازی جامعۀ بورژوائی می

جنگند ،داللت بر آن می کند که مبارزۀ تازهای برعليه خود جامعۀ بورژوائی برپا نخواھد شد.
آنھا که يک مبارزۀ »غيرحزبی« را برای آزادی دنبال می کنند از طبيعت بورژوائی اين آزادی
آگاه نيستند ،يا رژيم بورژوائی را تقديس می کنند ،يا در غير اين صورت مبارزه عليه آنرا کنار
می گذارند ،اين مشابه آنست که مبارزه عليه بورژوازی به اول ماھی که وجود ندارد محول
شود .و برعکس آنھا که کامال آگاھانه يا ناآگاھانه از رژيم بورژوائی حمايت می کنند ،نمی
توانند جلوی احساس مجذوب آرمان غيرحزبی شدن خود را بگيرند.
در جامعهای که بر پايۀ تقسيم طبقاتی ،مبارزه بين طبقات متخاصم است ،در مرحلهای از رشد،
اين مبارزه بايد تبديل به يک مبارزۀ سياسی شود .با ھدف ترين ،جامع ترين و مشخص ترين
تظاھر مبارزۀ سياسی طبقات ،مبارزۀ احزاب است .اما اين بی تفاوت بودن مساوی بی طرفی
نيست ،خودداری از مبارزه نيست ،زيرا در مبارزۀ طبقاتی بی طرف نمی تواند وجود داشته
باشد ،در جامعۀ سرمايه داری ،غيرممکن است که از شرکت در مبادلۀ کاال يا نيروی کار
»خودداری« کرد .و مبادله ناگزير موجب برپا شدن مبارزۀ اقتصادی و سپس مبارزۀ سياسی می
شود .از اينرو در عمل بی تفاوتی نسبت به مبارزه ابداً به معنی برکنار ايستادن از مبارزه،
خودداری از آن ،يا بی طرف بودن نسبت به آن نيست .بی تفاوتی حمايت ضمنی از قوی ،از
آنھائی که حاکمند ،می باشد .در روسيه آنھا که نسبت به حکومت مطلقه قبل از سقوط آن در
انقالب اکتبر بی تفاوت بودند ،بطور ضمنی از حکومت مطلقه حمايت می کردند .در اروپای
امروز آنھا که نسبت به حکومت بورژوازی بی تفاوتند ،بطور ضمنی از بورژوازی حمايت می
کنند .آنھا که نسبت به اين عقيده بی تفاوتند که مبارزه برای آزادی ،در روسيۀ آزاد که در حال
قوام گرفتن است دارای طبيعت بورژوائی است ،بطور ضمنی از تسلط بورژوازی در اين
مبارزه حمايت می كنند .اھميت ندادن به سياست نشانۀ اشباع سياسی است .انسانی که خوب
تغذيه شده باشد به تکه نان »اھميت نمی دھد« يا »بی تفاوت« است ،لکن يک انسان گرسنه
ھميشه موضع »طرفداری« در مورد تکه نان می گيرد» .اھميت ندادن و بی تفاوت بودن« يک
شخص در برابر تکه نان به معنی آن نيست که او احتياج به نان ندارد ،بلکه به معنی آنست که
ھميشه مطمئن از نان خويش است ،ھيچگاه محتاج نان نيست و بطور استواری خود را به
»حزبی« که خوب تغذيه می شود پيوند داده است .اصل غيرحزبی بودن در جامعۀ بورژوائی
ھميشه پيروی مزورانه ،پنھان و منفعل از حزب خوب تغذيه شدهھا ،حکام و استثمارکنندگان
است.
عقيدۀ غيرحزبی بودن عقيدهای بورژوائی است .عقيدۀ حزبی بودن عقيدۀ سوسياليستی است .اين
نظر ،بطور کلی و به منزلۀ يک کل قابل اطالق به تمام جوامع بورژوائی است .البته شخص بايد
بتواند که اين حقيقت کلی را با مسئلۀ بخصوص و در مورد بخصوص وفق دھد ،اما فراموش
کردن اين حقيقت در زمانی که تمام جامعۀ بورژوائی به قيام عليه فئوداليسم و حکومت مطلقه
برمی خيزد ،در عمل اين معنی را دارد که کامال از نقد سوسياليستی جامعۀ بورژوائی چشم
پوشی کنيم.
انقالب روسيه ،عليرغم اينکه ھنوز در مرحلۀ ابتدائی رشد خويش است موادی را ارائه داده
است که بررسی کلی ای که در باال خالصه وار برجسته گردانيده شد ،تأييد می کند .فقط حزب
سوسيال دمکراتيک ،حزب پرولتاريای دارای آگاھی طبقاتی ،ھميشه بر روی پيروی اکيد از
اصل حزب پافشاری کرده است و اکنون نيز پافشاری می کند .ليبرالھای ما ،که سخنگويان
نظريات بورژوازی ھستند نمی توانند تحمل اصل حزب سوسياليست را بکنند و حاضر نيستند
که چيزی راجع به مبارزۀ طبقاتی بشنوند .شخص الزمست که سخنان آقای روديچف را بخاطر
آورد ،که برای صدمين بار آنچه را که به کرات به وسيلۀ اوسوبوژدنيه) (١در خارج ھمانند
نشريات مختلف تابع ليبراليسم روسی گفته شده است تکرار کرد .سرانجام ايدئولوژی طبقۀ

متوسط  ،خرده بورژوازی ،بيان روشن خود را در نظريات »راديکالھای« روسی با پوششھای
مختلف از ناشاژيزن و »راديکال دمکراتھا«) (٢گرفته تا »سوسياليست رولوسيونرھا« يافته
است .گروه اخير اشتباه گرفتن سوسياليسم را با دمکراسی به وضوح بسيار بر سر مسئلۀ ارضی
نشان دادهاند ،بخصوص با شعار »اجتماعی کردن« شان )اجتماعی كردن زمين بدون اجتماعی
کردن سرمايه( .به ھمين گونه ھمه می دانند که اينان راديکاليسم بورژوازی را تحمل می کنند
اما تاب تحمل اصول حزبی سوسيال دمکراتيک را ندارند.
تجزيه و تحليل اينکه چگونه منافع طبقات مختلف در برنامه و تاکتيکھای ليبرالھا و راديکالھای
مختلف روسی منعکس شده است ،از حوصلۀ موضوع مورد بحث ما خارج است .ما فقط بطور
جنبی بدين مسئلۀ جالب اشاره کرديم ،و اکنون بايد با در نظر گرفتن سلوک حزب ما نسبت به
سازمانھای غيرحزبی به نتيجه گيريھای سياسی عملی بپردازيم.
آيا جايز است که سوسياليستھا در فعاليتھای سازمانھای غيرحزبی شرکت کنند؟ اگر جايز است،
در چه شرايطی؟ چه تاکتيکھائی می بايد در اين سازمانھا استفاده شود؟
جواب به نخستين سؤال نمی تواند يک »نه« بدون قيد و شرط باشد .غلط است که بگوئيم در ھيچ
موردی و در تحت ھيچ شرايطی سوسيال دمكراتھا نبايد در سازمانھای غيرحزبی )يعنی
سازمانھايی که کم و بيش آگاھانه يا ناآگاھانه بورژوائی ھستند( فعاليت کنند .در زمان انقالب
دمکراتيک شرکت نکردن در فعاليت سازمانھای غيرحزبی در شرايط مشخصی منجر به عدم
شرکت در انقالب دمکراتيک می شود .اما بدون شک ،سوسياليستھا بايد اين »شرايط مشخص«
را در چارچوب تنگی محدود کنند ،و بايد چنين مشاركتی را فقط در تحت شرايط بسيار معين و
محدود انجام دھند .زيرا در حاليکه سازمان غيرحزبی ھمانگونه که قبال گفتهايم ،در نتيجۀ حالت
نسبتا ً رشد نيافتۀ مبارزۀ طبقاتی به وجود می آيد ،پيروی اکيد از اصول حزب از طرف ديگر از
عواملی است که مبارزۀ طبقاتی را آگاھانه ،روشن ،معين و اصولی می کند.
حفظ استقالل ايدئولوژيک و سياسی حزب طبقۀ کارگر وظيفۀ ھميشگی ،غيرقابل تغيير و مطلق
سوسياليستھا است .ھر کس که در انجام اين وظيفه کوتاھی کند ،در واقع ديگر سوسياليست
نيست ،ھر قدر ھم که معتقدات »سوسياليستی« او )در حرف( قوی باشد .سوسياليستھا ممکن
است در فعاليتھای سازمانھای غيرحزبی فقط به صورت استثنائی شرکت کنند ،و ھدف ،طبيعت،
شرايط و خصوصيات ديگر اين شرکت در فعاليتھا بايد کامال تابع وظيفۀ اساسی آماده کردن و
سازمان دادن پرولتاريای سوسياليست برای رھبری آگاھانۀ انقالب سوسياليستی باشد.
ممکن است اوضاع ما را ،بخصوص در مرحلۀ انقالب دمکراتيک مجبور کند که در فعاليتھای
سازمانھای غيرحزبی شرکت کنيم ،به ويژه انقالب دمکراتيکی که طبقۀ کارگر در آن دارای
نقش بارزی است .ممکن است که چنين مشاركتی ضروری باشد ،مثال برای تبليغ کردن
سوسياليسم در بين شنوندگان دمکرات ،يا به نفع مبارزۀ مشترک سوسياليستھا و دمکراتھای
انقالبی عليه ضدانقالب .در حالت اول ،چنين شرکتی در فعاليتھا به معنی تأمين کردن شرايط
پذيرش عقايد ما است .در حالت دوم نشان دھندۀ توافق جنگی برای حصول ھدفھای انقالبی
معين است .در ھر دو حالت شرکت در فعاليتھا فقط می تواند موقتی باشد .در ھر دو مورد،
چنين شرکتی جايز است فقط در صورتی که استقالل حزب کارگران کامال حفظ شده باشد و در
صورتی که حزب بمنزلۀ يک کل ،اعضاء و گروھھايش كه به »نمايندگی« در اتحاديهھا يا
شوراھای غيرحزبی انتخاب شدهاند را کنترل و راھنمايی کند.
زمانی که فعاليتھای حزب ما در خفا انجام می گرفت ،اعمال چنين نظارت و راھنمايی ای گاه
ايجاد دشواريھای غلبه ناپذير و بسيار بزرگ می کرد .اما اکنون که فعاليتھای حزب ما بيشتر و
بيشتر علنی می گردند ،اين نظارت و راھنمائی می تواند و بايد به وسيع ترين مقياس ،نه تنھا به
وسيلۀ اعضای باالی حزب بلکه به وسيلۀ اعضای عادی و به وسيلۀ ھمۀ کارگران سازمان يافتۀ

متعلق به حزب ما ،اعمال شود .گزارشھا راجع به فعاليتھای سوسيال دمکراتھا در اتحاديهھا و
شوراھای غيرحزبی ،سخنرانيھا دربارۀ شرايط و اھداف چنين فعاليتھائی ،قطعنامهھای
سازمانھای حزبی از ھر قبيل دربارۀ اين فعاليتھا ،بايد که در يک حزب کارگری ،کاری منظم
گردد .فقط با چنين شرکت واقعی حزب به عنوان يک کل ،با شرکت در فعاليتھا در جھت چنين
فعاليتھايی ،ما می توانيم کار سوسياليستی واقعی را با کار کلی دمکراتيک در عمل پيوند زنيم.
چه تاکتيکی را بايد در اتحاديهھای غيرحزبی دنبال کنيم؟ مقدم بر ھمه چيز بايد از ھر فرصتی
استفاده کنيم تا تماس مستقل برقرار نمائيم و کل برنامۀ سوسياليستی خود را تبليغ نمائيم .دوما ً
بايد وظايف فوری سياسی روز را در جھت انجام بسيار کامل و قاطع انقالب دمکراتيک معين
کنيم ،بايد که شعارھای انقالب دمکراتيک را مطرح نمائيم ،و »برنامۀ« اصالحاتی را ارائه
دھيم که به وسيلۀ دمکراتھای انقالبی مبارز دنبال می شود و متمايز كنندۀ ايشان از ليبرال
دمکراتھای کاسب مسلک است.
تنھا اگر امور بدين طريق ترتيب داده شود ،جايز و مفيد است که اعضای حزب ما در فعاليتھای
سازمانھای انقالبی غيرحزبی که يک روز به کمک کارگران برپا می شوند و يک روز به
کمک دھقانان و روز بعد به وسيلۀ سربازان و غيره ،شرکت کنند .تنھا در چنين حالتی است که
ما در موقعيتی خواھيم بود که وظيفۀ دوگانۀ حزب کارگران را در يک انقالب بورژوائی به
انجام رسانيم يعنی انقالب دمکراتيک را تا مرحلۀ کمال آن انجام دھيم و نيروھای پرولتاريای
سوسياليست را که احتياج به آزادی دارند تا يک مبارزۀ بی رحمانه برای سرنگون کردن سلطۀ
سرمايه را به انجام رسانند ،گسترش داده و تقويت کنيم.
نوايا ژيزن ،شمارهھای  ٢٢و ٢٧
 ٢۶نوامبر و  ٢دسامبر ١٩٠۵
کليات آثار لنين ،جلد ١٠
توضيحات
 -١اوسوبوژدنيه ) Osvobozhdeniyeآزادی( – نشريۀ بورژوا ليبرال ی ك ه در خارج ه از ١٩٠٢
تا  ١٩٠۵ب ه س ردبيری پ.ب .اس ترووه منتش ر م ی ش د .در ژانوي ۀ  ١٩٠۴ارگ ان گ روه س لطنت
طلب  -ليبرال »انجمن آزادی« شد .گروه اوسوبوژدنيه بعدھا تشكيل ھستۀ حزب كادت را داد.
 -٢راديكال دمكراتھا اعضای سازمان خ رده ب ورژوايی بودن د ك ه در ن وامبر  ١٩٠۵تش كيل ش د.
مواضع آنھا بين كادتھا و منشويكھا نوسان می كرد .آنھا تنھ ا توانس تند ي ك ش ماره از نش ريه ش ان
)راديكال( را به چاپ برسانند .آنھا خواستار جمھوری دمكراتيك بودند ،با اين حال حاض ر بودن د
ب ه س لطنت مش روطه قناع ت كنن د در ص ورتی ك ه دول ت در قب ال پارلم ان مس ئول باش د .درب ارۀ
برنامۀ ارض ی آنھ ا خواھ ان مص ادرۀ زمينھ ای دول ت ،درب ار و كليس ا ب دون پرداخ ت غرام ت و
زمينھای خصوصی با غرامتی اندك بودند .سازمان آنھا در اوايل  ١٩٠٨متالشی شد و اعضايش
به نشريات نيمه كادت بززاگالويا و تاواريش پيوستند.

يک پالتفرم تاکتيکی به منظور ايجاد کنگرۀ وحدت ح.ک.س.د.ر
اتحاديهھای کارگری

پيش نويس قطعنامه
نظر به اينكه:
 -١حزب سوسيال دمکرات ھميشه مبارزۀ اقتصادی را بمثابۀ يكي از اجزاء تشكيل دھندۀ مبارزۀ
طبقاتی پرولتاريا دانسته است.
 -٢تجربۀ ھمۀ ممالک سرمايه داری نشان می دھد که قابل توصيه ترين شکل سازمان طبقۀ
کارگر برای مبارزۀ اقتصادی اتحاديهھای کارگری وسيع است.
 -٣در حال حاضر کوششی عمومی در بين تودهھای کارگر در روسيه برای جمع شدن در
اتحاديهھای کارگری به چشم می خورد.
 -۴مبارزۀ اقتصادی می تواند موجب بھبودي پايداری در وضع تودهھای کارگر و تقويت
سازمان واقعی طبقاتی آنھا شود ،در صورتی که اين مبارزه بطور صحيحی با مبارزۀ سياسی
کارگران پيوند داده شود.
ما عقيده داريم و پيشنھاد می کنيم کنگره موافقت کند که:
 -١تمام سازمانھای حزب بايد تشکيل اتحاديهھای کارگری غيرحزبی را ترويج کنند و اعضای
حزب را وادارند که به اتحاديهھای کارگری مربوط به حرفۀ خود بپيوندند.
 -٢حزب بايد ھر کوششی را به عمل آورد تا کارگرانی را که متعلق به اتحاديهھای کارگری
ھستند به منظور درک يک مفھوم جامع از مبارزۀ طبقاتی و ھدفھای سوسياليستی طبقۀ کارگر،
تعليم دھد ،با فعاليتھايش در واقع رھبري کسب کند ،و در آخر تضمين کند که اين اتحاديهھای
کارگری ،در تحت شرايط معينی در اتحاد مستقيم با حزب قرار می گيرند – لکن بدون آنکه ابداً
اعضای غيرحزبی را از صف خود اخراج کنند.
روزنامۀ پارتينيه ايتروستيا شمارۀ ٢
 ٢۶مارس ١٩٠۶
کليات آثار لنين ،جلد ١٠

از » پيش نويس قطعنامۀ کنگرۀ پنجم ح.ک.س.د.ر «
 -۴تشديد تھيدستی توده و مبارزۀ اقتصادی
در حاليکه:
 -١واقعيت معتد و گواه تشديد بسيار تھيدستی در بين کارگران و ھمچنين مبارزۀ اقتصادی است
)بستن کارخانه به روی کارگران در لھستان ،جنبش کارگران سن پترزبورگ و ايوانف –
فونسنسک عليه باال بودن ھزينۀ زندگی ،موج گستردۀ اعتصابات در نواحی صنعتی مسکو،
فراخوانی فوری سازمانھای اتحاديۀ کارگری برای آماده شدن برای مبارزۀ شديد ،و غيره(
 -٢تمام اين عالمات نشان می دھند که اين تظاھرات مختلف مبارزۀ اقتصادی با چنان وسعتی
تجمع می يابند که تمام داليل انتظار اقدام اقتصادی تودهای در سراسر کشور که بخشھای وسيع
تری از کارگران بيشتر از قبل را درگير می کند وجود دارد؛
 -٣تمام تاريخ انقالب روسيه نشان می دھد که اوجگيری جنبش انقالبی فقط برپايۀ چنين جنبش
اقتصادی تودهای استوار است؛
اين کنفرانس اعالم می دارد:

 -١که تمام سازمانھای حزب بايد جدی ترين توجه را به اين اوضاع بکنند ،دقيق ترين اطالعات
راجع به آنھا را جمع آوری کنند ،و آنکه اين مسئله بايد در دستور جلسۀ کنگرۀ پنجم حزب قرار
گيرد؛
 -٢که بزرگترين شمار ممکن از اعضای حزب بايد در تھييج مبارزۀ اقتصادی در ميان تودهھا
متمرکز شوند؛
 -٣که اين جنبش اقتصادی بايد به عنوان منبع اصلی و بنياد بحران انقالبی که در روسيه رشد
می کند تلقی گردد.

پيش نويس قطعنامۀ پنجمين کنگرۀ حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
سازمانھای کارگری غيرحزبی و جريان آنارکو سنديکاليستی در بين پرولتاريا )(١
نظر به اينکه:
 -١در رابط ه ب ا تبلي غ رفي ق آکس لرود در م ورد ي ک کنگ رۀ ک ارگری غيرحزب ی ،جري انی )ب ه
نمايندگی الرين ،شچگلو ،ال ،ايوانفس کی ،مي روف و نش ريۀ آس واباژدنيه ت رودای) (٢اودس ا( در
ب ين ص فوف ح.ک.س.د.ر ظھ ور ک رده اس ت ک ه ھ دفش ن ابودی ح زب و ج ايگزين نم ودن آن ب ا
سازمان سياسی غيرحزبی پرولتاريا می باشد؛
 -٢اف زون ب ر اي ن ،در خ ارج و در واق ع در مقاب ل ح زب ،تبليغ ات آن ارکو سنديکاليس تی ب ا
بکارگيری ھمان شعار کنگرۀ کارگری غيرحزب ی و تش کيالت غيرحزب ی )س ويوزنويه دئيل و)(٣
و گروھش در مسکو ،مطبوعات آنارشيستی در اودسا( در بين پرولتاريا در انجام می گيرد؛
 -٣با وجود قطعنام ۀ مص وبۀ کنگ رۀ سراس ری م اه ن وامبر ح.ک.س.د.ر) (۴ي ک س ری عملي ات
تجزيه طلبانه در حزب ما ديده شده که ھدف آن ايجاد تشکيالت غيرحزبی بوده است؛
 -۴از ط رف ديگ ر ح.ک.س.د.ر ھرگ ز قص د اس تفاده از تش کيالت غيرحزب ی مشخص ی را از
نظر دور نداشته است ،از جملۀ اين تشکيالت شورای نمايندگان ک ارگران اس ت ک ه در دورهھ ای
برآمد انقالبی کم و بيش حاد ،از آن برای گسترش نفوذ سوسيال دمکراتيک در ب ين طبق ۀ ک ارگر
و تقويت جنبش کارگری سوسيال دمکراتيک م ی ت وان اس تفاده ک رد )ب ه قطعنام ۀ س پتامبر کميت ۀ
س ن پترزب ورگ و کميت ۀ مس کو در م ورد کنگ رۀ ک ارگری) (۵در پرولت اری ش مارهھای  ٣و ۴
مراجعه شود(؛
 -۵آغاز حي ات اولي ه ،ش رايط تش کل و ي ا بھ ره ب رداری از نھادھ ای غيرحزب ی طبق ۀ ک ارگر از
جمله شورای نماين دگان ک ارگران ،ش ورای ھيئ ت ھ ای ک ارگران و غي ره را ب ه منظ ور گس ترش
جنبش سوسيال دمکراتيک ف راھم م ی کن د ،در ھم ين ح ال تش کيالت حزب ی سوس يال دمکراتي ک
بايس تی اي ن موض وع را م د نظ ر داش ته باش د ک ه اگ ر فعاليتھ ای سوس يال دمکراتي ک در ب ين
تودهھای پرولتر بطور درست ،مؤثر و بسيار متشکلی انجام گيرد در اين ص ورت اي ن مؤسس ات
ممکن است زائد بشوند؛
اين کنفرانس اعالم می دارد که:
 -١قاطعانه ترين مبارزۀ ايدئولوژيکی بايستی عليه جنبش آن ارکو سنديکاليس تی در ب ين پرولتاري ا
و عليه عقايد آکسلرود و الرين در حزب سوسيال دمکرات صورت بگيرد؛
 -٢قاطعانه ترين مبارزه بايستی عليه تم ام کوشش ھای ج دايی طلبان ه و ع وام فريبان های بش ود ک ه
س عی در تض عيف ح.ک.س.د.ر از درون م ی کنن د و ي ا م ی خواھن د از ح زب اس تفاده ک رده و
تشکيالت پرولتری سياسی و غيرحزبی را جانشين حزب سوسيال دمکرات کنند؛

 -٣سازمانھای سوسيال دمکراتيک حزبی ،در صورت لزوم ،ممکن است در شوراھای ھيئتھ ای
ک ارگری درون حزب ی ،ش ورای نماين دگان ک ارگران و ھمچن ين در کنگرهھ ای نماين دگان اي ن
تشکيالت شرکت جس ته و چن ين نھادھ ائی را س ازمان دھ د ،ب ه ش رط اينک ه اي ن عم ل ب ه منظ ور
تقويت و گسترش حزب کارگری سوسيال دمکرات و بر طبق خطوط دقيق حزبی انجام گيرد؛
 -۴برای تقويت و گسترش نف وذ ھ ر چ ه بيش تر ح زب سوس يال دمک رات در ب ين تودهھ ای وس يع
پرولت ری ،ض روری اس ت ک ه از ي ک ط رف کوشش ھای خ ود ب رای س ازماندھی اتحادي هھای
کارگری و ھدايت تبليغ و ت رويج سوس يال دمکراتي ک در آنھ ا را اف زايش داده و از ط رف ديگ ر
بخشھای بزرگتری از طبقۀ کارگر را به فعاليتھای تمام انواع سازمانھای حزبی ،جلب کرد.
پرولتری شمارۀ ١۴
 ۴مارس ١٩٠٧
جلد  ١٢مجموعه آثار
توضيحات
 -١پيش نويس قطعنامهھای کنگ رۀ پ نجم ح.ک.س.د.ر )يک ی از آنھ ا در اينج ا آم ده اس ت( توس ط
لنين نوش ته ش د و در جلس ۀ نماين دگان کميت هھای س ن پترزب ورگ ،مس کو و منطق ۀ مس کو ،دفت ر
ناحيۀ صنعتی مرکزی و ھيئت تحريريۀ روزنامۀ پرولتاری به تصويب رس يد .جلس ه در ١۵-١٨
) ٢٨فوري ه  ٣ -م ارس(  ١٩٠٧برگ زار ش د .پ يش نويس ھا ب ه عن وان س ند بح ث حزب ی و ب رای
ت دارک کنگ ره پخ ش گردي د .کنگ رۀ پ نجم ح.ک.س.د.ر از  ٣٠آوري ل ت ا  ١٩م ه ) ١٣م ه ١ -
ژوئن(  ١٩٠٧در لندن برگزار شد ٣٣۶ .نماينده در آن شرکت داشتند ک ه ي ا دارای رأی ق اطع ي ا
رأی مش ورتی بودن د ١٠۵ .نماين ده بلش ويک بودن د ک ه توس ط سوس يال دمکراتھ ای لھس تانی و
ليتوانی حمايت می شدند و از اين رو اکثريت با ثباتی داشتند.
کنگره موارد زير را مورد بحث قرار داد -١ :گزارش کميت ۀ مرک زی  -٢گ زارش گ روه دوم ا و
س ازمان آن  -٣ش يوۀ برخ ورد ب ا اح زاب ب ورژوازی  -۴دوم ای دولت ی » -۵کنگ رۀ ک ار« و
سازمانھای کارگری غيرحزبی  -۶اتحاديهھای صنفی و حزب  -٧عملي ات چريک ی  -٨بيک اری،
بح ران اقتص ادی و تعطيل ی کارخان هھا  -٩مس ايل تش کيالتی  -١٠کنگ رۀ ب ين الملل ی در
اش توتگارت  -١١ک ار در ارت ش و موض وعات ديگ ر .موض وع بس يار مھ م در کنگ ره ،گ زارش
لن ين درب ارۀ ط رز تلق ی از اح زاب ب ورژوايی ب ود .قطعنام هھای بلش ويکی درب ارۀ تم ام مس ائل
اساسی تصويب شد .در خاتمۀ کنگره ،جلسۀ بلشويکھا برگزار شد که در آن يک مرکز بلش ويکی
انتخاب شد .کنگره با پيروزی بلشويسم بر منشويسم – جناح اپورتونيست حزب – پايان يافت.
 -٢در  ١٩٠٧نشريۀ اودسا آسواباژدنيه ت رودا ،مجموع های از مق االت درب ارۀ مس ائل ک ارگری
منتشر کرد که شامل مقالۀ بدون امضائی »راجع به مسئلۀ يک کنگرۀ کار« می شد .اي ن مقال ه از
تبليغ به نفع يک کنگرۀ کار حمايت می کرد.
 -٣اشارهای است به امور اتحاديۀ سمپوزيومی دربارۀ جنبشھای اتحاديۀ صنفی و تعاونی.
 -۴به دومين کنفرانس )نخستين کنفرانس سراسری( ح.س.د.ک.ر اشاره م ی ش ود ک ه از س وم ت ا
ھف تم ) (٢٠-١۶ن وامبر  ١٩٠۶در ت امرفورز برگ زار ش د .نماين دگان اح زاب سوس يال دمک رات
»ملی« در آن حض ور داش تند .اي ن اح زاب عب ارت بودن د از اح زاب سوس يال دمک رات لھس تان،
ليتوانی ،منطقۀ لتونی و بوند .کميتۀ مرکزی که توسط منشويکھا کنترل می شد ،چند شاخۀ قالب ی
برای حضور در کنفرانس ترتيب داد و به اين ترتي ب اکثري ت را ب رای منش ويکھا تض مين ک رد؛
آنھا به اتفاق بونديستھا ،مجموعا ً آراء  ١٨نماينده از  ٣٢نماينده را به دست آوردند.

ھر چند بلشويکھا بر گفتگو دربارۀ مسئلۀ »کنگ رۀ ک ارگری« پافش اری م ی کردن د و تبلي غ ب رای
آن را نق ض انض باط حزب ی م ی دانس تند ،ل يکن کنف رانس در اي ن ب اره گفتگ و نک رد و خ ود را ب ه
تصويب يک قطعنامۀ مصالحه قانع کرد .قطعنامه »مح دوديتھای ت رويج ب رای کنگ رۀ ک ارگری«
می گفت »برداشتن گامھای فعال ب رای فراخوان دن کنگ رۀ ک ارگری ،مطلق ا ً غيرمج از اس ت و ت ا
وقتی که تصميم مقتضی توسط کنگره گرفته نشده ،تخلف از انضباط حزبی محسوب می شود«.
 -۵در  (١٧)۴سپتامبر  ١٩٠۶جلس ۀ ک ارگران ک ه توس ط کميت ۀ س ن پترزب ورگ فراخوان ده ش ده
بود ،شعار منشويکی »کنگرۀ کارگری« را با  ٧۴رأی در مقابل  ١١رأی مخالف ،محک وم ک رد.
در سپتامبر  ١٩٠۶دومين کنف رانس س ازمانھای سوس يال دمک رات روس يۀ مرک زی برگ زار ش د.
نماين دگانی از مس کو ،کوس تروما ،بريانس ک ،ايوان وو  -وزن س نس ک ،نيژن ی  -ن ووگراد ،ت ور،
سورموو ،اسمولنسک ،ياروسالو ،يلتس ،سازمان منطق ه ت ور ،ولگ ا ،ت امبو ،اورل و ھمچن ين از
کميتۀ مرکزی و ھيئت تحريريۀ پرولتاری حضور داشتند .قطعنامهای دربارۀ »کنگرۀ ک ارگری«
تصويب شد که تبليغ برای چنين کنگ رهای را ب ه عن وان »ع وامفريبی مض ر ک ه ک ارگران دارای
آگاھی طبقاتی را از کار در جھت وحدت و تقويت حزب سوسيال دمکراتشان ،منحرف می کند«
توصيف می کرد.

سومين کنفرانس حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
)دومين کنفرانس سراسری روسيه( )(١
١
طرح قطعنامه دربارۀ مسئلۀ شرکت در انتخابات سومين دومای دولتی
نظر به اينکه
 -١تحريم فعال ھمانطور که تجربۀ انقالب روسيه نشان داد ،نمی تواند به عنوان يک تاکتيک
صحيح برای سوسيال دمکراسی پذيرفته شود ،مگر در شرايط يک اعتالء انقالبی عمومی که
گسترده و سريع به يک قيام مسلحانه مبدل گردد ،و تنھا در ارتباط با اھداف ايدئولوژيک مبارزه
عليه توھمات مشروطه خواھی که از نخستين مجلس نمايندگان رژيم سابق سرچشمه می گرفت؛
 -٢با نبودن اين شرايط  ،تاکتيک صحيح سوسيال دمکراسی انقالبی ،حتی اگر تمامی شرايط
يک موقعيت انقالبی فراھم باشد ،شرکت در انتخابات را ،دقيقا ً ھمانطور که در زمان دومين
دوما پيش آمد ،ايجاب می کند؛
 -٣سوسيال دمکراتھا که ھمواره ماھيت اکتبريستی حزب کادت و ناپايدار بودن قانون انتخاباتی
کادت ) ١١دسامبر  (١٩٠۵در چارچوب استبداد را مورد تأکيد قرار دادهاند ،ھيچگونه دليلی
نمی بينند که تاکتيک خود را ،به اين دليل که اين قانون توسط يک قانون انتخاباتی اکتبريستی
جايگزين شده ،تغيير دھند؛
 -۴جنبش اعتصابی که در حال حاضر در منطقه صنعتی مرکزی روسيه گسترش می يابد ،در
عين حال که ضامن پرتوان يک اعتالء انقالبی ممکن در آينده نزديکی است ،معذالک به يک
کار پيگير به منظور تبديل کردن جنبشی که تاکنون صرفا ً سنديکائی بوده به يک جنبش سياسی
و مستقيما ً انقالبی و به دنبال آن قيام مسلحانه ،نياز دارد؛
لذا کنفرانس تصميم گرفته است:

الف – در انتخابات سومين دوما شرکت کند؛
ب – رابطه موجود بين کودتای  ٣ژوئن  ١٩٠٧و شکست قيام دسامبر  ١٩٠۵و ھمچنين
خيانتھای بورژوازی ليبرال را برای تودهھا توضيح دھد ،ضمن تأکيد بر کمبود مبارزات
صرفا ً سنديکائی و با کوشش در تبديل جنبش اعتصابات اقتصادی به يک جنبش سياسی و به يک
مبارزۀ انقالبی مستقيم تودهھا برای سرنگونی دولت تزاری به وسيلۀ يک قيام؛
ج – برای تودهھا توضيح دھد که تحريم دوما به خودی خود برای ارتقاء جنبش کارگری و
مبارزۀ انقالبی به يک درجه باالتر کافی نبوده و تاکتيک تحريم تنھا در صورتی مناسب خواھد
بود که ما در تغيير جھش جنبش سنديکائی به يک گسترش انقالبی نيرومند ،موفق شويم.

٢
پيش نويس طرح قطعنامه دربارۀ کنگرۀ سنديکاھای روسيه
کنفرانس معتقد است که تمامی اعضای حزب وظيفه دارند قطعنامۀ کنگرۀ لندن دربارۀ سنديکاھا
را ،با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محلی و ھنگامی که مسئله پيوند تشکيالتی بين سنديکاھا و
حزب سوسيال دمکرات يا شناسائی رھبری آن از جانب سنديکاھا مطرح می گردد ،اجرا کنند.
ضمنا ً پيوسته و در ھر شرايطی توجه اساسی به اين مسئله بنمايند که سوسيال دمکراتھا نمی
بايستی در درون سنديکاھا به انطباق غيرفعال خود با برنامۀ »بی طرف« که نظر موافق
جريانات بورژوا دمکرات از ھر گرايشی )کادتھا ،مترقيون بدون حزب) ،(٢سوسياليستھای
انقالبی و غيره  (...را جلب می کند ،اکتفا کنند؛ بلکه آنان بايد با قاطعيت از اعتقادات سوسيال
دمکراتيک در تماميت آن دفاع کرده ،بالانقطاع برای پذيرفته شدن رھبری ايدئولوژيک سوسيال
دمکراتھا از جانب سنديکاھا و استقرار پيوندھای تشکيالتی مؤثر و ھميشگی بين آنان ،فعاليت
کنند.
مطابق با دستنويس
نوشته شده در ژوئيه ١٩٠٧
برای اولين بار در مجموعه آثار لنين ،جلد  ،٢۵در سال  ١٩٣٣منتشر گرديد.
]ترجمه از جلد  ١٣مجموعه آثار لنين متن فرانسه[
توضيحات
 -١س ومين کنف رانس ح زب ک ارگری سوس يال دمک رات روس يه )دوم ين کنف رانس روس يه( :اي ن
کنفرانس در کوتکا )فنالند( بين  ٢١تا  ٢٣ژوئيه ) ٣تا  ۵اوت(  ١٩٠٧برگزار گرديد .حاض رين
شامل  ٢۶نماينده بودند ٩ :بلشويک ۵ ،منشويک ۵ ،سوسيال دمکرات لھستانی ۵ ،عض و بون د و
 ٢سوس يال دمک رات لت ونی .مس ائل ثب ت ش ده در دس تور جلس ه عب ارت بودن د از :ش رکت در
انتخاب ات س ومين دوم ای دولت ی ،توافق ات انتخاب اتی و کنگ ره س نديکاھای روس يه .درب اره مس ئله
اول ٣ ،گزارش ارائه شد :لنين به نمايندگی از طرف بلش ويک ھ ا )علي ه تح ريم( ،آ .بوگ دانف ب ه
نماين دگی از بلش ويک ھ ا )مواف ق تح ريم( و دان ب ه نماين دگی از منش ويک ھ ا و بون د س خنرانی
کردند .کنفرانس با اکثريت آراء قطعنامه لنين را تصويب کرد .درب اره مس ئله کنگ ره س نديکاھای
روسيه ۴ ،طرح قطعنامه ارائه ش د و ب ه عن وان س ند ب ه کميت ۀ مرک زی ح زب ک ارگری سوس يال
دمکرات روسيه منتقل گرديد .قطعنامۀ پيشنھادی لنين ،پايه يکی از اين طرح ھا بود.

» -٢مترقيون ب دون ح زب« :گ روه سياس ی ب ورژوازی ليب رال و س لطنت طل ب روس ک ه ھنگ ام
انتخاب ات دوم ای دولت ی و در درون دوماھ ا کوش يدند ت ا عناص ر اح زاب و گروھھ ای مختل ف
بورژوا يا مالکين اراضی را به زير پرچم »بدون حزب« گرد آورند.
در س ومين دوم ا ،مترقي ون فراکس يونی تش کيل دادن د ک ه در آن نماين دگان اح زاب »نوس ازی
مسالمت آميز«* و »اصالحات دمکراتيک«** شرکت کردند .ھراس از يک طغيان نوين انقالبی،
مترقيون را وامی داشت تا از »زياده روی«ھای دولت تزاری انتقاد کنند ،چرا که ب ه نظ ر آن ان،
اين دولت با انعطاف ناپذيری خود زمينه مساعدی جھت فعاليت نيروھای انقالبی چپ ف راھم م ی
کرد .در سال  ،١٩١٢ھنگام انتخابات چھارمين دوما ،مترقيون با کادتھا متح د ش دند و در س ايه
به اصطالح عدم تعلقشان به يک حزب ،به آن ان کم ک کردن د ک ه آراء »رأی دھن دگان ب ورژوای
سوم ژوئن« را به دست آورند.
در نوامبر  ،١٩١٢مترقيون حزب مستقلی تشکيل دادند که برنامه آن چنين بود :قانون اساسی
ميانه رو که تصويب آن از طريق انتخابات فشرده***  Censitairesانجام شود ،اصالحات
کوچک ،وزارتخانهھای مسئول ،يعنی مسئوليت دولت در مقابل دوما و فرونشانی جنبش انقالبی.
لنين تأکيد می کرد که مترقيون ،از نقطه نظر ترکيب و ايدئولوژی »مخلوطی از اکتبريستھا و
کادتھا« بودند؛ او برنامه آنھا را به عنوان برنامه ای ملی – ليبرال توصيف کرد» .آن حزبی
خواھد بود متشکل از بورژوازی سرمايه دار »حقيقی« ،نظير چيزی که در آلمان وجود
دارد«)نگاه کنيد به مجموعه آثار ،جلد » ،١٨نتايج انتخابات«» ،ليبرالھای ملی«(.
در طول سالھای نخستين جنگ جھانی ،مترقيون فعال تر شده ،تعويض رھبران نظامی ،به
حرکت درآوردن صنعت در خدمت جبھه و يک »وزارتخانه مسئول« با شرکت نمايندگان
بورژوازی روسيه را خواستار شدند .پس از انقالب بورژوا دمکراتيک فوريه ،برخی از
رھبران حزب در دولت موقت بورژوا شرکت کردند .پس از پيروزی انقالب سوسياليستی
اکتبر ،حزب مترقيون مبارزۀ فعاالنهای را عليه قدرت شوراھا آغاز کرد.

از » کنگرۀ سوسياليستی بين المللی در اشتوتگارت «
 ...قطعنامه دربارۀ ارتباط بين احزاب سوسياليستی و اتحاديهھای کارگری دارای اھميت
بخصوص برای ما روسھا است .کنگرۀ ح.ک.س.د.ر در استکھلم بمثابۀ کنگرۀ تأييد كنندۀ
اتحاديهھای کارگری غيرحزبی ثبت گرديد ،و بدين ترتيب بر موضع بيطرف گرائی که ھميشه
مورد پشتيبانی دمکراتھای غيرحزبی ،برنشتاينی ھا و »سوسياليست ھای انقالبی« بوده است،
صحه گذارد .از طرف ديگر کنگرۀ لندن اصول ديگری را مطرح کرد ،يعنی جھت گيری
نزديکتر اتحاديهھا با حزب ،منجمله حتی در شرايطی شناسائی آنھا به منزلۀ اتحاديهھای حزبی.
در اشتوتگارت در بخش فرعی سوسيال دمکرات بخش روسيه )سوسياليستھای ھر کشور
تشکيل يک بخش جداگانه در کنگرهھاي بين المللی می دھند( عقايد در مورد اين مسئله متفاوت
بود )در مورد ساير مسائل اختالفي وجود نداشت( .پلخانف از اصول بيطرفی حمايت می کرد.
ووينف ،يک بلشويک ،از نقطه نظر ضد بيطرفی کنگرۀ لندن و قطعنامۀ بلژيک طرفداری می
* Renovation Pacifique
** Reformes Democratiques
*** انتخاباتی که در آن فقط کسانی حق رأی دارند که مبلغ حداقلی بابت ماليات مستقيم پرداخته باشند – م.

کرد )اينھا در مطالب مربوط به کنگره ھمراه گزارش دوبروکر  de Brouckereکه به زودی
در روسيه پخش خواھد شد چاپ شده است( .کالرا زتکين به درستی در نشريۀ »تساوی« ) Die
 (Gleichheitاظھار داشت که استداللھای پلخانف دربارۀ بيطرفي مثل استدالل فرانسويھا
پايشان می لنگد .و قطعنامۀ اشتوتگارت – ھمانگونه که کائوتسکی به درستی مشاھده کرد و
ھمانگونه که ھر کس که به خود زحمت خواندن دقيق آنرا بدھد خواھد ديد – به شناسائی
»بيطرفی« پايان داد .در اين قطعنامه کالمی ھم راجع به بيطرفی يا اصول غيرحزبی نيست.
برعکس اين قطعنامه بطور قاطع احتياج به ارتباطی محکم تر و نزديکتر بين اتحاديهھا و
احزاب سوسياليست را می پذيرد.
بنابراين قطعنامۀ کنگرۀ لندن ح.ک.س.د.ر در مورد اتحاديهھای کارگری برپايۀ تئوريك
استواری در غالب قطعنامهھای اشتوتگارت قرار داده شده است .قطعنامۀ اشتوتگارت اين
اصول کلی را که در ھر کشور بايستی اتحاديهھا را در ارتباط دائم و نزديک با حزب
سوسياليست قرار داد تصويب می کند .قطعنامۀ لندن می گويد که در روسيه چنين چيزی بايد که
در تحت شرايط مساعد شکل اتحاديهھای حزبي را بگيرد ،و اعضای حزب بايد که در جھت اين
ھدف فعاليت کنند.
ما متذکر می شويم که جوانب زيانبخش اصول بيطرفی در اشتوتگارت با اين حقيقت که بخش
نمايندگان اتحاديهھای کارگری آلمان طرفدار سرسخت نقطه نظرھای فرصت طلبانه بود آشکار
می گردد .بدين علت است که مثال در اسن ،آلمانھا برضد فون کول بودند )اتحاديهھای کارگری
در اسن که کنگرۀ مطلقا ً حزبی بود ،نماينده نداشتند( ،در حاليکه در اشتوتگارت اتحاديهھای
کارگری از او پشتيبانی کردند .مدافعه از بيطرفی با بازيچۀ دست قرار گرفتن فرصت طلبھا در
جنبش سوسيال دمکراتيک آلمان در واقع دارای نتايج زيانبخش بوده است .اين حقيقتی است که
نبايد از آن غافل شد ،بخصوص در روسيه ،جائيکه وکالی مدافع بورژوا دمکرات پرولتاريا ،که
اصرار می کنند جنبش اتحاديۀ کارگری را »بيطرف« نگاه دارند ،بيشمارند ...
نوشته شده در اواخر اوت – اوايل سپتامبر ١٩٠٧
چاپ و انتشار در  ٢٠اکتبر ١٩٠٧
در پرولتاری شمارۀ ١٧
کليات آثار لنين ،جلد ١٣

مقدمه بر مجموعۀ » دوازده سال

« )(١

مجموعۀ مقاالت و جزوهھای جمع آوری شدهای که در اينجا به خواننده عرضه شده ،دربرگيرندۀ
دورۀ  ١٨٩۵تا  ١٩٠۵می باشد .موضوع اين نوشتهھا مسائل برنامهای ،تاکتيکی و سازمانی
جنبش سوسيال دمکراتيك روسيه است ،مسائلی که در تمام مدت در مبارزه عليه جناح راست
گرايش مارکسيستی در روسيه طرح و دربارۀ آنھا بحث شده.
در آغاز ،مبارزه منحصراً بر مبنای تئوری محض عليه آقای استرووه ،سخنگوی اصلی
مارکسيسم علنی ما در سالھای نود صورت گرفت .پايان  ١٨٩۴و آغاز  ١٨٩۵تغييری ناگھانی
در نشريات علنی ما ديده شد .نظريات مارکسيستی راه خود را برای اولين بار پيدا کردند ،که نه
فقط به وسيلۀ رھبران گروه رھائی کار) (٢که در خارج زندگی می کردند ،بلکه ھمچنين به
وسيلۀ سوسيال دمکراتھا در روسيه ارائه شدند .اين احيای ادبی و مباحثۀ داغ بين مارکسيستھا و
رھبران قديمی نارودنيک) ،برای مثال ن.ک .ميخائيلوفسکی( که تا آن زمان عمال سلطۀ
يکپارچهای بر ادبيات مترقی ما داشتند ،پيش درآمد تازهای بر يک پيشروی به جلو در جنبش
تودهای کارگری در روسيه بود .اين فعاليتھای ادبی مارکسيستھای روسيه ،پيشروان مستقيم
مبارزۀ فعال پرولتاريا در اعتصابات معروف  ١٨٩۶سن پترزبورگ بودند ،که از عصر
اوجگيری پيوستۀ جنبش کارگری – مقتدرترين عامل در تمام انقالب ما – خبر می دادند.
سوسيال دمکراتھا در آن روزھا تحت شرايطی که آنھا را مجبور به استفاده از زبان رمزآميز
می کرد ،می نوشتند و خود را به کلی ترين اصول که از فعاليتھای عملی و سياسی بسيار دور
بودند ،محدود می نمودند .اين به متحد نمودن عناصر نامتجانس جنبش مارکسيستی در مبارزه
عليه نارودنيکھا کمک بسيار نمود .در جوار سوسيال دمکراتھای روسی در خارج و داخل
كشور ،اين مبارزه ھمچنين از طرف آدمھايی نظير استرووه ،بولگانف ،توگان  -بارنوفسکی،
برديانف و ديگران انجام گرفت .آنھا بورژوا دمکراتھايی بودند که برايشان بريدن از نارودنيسم
به معنی انتقال از سوسياليسم خرده بورژوائی )يا دھقانی( به ليبراليسم بورژوايی بود ،و نه به
سوسياليسم پرولتاريائی چنانکه در مورد ما مصداق داشت.
تاريخ انقالب روسيه بطور کلی ،تاريخ حزب کادت به ويژه و بخصوص سير تدريجی آقای
استرووه )به سمت تمايل به اکتبريسم( ھم اکنون اين حقيقت را بديھی نموده است ،آنرا به سکۀ
کوچک جاری برای مبلغان تبديل نموده است .اما در  ،١٨٩۴-٩۵اين حقيقت می بايست بر
مبنای انحرافات نسبتا ً کوچک ،به وسيلۀ اين يا آن يک از نويسندگان مارکسيسم ،نشان داده می
شد؛ در آن زمان ھنوز سکه می بايست زده می شد .برای اينست که در چاپ کنونی متن کامل
مقالۀ من عليه آقای استرووه )»محتوای اقتصادی نارودنيسم و انتقاد از آن در کتاب آقای
استرووه« تحت امضای ک .تولين در سمپوزيوم مطالبی در مورد مسئلۀ رشد اقتصادی روسيه،
منتشر شده در سن پترزبورگ در  ١٨٩۵و نابود شده به وسيلۀ سانسور( من مقصودی سه گانه
را دنبال کردم .اول ،از آنجائيکه خواندن کتاب آقای استرووه و مقاالت نارودنيکی ١٨٩۴-٩۵
عليه مارکسيستھا در سطح عموم معمول است ،بسيار مھم است که نقد نقطه نظرھای آقای
استرووه را مطرح نمود .ثانياً ،برای جواب به تھمتھای تکرار شده در مورد اتحاد با اين
محترمان و برای ارزيابی اھميت فعاليت سياسی خود آقای استرووه ،مھم است که اخطاری که
توسط سوسيال دمکراتھای انقالبی به آقای استرووه ھمزمان با اظھارات کلی ما عليه نارودنيکھا
داده شده ،ذکر شود .ثالثاً ،يک چيز قديمی و از خيلی جھات تاريخ گذشته ،پلميک با استرووه
بمثابۀ يک نمونۀ آموزندۀ مھم است ،مثالی که ارزش عملی و سياسی پلميکھای تئوريک قاطع
سوسيال دمکراتھای انقالبی را نشان می دھد که بارھا بخاطر تمايل مفرط برای يک چنين

پلميکی با »اکونوميستھا« ،برنشتانيھا و منشويکھا مورد اتھام واقع شدهاند .امروز ھم اين
اتھامات به وسيلۀ »آشتی دھندگان« درون حزب سوسيال دمکرات و سمپاتيزانھای شبه
سوسياليست خارج از آن تكرار می شود .به ما اغلب گفتهاند که تمايل بيش از حد برای پلميک و
تجزيه ،بطور کلی چيزی متداول بين روسھا و سوسيال دمکراتھا به ويژه ،و بلشويکھا
بخصوص می باشد .اما اين واقعيت که تمايل بيش از حد برای پريدن از سوسياليسم به ليبراليسم
که به وسيلۀ شرايط حاکم در کشورھای سرمايه داری بطور کلی و شرايط انقالب بورژوائی در
روسيه به ويژه ،و شرايط زندگی و کار روشنفکران ما بخصوص ،به وجود آمده ،اغلب ناديده
گرفته شده .از اين نقطه نظر ارزش دارد که به وقايع ده سال گذشته ،اختالفات تئوريک با
»استروويسم« که از آن ھنگام شروع به شکل گيری کرد ،تباينات جزئی )جزئی در نظر اول(
که منجر به جدائی کامل بين احزاب و مبارزۀ آشتی ناپذير در پارلمان ،مطبوعات ،و در جلسات
عمومی و غيره گرديد ،نگاھی بياندازيم.
بايد اضافه کنم ،مقاله عليه آقای استرووه بر مبنای سندی است که در پائيز  ١٨٩۴خطاب به
محفل کوچکی از مارکسيستھای آن زمان خواندم .گروه سوسيال دمکراتھای فعال آن زمان در
سن پترزبورگ ،و کسانی که يک سال بعد اتحاديۀ مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر را بنيان
نھادند ،در اين محفل از طرف س.ت ،.ر .و خود من نمايندگی می شد .نمايندگان نويسندگان
مارکسيست علنی پ.ب .استرووه ،ا.ن .پترسوف ،و ک (٣).بودند .موضوع مقاله من »انعکاس
مارکسيسم در ادبيات بورژوايی« بود .ھمچنانکه از عنوان پيداست ،پلميک با استرووه در اينجا
به طرز غيرقابل قياسی نسبت به مقالۀ منتشر شده در بھار  ١٨٩۵صريح تر و مشخص تر )در
نتيجه گيريھای سوسيال دمکراتيک آن( بود .مقالۀ اخير الذکر بخشا ً به دليل سانسور و بخشا ً
بخاطر »اتحاد« با مارکسيستھای علنی برای مبارزۀ مشترک عليه نارودنيسم ،ماليم شده بود.
»تکان به سمت چپ« که سوسيال دمکراتھای سن پترزبورگ آن زمان به آقای استرووه دادند
تماما ً بدون نتيجه باقی نماند و به روشنی در مقالۀ آقای استرووه که در سمپوزيوم نابود شده به
وسيلۀ پليس در  ،١٨٩۵و به وسيلۀ مقاالت متعدد او در نوويه سلوو) ،(۴)(١٨٩٧نشان داده شد.
از اين گذشته ھنگام خواندن مقالۀ  ١٨٩۵عليه آقای استرووه بايد به ياد داشت که اين از بسياری
جھات خالصهای بر مطالعات بعدی اقتصادی می باشد )»رشد سرمايه داری« قابل ذکر است(.
در آخر بايد توجه خواننده را به صفحات آخر اين مقاله ،که بر جنبهھا و خصائل مثبت )از نقطه
نظر مارکسيستی( نارودنيسم بمثابۀ گرايش انقالبی – دمکراتيک در کشوری که در آستانۀ
انقالب بورژوايی است تأکيد می کند ،جلب کنم .اين جمع بندی تئوريک مسائلی بود که دوازده يا
سيزده سال بعد می بايست بيان عملی و سياسی خود را در »بلوک چپ« و انتخابات دومای دوم
و تاکتيکھای »بلوک چپ« می يافتند .جناحی از منشويکھا که بر ضد ايدۀ ديکتاتوری انقالبی –
دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان بودند ،عقيده داشتند که بلوک چپ اکيداً غيرموجه است ،و بر
سر اين موضوع در تمام سنتھای بسيار قديمی و مھم سوسيال دمکراتھای انقالبی – سنتھايی که
قويا ً توسط زاريا) (۵و ايسکرای قديم) (۶تأييد شده بودند – به عقب برگشتند .اين بر مبنای اين
دليل بود که جايز بودن مشروط و محدود تاکتيکھای »بلوک چپ« به طرز غيرقابل اجتنابی به
دنبال ھمان ديدگاھھای بنيادی مارکسيستی راجع به نارودنيسم می آيد.
به دنبال مقاله عليه استرووه ) (١٨٩۴-٩۵مقالۀ »وظايف سوسيال دمکراتھای روس« آمده ،که
در اواخر سال  ١٨٩٧بر پايۀ تجربيات سوسيال دمکراتھا در سن پترزبورگ در سال ١٨٩۵
نوشته شده .اين مقاله عقايدی را که در مقاالت و جزوهھای ديگر اين مجلد به شکل پلميک با
جناح راست سوسيال دمکراسی بيان شده ،به شکلی مثبت عرضه می کند .مقدمهھای مختلف
»وظايف« اينجا بخاطر نشان دادن ارتباط بين اين فعاليتھا و دورهھای مختلف رشد حزب ما،
مجدداً چاپ می شود )برای مثال مقدمۀ اکسلرود ،بر رابطه بين اين جزوه و مبارزه عليه

اکونوميسم تأکيد می کند ،و مقدمۀ  ١٩٠٢که به سير تکامل اعضای نارودنايا واليا و نارودنی
پراوو) (٧تأکيد می کند(.
مقالۀ »آزار دھندگان زمستوو و ھانيبالھای ليبراليسم« ،سال  ١٩٠١در زاريا در خارج منتشر
شد .اين مقاله به ھمكاری سوسيال دمكراسی با استرووه بمثابه يك رھبر سياسی پايان می دھد.
در  ١٨٩۵ما به او ھشدار داديم و محتاطانه ھمكاری خود را با او به عنوان يك متحد قطع
كرديم .در  ١٩٠١ما به او به عنوان ليبرالی كه ناتوان از دفاع از حتی خواستھای كامال
دمكراتيك با كمترين پيگيری است است اعالن جنگ داديم.
در  ،١٨٩۵چندين سال قبل از برنشتاينيسم) (٨در غرب و قبل از جدائی کامل از مارکسيسم
توسط تعداد محدودی از نويسندگان »پيشرو« روسی ،من اشاره کردم که آقای استرووه يک
مارکسيست غير قابل اعتماد است ،کسی که سوسيال دمکراتھا نبايد رويش حساب کنند .در
 ١٩٠١چند سال قبل از اينکه حزب کادت در انقالب روسيه پديدار شود ،قبل از شکست
مفتضحانه اين حزب در دومای اول و دوم ،من به تمام خصائل ليبراليسم بورژوائی روسی كه
بعدھا تماما ً در عمليات تودهای سياسی سالھای  ١٩٠۵-١٩٠٧آشكار شد ،اشاره كردم .مقالۀ
»ھانيبالھای ليبراليسم« به استدالالت دروغين يک ليبرال انتقاد کرد ،اما اين اکنون در مورد
سياست بزرگترين حزب ليبرال در انقالب ما تقريبا ً تماما ً قابل انطباق است .ھمچنانکه اين برای
آن کسانی که متمايل به اين باور بودند که ما بلشويکھا به سياست قديمی سوسيال دمکراسی
برگشتيم ھنگامی که در مورد ليبراليسم بيرحمانه با خياالت واھی قانونگرائی نبرد کرديم ،و با
حزب کادت در  ١٩٠۵-١٩٠٧جنگيديم – مقالۀ »ھانيبالھای ليبراليسم« اشتباھاتشان را به آنھا
نشان خواھد داد .بلشويکھا به سنتھای انقالبی سوسيال دمکراسی وفادار ماندند و تسليم
مسموميتھای بورژوايی ،که ليبرالھا از آن در طول »زيگزاگ قانونگرايانه« خود پشتيبانی
کردند و موقتا ً جناح راست اعضای حزب ما را گمراه نمودند ،نشدند.
جزوۀ بعد »چه بايد کرد؟« در اوائل  ١٩٠٢در خارج منتشر شد .اين جزوه انتقاد از جناح
راست ،که ديگر فقط يک گرايش ادبی نبود بلکه در درون سازمان سوسيال دمکراتيك وجود
داشت ،است .اولين کنگرۀ سوسيال دمکراتيك در سال  ١٨٩٨برپا شد .در اين کنگره ،حزب
سوسيال دمکرات کارگری روسيه بنيان گذاشته شد که به وسيلۀ اتحاديۀ سوسيال دمکراتھای
روسيه در خارج که با گروه آزادی کار يکی شد ،نمايندگی شد .به ھر حال اعضای مرکزی
حزب به وسيلۀ پليس توقيف شدند و نتوانستند آنرا بازسازی کنند .در واقع ،حزب متحدی وجود
نداشت :اتحاد ھنوز فقط يک ايده بود و يک راھنما .شيفتگی به جنبش اعتصابی و مبارزات
اقتصادی باعث شکل خاصی از سوسيال دمکراسی اپورتونيستی که به نام »اکونوميسم« شناخته
می شود گرديد .وقتی که گروه ايسکرا شروع به کار در خارجه کرد ،در اواخر سال ،١٩٠٠
انشعاب بر سر اين موضوع يک واقعيت انجام شده بود .در بھار  ،١٩٠٠پلخانف از اتحاديه
سوسيال دمکراتھای روسيه در خارج استعفا داد و سازمان خودش را درست کرد – سوسيال
دمکرات.
ايسکرا ،رسما ً کارش را مستقل از دو گروه شروع کرد ،اما بخاطر تمام ھدفھای عملی عليه
اتحاديه به سمت گروه پلخانف آمد .کوشش برای ادغام اين دو )در کنگرۀ اتحاديه و سوسيال
دمکرات در زوريخ ،ژوئن  (١٩٠١شکست خورد» .چه بايد کرد؟« شرح سيستماتيکی از داليل
تباين نظريات و ماھيت تاکتيکھا و فعاليتھای سازمانی ايسکرا می دھد.
به »چه بايد کرد؟« بارھا توسط منشويکھا ،دشمنان امروز بلشويکھا و ھمچنين به وسيلۀ
نويسندگان متعلق به اردوگاه بورژوا ليبرال )کادتھا ،بززاگالوتسی) (٩در روزنامۀ توواريش و
غيره( اشاره شده .بنابراين من تصميم گرفتم که جزوه را اينجا مجدداً ،اندکی خالصه شده ،و با

حذف شرح روابط سازمانی و اشارات پلميکی جزئی ،چاپ کنم .با در نظر گرفتن محتوی بسيار
مھم اين جزوه الزم است که توجه خوانندگان تازه را به نکات زير جلب کنم.
اشتباه اساسی که توسط کسانی که اکنون »چه بايد کرد؟« را نقد می کنند ،انجام می گيرد ،اينست
که جزوه را جدا از رابطهاش با شرايط تاريخی معين و مشخص دورهای در رشد حزب ما ،که
اکنون مدتھا از آن گذشته ،مورد بحث قرار می دھند .اين اشتباه بطور برجستهای برای مثال
توسط پارووس )اشارهای به عدۀ بيشمار منشويکھا نمی شود( ،ظاھر شده ،کسی که سالھا بعد از
انتشار اين جزوه ،در مورد ايدهھای غلط و اغراق آميز آن در مورد موضوع يک سازمان
انقالبيون حرفهای نوشته است.
امروز اينگونه اظھارات مضحک به نظر می رسد ،تو گوئی که مؤلفين آن می خواھند تمام
دورۀ رشد حزب ما را و دستاوردھائی که در زمان خودشان می بايست برايشان مبارزه می شد،
اما زمان درازی است که استحکام يافتهاند و به ھدفشان خدمت كردهاند ،ناديده بگيرند.
امروز اظھار اينکه ايسکرا )در سالھای  ١٩٠١و  (١٩٠٢در مورد ايدۀ سازمان انقالبيون
حرفهای اغراق نمود ،مثل اينست که ژاپنيھا را بعد از جنگ روسيه – ژاپن بخاطر اينکه پيش
از جنگ در مورد قدرت نيروھای روسيه و لزوم تدارک برای جنگيدن با اين نيروھا اغراق
نمودند سرزنش کنيم .ژاپنيھا برای اينکه پيروز شوند می بايستی تمام نيروھای خود را برعليه
احتمال حضور حداکثر نيروھای روسيه به صف درمی آوردند .بدبختانه بسياری از کسانی که
دربارۀ حزب ما قضاوت می کنند ،بيرون گود نشينانند ،کسانی که موضوع را نمی دانند ،کسانی
که درک نمی کنند ھم اكنون ايدۀ سازمان انقالبيون حرفهای پيروزی کامل را به دست آورده.
اين پيروزی غيرممکن بود ،چنانچه در آن زمان اين ايده در رأس وظايف قرار نمی گرفت،
چنانچه اين ايده را مصرانه و »با اغراق« در مغز آنھائی که راه تحقق آنرا می بستند فرو نمی
کرديم.
»چه بايد کرد؟« يك جمع بندی است از تاکتيکھای ايسکرا و سياست سازمانی ايسکرا ،در
 ١٩٠١و  .١٩٠٢دقيقا ً يک »جمع بندی« نه بيشتر و نه کمتر .اين بر ھر کسی که زحمت رجوع
به بايگانی ايسکرا از  ١٩٠١تا  ١٩٠٢را به خود بدھد روشن خواھد شد* .اما قضاوت کردن
دربارۀ آن جمع بندی ،بدون دانستن مبارزۀ ايسکرا عليه گرايش غالب اکونوميسم ،بدون فھم آن
مبارزه ،حرف بيھودۀ محض است .ايسکرا برای يک سازمان انقالبيون حرفهای جنگيد .با
قدرت خاص در  ١٩٠١و  ١٩٠٢جنگيد ،بر اکونوميسم ،گرايش غالب آن زمان پيروز شد ،و
باالخره اين سازمان را در  ١٩٠٣به وجود آورد .آنرا در مقابل تجزيۀ بعدی در صفوف
ايسکرائيست و تمام تشنجات دورۀ طوفان و فشار نگھداری کرد ،از آن در سراسر انقالب
روسيه نگھداری نمود ،و آنرا به صورت كامل از  ١٩٠١-٢تا  ١٩٠٧حفظ نمود.
و حاال که جنگ برای اين سازمان مدتھاست که پيروز شده ،ھنگامی که دانهھا رسيدهاند و
محصول به دست آمده ،افرادی به ما می گويند»:شما در ايدۀ يك سازمان انقالبيون حرفهای
اغراق کرديد!« .آيا اين مضحك نيست؟
تمام دورۀ ماقبل انقالبی و اولين دو سال و نيم انقالب ) (١٩٠۵-٧را در نظر بگيريد .حزب
سوسيال دمکرات ما را در طول تمام اين دوره در رابطه با وحدت ،سازمان و استمرار سياست،
مقايسه کنيد با ساير احزاب .مجبور خواھيد شد قبول کنيد که در اين مورد حزب ما بدون ترديد
بر تمام مابقی ،کادتھا ،سوسياليست رولوسيونرھا ،و غيره ارجح است .قبل از انقالب برنامهای
طرح کرد که رسما ً مورد قبول تمام سوسيال دمکراتھا واقع شد ،و وقتی تغييراتی در آن صورت
گرفت ھيچگونه تجزيه بر سر برنامه صورت نگرفت .از  ١٩٠٣تا ) ١٩٠٧رسما ً از  ١٩٠۵تا
* جلد سوم اين نشريه ) (١٠حاوی مھم ترين مقاالت ايسکرا طی اين سالھا خواھد بود.

 (١٩٠۶حزب سوسيال دمکرات ،عليرغم تجزيه در صفوفش ،کامل ترين اطالعات را در مورد
موقعيت درون حزبی ،به عموم داد )صورت جلسات دومين کنگرۀ عمومی ،کنگرهھای سوم
بلشويک و چھارم عمومی و يا استکھلم( .عليرغم تجزيه ،حزب سوسيال دمکرات قبل از ھر
حزب ديگری قادر بود که با سود بردن از دورۀ موقت آزادی ،سازمان علنی با يک ساختمان
دمکراتيک ايده آل را بسازد ،سيستم انتخابی ،و نمايندگی در کنگرهھا بر طبق عدۀ اعضای
سازمان يافته .شما اينرا ،حتی امروز ،در ھيچکدام از احزاب سوسياليست رولوسيونر و کادت
نمی يابيد ،گو اينکه اخيرالذکر عمال علنی است ،و بھترين حزب سازمان يافتۀ بورژوازی می
باشد و به طرز غيرقابل قياسی نسبت به حزب ما درآمد بيشتر و ميدان استفاده از مطبوعات و
امکانات علنی بيشتری دارد .انتخابات در دومای دوم را ،که تمام احزاب در آن شرکت کردند،
در نظر بگيريد – آيا به روشنی وحدت سازمانی حزب ما و گروه دوما را نشان ندادند؟
سؤال مطرح می شود که ،چه کسی اينرا به انجام رسانيد ،چه کسی اين وحدت ،ھمبستگی و
استحکام عاليتر حزب ما را به وجود آورد؟ اين به وسيلۀ سازمان انقالبيون حرفهای به انجام
رسيد ،سازمانی که در ساختنش ايسکرا بزرگترين سھم را ايفا کرد .ھر کس که تاريخ حزب ما
را خوب بداند ،ھر کسی که دستی در ساختن حزب داشته ،کافی است که نگاھی به ليست
نمايندگان ھر گروھی ،مثال در کنگرۀ لندن ،بياندازد ،تا به اين نکته ی متقاعد شود و بالفاصله
متوجه شود که اين ليست اعضای قديمی ،ھستۀ مرکزی است که سخت تر از ھمه برای
ساختمان حزب و برای تبديل آن به چيزی که االن ھست كار كرده .البته اساسا ً پيروزی آنھا
بنابر اين واقعيت است که طبقۀ کارگر که بھترين نمايندگانش حزب سوسيال دمکرات را
ساختند ،بخاطر داليل عينی اقتصادی دارای ظرفيت بيشتری از ھر طبقۀ ديگر در جامعۀ
سرمايه داری ،برای امر سازمانيابی می باشد .بدون اين شرط  ،سازمان انقالبيون حرفهای
چيزی نمی توانست باشد ،جز يک بازيچه ،يک ماجراجوئی و صرفا ً يک تابلوی محض» .چه
بايد کرد؟« ،با تأکيد مکرر نشان می دھد که سازمانی که از آن حمايت می کند ،جدا از
رابطهاش با »طبقۀ اصيل انقالبی که بطور خوبخودی به مبارزه برمی خيزد« ھيچ معنايی
ندارد .اما حداکثر توانائی عينی پرولتاريا برای اتحاد در يک طبقه از طريق مردم زنده واقعيت
می پذيرد ،و تنھا از طريق اشکال مشخص سازمانی .در شرايط تاريخی حاکم بر روسيه در
سالھای  ١٩٠٠-۵ھيچ سازمانی بجز ايسکرا نمی توانست حزب سوسيال دمکرات کارگری که
ما اکنون داريم را به وجود آورد .انقالبی حرفهای سھم خود را در تاريخ سوسياليسم پرولتاريائی
روسيه انجام داده است .ھيچ قدرتی در روی زمين نمی تواند اکنون اين کار را بی اثر کند،
کاری که از چارچوب تنگ »محفلھای«  ١٩٠٢-۵رشد نموده است .و ھمچنين اھميت
دستاوردھايی که تاکنون به دست آمده نمی تواند توسط شکايتھايی از موقع گذشته مبنی بر اينكه
در مورد وظايف مبارزاتی جنبش توسط كسانی كه در آن زمان مبارزه می كردند تا راه صحيح
به انجام رساندن اين وظايف تضمين گردد ،مبالغه شده بود ،مورد ترديد قرار گيرد.
من درست ھمينجا به چارچوب تنگ محفلھای دورۀ ايسکرای قديم اشاره کردم )با شروع نشريۀ
شمارۀ  ۵١در پايان  ،١٩٠٣ايسکرا رو به منشويسم آورد و اعالم نمود که »درهای ايسکرای
قديم را از جديد جدا کرده است« – سخنان تروتسکی در جزوهای كه مورد تأييد ھيئت تحريريۀ
ايسکرای منشويک قرار گرفت( .اين روحيۀ محفلی می بايستی بطور خالصه برای خوانندۀ
امروز توضيح داده شود .جزوهھای »چه بايد کرد؟« و »يک گام به پيش دو گام به پس« که در
اين مجموعه منتشر شدهاند ،مباحثهای داغ و در بعضی اوقات تلخ و مخرب را در محفلھای
خارجه ،به خواننده عرضه می کنند .بدون شک اين مبارزه دارای خصوصيات غير جذابی
است .بدون شک اين چيزی است که فقط می توانست در يک جنبش کارگری جوان و نارس در
کشور مورد بحث ،امکان داشته باشد .بدون شک ،رھبران كنونی جنبش کارگری روسيه می

بايد با بسياری از سنتھای محافل قطع رابطه کنند و بسياری از جنبهھای كم مايۀ فعاليت محفل و
داد و بيدادھای آنرا ،به منظور تمرکز بر روی وظايف سوسيال دمکراسی در دورۀ حاضر،
دور بياندازند و فراموش کنند .فقط وسيع کردن حزب از طريق پيوستن عناصر پرولتاريائی و
در پيوند با آن فعاليت تودهای علنی ،می تواند پس ماندهھای روحيۀ محفلی را که از گذشته به ما
به ارث رسيده و برای وظايف امروز نامتناسب می باشد ريشه کن سازد .و انتقال به يک حزب
دمکراتيک و سازمان يافتۀ کارگری که به وسيلۀ بلشويکھا در نووايا ژيزن) (١١در نوامبر
 ١٩٠۵طرح شد ،يعنی به مجرد اينکه شرايط برای فعاليت علنی ظھور نمود – اين انتقال به
معنی يک قطع رابطۀ غيرقابل برگشت با سبك كاری محفلی قديمی که بيش از زمان خود عمر
کرده ،بود.
بله» ،بيش از زمان خود عمر کرده بود« ،ولی بخاطر اين کافی نيست که روحيۀ محفلی قديم را
محکوم کرد ،اھميت آن در شرايط ويژۀ دورۀ گذشته بايد درک شود .محفلھا در روزگار
خودشان ضروری بودند و نقش مثبتی بازی کردند .تحت يک حکومت استبدادی ،و بخصوص
شرايطی که به وسيلۀ تمام تاريخ جنبش انقالبی روسيه به وجود آمده بود ،حزب سوسياليست
کارگری نمی توانست از راه ديگری بجز اين محفلھا رشد نمايد .و محفلھا يا به عبارت ديگر
گروه بسته ،گروھھای محدودی که شمار بسيار کوچکی از مردم را با يکديگر متحد نمودند و
تقريبا ً ھميشه اين بر مبنای دوستی ھای شخصی بود ،مرحلۀ ضروری در رشد سوسياليسم و
جنبش کارگری روسيه بودند .جنبش در حين رشد خود با وظيفۀ متحد کردن اين محفلھا،
برقراری پيوندھای محکم بين آنھا ،و تداوم فعاليتشان روبرو شد .اين مستلزم يک پايۀ عملياتی
محکم »ورای دسترس« استبداد بود – يعنی در خارج .محفلھا در خارجه ،بنابر اين ضرورت به
وجود آمدند .ھيچ تماسی بين آنھا وجود نداشت ،ھيچ اتوريتهای در شکل حزب در روسيه باالی
سر آنھا نبود ،و اينکه درک آنھا از وظايف عمدۀ جنبش در اين مرحلۀ خاص با ھم اختالف
داشت ،غيرقابل اجتناب بود ،يعنی درک اينکه دقيقا ً چگونه پايگاه عمليات را برپا کرد و چگونه
می توان به ساختن حزب بطور کلی کمک نمود .بنابراين ،مبارزه بين محفلھا ،غيرقابل اجتناب
بود .امروز با نظر به گذشته ،به روشنی می توانيم ببينيم کدام يک از اين محفلھا واقعا ً در
موقعيتی بوده كه بمثابۀ پايگاه عمليات عمل كند .اما در آن زمان ھنگامی که محفلھای مختلف
تازه كارشان را شروع می كردند ،ھيچ کس نمی توانست اينرا بگويد ،و مباحثه فقط نمی توانست
در مبارزه حل شود .به يادم می آيد ،پارووس ،بعداً ايسکرای قديم را بخاطر دست زدن به يک
جنگ مخرب محفلھا سرزنش می کرد و بعد از آن واقعه از يک سياست آشتی دھی حمايت می
کرد .خيلی آسان است که اينرا بعد از واقعه گفت ،و گفتن آن عدم فھم شرايط آن زمان را ثابت
می کند .بخاطر اينکه ھيچ معياری که به وسيلۀ آن قدرت يا اھميت اين يا آن محفل را قضاوت
کنند وجود نداشت .اھميت بسياری از آنھا ،چيزی که االن فراموش شده است ،اغراق شده بود،
ولی آنھا در زمان خود از طريق مبارزه می خواستند حق موجوديت خود را ادعا کنند .ثانياً،
اختالفات بين محفلھا بر سر جھت کاری که می بايست انجام می گرفت ،بودند .کاری که در آن
زمان برای آنھا نو بود .من در آن زمان در »چه بايد کرد؟« اشاره کردم که اين اختالفات به
ظاھر جزئی در واقع بسيار مھم بودند ،چرا که در آغاز اين کار نو ،در آغاز جنبش سوسيال
دمکراسی ،تعريف ماھيت کلی کار و جنبش تأثيری اساسی بر تبليغ ،ترويج و سازمان می
گذاشت .تمام مشاجرات بعدی بين سوسيال دمکراتھا متوجه جھت فعاليت سياسی حزب در مورد
موضوعھای مشخصی ،می شد .اما در آن زمان مباحثه بر سر کلی ترين اصول و اھداف بنيادی
تمام سياست سوسيال دمکراتيك بطور كلی بود.
محفلھا نقش خود را ايفا کردند و البته اکنون منسوخ ھستند .اما آنھا منسوخ شدند درست به دليل
اينکه مبارزهای که برپا كردند مسائل کليدی جنبش سوسيال دمکراتيك را در قاطع ترين شکل

ممكن طرح كرد و آنھا را با يک روح آشتی ناپذير انقالبی حل نمود .بدين وسيله آنھا پايهھای
محکم برای فعاليت وسيع حزبی را به وجود آوردند.
در مورد مسائل خاصی که در بحث بر سر »چه بايد کرد؟« بروز کردند ،من فقط در مورد دو
تای آنھا نظر می دھم .پلخانف ،ھنگام نوشتن در ايسکرا در  ١٩٠۴درست بعد از منتشر شدن
»يک گام به پيش دو گام به پس« ،اعالم کرد که با من در مسئله راجع به }جنبش{ خودبخودی
و آگاھی سياسی ،در اصول ،اختالف دارد .من نه به اين اعالم )بجز يادداشتی کوتاه در روزنامۀ
وپريود) (١٢ژنو( ،و نه به بازگوئيھای بيشمار از آن در ادبيات منشويسم ،جواب ندادم ،بخاطر
اينکه انتقاد پلخانف آشکارا فقط يک خرده گيری بر جمالت عباراتی بريده شده از متن ،بر
عبارات ويژهای که من با مھارت و دقيقا ً فرموله نکرده بودم ،بود .از اين گذشته ،او محتوی كلی
و روح تمام جزوۀ »چه بايد کرد؟« مرا که در مارس  ١٩٠٢منتشر شد ،نديده گرفت .پيش نويس
برنامۀ حزب )طرح شده به وسيلۀ پلخانف و تكميل شده به وسيلۀ تمام ھيئت تحريريۀ ايسکرا( در
ژوئن يا ژوئيۀ  ١٩٠٢منتشر شد .در فرمول بندی رابطه بين }جنبش{ خودبخودی و آگاھی
سياسی به وسيلۀ تمام ھيئت تحريريۀ ايسکرا توافق شده بود )مشاجرۀ من با پلخانف بر سر
برنامه ،که در جلسۀ ھيئت تحريريۀ بروز کرد ،بر سر اين نکته نبود ،بلکه بر سر توليد کوچکی
بود که به وسيلۀ توليد در مقياس بزرگ جانشين می شد ،با در نظر گرفتن اينکه من فرمول دقيق
تری از فرمول پلخانف را طلب می کردم ،و اختالف بر سر نقطه نظر پرولتاريا يا تمام طبقات
کارکن بطور کلی بود ،در اين نکته بود که من بر سر تعريف محدودتر از خصلت خالصا ً
پرولتاريائی حزب پافشاری می کردم(.
نتيجتاً ،روی اين موضوع نمی توانست اختالفی اصولی بين »چه بايد کرد؟« و پيش نويس
برنامه وجود داشته باشد .در کنگرۀ دوم )اوت  (١٩٠٣مارتينف ،کسی که در آن زمان
اکونوميست بود ،به نظريات ما دربارۀ }جنبش{ خودبخودی و آگاھی سياسی چنانکه در برنامه
پيشنھاد شده بود ،اعتراض کرد .او به وسيلۀ تمام ايسکرائيستھا ،چنانکه من در »يک گام به پيش
دو گام به پس« تأکيد کردم ،مورد مخالفت قرار گرفت .بنابراين روشن است که مباحثه بين
ايسکرائيستھا و اکونوميستھا ،که حمله شان متوجه نكات مشترك در »چه بايد کرد؟« و پيش
نويسھای برنامه بود ،حياتی بود .ھمچنين در کنگرۀ دوم ھم ،من ھيچ قصدی برای باال بردن
فرمولبنديھايم ،چنانکه در »چه بايد کرد؟« آمده ،در سطح »برنامهای« ،يا ساختن اصول
ويژهای ،نداشتم .برعکس ،عبارتی که من از آن استفاده کردم – و از آن موقع بارھا نقل شده –
اين بود که اکونوميستھا به افراط در يک جھت رفتهاند .من گفتم »چه بايد کرد؟« آن چيزی را
که به وسيلۀ اکونوميستھا پيچ خورده است صاف می کند )مراجعه شود به صورتجلسات کنگرۀ
دوم ح.س.د.ك.ر در  ،١٩٠٣ژنو .(١٩٠۴ ،من تأکيد کردم که ما درست بخاطر اينکه اينچنين با
قدرت مشغول صاف کردن ھر چيزی که پيچ خورده بود ،بوديم ،خط عمل ما ھميشه مستقيم
ترين خواھد بود.
معنی اين کلمات به اندازۀ کافی روشن است»:چه بايد کرد؟« تصحيح مباحثهای تحريفات
اکونوميستھا می باشد و غلط خواھد بود که اين جزوه را به چيز ديگری نسبت دھيم .بايد اضافه
شود که مقالۀ پلخانف عليه اين جزوه در مجموعۀ جديد ايسکرا )دو سال( مجدداً چاپ نشده بود،
و به اين دليل من اينجا استدالالت پلخانف را بحث نمی کنم ،بلکه فقط موضوع را تا آنجا که به
خوانندۀ امروزی مربوط می شود ،که ممکن است با ارجاع ھايی به آن در بسياری از انتشارات
منشويکھا مواجه شود ،توضيح می دھم.
دومين تذکر من متوجه مسئلۀ مبارزۀ اقتصادی و اتحاديهھا }ترديونيونھا{ می شود .نظريات من
راجع به اين موضوع بارھا در نوشته جات بد جلوه داده شده است ،بنابراين من بايد تأکيد کنم که
بسياری از صفحات در »چه بايد کرد؟« صرف توضيح اھميت بيش از اندازۀ مبارزۀ اقتصادی

و اتحاديهھا شده ،به ويژه ،من از بيطرفی اتحاديهھا دفاع کردم ،و اين نظر را ،برخالف
ادعاھای بيشمار مخالفانم ،در جزوهھا يا مقاالت روزنامه از آن زمان تاکنون تغيير ندادهام .فقط
کنگرۀ لندن ح.س.د.ک.ر و کنگرۀ بين الملل سوسياليست اشتوتگارت ،مرا به اين نتيجه رساند
که بيطرفی ترديونيونی به عنوان يک اصل قابل دفاع نيست .تنھا اصل صحيح ،نزديک ترين
صف بندی اتحاديهھا با حزب می باشد .سياست ما بايد نزديک تر کردن اتحاديهھا به حزب و
پيوند آنھا با حزب باشد .اين سياست بايد مصرانه و با پشتکار در تبليغ و ترويج و فعاليتھای
سازمانی ما ،دنبال شود .بدون اينکه سعی کنيم فقط »شناسائی« نظريات خودمان را به دست
آوريم و بدون اينکه کسانی که دارای عقايد متفاوتی ھستند را از اتحاديهھا بيرون کنيم.

***
جزوۀ »يک گام به پيش دو گام به پس« ،در تابستان  ١٩٠۴در ژنو منتشر شده و در آن مروری
از اولين مرحلۀ جدايی بين منشويکھا و بلشويکھا می باشد ،که از کنگرۀ دوم )اوت (١٩٠٣
شروع شد .از آنجائی که شرحھای جزئی مبارزۀ تشکيالتی ،بخصوص نکاتی که به ترکيب
افراد مرکزی حزب مربوط می شود ،احتماال نمی تواند مورد ھيچگونه عالقۀ خوانندۀ امروز
باشد و در واقع بھتر است فراموش شوند ،من نيمی از اين جزوه را حذف کردهام .اما چيزی که
فکر می کنم مھم است آناليز مباحثه بر سر مسائل تاکتيکی و ساير برداشتھا در کنگرۀ دوم و
بحث با منشويکھا بر سر مطالب سازمانی می باشد .ھر دو اينھا برای فھم منشويسم و بلشويسم
بمثابۀ گرايشاتی که اثر خود را بر تمام فعاليتھای حزب کارگری در انقالب ما گذاشتهاند
ضروری می باشد.
از بحثھای کنگرۀ دوم حزب سوسيال دمکرات ،من فقط به بحث بر سر برنامۀ ارضی اشاره می
کنم .حوادث به خوبی نشان دادند که برنامۀ ما در آن زمان )بازگرداندن زمينھای تصرف
شده) ((١٣بسيار محدود بود و به قدرت انقالبی – دمکراتيک جنبش دھقانان کم بھا داده بود –
من به اين موضوع با شرح بيشتری در جلد دوم کتاب حاضر می پردازم .مھم است که اينجا
تأکيد شود حتی اين برنامۀ ارضی بسيار محدود در آن زمان به نظر جناح راست سوسيال
دمکراسی بيش از حد وسيع می آمد .مارتينف و ديگر اکونوميستھا ،با آن به دليل اينکه زياده
روی کرده است ،مخالفت کردند! اين اھميت عظيم عملی تمام مبارزهای که ايسکرای قديم عليه
اکونوميسم برپا داشت ،عليه تمام تالشھا برای تنگ کردن و کوچک نمودن خصلت سياست
سوسيال دمکراتيک را نشان می دھد.
در آن زمان )نيمه اول  (١٩٠۴اختالفات ما با منشويکھا محدود به مسائل سازمانی می شدند .من
گرايش منشويکی را به عنوان »اپورتونيسم در مسائل سازمانی« تعريف کردم .پ.ب .آکسلرود،
در اعتراض به اين ،به کائوتسکی نوشت»:اصال اين مغز عاجز من نمی تواند اين چيزی که
اپورتونيسم در مسائل سازمانی خوانده می شود را درک کند که امروز به عنوان يک چيز
مستقل و بدون ھيچگونه ارتباط مستقيم با نظريات برنامهای و تاکتيکی آورده شده)«.نامۀ ۶
ژوئن  ،١٩٠۴تجديدچاپ در ايسکرای جديد» ،دو سال« ،قسمت دوم ،صفحه (١۴٩
ارتباط مستقيم اپورتونيسم در نظريات سازمانی با }اپورتونيسم در{ نظريات تاکتيکی به قدر
کافی توسط تمام اعمال ثبت شدۀ منشويسم در سالھای  ،١٩٠۵-٧نشان داده شده .اين »چيز
غيرقابل فھم«» ،اپورتونيسم در مسائل سازمانی« ،در تجربۀ عملی ،ارزيابی مرا به مراتب
برجسته تر از آنچه که ھرگز می توانستم انتظار داشته باشم به بار آورده است .کافی است که
بگوئيم چروانين منشويک امروز قبول کرده است )جزوۀ دربارۀ کنگرۀ لندن ح.س.د.ک.ر در
 ١٩٠٧را ببينيد( که نقشۀ سازمانی آکسلرود )که از آن به اسم »کنگرۀ کارگری« و غيره زياد
حرف زده شده( فقط می تواند به تجزيهھايی منجر شود که موجب ويران شدن امر پرولتاريا می

شود .از اين گذشته ھمين چروانين در اين جزوه به ما می گويد که در لندن پلخانف می بايست با
»آنارشيسم سازمانی« در درون جناح منشويسم جدال می کرد .و بنابراين بخاطر ھيچ نبود که
من در  ١٩٠۴با »اپورتونيسم در مسائل سازمانی« جنگيدم ،در نظر بگيريم که در  ١٩٠٧ھر
دوی چروانين و پلخانف می بايستی »آنارشيسم سازمانی« و نفوذش در منشويکھا را مورد
شناسائی قرار دھند.
منشويکھا از اپورتونيسم سازمانی به اپورتونيسم تاکتيکی رسيدند .جزوۀ »کمپين زمستوو و نقشۀ
ايسکرا«)منتشر شده در ژنو در اواخر  ،١٩٠۴اگر اشتباه نکنم در نوامبر يا دسامبر( اولين قدم
آنان را در اين جھت نشان می دھد .می توان بارھا در نوشتهھای جاری يافت که مشاجره بر سر
کمپين زمستوو به اين بود که بلشويکھا اصال ھيچ ارزشی برای سازمان دھی تظاھرات در
مقابل آدمھای زمستوو قائل نبودند .خواننده خواھد ديد قضيه اصال اين نبود .اختالفات به اين
سبب بودند که منشويکھا پافشاری می کردند که ما نبايد بين ليبرالھا ايجاد ھراس کنيم ،و از اين
گذشته اين واقعيت که بعد از اعتصاب رستوف در  ،١٩٠٢اعتصابات تابستان و باريکادھای
 ،١٩٠٣و در آستانۀ  ٩ژانويۀ  ،١٩٠۵منشويکھا ايدۀ تظاھرات در مقابل آدمھای زمستوو)(١۴
را بمثابۀ عاليترين شکل تظاھرات ستودند .موضع ما در مورد اين »نقشۀ کمپين زمستووی
منشويکھا« در يک مقاله راجع به اين موضوع در روزنامۀ بلشويک وپريود شمارۀ  ،١بيان شد
)ژنو ،ژانويۀ »:(١٩٠۵تظاھرات خوب پرولتاريا و استدالالت ناچيز بعضی روشنفکران« بيان
شده بود.
جزوۀ آخری که در اين مجموعه است »دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک«
می باشد که در ژنو در تابستان  ١٩٠۵منتشر شد .اين يک بيانيۀ سيستماتيک در مورد اختالفات
بنيادی با منشويکھا می باشد .اين اختالفات بطور کامل در قطعنامهھای کنگرۀ سوم )بھار(
ح.س.د.ک.ر )بلشويک( در لندن فرموله شد و کنفرانس منشويک در ژنو که تباينات اساسی بين
ارزيابی بلشويک و منشويک در مورد انقالب بورژوائی بطور کلی از نقطه نظر پرولتاريا را
پايه گذاشت .بلشويکھا اعالم کردند که پرولتاريا در انقالب دمکراتيک نقش رھبر را بايد داشته
باشد .منشويکھا اين نقش را به يک »اپوزيسيون افراطی« تنزل دادند .بلشويکھا از ماھيت
طبقاتی و اھميت طبقاتی انقالب يک تعريف مثبت دادند ،بر سر اينکه يک انقالب پيروزمند به
معنی »ديکتاتوری انقالبی – دمکراتيک پرولتاريا و دھقانان« است باقی ماندند و منشويکھا
ھميشه انقالب بورژوايی را چنان غلط تفسير می کردند که در نتيجه به پذيرفتن اين موضع که
نقش پرولتاريا به عنوان تابع و وابسته به بورژوازی خواھد بود ،می رسيدند.
چگونگی انعکاس اين اختالفات در اصول ،در فعاليتھای عملی به خوبی معلوم است .بلشويکھا
دومای بولگين را بايکوت کردند ،منشويکھا مردد بودند .بلشويکھا دومای ويته را بايکوت
کردند ،منشويکھا مردد بودند ،از مردم خواستند که رأی بدھند ،اما نه برای دوما .منشويکھا
وزارت کادت و سياست کادت را در دومای اول پشتيبانی کردند ،در حاليکه بلشويکھا ،موازی
با تبليغ در حمايت از يک »کميتۀ اجرائی چپ«) ،(١۵قاطعانه خياالت واھی قانونگرايانۀ
ضدانقالبی کادتی را افشا کردند .از اين ھم بيشتر ،بلشويکھا برای بلوک چپ در انتخابات
دومای دوم کار کردند ،و اين ھنگامی بود که منشويکھا تشکيل بلوک ھمراه با کادتھا را
فراخواندند.
حاال به نظر می رسد که »دورۀ کادتی« در انقالب روسيه )اصطالح از جزوۀ »پيروزيھای
کادتھا و وظايف حزب کارگری« ،مارس  ،١٩٠۶گرفته شده( به پايان خود رسيده .ماھيت
ضدانقالبی کادتھا کامال افشا شده .کادتھا خودشان شروع به قبول اين کردهاند که آنھا در تمام راه
برعليه انقالب جنگيدهاند ،و آقای استرووه بی پرده افکار درونی ليبراليسم کادت را آشکار می
کند .ھر چه پرولتاريای دارای آگاھی طبقاتی دقيق تر به اين دورۀ کادت ،به تمام اين »زيگزاگ

قانونگرايانه« نگاه کند ،روشنتر خواھد ديد که بلشويکھا ھر دوی اين دوره و ماھيت حزب
کادت و اينکه منشويکھا در واقع سياست غلطی را دنبال می کردند که بطور عينی در حکم به
دور انداختن سياست مستقل پرولتاريا به نفع تابع کردن پرولتاريا به ليبراليسم بورژوائی بود ،را
از پيش ارزيابی کردند.

***
در نظر انداختن به گذشته ،به مبارزه بين دو گرايش در مارکسيسم روسی و سوسيال دمکراسی
در دوازده سال گذشته) ،(١٨٩۵-١٩٠٧نمی توان از اين نتيجه گيری اجتناب کرد که
»مارکسيسم علنی«» ،اکونوميسم« و »منشويسم« ،اشکال گوناگون يک گرايش تاريخی ھستند.
مارکسيسم علنی آقای استرووه) (١٨٩۴و کسانی نظير او انعکاس مارکسيسم در ادبيات
بورژوازی بود» .اکونوميسم« بمثابۀ گرايش متمايز در فعاليتھای سوسيال دمکراتيک در ١٨٩٧
و سالھای بعدی در واقع برنامهای را که در »کردو« بورژوا ليبرال پيشنھاد شده بود اجرا کرد:
مبارزۀ اقتصادی برای کارگران ،مبارزۀ سياسی برای ليبرالھا .منشويسم نه تنھا يک گرايش
ادبی است ،نه تنھا گرايشی در فعاليت سوسيال دمکراتيک است ،بلکه يک دسته بندی است که
در طول اولين دورۀ انقالب روسيه ) (١٩٠۵-٧سياست مجزای خودش را دنبال کرد – سياستی
*
که در عمل پرولتاريا را تابع ليبراليسم بورژوازی می نمود.
در تمام کشورھای سرمايه داری بطور غيرقابل اجتنابی پرولتاريا به وسيلۀ ھزاران حلقۀ انتقالی
به ھمسايهاش در سمت راست متصل شده ،به خرده بورژوازی .در تمام احزاب کارگری بطور
غيرقابل اجتنابی يک جناح کم و بيش روشن راست گرا سر بر می آورد که در نظرياتش،
تاکتيکھايش و »خط« سازمانيش گرايشات اپورتونيستی خرده بورژوازی را منعکس می سازد.
در يک چنين کشور خرده بورژوائی نظير روسيه ،در عصر انقالب بورژوائی ،در دورۀ شکل
گيری حزب کارگری سوسيال دمکرات جوان ،اين گرايشات می بايستی خود را ھر چه صريح
تر ،مشخص تر و روشن تر از ھر جای ديگر در اروپا بيان می کردند .آشنائی با اشکال مختلف
اين گرايش که در جنبش سوسيال دمکراتيک روسيه و در دورهھای مختلف رشد آن آشکار شده،
بخاطر محکم نمودن مارکسيسم انقالبی و آبديده کردن طبقۀ کارگر روسيه در مبارزهاش برای
آزادی ضروری است.
سپتامبر ١٩٠٧
در نوامبر  ١٩٠٧در مجموعۀ »دوازده سال« به چاپ رسيد
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٣
توضيحات
 -١در  ١٩٠٧انتشارات زرنو تحت ھدايت م.س.کدروف تصميم گرفت تا مجموعهای سه جلدی
از آثار لنين را تحت عنوان »دوازده سال« منتشر کند .تنھا جلد نخست و قسمت اول جلد دوم به
* تحليل مبارزات گرايشات و نظرات مختلف در کنگرۀ دوم )رجوع کنيد به »يک گام به پيش دو گام به
پس« (١٩٠۴ ،بدون ترديد ارتباط مستقيم و نزديک بين اکونوميسم  ١٨٩٧و بعدھا را با منشويسم نشان می
دھد ،ھمچنين ارتباط بين اکونوميسم در جنبش سوسيال دمکراتيک و »مارکسيسم علنی« يا »استروويسم« به
وسيله من در جزوۀ »چه بايد کرد؟«) (١٩٠٢نشان داده شد .ارتباط مارکسيسم علنی – اکونوميسم – منشويسم
نه فقط ايدئولوژيک بلکه ھمچنين از نظر پيوستگی تاريخی آنھاست.

چاپ رسيدند .جلد نخست شامل»:محتوای اقتصادی نارودنيسم و انتقاد از آن در کتاب آقای
استرووه«» ،وظايف سوسيال دمکراتھای روس«» ،آزار دھندگان زمستوو و ھانيبالھای
ليبراليسم«» ،چه بايد کرد؟«» ،يک گام به پيش دو گام به پس«» ،کمپين زمستوو و نقشۀ
ايسکرا« و »دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک« می شد .جلد نخست در
نوامبر  ١٩٠٧به چاپ رسيد )روی جلد آن تاريخ انتشار  ١٩٠٨نوشته شده بود( و مدت کوتاھی
پس از انتشار توقيف شد ولی از آنجايی که نسخهھای زيادی از آن پخش شده بود تا مدتھا به
صورت غيرقانونی دست به دست می شد.
جلد دوم قرار بود که آثار لنين دربارۀ مسئلۀ ارضی را دربر داشته باشد .بخاطر رھايی از
سانسور تصميم گرفته شده که عنوان »دوازده سال« کنار گذاشته شود و جلد دوم در دو قسمت
منتشر گردد :جلد نخست آثار قانونی منتشر شده در  ١٨٩٩در سمپوزيوم
 Economic Studies and Essaysرا دربر می گرفت و قسمت دوم آثار غيرقانونی را .لنين
کتابش »برنامۀ ارضی سوسيال دمکراسی در انقالب نخست روسيه  «١٩٠۵-١٩٠٧را که به
تازگی کامل شده بود در جلد دوم قرار داده بود .اين نقشه برای انتشار محقق نشد .تنھا قسمت
نخست جلد دوم تحت عنوان »مسئلۀ ارضی« در اوايل  ١٩٠٨منتشر شد که حاوی آثار زير بود:
»خصلت نمائی رمانتيسم اقتصادی«» ،آمار صنايع دستی در  ١٨٩۴-١٨٩۵در گوبرنيای پرم و
مشکالت کلی صنايع "دستی"« و »مسئلۀ ارضی و "منتقدان مارکس"« بود .قسمت دوم جلد دوم
که برنامۀ ارضی سوسيال دمکراسی در نخستين انقالب روسيه  ١٩٠۵-١٩٠٧را دربر داشت
توسط پليس در چاپخانه توقيف و نابود شد.
جلد سوم قرار بود حاوی مقاالت برنامهای و پلميکی که در نشريات بلشويکی )ايسکرا ،وپريود،
پرولتاری ،نووايا ژيزن و غيره( به چاپ رسيده بود باشد .افزايش سرکوب و سانسور عليه
نشريات انقالبی از انتشار جلد سوم جلوگيری کرد.
 -٢گروه رھ ائی ك ار نخس تين گ روه ماركسيس تی روس يه ب ود .اي ن گ روه توس ط پلخ انف در ژن و
سوئيس در سال  ١٨٨٣تشكيل شد و تا كنگ ره دوم ح زب سوس يال دمك رات ك ارگری روس يه ك ه
در  ١٩٠٣برگزار شد ،وجود داشت.
گروه رھائی كار در بسط و گسترش ماركسيسم در روسيه كارھای بزرگی انجام داد .از آن جمله
ترجمه مانيفست حزب كمونيست اثر مشترك ماركس و انگلس ،كار دستمزدی و كاپيتال ماركس،
سوسياليس م از تخي ل ت ا عل م انگل س ،ب ه زب ان روس ی اس ت .گ روه كتابھ ا را در خ ارج از كش ور
چاپ و در روسيه توزي ع م ی نم ود .پلخ انف و گ روه آزادی ك ار ،ض ربات س ختی ب ه نارودنيس م
وارد ساختند .با اين حال گروه مرتكب اشتباھات جدی ش د ك ه مق دمات دي دگاھھای منش ويكی آت ی
پلخانف و ديگر اعضای آنرا فراھم آورد.
 -٣س.ت :و.و .ستارکوف ،ر :س.ا .رادچنکو ،ک :ر.ا .کالسون
 -۴نوويه سلوو)کالم جديد( – مجلۀ ماھانۀ علمی ،ادبی و سياسی بود که توسط نارودنيکھای
ليبرال در سن پترزبورگ از  ١٨٩۴و توسط »مارکسيستھای علنی« از بھار  ١٨٩٧منتشر می
شد .دو مقالۀ لنين »خصلت نمائی رمانتيسم اقتصادی« و »دربارۀ يک مقالۀ خاص روزنامه« را
منتشر کرد .مجله توسط عمال تزار در دسامبر  ١٨٩٧بسته شد.
 -۵زاريا )» Zariaسحر«( ،مجله تئوريک – سياسی مارکسيستی بود که در سالھای ١٩٠١-٢
در اشتوتگارت توسط ھيئت تحريريه ايسکرا منتشر می شد .چندين مقاله از لنين در آن به چاپ
رسيد .روی ھم رفته  ۴شماره زاريا منتشر گرديد.
 -۶ايسکرا )» Iskraجرقه«( ،اولين روزنامه مارکسيستی و مخفی سرتاسری روسيه بود که
توسط لنين در سال  ١٩٠٠شروع به انتشار کرد .ايسکرا ،نقش اساسی و مھمی را در تشکيل
حزب مارکسيستی ،افشای اکونوميستھا ،گردھم آيی و وحدت گروھھای پراکنده سوسيال

دمکرات و در تدارک دومين کنگره حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه ايفا کرد .اولين
شماره ايسکرا در دسامبر  ،١٩٠٠در اليپزيک منتشر شد و پس از آن در مونيخ و لندن و
باالخره در بھار  ١٩٠٣در ژنو انتشار يافت .لنين ،پلخانف ،مارتف ،اکسلرد ،پاترسف و
زاسوليچ ،اعضای ھيئت تحريريه ايسکرا بودند .لنين ،مسائل اساسی ساختمان حزب ،مبارزه
طبقاتی کارگران روسيه و مسائل مھم بين المللی را در اين نشريه تحت بررسی قرار داد .در
کنگره دوم ،لنين ،پلخانف و مارتف به عنوان ھيئت تحريريه ايسکرا انتخاب شدند .مارتف
حاضر به شرکت در آن نشد و شماره ھای  ۴۶تا  ۵١ايسکرا زير نظر لنين و پلخانف منتشر
گرديد .سپس پلخانف به منشويکھا پيوست و درخواست بازگشت ساير اعضای منشويک ھيئت
تحريريه سابق را نمود .لنين با اين امر مخالفت کرد و در اکتبر  ١٩٠٣از عضويت ھيئت
تحريريه استعفا نمود .از شماره  ۵٢به بعد ،ايسکرا ارگان رسمی منشويکھا شد .از آن پس
ايسکرای لنين ،از شماره  ١تا » ۵١ايسکرای قديم« و شماره ھای بعدی» ،ايسکرای نو« خوانده
می شد.
 -٧گروه نارودنايا وليا )ارادۀ خلق( که اعضای آن با نام نارودوولتسی شناخته شده بودند ،در
پائيز  ١٨٩١در سن پترزبورگ به وجود آمد .اعضای نخستين آن المينسکی ،مشچرياکف،
آلکساندرووا ،فدولف و يرگين بودند .گروه طرفدار برنامۀ نارودنايا وليا بود و تعدادی اعالميه و
جزوۀ غيرقانونی از جمله »مطالب کارگری« و لتوچی ليستوک را انتشار داد .اين گروه توسط
پليس در آوريل  ١٨٩۴سرکوب شد ولی به فاصلۀ کوتاھی فعاليتش را از سر گرفت .در آن
دوره يک پروسۀ تغيير عقايد از نارودنايا وليا به سوسيال دمکراسی در آن جريان داشت .آخرين
شمارۀ ليتوچی ليستوک )شمارۀ  (۴که در دسامبر  ١٨٩۵منتشر شد ،نفوذ سوسيال دمکراسی را
به وضوح نشان داد .اين گروه در سن پترزبورگ با اتحاديۀ مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر
ارتباط برقرار کرد ،تعدادی از نشريات اتحاديه )برای مثال »توضيح قانون جريمهھای تحميل
شده بر کارگران کارخانه« اثر لنين( را به چاپ رساند و ھمراه با اتحاديه تدارک انتشار مشترک
روزنامۀ رابوچيه دئيلو را ديد .ھمچنين تدارکاتی انجام شد تا با استفاده از امکانات انتشاراتی اين
گروه جزوۀ لنين »دربارۀ اعتصابھا« که مخفيانه در مه  ١٨٩۶از زندان بيرون آورده شده بود
)دست نوين آن گم شده است( به چاپ رسد .اين نقشه به دليل کشف انتشارات توسط پليس و
دستگيری اعضای گروه در ژوئن  ١٨٩۶تحقق نيافت .بعد از اين تاريخ گروه موجوديت خود را
از دست داد .تعدادی از اعضايش )کودلی ،مشچرياکف ،المينسکی و عدهای ديگر( به
ح.ک.س.د.ر پيوستند ولی اکثر اعضا به حزب سوسياليست رولوسيونر پيوستند.
گروه نارودنی پراوو )حق خلق( که اعضايش با نام نارودوپراوتسی شناخته می شدند ،سازمانی
غيرقانونی متشکل از روشنفکران دمکرات روسی بود که در تابستان  ١٨٩٣توسط اعضای
سابق نارودوولتسی آپتکمن ،بوگدانويچ ،گدونوفسکی ،ناتانسون ،تيوتچف و ديگران پايه گذاری
شد .ھدف آنھا متحد کردن ھمۀ نيروھای اپوزيسيون جھت مبارزه برای اصالحات سياسی بود.
سازمان دو سند برنامهای منتشر ساخت» :مانيفست« و »يک مسئلۀ مبرم« .اين سازمان توسط
پليس تزاری در بھار  ١٨٩۴متالشی شد .برای مطالعۀ ارزيابی لنين از نارودنی پراوو به آثار
او »"دوستان مردم" کيانند و چطور عليه سوسيال دمکراتھا مبارزه می کنند« و »وظايف
سوسيال دمکراتھای روسی« مراجعه نماييد .اکثر اعضای گروه نارودوپراوتسی بعدھا به حزب
سوسياليست رولوسيونر پيوستند.
 -٨برنشتانينيسم – گرايش غيرمارکسيستی جنبش سوسيال دمکراسی آلمان و جھان بود که در
اواخر قرن  ١٩و اوايل قرن  ٢٠به پيروی از نظريات ادوارد برنشتاين )(E. Bernstein
آلمانی به وجود آمد .وی در سالھای  ،١٨٩۶-٩٨رشته مقاالتی تحت عنوان »مسائل سوسياليسم«
برای مجله نوی تسايت ) (Die Neue Zeitارگان تئوريک سوسيال دمکراسی آلمان نوشت.

وی در اين مقاالت می کوشيد تحت لوای »آزادی انتقاد« ،در اصول فلسفی ،اقتصادی و سياسی
مارکسيسم تجديد نظر کند و تئوريھای سازش و ھمکاری طبقات را جايگزين آن نمايد.
برنشتاين ،حقايق جامعۀ بورژوايی را از قبيل بی چيز شدن طبقه کارگر ،رشد تضادھای
طبقاتی ،بحرانھا ،ضرورت فروپاشی نظام سرمايه داری ،انقالب سوسياليستی و ديکتاتوری
پرولتاريا رد نمود و برنامهای را برای تغيير تدريجی جامعه ارائه داد .در سال  ،١٨٩٩مقاالت
وی در کتابی به نام »پيش شرطھای سوسياليسم و وظايف سوسيال دمکراسی« منتشر شد.
اکونوميستھای روسيه در زمرۀ فرصت طلبانی بودند که در »بين الملل دوم« به پشتيبانی از اين
نظريات برخاستند.
 -٩بززاگالوتسی – اعضای گروھی نيمه کادت ،نيمه منشويک از روشنفکران روسی
)پروکوپوويچ ،کوسکوا ،بوگوچارسکی ،پورتوگالف ،خيزنياکوف و ديگران( بودند که به ھنگام
فروکش انقالب  ١٩٠۵-٧به وجود آمد .اسم گروه از ھفته نامه سياسی بززاگالويه )بدون عنوان(
گرفته شده بود که در سن پترزبورگ از ژانويه تا مه  ١٩٠۶به سر دبيری پروکوپوويچ منتشر
می شد .بعدھا بززاگالوتسی به روزنامۀ جناح چپ کادت توواريش ملحق شدند .آنھا تحت پوشش
شعار غيرحزبی بودن از ايده ھای ليبراليسم و اپورتونيسم بورژوايی جانبداری کردند و چه در
سوسيال دمکراسی روسيه و چه در عرصۀ بين المللی از رويزيونيستھا حمايت نمودند.
 -١٠منظور از »جلد سوم اين نشريه« جلد سوم مجموعۀ »دوازده سال« است كه ھيچگاه منتشر
نشد.
 -١١نووايا ژيزن )» Novaya Zhiznزندگی جديد«( اولين روزنامه علنی بلشويکھا ،که از
 ٢٧اکتبر) ٩نوامبر( تا  ٣دسامبر) ،١٩٠۵ (١۶روزانه در سن پترزبورگ منتشر می شد .لنين
در بدو بازگشتش به روسيه ،در اوايل نوامبر  ،١٩٠۵سردبير اين نشريه شد .نشريه ،عمال
ارگان مرکزی ح.ک.س.د.ر بود .و.و .وروسکی ،ام.اس .اولمنيسکی و آ.و .لوناچارسکی ،از
نزديک با اين نشريه ھمکاری می کردند و ماکسيم گورکی برای آن مقاله می نوشت و کمکھای
مالی قابل توجه ،عرضه می داشت.
عليرغم مزاحمتھای مکرر ،تيراژ اين روزنامه نزديک به  ٨٠٠٠٠در روز بود ١۵ .شماره از
جمعا ً  ٢٧شماره آن ضبط و از بين برده شد .اين روزنامه بعد از شماره  ،٢٧توسط دولت بسته
شد و شماره  ٢٨که آخرين شماره آن بود ،بطور مخفی منتشر شد.
 -١٢وپريود )» Vperyodبه پيش«( ھفته نامۀ زيرزمينی بلشويکھا بود که از دسامبر  ١٩٠۴تا
ماه مه  ١٩٠۵در ژنو انتشار می يافت .مجموعا ً  ١٨شماره از اين ھفته نامه ظاھر شد .وپريود،
در مبارزه عليه منشويسم و سازماندھی و نشر اصول حزبی نقش بسزايی ايفا کرد.
 Cut-off lands (otrezki) -١٣اشاره به زمينھايی است كه ھنگام الغاء نظام سرواژ در
روسيه توسط زمينداران از دھقانان گرفته شده بود.
 -١۴زمستوو ) ،(Zemstvoھيئتھای دولتی محلی که در سال  ،١٨۶۴در استانھای مرکزی
روسيه تزاری تشکيل شد .زمستووھا ،تحت تسلط اشراف و حوزه قدرتش در حد مسائل صرفا ً
اقتصادی محلی )بيمارستان ،جاده سازی ،آمارگيری ،بيمه و غيره( بود .فرمانداران محلی و
وزارت کشور ،اين ھيئت را تحت نظارت خود داشتند و می توانستند تصميماتی را که مورد
موافقت دولت قرار نمی گرفت لغو نمايند.
 -١۵کميتۀ اجرائی چپ – شعار تشکيل چنين کميتهای توسط بلشويکھا عنوان شد تا از استقالل
خط طبقاتی دنبال شده توسط نمايندگان کارگران در دوما اطمينان حاصل شود ،فعاليت نمايندگان
دھقانان ھدايت شود و از نفوذ کادتھا رھايی يابند .منشويکھا با شعار خودشان يعنی »يک
اپوزيسيون ملی« با اين شعار مقابله کردند .جوھر شعار منشويکھا حمايت از کادتھا توسط
نمايندگان کارگران و دھقانان بود .منشويکھا کادتھا را ھمراه سوسيال دمکراتھا ،سوسياليست

رولوسيونرھا و ترودويکھا ،حزبی چپ به حساب می آوردند .در ژوئيۀ  ١٩٠۶پس از انحالل
دومای اول ،کميتۀ اجرائی چپ خود را پيرامون گروه سوسيال دمکرات دوما سازمان داد .با
ابتکار کميتۀ اجرائی چپ بيانيۀ زير منتشر شدند»:بيانيۀ خطاب به ارتش و ملوانان« با امضای
کميتۀ گروه سوسيال دمکرات دوما و کميتۀ گروه ترودويک» ،بيانيۀ خطاب به تمام دھقانان
روسيه« با امضای اتحاديۀ سراسری دھقانان روسيه ،کميتۀ مرکزی ح.ک.س.د.ر ،کميتۀ
مرکزی حزب سوسياليست رولوسيونر ،اتحاديۀ سراسری کارگران راه آھن روسيه و اتحاديۀ
سراسر معلمان» ،بيانيۀ خطاب به تمام خلق« با امضای تمام احزاب فوق )بدون اتحاديه ھا( به
اضافۀ حزب سوسياليست لھستان و بوند .اين بيانيه ھا مردم را به سوی مبارزۀ انقالبی عليه
دولت رھنمون شدند و شعار مجلس مؤسسان را مطرح ساختند.

ديباچه بر رسالۀ ووينف ) الف .و .لوناچارسکی (
دربارۀ طرز برخورد حزب نسبت به اتحاديهھای

کارگری )(١

رسالۀ رفيق ووينف دربارۀ طرز برخورد حزب سوسياليست طبقۀ کارگر نسبت به اتحاديهھای
کارگری راه را برای سوء تعبيرھای زيادی باز گذاشته است .دو دليل برای چنين چيزی وجود
دارد .در نخستين قدم ،نويسنده در تب و تاب و مبارزهاش عليه درک کوته بينانه و غلط از
مارکسيسم ،عليه عدم اشتياق به در نظر گرفتن احتياجات جديد جنبش طبقۀ کارگر و داشتن
نظری گسترده تر و عميقتر در اين موضوع غالبا ً نظر خود را در مفھوم بسيار کلی بيان می
کند .به درست آئينی حمله می کند – در واقع درست آئينی در داخل گيومه ،يعنی درست آئينی
دروغين – يا سوسيال دمکراسی آلمانی بطور کلی ،در صورتی که در واقع انتقاد او متوجه
درست آئينی پست است ،فقط متوجه جناح فرصت طلبان سوسيال دمکراسی است .دوماً،
نويسنده برای عموم مردم روسيه می نويسد ،اما به سختی تفاوتھای جزئی را که در شرايط
مسئلۀ مورد بررسی خود که در روسيه وجود دارد در نظر می گيرد .نقطه نظر رفيق ووينف
بسيار دور از نقطه نظر سنديکاليستھای روسی ،منشويکھا و سوسياليست رولوسيونرھا است.
خوانندهای بی توجه يا نا آگاه به آسانی می تواند در يک عبارت يا عقيده از نويسنده عيب جوئی
کند ،زيرا او عمدتا ً فرانسويھا و ايتاليائيھا را در نظر دارد و بر خود وظيفۀ بريدن از انواع
مختلف کودنھای روسی را ھموار نکرده است.
به عنوان مثال برای مطلب اخير الذکر مثال سوسياليست رولوسيونرھا را ذکر می کنيم .در
زنامايا ترودا ) (٢) (Znamya Trudaشمارۀ  ،۵سوسياليست رولوسيونرھا با گستاخی معمول
خود اعالم می دارند که» :بين الملل سوسياليست نقطه نظری دربارۀ جنبش اتحاديۀ کارگری را
که ما)!( ھميشه)!( بر آن بوديم پذيرفت «.اجازه دھيد که »مجموعه مقاالت« شمارۀ يک
) (١٩٠٧که به وسيلۀ ناشا ميسل ) (Nasha Myslانتشار يافته را در نظر بگيريم .آقای ويکتور
چرتف ،کائوتسکی را مورد مؤاخذه قرار می دھد ،اما در مورد قطعنامۀ مانھايم و مبارزۀ
کائوتسکی عليه فرصت طلبھای ھواخواه بيطرفی سکوت اختيار می کند! مقالۀ کائوتسکی که
ميرزا بنويس اس آرھا مورد حمله قرار می دھد ،درست قبل از کنگرۀ مانھايم) (٣نوشته شده
بود .در مانھايم کائوتسکی با ھواخواھان بيطرفی مخالفت کرد .قطعنامۀ مانھايم »شکافی قابل
مالحظهای در بيطرفی اتحاديهھای کارگری ايجاد می کند)«.اصطالح کائوتسکی در مقالهای

دربارۀ کنگرۀ مانھايم منتشره در نئوزيت ) (۴) (Die Neue Zeitبرای  ۶اکتبر  .(١٩٠۶و
اکنون در  ،١٩٠٧منتقدی از راه می رسد که قيافۀ انقالبی به خود می گيرد و کائوتسکی را
»دگماتيست بزرگ و بازجوی مارکسيسم« می خواند ،کائوتسکی را – کامال در رديف فرصت
طلبان ھواخواه بيطرفی! – متھم به بی اعتبار کردن عمدی نقش اتحاديهھای کارگری ،تمايل به
»زير دست« حزب کردن آنھا ،و مانند آن می کند .اگر به اين مطلب اين را اضافه کنيم که اس
آرھا ھميشه ھوادار اتحاديهھای کارگری غيرحزبی بودهاند ،و اينکه زنامايا ترودا شمارۀ ٢
برای  ١٢ژوئيۀ  ١٩٠٧در سرمقالۀ خود گفت »جای تبليغات حزبی در خارج از اتحاديه است«،
اين تصويری کامل از انقالبيگری اس آرھا به دست می دھد.
زمانی که کائوتسکی با بيطرف گرائی فرصت طلبانه مبارزه کرد و تئوری مارکسيسم را رشد و
توسعۀ داد ،اتحاديهھای کارگری را به جانب چپ حرکت داد ،اين آقايان محترم با تکرار
شعارھای فرصت طلبھا و ادامۀ پنھانی ھواداری از غيرحزبی بودن اتحاديهھای کارگری به
جان او افتادند .وقتی که ھمين کائوتسکی با اصالح قطعنامۀ بير) (Beerدر اشتوتگارت باز ھم
بيشتر اتحاديهھای کارگری را به جانب چپ سوق داد و در قطعنامه تأکيد را بر وظايف
سوسياليستی اتحاديهھای کارگری نھاد ،آقايان محترم اس آر فرياد زدند که :بين الملل
سوسياليست بر نظريات ما صحه گذارده!
اين سؤال مطرح می شود که آيا چنين روشھايی درخور اعضای بين الملل سوسياليست است؟ آيا
چنين انتقادی اثبات گستاخی و بی اصولی نيست؟ نمونۀ چنين گستاخی در بين سوسيال
دمکراتھا ،انقالبی سابق پلخانف است که عميقا ً مورد احترام ليبرالھاست .پلخانف در سرآغازی
بر جزوۀ »ما و ايشان« با رضايت خاطر بی مانندی اعالم می دارد که قطعنامۀ اشتوتگارت
)دربارۀ اتحاديهھای کارگری( با اصالح من قطعنامۀ لندن )قطعنامۀ کنگرۀ لندن ح.ک.س.د.ر(
را بی اعتبار می کند .شايد بسياری از خوانندگان با خواندن اين ادعای نارسيسوس پرشکوه ما،
معتقد شوند که مبارزه در اشتوتگارت دقيقا ً بر سر اين اصالح پلخانف انجام شد و بطور کلی اين
اصالح واقعا ً دارای اھميت جدی بوده.
در واقع اين اصالح )»وحدت مبارزۀ اقتصادی ھميشه بايد مد نظر باشد«( دارای ھيچ نوع
اھميت جدی نبود .اين اصالح حتی ھيچ تأثيری در محتوای مسائل مورد مناظره در
اشتوتگارت ،در محتوای تفاوت عقايد در سوسياليسم بين المللی نداشت.
حقيقت امر اينست که انفجار پلخانف برای پيشنھاد اصالحی»اش« دارای اھميت بسيار پستی
است – به بيراھه بردن خواننده از طريق منحرف کردن توجه او از مسائل واقعا ً قابل بحث
جنبش اتحاديۀ کارگری و پنھان کردن شکست عقيدۀ بيطرف گرائی در اشتوتگارت.
کنگرۀ  ١٩٠۶ح.ک.س.د.ر در استکھلم که در آن منشويکھا پيروز گرديدند ،طرفدار نقطه نظر
بيطرفی اتحاديۀ کارگری بود .کنگرۀ لندن ح.ک.س.د.ر ،موضع متفاوتی گرفت و ضرورت کار
در جھت طرفدار حزب کردن اتحاديهھا را اعالم کرد .کنگرۀ بين الملل اشتوتگارت قطعنامهای
را پذيرفت که آنچنان که کائوتسکی به درستی آنرا شرح داد »يکبار و برای ھميشه به بيطرفی
پايان می دھد« *.پلخانف ھمانگونه که ووينف به تفصيل شرح داده است به جلسۀ کنگرۀ
اشتوتگارت رفت که از بيطرفی دفاع کند .و در گليخھيت ) (Die Gleichheitکالرا زتکين
سخنگوی جنبش زنان کارگر آلمان نوشت که »پلخانف با استدالالتی که تقريبا ً قانع کننده نبودند

* »ب ه پ يش« ) (vowartsش مارۀ  ،٢٠٩س ال  ، Beilage ،١٩٠٧گ زارش کائوتس کی ب ه ک ارگران اليپزي گ
دربارۀ کنگرۀ اشتوتگارت .نگاه کني د ب ه  ،١٩٠٨ Kalendar dlya vsekhانتش ارات زرن و ،ص  ،١٧٣مقال ۀ
من دربارۀ کنگرۀ بين الملل سوسياليستی در اشتوتگارت] .صفحات  ٨٧-٨٨جلد  ١٣مجموعه آثار لنين[

کوشيد که نوعی محدوديت برای اين اصل را محقق نشان دھد)**«.يعنی اصل موضع گيری
نزديک اتحاديهھا با حزب(.
بدين ترتيب اصول بيطرفی که پلخانف ھوادار آن بود به شکست انجاميد .استدالل او به وسيلۀ
سوسيال دمکراتھای انقالبی آلمان »قانع کننده« تلقی نشد .و او ،با تمجيد از خود اعالم می دارد
که :اصالح »من« پذيرفته شد و قطعنامۀ کنگرۀ لندن اھميت خود را از دست می دھد ...
بله ،بله اما از طرف ديگر استنباط نوزدرف) ،(۵سوسياليستی که مورد احترام ليبرالھا است
ظاھراً چيزی از اھميت خود را از دست نمی دھد.

***
من معتقدم که رفيق ووينف در اينکه می گويد که سوسياليستھای آئين درست ]ارتدکس[ آلمان
عقيدۀ طوفان به راه انداختن را زيانبخش تلقی می کنند و در اينکه آئين درستی »ھمه چيز را
داشت اما جوھر کامل اکونوميسم جديد را پذيرفت« راه خطا می رود .چنين چيزی را نمی توان
دربارۀ کائوتسکی گفت ،و رفيق ووينف خود صحت نظريات کائوتسکی را می پذيرد .رفيق
ووينف در حاليکه آلمانيھا را برای »بسيار کم صحبت کردن دربارۀ نقش اتحاديهھای کارگری
به منزلۀ سازماندھندگان توليد سوسياليستی« مورد سرزنش قرار می دھد ،در جای ديگر نظر
ليبکنخت بزرگ را ذکر می کند ،که اين نقش اتحاديهھا را به شديدترين شکلی تأکيد کرد .اشتباه
ديگر رفيق ووينف باور کردن حرف پلخانف است داير بر آنکه ببل در نطق خود عمداً ذکر
انقالب روسيه را از قلم انداخت و نمی خواست که راجع به روسيه حرف بزند .اين کلمات
پلخانف به سادگی ،مسخرگی خام از جانب يک سوسياليست است که عميقا ً مورد احترام ليبرالھا
است و نبايد که برای يک لحظه ھم جدی گرفته می شد ،و يا حتی نبايد موجب احتمال اعتقاد به
اينکه ذرهای حقيقت در آنھاست بشود .تا آنجا که به من مربوط می شود می توانم گواھی دھم که
در اثنای نطق ببل ،فون کول ،يکی از نمايندگان جناح راست سوسياليست که در جلسه کنار من
نشسته بود ،مخصوصا ً به ببل گوش داد که ببيند آيا او از روسيه ذکری می آورد .و به مجرد
آنکه ببل نطق خود را تمام کرد ،فون کول با نگاھی متعجب به طرف من برگشت؛ او شک
نداشت )و ھيچ عضو برجستۀ ديگر کنگره نيز شک نداشت( که ببل روسيه را تصادفا ً فراموش
کرده است .بھترين و با تجربه ترين سخنگويان گاه دچار لغزش می شوند .ناميدن چنين
فراموشکاری ببل کھنه کار به عنوان »خصلت« ببل از طرف رفيق ووينف به نظر من غير
منصفانه ترين کار است .ھمچنين صحبت کلی کردن دربارۀ ببل فرصت طلب »زمان حاضر«
نيز بسيار غيرمنصفانه می باشد .ھيچ پايهای برای چنين کليت دادنی وجود ندارد.
لکن اجازه دھيد که برای پرھيز از سوء تعبير فوراً بگويم که اگر کسی بکوشد که اين
اصطالحات رفيق ووينف را عليه سوسيال دمکراتھای انقالبی آلمان بکار برد ،عمل او بی
صداقتی و قاپيدن چند کلمۀ بخصوص است .رفيق ووينف در تمام رسالهاش به دفعات ثابت کرده
است که او طرفدار مارکسيستھای انقالبی آلمان)مانند کائوتسکی( است ،و ثابت کرده است که او
ھمراه با آنھا کار می کند که از شر پيش داوری ،کليشهھای فرصت طلبانه و از خود راضی
بودن کوته بينانه خالص شود .بدين علت است که حتی در اشتوتگارت ،من در موارد اساسی با
رفيق ووينف در يک صف قرار گرفتم و با او در مورد تمام خصوصيت انتقاد انقالبی اش توافق
داشتم .ووينف در گفتن اينکه اکنون ما بايد از آلمان درس بگيريم و از تجربۀ آنھا استفاده کنيم،
کامال محق است .تنھا نادانان ،که ھنوز چيزی از آلمانيھا نياموختهاند و بدين سبب الفبا را نمی
** نگ اه کني د ب ه  ، Kalendar dlya vsekhص  ،١٧٣ھمينط ور مجموع ه مق االت ) Zarnitsyس ن
پترزبورگ (١٩٠٧ ،که حاوی ترجمۀ کاملی از اين مقالۀ  Die Gleichheitاست.

دانند ،می توانند از اين سخنان» ،انشعاب« در درون سوسيال دمکراسی انقالبی را استنباط کنند.
ما ،در صورتی که بخواھيم به جوھر مارکس صادق باشيم و به سوسياليستھای روسی کمک
کنيم که به سطح وظايف امروز جنبش کارگری ارتقاء يابند ،بايد از اشتباھات رھبران آلمان
بدون واھمه و علنی انتقاد کنيم .ببل بدون شک در اسن ) (Essenدر اشتباه بود ،ھمانگونه که در
ھنگام دفاع از نوسکه ) (Noskeوقتی که طرفداری از تقسيم جنگھا به دفاعی و تھاجمی کرد،
وقتی که به روش مبارزۀ »راديکالھا« عليه فون کول حمله کرد ،وقتی که )به اتفاق سينگر(
اشتباه بودن و شکست تاکتيک ھيئت نمايندگی آلمان در اشتوتگارت را انکار می کرد .ما نبايد
اين اشتباھات را پنھان کنيم ،بلکه بايد آنھا را چون مثالی بکار بريم تا به سوسيال دمکراتھای
روس بياموزيم که چگونه از آنھا حذر کنند و در سطح کامل تری از احتياجات مارکسيسم
انقالبی قرار گيرند .و اجازه ندھيم که آنارشيستھای روسی و سنديکاليستھای ناپخته ،ليبرالھا و
اس آرھا از انتقاد ما از ببل بانگ شادی برآورند .ما بايد به اين آقايان محترم بگوئيم که»:عقابھا
گاه پائين تر از مرغان پرواز می کنند ،اما مرغان ھيچگاه نمی توانند به بلندی عقابھا پرواز
کنند!«

***
کمی بيش از دو سال قبل آقای استرووه ،که در آن ھنگام از انقالب دفاع می کرد در ضرورت
عمليات آشکار انقالبی نوشت و بر اين عقيده بود که انقالب بايد قدرت را در دست بگيرد – اين
آقای استرووه در اسووبوژدنيه) (۶شمارۀ ) ٧١چاپ خارج( نوشت»:در مقايسه با انقالبيگری
آقای لنين و يارانش ،انقالبيگری سوسيال دمکراسی اروپای غربی ببل و حتی کائوتسکی
فرصت طلبی است« .من در آن زمان به آقای استرووه جواب دادم»:چه وقت و کجا من ادعا
کردم که يک نوع گرايش بخصوصی در سوسيال دمکراسی بين المللی ايجاد کردهام که مطابق
با گرايش ببل و کائوتسکی نيست؟«)دو تاکتيک ،ص  ،۵٠چاپ روسی(
در تابستان  ١٩٠٧در رسالهای دربارۀ مسئلۀ تحريم دومای سوم ،تذکر دادهام که اصوال خطاست
که بلشويسم را مطابق با تحريم گرائی يا بويويزم ) (Boyevismبدانيم.
حال در مورد مسئلۀ اتحاديهھای کارگری نيز ،تأکيد متساوی بايد بر اين حقيقت قرار گيرد که
بلشويسم تاکتيکھای سوسيال دمکراسی انقالبی را در تمام زمينهھای مبارزه و در تمام حوزهھای
فعاليت بکار می بندد .آنچه که بلشويسم را از منشويسم متمايز می گرداند آن نيست که بلشويسم
کار در اتحاديهھای کارگری ،کار در انجمنھای تعاونی و غيره را »رد می کند« بلکه آنست که
بلشويسم روش متفاوتی در کار تبليغ و تھييج و سازمان دادن طبقۀ کارگر برمی گزيند .بدون
شک فعاليت در اتحاديهھای کارگری امروز حاوی اھميت بسيار زيادی است .برخالف بيطرف
گرائی منشويکھا ،ما بايد اين فعاليتھا را در جھت سمتگيری نزديکتر اتحاديهھا با حزب و رشد
آگاھی سوسياليستی و فھم وظيفۀ انقالبی طبقۀ کارگر انجام دھيم .در اروپای باختری سنديکاليسم
انقالبی در بسياری از کشورھا نتيجۀ مستقيم و گريز ناپذير فرصت طلبی ،اصالح طلبی و
ناقص الخلقگی پارلمانی است .در مملکت ما نيز ،اولين قدم »فعاليت دوما« فرصت طلبی را به
اندازۀ بسيار زيادی افزايش داد و منشويکھا را به مقام بندگی در مقابل کادتھا تنزل داد .مثال
پلخانف ،در کارھای سياسی روزانهاش ،در حقيقت با محترمينی چون پرکوپوويچ و کوسکووا
يکی گشته است .در  ١٩٠٠پلخانف آنان را بخاطر برنشتاينيسم رد کرد ،و بخاطر آنکه آنھا فقط
»دنباله روی« از طبقۀ کارگر روس را در نظر داشتند )کتاب يادداشت ) (Vademecumبرای
اعضای ھيئت تحريريۀ رابوچيه ديلو ،ژنو .(١٩٠٠ ،در  ١٩٠۶-١٩٠٧اولين ورقهھای رأی
پلخانف را در آغوش اين آقايان محترم ،که اکنون »دنباله روی« از ليبراليسم روسی را در مد

نظر دارند انداخت .سنديکاليسم نمی تواند به منزلۀ عکس العمل عليه اين رفتار شرم آور
سوسيال دمکراتھای »برجسته« در خاک روسيه رشد نکند.
بنابراين رفيق ووينف کامال بر حق است که چنين شيوهای را اتخاذ کند و از سوسيال دمکراتھای
روس بخواھد که از مثال فرصت طلبی و از مثال سنديکاليسم بياموزند .کار انقالبی در
اتحاديهھای کارگری تأکيد را از حيله گری پارلمانی برمی دارد و بر تعليم طبقۀ کارگر ،بر
تشکيل سازمانھای خالص طبقاتی ،بر مبارزه در خارج از پارلمان ،بر توانائی استفاده )و آماده
کردن تودهھا برای امکان استفادۀ موفقيت آميز( از اعتصاب عمومی ،و نيز »استفاده از مبارزه
از نوع دسامبر«) (٧می گذارد .در انقالب روسيه ھمۀ اينھا از وظايف بسيار مھم گرايش
بلشويکی گرديدهاند .و تجربۀ انقالب روسيه بيش از اندازه اين وظايف را برای ما آسان می کند،
و منبعی از راھنمائی ھای عملی و دادهھای تاريخی امکان آنرا می دھد که دقيقتر اين راه و
روشھای جديد مبارزه يعنی اعتصاب تودهای و بکار گرفتن نيروی مستقيم را ارزيابی کنيم .اين
شيوهھای مبارزه کمتر از ھر کس برای بلشويکھای روسی و طبقۀ کارگر روس »تازه« ھستند.
اينھا برای فرصت طلبانی »تازه« ھستند که نھايت سعی شان را می کنند که در غرب ،خاطرۀ
کمون و در روسيه خاطرۀ دسامبر  ١٩٠۵را از حافظۀ کارگران پاک کنند .تقويت اين خاطرهھا،
مطالعۀ علمی اين تجربه* ،پخش درسھای اين مبارزه در ميان تودهھا و پذيرفتن تکرار ناگزير
آن در مقياسی بزرگتر – اين وظيفۀ سوسيال دمکراتھای انقالبی در روسيه است و در مقابل ما
دورنمائی بينھايت غنی تر از دورنمای يک طرفۀ »ضد فرصت طلبی« و »ضد پارلمانتاريسم«
سنديکاليستھا می گشايد.
رفيق ووينف به سنديکاليسم به منزلۀ گرايش بخصوصی ،چھار اتھام وارد می کند )ص  ١٩به
بعد رسالهاش( ،و غلط بودن آنرا با روشنی چشم گيری نشان می دھد» -١:شکل ھرج و مرج
وار و سست سازمانی«؛  -٢استمرار در ھيجان نگھداشتن کارگران بجای ايجاد يک »پايگاه
سازمان طبقاتی« محکم؛  -٣خصلت فردگرايانۀ خرده بورژوائی آرمان آن و تئوری پرودونی
آن؛ » -۴بيزاری از سياست« به نحو احمقانه.
در اينجا نکات زيادی است که تشابه با »اکونوميسم« کھن سوسيال دمکراتھای روس دارد .از
اينرو من به اندازۀ رفيق ووينف نسبت به »مصالحۀ« اکونوميستھائی که به سنديکاليستھا
پيوستهاند با سوسيال دمکراسی انقالبی خوش بين نيستم .ھمچنين فکر می کنم که پيشنھادات
رفيق ووينف برای يک »شورای عمومی کار« به منزلۀ يک داور نھائی با شرکت سوسياليست
رولوسيونرھا در آن ،کامال غيرعملی ھستند .اين ممزوج کردن »وضع آينده« است با قالبھای
سازمانی زمان فعلی .اما کوچکترين بيمی از دورنمائی رفيق ووينف ندارم ،دورنمائی مبنی بر
»تحت انقياد درآوردن سازمانھای سياسی به وسيلۀ سازمان اجتماعی يک طبقه  ...فقط وقتی که
]من ھنوز از رفيق ووينف نقل قول می کنم و کلمات مھم را تأکيد می نمايم[  ...ھمۀ اتحاديه
گرايان سوسياليست گردند« .غريزهھای طبقاتی تودهھای کارگر ھم اکنون در روسيه با نيروی
تمام شروع به تظاھر کردهاند .اين غريزۀ طبقاتی ھم اکنون تضمينھای عظيمی ھم عليه
پرگوئيھای خرده بورژوائی سوسياليست رولوسيونرھا و ھم عليه بندگی منشويکھا در مقابل
کادتھا فراھم می کند .ما ھم اکنون با جسارت می توانيم ادعا کنيم که سازمان تودهای کارگری
* کامال طبيعی است که کادتھا بايد با اش تياق در ح ال مطالع ۀ تاريخچ ۀ دو دوم ا باش ند .ک امال طبيع ی اس ت ک ه
آنھا بايد بيمايگی و خيانتھای ليبراليسم روديچف – کوتلروف را ھمچون ج واھر در نظ ر بگيرن د .طبيع ی اس ت
ک ه آنھ ا باي د ب ه جع ل ت اريخ ب ا پ ردۀ س کوت افکن دن ب ر روی مذاکراتش ان ب ا ارتج اع بپردازن د و غي ره .ب رای
سوسيال دمکراتھا غيرطبيعی است که با اشتياق به مطالعه ح وادث اکتب ر – دس امبر ١٩٠۵نپردازن د ،زي را ھ ر
روز از آن دوره ب رای سرنوش ت ھم ۀ م ردم روس يه و بخص وص طبق ۀ در مقايس ه ب ا کلم ات »ص ادقانۀ«
روديچف در دوما ،اھميتی صدھا برابر دارد.

در روسيه )اگر که ايجاد شود و تا حدی که اکنون ايجاد شده است حتی اگر به وسيلۀ انتخابات،
اعتصابات ،تظاھرات و غيره باشد( مسلما ً به بلشويسم و سوسيال دمکراسی انقالبی نزديکتر
خواھد بود.
رفيق ووينف به درستی ماجرای »کنگرۀ کار« را به منزلۀ مطلبی »بی معنی« به حساب می
آورد .ما بايد که در اتحاديهھای کارگری شديداً کار کنيم ،ما بايد که در تمام زمينهھا کار کنيم تا
تئوری انقالبی مارکسيسم را در بين کارگران انتشار دھيم و تا يک »پايگاه« از سازمان طبقه را
بنا کنيم .بقيۀ کارھا خودشان انجام خواھند شد.
نوشته شده در نوامبر ١٩٠٧
نشر برای اولين بار در ١٩٣٣
کليات آثار لنين ،جلد ١٣
توضيحات
 -١ديباچه بر رسالۀ ووينف )الف .و .لوناچارسکی( دربارۀ طرز برخورد حزب نسبت به
اتحاديهھای کارگری توسط لنين در نوامبر  ١٩٠٧نوشته شد .جزوۀ لوناچارسکی ھيچگاه منتشر
نشد.
 -٢زناميا ترودا )پرچم کار( ارگان مرکزی حزب سوسياليست رولوسيونر)سوسياليست انقالبی(
بود که در پاريس از ژوئيه تا آوريل  ١٩١۴منتشر می شد.
 -٣اشاره است به کنگرۀ مانھايم ) (Mannheimحزب سوسيال دمکرات آلمان در ٢٣-٢٩
سپتامبر  ١٩٠٦برگزار شد .مسئلۀ اصلی در دستور کار آن ،مسئلۀ اعتصاب عمومی سياسی بود
که سوسيال دمکراتھای آلمان در کنگره شان در ينا ) (Jenaآن را به عنوان مھم ترين روش
مبارزۀ سياسی اعالم داشته بودند .در اين ارتباط به اتحاديهھای کارگری اشاره شده بود که ايدۀ
اعتصاب عمومی سياسی را به دليل آنارشيستی بودن رد کرده بودند .کنگرۀ مانھايم بطور آشکار
موضع اپورتونيستی اتحاديهھا را محکوم نکرد ولی به تمام اعضای حزب پيشنھاد کرد که به
سازمانھای اتحاديھای بپيوندند و به اعضای اتحاديهھا پيشنھاد کرد که به حزب سوسيال دمکرات
بپيوندند »برای برانگيختن روحيۀ سوسيال دمکراسی در جنبش اتحاديهای«.
 -۴نئوزيت ارگان تئوريک حزب سوسيال دمکرات آلمان بود که در اشتوتگارت از  ١٨٨٣تا
 ١٩٢٣منتشر می شد.
 -۵نوزدرف ) – (Nozdrevشخصيتی است در »ارواح مرده« اثر گوگول که نمونۀ اربابی
ارعاب گر و فريبکار است.
 -٦اسووبوژدنيه ) – (Osvobozhdeniyeدو ھفته نامهای بود که در خارجه از  ١٨ژوئن )١
ژوئيه(  ١٩٠٢تا  (١٨)۵اکتبر  ١٩٠۵به سردبيری پ .استرووه منتشر می شد .اين نشريه
ارگان بورژوازی ليبرال روسيه بود و ايدهھای ليبراليسم سلطنت طلبانۀ معتدل را تبليغ می کرد.
 -٧اشاره است به قيام مسلحانۀ کارگران عليه حکومت مطلقه در دسامبر .١٩٠۵

بی طرفی

سنديکاھا )(١

قبلی »پرولتاری« ما قطعنامۀ کميتۀ مرکزی حزبمان را در مورد سنديکاھا چاپ
در شمارۀ
ِ
*
کرديم» (٢).ناخ وک« ) (٣در گزارش اين قطعنامه برای خوانندگانش اضافه می کند که علت
تصويب آن به اتفاق آراء در کميته مرکزی از آن جھت بوده که منشويکھا ،بخاطر امتيازاتی که
در مقايسه با طرح بلشويکھا در اين قطعنامه وجود داشته ،به آن رأی موافق دادهاند .اگر اين
گزارش صحيح باشد )روزنامۀ فقيد» ،ناخ وک« ھميشه در ھر موردی که به منشويسم مربوط
می شد ،اطالعات کاملی داشت( ،تنھا کاری که برای ما باقی می ماند اين است که از صميم
قلب ،گام بزرگی را که در جھت فعاليت متحد سوسيال دموکراتيک در خصوص مسئله مھمی
چون سنديکاھا برداشته شده ،تبريک بگوئيم .امتيازاتی که »ناخ وک« از آنھا صحبت می کند
کامأل بی اھميت بوده و به ھيچ وجه به اصول اساسی طرح بلشويکی لطمه نمی زند )ضمنا ً اين
طرح ھمزمان در شماره » ١٧پرولتاری« مورخ  ٢٠اکتبر  ،١٩٠٧در کنار مقاله طوالنی در
حمايت از آن ،با عنوان »سنديکاھا و حزب سوسيال دموکرات« درج شده است(.
بنابراين در حال حاضر حزب ما در مجموع خود ،قبول کرده است که کار در سنديکاھا می
بايست نه با روح بی طرفی ،بلکه در جھت ايجاد پيوندھای ھر چه محکم تر بين سنديکاھا و
حزب سوسيال دموکرات ،انجام گيرد .حزب ھمچنين پذيرفته است که پيوند سنديکاھا ]با حزب[
می بايد منحصراً به وسيله کار سوسيال دموکراتيک در داخل سنديکاھا صورت پذيرد ،سوسيال
دموکراتھا بايد ھستهھای مستحکم حزبی در سنديکاھا ايجاد کنند ،و در شرايطی که سنديکاھای
قانونی نمی توانند وجود داشته باشند ،سنديکاھای غيرقانونی بايد تشکيل شوند.
بدون شک ]کنگرۀ[ اشتوتگارت در نزديک کردن دو جناح حزب ما در مورد مسئلۀ خصلت کار
در سنديکاھا ،بسيار مؤثر بوده است .قطعنامۀ کنگرۀ اشتوتگارت ،ھمانگونه که کائوتسکی در
گزارشش به کارگران اليپزيک ذکر کرده است ،به شناسائی اصل بی طرفی پايان می دھد.
درجۀ بااليی که تضادھای طبقاتی تا آن تکامل يافتهاند و تشديد آنھا در تمام کشورھا در دورۀ
اخير ،تجربۀ طوالنی آلمان )جائيکه سياست بی طرفی ،اپورتونيسم را در سنديکاھا تقويت نمود،
بدون اينکه در برابر پيدايش سنديکاھای خاص مسيحی و ليبرال مانعی به وجود آورد( ،و
گسترش آن زمينۀ خاص مبارزۀ پرولتری که عمل ھم آھنگ سنديکاھا و حزب سياسی را ايجاب
می کند )اعتصاب تودهای و شورش مسلحانه در انقالب روسيه به منزله الگويی برای اشکال
احتمالی انقالب پرولتری در غرب( – ھمه و ھمه پايه و اساس تئوری بی طرفی را درھم
ريخت.
در درون احزاب پرولتری ،ھم اکنون بعيد است که مسئله بی طرفی ديگر موضوع مباحثه و
مجادله جدی باشد .ولی در درون احزاب غير پرولتری شبه سوسياليست از قبيل سوسياليستھای
انقالبی ما که در حقيقت جناح چپ افراطی حزب انقالبی بورژوايی روشنفکران و دھقانان
پيشرو را تشکيل می دھد ،وضع به شکل ديگری است.
اين بسيار نھادين است که در کشور ما بعد از اشتوتگارت ،تنھا »اس ارھا« و پلخانف بودند که
از ايده بی طرفی پشتيبانی کردند و آن ھم بطور بسيار ناموفق.
در آخرين شماره »زناميا ترودا« )شماره  ،٨دسامبر  ،(١٩٠٧ارگان حزب اس ارھا ،دو مقاله
را می يابيم که به جنبش سنديکائی اختصاص داده شده است .اس ارھا در اين مقاالت ،عمدتأ
سعی می کنند که اظھار روزنامه سوسيال دموکرات »وپريود«) (۴را که بر طبق آن قطعنامۀ
* Nash Vek

اشتوتگارت ،مسئله موضع حزب در قبال سنديکاھا را در جھت قطعنامه لندن ،يعنی با روحيۀ
بلشويکی حل کرده است ،به مسخره بگيرند .ما در پاسخ خواھيم گفت که اس ارھا خود در ھمين
شماره »زناميا ترودا« مدارکی را عرضه کردهاند که يقينا ً صحت اين ارزيابی ]وپريود[ را ثابت
می کند.
زناميا ترودا ضمن اشاره به پائيز  ١٩٠۵چنين می نويسد»:و اين يک واقعيت مشخص است که
اولين رويارويی  ٣فراکسيون سوسياليستھای روس :سوسيال دموکراتھای منشويک ،سوسيال
دموکراتھای بلشويک و سوسياليستھای انقالبی ،که در مورد ديدگاھشان نسبت به جنبش
سنديکائی به تبادل نظر پرداختند ،ھمچنين به آن زمان برمی گردد .دفتر مسکو که عھده دار
انتخاب دفتر مرکزی ای از درون خود ،جھت تشکيل يک کنگره )از سنديکاھا( گرديده بود،
ميتينگ بزرگی از کارگران عضو سنديکاھا را در تئاتر »المپيا« برپا کرد* .منشويکھا يک
مرزبندی کالسيک مارکسيستی اکيداً ارتدکس را بين ھدف حزب و ھدف سنديکاھا برجسته
نمودند »:وظيفه حزب سوسيال دموکرات استقرار سيستم سوسياليستی و نابودی مناسبات سرمايه
داری است؛ وظيفه سنديکاھا بھبود شرايط کار در چارچوب رژيم سرمايه داری است تا از اين
طريق بتوانند شرايط بھتری برای فروش نيروی کار به نفع کار کسب کنند« نتيجۀ گرفته شده
**
اين بود که سنديکاھا وابسته نيستند و ھمه کارگران يک حرفه معين را در بر ميگيرند.
در مقابل ،بلشويکھا اينچنين بحث ميکردند که در شرايط حاضر نمی تواند تفکيک قاطعی ميان
سياست و حرفه وجود داشته باشد ،و اينگونه نتيجه گيری ميکردند که »بايد پيوند عميقی ميان
حزب سوسيال دموکرات و سنديکاھا ايجاد گردد ،که در آن حزب می بايست سنديکاھا را
رھبری کند «.و باالخره اس ارھا اکيداً خواستار عدم وابستگی سنديکاھا به منظور اجتناب از
شکاف در صفوف پرولتاريا بودند ،ولی آنھا ھر گونه محدوديت وظايف و فعاليتھای سنديکاھا
را به قلمرويی محدود رد کرده ،اين وظايف را به عنوان مبارزهای ھمه جانبه عليه سرمايه،
مبارزهای در عين حال سياسی و اقتصادی فرموله کردند«.
بدين ترتيب است که خود روزنامه زناميا ترودا ،واقعيتھا را توضيح می دھد! و فقط يک آدم
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 سنديکاھا سخن می گويد ،توسط
»قطعنامۀ اشتوتگارت که برقراری پيوندھای فشرده بين حزب و سنديکاھا را توصيه می کند ،به
***
تصويب رسيده است«.
اس ارھا ،به منظور مغشوش کردن اين موضوع بسيار واضح ،بطور کامال مضحکی استقالل
سنديکاھا در مبارزۀ اقتصادی را با خصيصۀ غير حزبی بودن آنھا ،مخلوط کردهاند .آنان می
نويسند»:کنگرۀ اشتوتگارت به روشنی استقالل)عدم وابستگی( سنديکاھا را تأييد نموده است،
يعنی اينکه ھم نقطه نظر بلشويکھا و ھم منشويکھا را رد کرده است «.اين نتيجه از اين عبارات
از قطعنامۀ اشتوتگارت گرفته شده است»:ھر يک از دو سازمان ]حزب و سنديکا[ ميدان عمل
* در اي ن ميتين گ ح دود ھ زار و پانص د نف ر ش رکت کردن د .رج وع ش ود ب ه گ زارش آن ،ک ه در bulleten
 Muzeya Sodeistviya Truduشماره  ،٢مورخ  ٢۶نوامبر  ١٩٠۵چاپ ش ده اس ت) .نق ل ق ول از »زنامي ا
ترودا« است (.ــ لنين
** اما بايد گفت که آقايان منشويکھا اين »عدم ھواداری« را به شکل نسبتا ً عجي ب و غريب ی درک م ی کردن د،
به طوری که سخنگوی آنھا برداشتھای خود را بدين شرح بيان ميکند »:ي ک راه ح ل درس ت مس ئلۀ ھ واداری،
نمون ه س نديکای چ اپ کنن ده ھ ای مس کو اس ت ک ه توص يه م ی کن د ک ه رفق ا بش کل انف رادی در ص فوف ح زب
سوسيال دموکرات وارد شوند «)توضيح از زناميا ترودا است( .ــ لنين
*** در نوامبر  ،١٩٠۵منشويکھا ديگر نه برداشتھای ارتدکس بلکه برداشتھای عاميان ه را درب اره ب ی طرف ی
عرضه می کردند .بگذار آقايان اس ارھا به خاطر بياورند! ــ لنين

متناسب با ماھيت خود را دارد؛ ميدان عملی که بايد بطور کامال مستقل در آن فعاليت کند .ولی
به موازات آن ،زمينه دائما ً در حال گسترش ديگری نيز وجود دارد« ،و غيره  ...ھمانگونه که
در باال ذکر شد .بنابراين بذله گويانی پيدا می شوند که اين لزوم »استقالل« سنديکاھا در
»محدوده متناسب با ماھيتشان« را با مسئله وابستگی يا نزديکيشان به حزب در زمينه سياسی و
وظايف انقالب سوسياليستی مخلوط می کنند!
بدين طريق ،اس ارھای ما مسئلۀ اساسی اصل مربوط به ارزيابی از تئوری »بی طرفی« را با
تردستی می پوشانند ،تئوری ای که در خدمت تقويت نفوذ بورژوازی بر پرولتاريا عمل می کند.
آنان بجای اين مسئلۀ اصولی ،ترجيح دادهاند فقط از وضعيت بخصوص روسيه که در آن احزاب
متعدد سوسياليست وجود دارد صحبت کنند و اين کار را چنان انجام دھند که آنچه را که در
اشتوتگارت گذشته است با جلوهای دروغين عرضه کنند .زناميا ترودا چنين می نويسد»:ھيچ
جای ابھامی در قطعنامۀ اشتوتگارت وجود ندارد ،زيرا آقای پلخانف در طی سخنرانی که به
عنوان نماينده رسمی حزب در کنگره بين المللی ايراد کرد ،ھر نوع ترديد يا ابھامی را برطرف
نمود و تاکنون ما ھيچ اعالم موضعی از طرف کميته مرکزی حزب سوسيال دموکرات مبنی بر
اينکه "اين نطق رفيق پلخانف صفوف يک حزب متحد را از ھم می پاشد" در دست نداريم .«...
آقايان اس ارھا! شما طبيعتا ً حق داريد که راجع به دادن اخطار از کميته مرکزی ما به پلخانف با
طعنه سخن بگوييد .شما کامال حق داريد که فکر کنيد می توان مثال به حزبی که رسما ً اعالم
سلوک کادت مآبانه آقای گرچونی را محکوم نمی کند ،احترام گذاشت .ولی چرا بايد يک دروغ
آشکار گفت؟ پلخانف نمايندۀ حزب سوسيال دموکرات در کنگرۀ اشتوتگارت نبود ،او تنھا يکی
از سی و سه نماينده آن بود .عالوه بر اين ،او نقطه نظرات حزب سوسيال دموکرات را
نمايندگی نمی کرد ،بلکه بيان کنندۀ نقطه نظرات اپوزيسيون فعلی منشويکی آن بود که در مقابل
حزب سوسيال دموکرات و تصميمات لندن آن قرار گرفته است .اس ارھا نمی توانند از اين امر
بی اطالع باشند ،که به اين معنی است که عمداً دروغ می گويند.
 » ...در کميتهای که مسئله روابط ميان سنديکاھا و حزب سياسی را بررسی می کرد ،او

]پلخانف[ دقيقا ً چنين اظھار داشت":در روسيه يازده سازمان انقالبی وجود دارد؛ سنديکاھا بايد
به کداميک از آنھا بپيوندند؟  ...وارد کردن اختالفات سياسی در سنديکاھا ،در روسيه مضر
خواھد بود .".در مقابل اين حرف ،اعضاء کميته ھمه متفقا ً اعالم نمودند که نبايد چنين تفسيری
از قطعنامه کنگره کرد ،و اينکه آنھا "به ھيچ وجه سنديکاھا و اعضاء آنھا را وادار به پيوستن
به حزب سوسيال دموکرات نخواھند کرد" ،اينکه آنھا ھمانطور که در قطعنامه گفته شده،
خواستار "استقالل کامل آنھا" خواھند بود)«.تأکيدھا از زناميا ترودا می باشد(.

شما داريد مسائل را با ھم مخلوط می کنيد ،آقايان زناميا ترودا! در کميته ،اين يک رفيق بلژيکی
بود که سؤال کرد آيا می توان اعضاء سنديکا را وادار به عضويت در حزب سوسيال دموکرات
نمود و ھمه به او پاسخ دادند که صحبتی از اين مسئله نمی تواند در ميان باشد .ولی از طرف
ديگر پلخانف يک بند اصالحی به قطعنامه را پيشنھاد کرد که می گفت»:نبايد وحدت سازمان
سنديکائی را از نظر دور داشت« .اين بند اصالحی پذيرفته شد ،ولی نه به اتفاق آراء) ،رفيق
وئينف ،سخنگوی نظرات حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه به نفع اين بند اصالحی رأی
داد ،کاری که به عقيده ما صحيح بود( .قضايا بدين قرار بود.
سوسيال دموکراتھا ھيچگاه نبايد وحدت سازمان سنديکائی را از نظر دور بدارند .اين کامال
صحيح است .اما اين برای اس ارھا نيز معتبر است و ما از آنان دعوت می کنيم که دربارۀ اين
»وحدت سازمان سنديکائی« تعمق کنند ،آن ھم در زمانی که سازمان سنديکائی استقرار
پيوندھای فشرده با سوسيال دموکراسی را می طلبد! به ذھن ھيچ کس خطور نکرده بود که
اعضاء سنديکا را به پيوستن به حزب سوسيال دموکرات »وادار نمايد«؛ اين ترس اس ارھا بود

که چنين توھمی را برايشان ايجاد نموده بود .و اين مطلب که کنگرۀ اشتوتگارت اعالن نزديک
شدن به حزب سوسيال دموکرات يا برقراری چنين پيوندھايی را عمال ،يعنی در زندگی واقعی،
برای سنديکاھا را ممنوع کرده باشد ،يک داستان جعلی است.
زناميا ترودا می نويسد»:سوسيال دموکراتھای روسيه کارزار قاطع و بی امانی را برای تسخير
سنديکاھا و قرار دادن آنھا تحت رھبری حزب خود آغاز کردهاند .بلشويکھا بدون اينکه نظر
خود را پنھان کنند اين کار را انجام می دھند  ...و منشويکھا راه پوشيده تری را انتخاب کردهاند
 .«...درست است آقايان اس ار! بنام اتوريتۀ انترناسيونال کارگری ،شما حق داريد از ما
بخواھيد که اين مبارزه را با ظرافت و با حسابگری به پيش ببريم» ،بدون اينکه وحدت سازمان
سنديکائی را از نظر دور بداريم« .ما با کمال ميل اين را می پذيريم و از شما نيز می خواھيم که
آنرا قبول کنيد ،ولی ما از کارزار خود دست برنخواھيم داشت!
ولی پلخانف گفته است که وارد کردن اختالفات سياسی در سنديکاھا مضر است  ...آری،
پلخانف واقعا ً اين سخن ابلھانه را اظھار داشته و آقايان اس ار ھم طبيعتا ً الزم بود که به آن می
چسبيدند ،به ھمان ترتيب که ھمواره به چيزھائی که کمترين ارزش پيروی را دارند ،می چسبند.
به ھر حال ما نبايد از سخنان پلخانف الھام بگيريم ،بلکه بايد قطعنامه را در مد نظر قرار داد که
اجرای آن بدون »وارد کردن اختالفات سياسی« ممکن نيست .مثال کوچکی بزنيم .قطعنامۀ
کنگره می گويد که سنديکاھا نبايد تابع »تئوری ھماھنگی ميان منافع کار و سرمايه باشند« .ما
سوسيال دموکراتھا می گوئيم ،برنامۀ ارضی ای که در جامعه بورژوايی خواستار تقسيم مجدد
*
اراضی بطور برابر باشد ،بر پايه تئوری ھماھنگی ميان منافع کار و سرمايه بنا گرديده است.
ما ھمواره با اين چنين اختالفاتی )و حتی اختالفاتی با کارگران سلطنت طلب( که به وحدت در
جريان اعتصابات و غيره  ...لطمه وارد می آورد ،مخالفت خواھيم کرد ،ولی ھيچگاه از »وارد
کردن اين اختالفات« در صفوف کارگران بطور اعم و در تمام سنديکاھای کارگری بطور
اخص ،سر باز نخواھيم زد.
اشارۀ پلخانف به يازده حزب ھم از اين عاقالنه تر نيست .اوال احزاب متعدد سوسياليست فقط در
ت با اھميت وجود دارد،
ب سوسياليس ِ
روسيه وجود ندارد .ثانيا ً در روسيه فقط دو حزب رقي ِ
سوسيال دموکراتھا و اس ارھا ،زيرا کامال احمقانه است که ھمۀ احزاب ملی را ھم در ھمين
کيسه بريزيم .ثالثا ً مسئله متحد ساختن احزاب واقعا ً سوسياليست ،مسئله کامال بخصوصی است؛
با به ميان کشيدن اين ،پلخانف موضوع را مخدوش می کند .ما ھمواره و در ھمه جا بايد در
جھت نزديک کردن سنديکاھا به حزب سوسياليست طبقۀ کارگر کوشش کنيم؛ حال اين امر که
کدام حزب ،در اين يا آن کشور و با ھر مليت مفروضی ،حزب سوسياليست واقعی و حزب
واقعی طبقۀ کارگر است ،مسئله ويژهای است و اين قطعنامهھای کنگرهھای بين المللی نيستند که
دربارۀ آن تصميم می گيرند بلکه نتيجۀ مبارزۀ بين احزاب ھر کشور است.
نمونه بارزی از نقطه نظرات به غايت نادرست رفيق پلخانف درباره اين موضوع در مقاله وی
در شماره  (١٩٠٧)١٢نشريه سورمنی مير*) (۶عرضه شده است .در صفحه  ،۵۵پلخانف به
لوناچارسکی رجوع می دھد که می گفت رويزيونيست ھای آلمانی بی طرفی سنديکاھا را
موعظه می کردند .پلخانف به لوناچارسکی پاسخ می دھد»:رويزيونيست ھا می گويند سنديکاھا
بايد بی طرف باشند ،ولی منظورشان از اين حرف اينست که بايد از سنديکاھا جھت مبارزه
برعليه مارکسيسم ارتدکس استفاده کرد «.و پلخانف چنين نتيجه می گيرد»:پايان بخشيدن به بی
* حت ی برخ ی از اس ارھ ا ني ز اکن ون اي ن را پذيرفت ه ان د و ل ذا گ امی قطع ی ب ه س وی مارکسيس م برداش تهان د.
رجوع شود به کتاب تازه و بسيار جالب آقايان فيرسف ) (Firsovو ياکوبی ) (Jacobyک ه م ا در آين ده درب اره
آن بطور مشروح با خوانندگان »پرولتاری« سخن خواھيم گفت – (۵).لنين.
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طرفی سنديکاھا فايدهای ندارد .اگر ما سنديکاھا را بطور تنگاتنگ و اکيداً به حزب وابسته
گردانيم ،و اگر "ايدئولوژی" رويزيونيستی در حزب پيروز شود ،حذف بی طرفی سنديکاھا تنھا
پيروزی جديدی خواھد بود برای "انتقادات به مارکس"«.
اين نوع استدالل ،نمونه يک روش بسيار متداول نزد پلخانف می باشد ،روشی مبتنی بر گريز
زدن از مسئله و پرده پوشی بر روی جوھر اساسی بحث .اگر در حزبی ايدئولوژی
رويزيونيستی واقعا ً پيروز شود ،پس آن حزب ديگر ،حزب سوسياليست طبقۀ کارگر نيست.
مسئله به ھيچ وجه بر سر نحوۀ شکل گيری حزب و مبارزات و انشعاباتی که در جريان آن به
وقوع می پيوندند نيست .مسئله بر سر اينست که در ھر کشور سرمايه داری يک حزب
سوسياليست و سنديکاھا وجود دارند ،و وظيفۀ ما تعريف روابط اساسی بين آنھا می باشد .منافع
طبقاتی بورژوازی بطور غيرقابل اجتناب به کوشش برای اين می انجامد که فعاليت سنديکاھا را
به اقداماتی محدود و محقر در چارچوب نظم اجتماعی موجود تنزل داده ،از ايجاد ھر رابطهای
ميان آنان و سوسياليسم جلوگيری به عمل آورد؛ و تئوری بی طرفی سنديکاھا پوشش
ايدئولوژيک اين کوششھای بورژوازی است .رويزيونيست ھای درون حزب سوسيال
ِ
دموکرات به ھر ترتيب که شده ھميشه راھی برای خود در جامعۀ سرمايه داری خواھند يافت.
مسلماً ،ھنگام تولد جنبش سياسی و سنديکايی کارگران در اروپا ،حمايت از بی طرفی سنديکاھا
به عنوان وسيلهای برای گسترش پايۀ اوليۀ مبارزات پرولتری در زمانيکه اين مبارزات نسبتا ً
تکامل چندانی نيافته بود و بورژوازی ھم نفوذ ھمه جانبهای بر روی سنديکاھا نداشت ،امکان
پذير بود .ولی در حال حاضر از نقطه نظر سوسيال دموکراسی بين المللی ،دفاع از چنين
موضعی کامال نادرست است .وقتی که آدم اين تضمين دھی پلخانف را ميخواند که می
گويد»:مارکس امروز ھم طرفدار بی طرفی سنديکاھا در آلمان می بود« ،تنھا می تواند لبخند
بزند؛ بخصوص ھنگامی که چنين عقيدهای به اتکاء استنباط يکجانبهای از يک »نقل قول« از
مارکس بيان می شود و مجموع و ماھيت بيانات مارکس و روح اين آموزش ناديده گرفته
ميشود.
پلخانف می نويسد»:من طرفدار بی طرفی ،آنگونه که ببل آن را درک می کند ھستم ،و نه به
مفھوم رويزيونيستی آن« .چنين بيانی معادل قسم خوردن به ببل و کماکان در گل و الی فرو
رفتن است .الزم به گفتن نيست که ببل در جنبش بين المللی کارگری از آنچنان اقتداری
برخوردار است و به عنوان يک رھبر آنچنان تجربهای در عمل کسب کرده است ،و باالخره به
عنوان يک سوسياليست آنچنان در فکر منافع مبارزات انقالبی است ،که ھر بار برايش پيش آمده
که گامی به خطا بردارد ،در  %٩٩موارد شخصا ً خودش را از مرداب بيرون کشيده و ديگران
که خواستهاند به دنبال او بروند را نيز از آن نجات داده است .ببل ھنگامی که در دفاع از برنامۀ
ارضی رويزيونيستھا در برسلو*)در  (١٨٩۵به ولمار پيوست ،ھنگامی که بر روی ضرورت
تفکيک اصولی ميان جنگھای تھاجمی و تدافعی اصرار ورزيد )در اِسن( ،و ھمچنين ھنگامی که
اعالم نمود که حاضر است »بی طرفی« سنديکاھا را به عنوان يک قائده َعلم کند ،اشتباه کرد.
ما بر اين باور ھستيم که اگر پلخانف فقط ھمراه ببل در باتالق گرفتار آيد ،اين برای او نه به
دفعات متعدد و نه در زمانھای طوالنی رخ نخواھد داد .معذلک ما ھنوز معتقديم که از ببل،
ھنگامی که مرتکب اشتباه می شود ،نبايد تقليد کرد.
گفته می شود که اگر بخواھيم تمامی کارگرانی را که به لزوم بھبود وضع ماديشان پی بردهاند،
متحد سازيم ،بی طرفی ضروری است ،و اين نکتهای است که پلخانف بطور خاص بر آن تأکيد
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دارد .اما کسانی که چنين استدالل می کنند ،فراموش می نمايند که مرحلۀ کنونی تکامل
تضادھای طبقاتی لزوماً ،حتی در مسئلۀ چگونگی به دست آوردن اين بھبودی در محدودۀ جامعۀ
معاصر» ،اختالفات سياسی« را به ھمراه دارد .برخالف تئوری ای که معتقد به ضرورت ايجاد
پيوندھای نزديک بين سنديکاھا و سوسيال دموکراسی انقالبی می باشد ،تئوری بی طرفی بطور
اجتناب ناپذير به انتخاب آنچنان ابزاری جھت کسب اين بھبودی خواھد رسيد که تضعيف مبارزۀ
طبقاتی پرولتاريا را به دنبال خواھد داشت .يک مثال برجسته )که اتفاقا ً مربوط به ارزيابی يکی
از جالبترين حوادث جنبش کارگری مدرن است( به وسيلۀ ھمين شماره »سورمنی مير« ارائه
شده که در آن پلخانف از بی طرفی دفاع می کند .در کنار پلخانف آقای  E.P.را مشاھده می کنيم
که مشغول مداحی ريچارد بل ،رھبر شناخته شده کارکنان راه آھن انگليس ،می باشد که با يک
توافقنامه به جدال ميان کارگران و رؤسای کمپانی ھای راه آھن خاتمه داد .بل در اين نشريه به
مقام »روح تمامی جنبش کارگری راه آھن« مفتخر شده است .آقای  E.P.می نويسد:
»کوچکترين ترديدی نيست که به برکت تاکتيک آرام ،سنجيده و متعادل ،بل توانسته است اعتماد
مطلق انجمن آميختۀ خدمۀ راه آھن را که اعضايش حاضرند بدون ترديد رھبری او را بپذيرند
به دست آورده است»)«.سورمنی مير« شماره  ١٢صفحه  .(٧۵چنين استنباطی اتفاقی نبوده و
تئوری بی طرفی – که ھدف از اتحاد کارگران را نه مبارزه به منظور پيشبرد
در اساس با
ِ
جنبش رھايی پرولتاريا بلکه بمنظور بھبود وضعيتشان می بيند – بی ارتباط نمی باشد.
اما اين نقطه نظر به ھيچ وجه با نقطه نظرات سوسياليستھای انگليسی مطابقت ندارد و آنان
احتماال بسيار متعجب می شدند اگر مطلع می گرديدند که مداحان بل ،بدون اينکه با اعتراضی
مواجه شوند ،در ھمان نشريهای مقاله می نويسند که منشويکھای شناخته شدهای از قبيل پلخانف،
يوردانسکی و شرکاء.
روزنامه سوسيال دموکرات انگليسی بنام عدالت) (٧در سرمقاله  ١۶نوامبر خود دربارۀ
توافقنامه بين بل و کمپانی ھای راه آھن چنين می نويسد»:ما ،ھمصدا با تقريبا ً ھمه اعضاء
سنديکاھا ،اين به اصطالح قرارداد صلح را اکيداً محکوم می کنيم  ...اين قرارداد تمام داليل
وجودی اتحاديه را از بين می برد  ...اين قرارداد مضحک  ...نمی تواند برای کارگران الزام
آور باشد و خوب است که کارگران آنرا بالفاصله ملغی اعالم کنند «.و »بورنت« در شماره
بعدی به تاريخ  ٢٣نوامبر در مقالهای تحت عنوان»:باز ھم فروخته شديم!« در مورد ھمين
قرارداد چنين نوشت»:سه ھفته پيش شرکت متحد کارکنان راه آھن ] [A.S.R.S.يکی از قوی
ترين سنديکاھای کشور به شمار می رفت؛ اما امروز به يک انجمن امداد تبديل شده است  ...و
ھمه اين تغييرات بخاطر آن نبود که کارکنان راه آھن در يک مبارزه شکست خوردهاند ،بلکه
بدين علت بود که رھبرانشان با سازش نقشه مند و يا از روی حماقت آنان را قبل از آغاز
مبارزه ،به کارفرمايان راه آھن فروختند« .و سردبيری روزنامه اضافه می کند که نامهای با
ھمين مضمون را از طرف »يک بردۀ مزدی کمپانی راه آھن ميدلند« دريافت کرده است.
اما شايد اينھا نشانهھای »تب و تاب« عده ای سوسيال دموکرات »زياده از حد انقالبی« باشد؟
خير چنين نيست] .نشريه[ ليبر ليدر*) ،(٨ارگان حزب ميانه رو مستقل کارگری ) (I.L.P.که
حتی نمی خواھد خود را سوسياليست بنامد ،در شمارۀ  ١۵نوامبر خود نامهای از يکی از
کارگران سنديکايی راه آھن چاپ نمود که در پاسخ به مداحی ھای وافر تمام مطبوعات سرمايه
داری نسبت به بل )از روزنامۀ راديکال اخبار رينولدز گرفته تا روزنامۀ محافظه کار تايمز(
اعالم نموده که قرارداد بسته شده از جانب بل »رذيالنه ترين قراردادی بود که تا به امروز در
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تاريخ سنديکاليسم ديده شده است« .و به ريچارد بل »مارشال بازن** جنبش سنديکايی« لقب داده
است .در ھمين شماره ،يکی ديگر از کارگران راه آھن خواستار »احضار بل برای پاسخگويی«
به خاطر اين توافق زيان آوری است که »کارگران راه آھن  . . .را به ھفت سال زندان با اعمال
شاقه محکوم می سازد« .و سردبير اين روزنامه ميانه رو در سرمقالۀ ھمين شمارۀ خود اين
قرارداد را »سدان*** جنبش سنديکايی انگليس« می نامد.
»ھيچگاه فرصتی چنين مناسب پيش نيامده بود تا نيروی کار متشکل ،در سطح ملی به نمايش
گذاشته شود« ،در ميان کارگران »اشتياقی بی نظير« ھمراه با ميل به مبارزه مستولی شده بود.
مقاله با مقايسهای دردآور بين فقر مھلک کارگران با پيروزی »آقای لويد جرج ]وزير کابينهای
که نقش نوکری سرمايه داران را به عھده دارد[ و آقای بل که برای تدارک ضيافتھا می شتابد«
خاتمه می يابد.
تنھا اپورتونيستھای افراطی – فابينھا – اعضای يک سازمان مطلقا ً روشنفکری ،بودند که اين
قرارداد را تأييد نمودند و حتی مجلۀ  – The New Ageکه ھوادار فابينھا ھستند – از خجالت
صورتش سرخ بود و اين نشريه از روی ناچاری اقرار کرد که گرچه روزنامۀ بورژوا محافظه
کار تايمز بيانيۀ کميتۀ اجرائی جامعۀ فابينھا را به صورت کامل درج کرده بود ،اما در عوض
به غير از اين آقايان» ،ھيچ سازمان سوسياليستی ،ھيچ اتحاديهای و ھيچ رھبر کارگری شناخته
شدهای« )شماره  ٧دسامبر صفحه  ،(١٠١به نفع موافقتنامه موضع گيری نکرده بود.
اينست نمونهای از بکار بستن تئوری بی طرفی به وسيله يک ھمکار آقای پلخانف ،آقای .E.P.
مسئله ديگر بر سر »اختالفات سياسی« نبود ،بلکه بر سر بھبود شرايط کارگران در جامعۀ
موجود بود .ھمه بورژوازی انگلستان ،فابينھا و آقای  E.P.با چنين »بھبودی« به قيمت سر باز
زدن از مبارزه و به اختيار سرمايه درآمدن ،موافقت کردند؛ ھمه سوسياليستھا ،ھمه کارگران
سنديکاھا ،طرفدار مبارزۀ مشترک کارگران بودند .آيا اکنون پلخانف ميخواھد به طرفداری از
»بی طرفی« بجای پيوند نزديک سنديکاھا و حزب سوسياليست ادامه بدھد؟
مطابق با متن روزنامه »پرولتاری« شماره ) ٢٢سوم مارس(  ١٩فوريه ١٩٠٨
ترجمه شده از جلد  ١٣مجموعه آثار لنين صفحات  – ۴۶٠-۴۶٩متن انگليسی
توضيحات
 -١مقاله لنين با نام »بی طرفی سنديکاھا« با کمی تلخيص در مجموعۀ » O Veianiakh
) «Vremeniبه معنی» :روح زمان« ،سن پترزبورگ ،١٩٠٨ ،انتشارات  Tvortchestvoبه
معنی» :ايجاد«( درج گرديد .در اين مجموعۀ مقاله چنين امضاء شده بود :و .ايلين.
 -٢قطعنامۀ کميتۀ مرکزی حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه دربارۀ سنديکاھا در شمارۀ
» ٢١پرولتاری« مورخ  (٢۶)١٣فوريه  ١٩٠٨به چاپ رسيد.
اين قطعنامه به اعضای حزب رھنمود ميداد که در درون سازمانھای سنديکايی ،گروھھای
حزبی را سازماندھی کرده و در اين گروھھا تحت رھبری مراکز محلی حزب کار کنند .در
مواردی که تضييقات پليس امکان تشکيل سنديکاھا يا بازسازی سازمانھای سنديکايی از ھم
** Bazaine
*** اشاره به قرارداد سدان – مترجم

پاشيده را ندھد ،کميتۀ مرکزی پيشنھاد می کرد که ھستهھای سنديکايی و سنديکاھا به صورت
مخفيانه سازماندھی شوند .در مورد سازمانھای قانونی از قبيل تعاونيھای امداد ،جمعيت مبارزه
با مشروبات الکلی و غيره  ...قطعنامۀ کميتۀ مرکزی به سازمانھای محلی حزب رھنمود ميداد
که درون آنھا »گروھھای مستحکم سوسيال دموکرات را برای پيش برد فعاليت حزب در بين
تودهھای ھر چه وسيع تری از پرولتاريا« ايجاد کنند .برای خنثی کردن ھر گونه اقدام منشويکھا
مبنی بر تعبير اين بخش از قطعنامه در يک جھت اپورتونيستی ،قطعنامه تأکيد می کرد که بايد
لزوما ً توضيح داد که »فعاليت سازمانيافتۀ پرولتاريا نمی تواند در چارچوب اين انجمن ھا محدود
گردد« و وجود قانونی سنديکاھا »نبايد وظايف مبارزاتی سازماندھی پرولتاريا در سنديکاھا را
کم ارزش نمايد«»).پرولتاری« شمارۀ  ،٢١مورخ  (٢۶) ١٣فوريۀ  ،١٩٠٨صفحۀ .(۴
» -٣ناخ وک« )قرن ما( روزنامهای بود که به عنوان تعبير عاميانۀ ارگان کادتھای چپ
»تاواريش« در بين سالھای  ١٩٠۵تا  ١٩٠٨در پترزبورگ منتشر می گرديد.
» -۴وپريود« )به پيش( ،روزنامۀ بلشويکی کارگری بود که به وسيلۀ لنين رھبری می شد و
بطور غيرقانونی توسط ھيئت سردبيری »پرولتاری« بين  (٢٣)١٠سپتامبر  ١٩٠۶تا ١٩
ژانويه )اول فوريه(  ١٩٠٨در ويبورگ چاپ می شد و  ٢٠شمارۀ آن منتشر گرديد» .وپريود«
برنامۀ حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه را به زبانی ساده و قابل درک برای جمع
وسيعی از خوانندگان کارگر و دھقان تبليغ می کرد و ضمن توضيح تاکتيک سوسيال
دموکراتھای انقالبی ،يعنی بلشويکھا ،در عين حال تمام ضرباتی را که تاکتيک اپورتونيستی
منشويکھا و اس ارھا می توانست موجب گردد ،بيان می کرد .اين روزنامه جای مھمی را به
مسائل کارگری )اعتصابات ،مبارزه عليه بستن کارخانهھا ) ،*(Lock Outفعاليت سنديکايی(،
به مبارزات دھقانان برای زمين و به جنبشھای درون ارتش ،اختصاص می داد؛ بزرگترين
وقايع جنبش کارگری بين المللی در آن بطور وسيعی تفسير می شد.
ستونھای بسيار زيادی به زندگی حزب اختصاص يافته بود :تفسيرھايی دربارۀ تصميمات
پنجمين کنگرۀ حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه)کنگرۀ لندن( ،دربارۀ تصميمات
کنفرانسھای کشوری ،شھری و منطقهای؛ »وپريود« پيوندھای فشردهای با خوانندگان کارگر
خود برقرار کرده بود.
اين روزنامه مقاالت بسياری را به قلم لنين چاپ نمود.
 -۵کتاب  (M. Hendelman) M. Jacoby & (D. Rosenblum) D. Firsovتحت عنوان:
»بازبينی برنامۀ ارضی و اثبات آن« در سال  ١٩٠٨در مسکو توسط انتشارات »«ERA
منتشر شد ،اما توقيف گرديد و نقدی که لنين می خواست در روزنامه »پرولتری« دربارۀ اين
کتاب بنويسد ھيچگاه نوشته نشد.
) « Sovremenny Mir » -۶دنيای معاصر( مجلۀ ماھانۀ ادبی ،علمی و سياسی؛ از اکتبر
 ١٩٠۶تا اکتبر  ١٩١٨در پترزبورگ منتشر شد .منشويکھا ،از جمله پلخانف فعاالنه در نگارش
آن شرکت کردند .در دوران اتحاد با پلخانفيستھا و در اوائل  ١٩١۴بلشويکھا نيز با اين نشريه
ھمکاری کردند.
در مارس  ،١٩١۴اين نشريه مقاله لنين بنام »باز ھم يک نابودی سوسياليسم« را چاپ کرد
)رجوع شود به کليات آثار ،پاريس – مسکو ،جلد  ،٢٠صفحات  ١٩٣تا  .(٢١۶در جريان جنگ
اول جھانی اين نشريه به ارگان سوسيال شووينيستھا تبديل شد.
* »  « Lock Outاص طالح انگليس ی اس ت ک ه در فرانس ه ني ز ب ه ھم ين ترتي ب ب ه ک ار م ی رود .ب ه معن ی
تھديدات کارفرماي ان مبن ی ب ر تعطي ل ک ردن کارگاھھ ا ب ه منظ ور خنث ی ک ردن خط ر اعتص ابات و فرونش اندن
جنبش کارگری – مترجم.

 -٧عدالت »  « Justiceمجلۀ ھفتگی بود که بين ژانويۀ  ١٨٨۴و اوائل  ١٩٢۵در لندن منتشر
می شد .ابتدا ارگان فدراسيون سوسيال دموکرات بود و سپس از  ١٩١۴به بعد به ارگان حزب
سوسياليست بريتانيا بدل گرديد.
) « Labour Leader » -٨رھبر کارگری( مجلۀ ھفتگی حزب مستقل کارگری بود و از
 ١٨٩١منتشر می شد .از سال  Socialist Leader ،١٩۴۵ناميده شد.

کارگران انگليسی و آلمانی برای صلح تظاھرات می کنند
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بطوری که ھمه می دانند ،در انگليس و آلمان مدتھاست که فعاليت شووينيستی به وسيلۀ
روزنامهھای بورژوا ،بخصوص روزنامهھای بازاری تعقيب می شود که در آنھا اين دو کشور،
يکی برعليه ديگری برانگيخته می شوند .رقابت بين سرمايه داران انگليسی و آلمانی در بازار
جھانی بيش از پيش شديد می شود .تفوق پيشين انگليس و سلطۀ تقسيم نشدۀ آن در بازار جھانی
چيزی مربوط به گذشته می گردد .آلمان يکی از ممالک سرمايه داری است که بخصوص با
سرعت رشد می کند ،و محصوالت آن به مقياس دائم التزايدی در خارج بازار می جويند.
مبارزه برای مستعمره و تضاد منافع تجاری در جامعۀ سرمايه داری از داليل عمدۀ جنگ می
شود .بنابراين جای تعجب نيست که سرمايه داران ھر دو کشور ،جنگ بين آلمان و انگليس را
اجتناب ناپذير می دانند ،و نظاميان در ھر دو جانب آنرا کامال مطلوب فرض می کنند.
جينگوھای) (٢انگليسی می خواھند قدرت يک رقيب خطرناک را با نابود کردن قدرت دريايی
آلمان که ھنوز بی اندازه ضعيف تر از انگليس است کاھش دھند .يونکرھای آلمان و ژنرالھا ،به
سرکردگی ويلھلم دوم بوربون بدين اميد که قادر خواھند بود که از برتری تعداد افراد خود در
نيروھای زمينی سود جويند ،و بدين اميد که غريو پيروزيھای نظامی نارضائی روزافزون
تودهھای کارگر را فرو خواھد نشاند و از تشديد مبارزۀ طبقاتی در آلمان جلوگيری خواھد کرد،
در پی جنگ ھستند.
کارگران انگليسی و آلمانی تصميم گرفتند که برعليه خطر جنگ علنا ً اقدام کنند .مدتی مديد است
که نشريات کارگری در ھر دو کشور مبارزهای خستگی ناپذير را برعليه شووينيسم و نظامی
گری ادامه دادهاند .اما آنچه که اکنون مورد نياز است ابراز مؤثرتر خواست طبقۀ کارگر است تا
بيان آن به وسيلۀ ارگانھای مطبوعاتی .کارگران انگليسی تصميم گرفتند که يک ھيئت نمايندگی
به برلين بفرستند تا در يک تظاھرات عظيم که ھدفش اعالم تصميم توأم طبقۀ کارگر ھر دو
کشور مبنی بر اعالم جنگ عليه جنگ بود ،شرکت کنند.
تظاھرات در روز يکشنبه  ٢٠سپتامبر)بنابر تقويم قديم ،ھفتم( در برلين صورت گرفت .اينبار
نمايندگان کارگران انگليسی توانستند که کارگران برلين را بدون مخالفت و مشکلی مورد خطاب
قرار دھند .دو سال پيش وقتی که ژ .ژائور می خواست به نمايندگی طبقۀ کارگر فرانسه ،در
يک گردھم آيی تودهای سوسيال دمکراتيک در برلين با کارگران آلمان صحبت کند و عليه
جينگوھای بورژوا اعتراض کند ،حکومت آلمان او را از اين کار منع کرد .اينبار حکومت آلمان
جرأت بيرون راندن ھيئت نمايندگی کارگران انگليس را نکرد.
جلسۀ عظيمی از کارگران در يکی از بزرگترين تاالرھای برلين برپا شد .حدود پنج ھزار نفر
بالفاصله در اين تاالر اجتماع کردند ،و اضافه جمعيت مرکب از چندين ھزار تن ديگر ،زمينھا
و خيابانھای اطراف را اشغال کردند .مأموران حفظ نظم جلسه که بازوبندھای سرخی بر بازو
داشتند حفظ نظم را برعھده گرفتند .رفيق لژين ،رھبر مشھور اتحاديهھای کارگری آلمان )که
»آزاد« خوانده می شوند ،ولی عمال اتحاديهھای سوسيال دمکرات ھستند( ،به ھيئت نمايندگی

انگليسی از طرف تمام طبقۀ کارگر سازمان يافتۀ سياسی و صنعتی آلمان ،خوش آمد گفت .او
گفت که  ۵٠سال قبل کارگران فرانسوی و انگليسی برای صلح تظاھرات کردند .در آنزمان آن
پيشقدمان سوسياليست به وسيلۀ تودهھای سازمان يافته پشتيبانی نشدند .امروز انگلستان و آلمان
روی ھم دارای ارتشی مرکب از  ۴٫٣ميليون کارگر سازمان يافتهاند .از طرف اين ارتش بود
که اکنون ھيئت نمايندگی انگليس و گردھم آيی برلين صحبت کرد و اعالم داشت که تصميم
جنگ يا صلح در دست طبقۀ کارگر قرار دارد.
يکی از اعضای ھيئت نمايندگی انگليس به نام مديسون در نطق جوابيۀ خود فعاليت جنگجويانۀ
رسوايی را که به وسيلۀ بورژوازی تعقيب می شود محکوم کرد و خطابيهای را از طرف
کارگران انگليسی تسليم کارگران آلمانی کرد ،که به وسيلۀ  ٣٠٠٠کارگر امضا شده بود .سخنگو
اضافه کرد که نمايندگان ھر دو جناح جنبش کارگری انگليس در ميان امضاء کنندگان وجود
دارند )يعنی ھم سوسيال دمکراتھا و ھم طرفداران حزب مستقل کارگر که ھنوز دارای نقطه
نظر محکم سوسياليستی نيستند( .خطابيه خاطرنشان می کرد که جنگھا در خدمت طبقات دارا
ھستند .تودهھای کارگر تحمل تمام بارھای سنگين جنگ را می کنند .طبقات دارا از مصيبتھای
ملی سودجوئی می کنند .بگذار کارگران متحد شوند تا برعليه نظاميگری بجنگند و صلح را
تضمين نمايند!
پس از نطق ساير اعضای ھيئت نمايندگی انگليس و يک نمايندۀ حزب سوسيال دمکرات آلمان،
ريچارد فيشر ،جلسه با به اتفاق آراء پذيرفتن قطعنامهای مبنی بر نکوھش »سياست خودخواھانه
و کوته بينانۀ طبقات حاکم و استثمارگر« و اعالم آمادگی برای عمل کردن بر طبق قطعنامۀ
کنگرۀ بين الملل اشتوتگارت يعنی نبرد برعليه جنگ با تمام وسائل ،خاتمه يافت .جلسه در
حاليکه کارگران سرود مارس را می خواندند با نظم ختم شد .تظاھرات خيابانی انجام نگرفت.
پليس برلين و مقامات نظامی محلی نا اميد گشتند .اين از خصوصيتھای رژيم آلمان است که آرام
ترين تظاھرات کارگران بايد ھمراه با نمايش پليس و ارتش باشد .به پادگان برلين آماده باش داده
شده بود .دستهھای سربازان در بخشھای شھر بر طبق نقشهھای مؤکد تمرکز داده شده بودند،
عمدتا ً چنانکه پناھگاھھا و تعدادشان به آسانی قابل تشخيص نبود .واحدھای پليس در خيابانھا و
ميدانھای مجاور تاالر جلسه گشت می زدند ،بخصوص جادهای که از آنجا به قصر سلطنتی ختم
می شد .قصر سلطنتی به وسيلۀ پليس در لباسھای عادی و سربازان که در حياطھای قصر پنھان
شده بودند احاطه شده بود .با نظام پيچيدهای پليس برای کشيک دادن سازمان داده شده بود و
دستهھای پليس در خيابانھا پرسه می زدند؛ افسران پليس به تمام محلھای »مھم« اعزام شده
بودند؛ پليسھای دوچرخه سوار به منزلۀ خبرگير عمل کردند و مقامات نظامی را از ھر قدمی که
»دشمن« برمی داشت آگاه می کردند؛ پلھا و معبرھا در تحت سه برابر محافظت قرار داده شده
بودند .وروارتس) (Vorwartsھنگام اظھارنظر دربارۀ تمام اين اقداماتی که به وسيلۀ حکومت
ويلھلم دوم صورت گرفت به طنز نوشت»:آنھا به پاسبانی از سلطنتی که در معرض تھديد است
پرداختند«.
ما از جانب خود می افزائيم که اين يک تمرين بود .ويلھلم دوم و بورژوازی آلمان تمرين يک
نبرد نظامی با طبقۀ کارگر شورشی را می کردند .چنين تمرينھايی در ھر حال و بی شک ھم
برای تودهھای کارگر مفيد است و ھم برای سربازان آنطور که سرود کارگران فرانسوی می
گويد »اين يک موفقيت خواھد بود!« .تمرينھای تکراری ،شايد با آھستگی بسيار ،اما با اطمينان
بسيار به نقطۀ اوج عظيم تاريخی ختم می شوند.
نوشته شده در  (٢١)٨سپتامبر ١٩٠٨
کليات آثار لنين ،جلد ١۵

توضيحات
 -١اين مقاله توسط لنين در ارتباط ب ا گ ردھم آي ی ک ارگری ک ه در  (٢٠)٧س پتامبر  ١٩٠٨ب رای
اعتراض عليه تھديد جنگ تشکيل شده بود ،نوشته ش ده اس ت .ق رار ب ود ک ه اي ن مقال ه در ش ماره
 ٣۶نشريۀ پرولتاری منتشر شود اما ھيچگاه انتشار نيافت.
 – jingo -٢ناسيوناليست افراطی جنگ طلب.

از » ميتينگ دفتر بين المللی سوسياليست «
 ...تمام وقت روز بعد به وسيلۀ ميتينگ دفتر بين المللی سوسياليست گرفته شد .نخستين مادۀ
دستور جلسه ،يعنی پذيرفتن حزب کارگر بريتانيا ،تمام وقت نشست صبح را گرفت .بنابر
مقررات بين الملل ،سازمانھايی که قابل پذيرفته شدن به عضويت ھستند ،عبارتند از ،اوال
احزاب سوسياليستی که مبارزۀ طبقاتی را می پذيرند ،و دوما ً سازمانھای کارگری که نقطه نظر
آنھا مبارزۀ طبقاتی است )يعنی اتحاديهھای کارگری( .حزب کارگر که جديداً در مجلس عوام
بريتانيا تشکيل شده است خود را آشکارا سوسياليست نمی خواند ،و صريحا ً و قطعا ً اصول
مبارزۀ طبقاتی را نمی پذيرد )که ،در پرانتز بگوئيم ،سوسيال دمکراتھای بريتانيا از اين حزب
می خواھند که آن را بپذيرد( .احتياج به گفتن نيست که اين حزب کارگر بطور کلی در بين الملل
و بخصوص در کنگرۀ سوسياليستی اشتوتگارت پذيرفته شد .به جھت آنکه ،در حقيقت اين حزب
سازمانی از نوع مختلط است ،که مابين دو نوع ،که در بندھای  ١و  ٢مقررات بين الملل تشريح
شده قرار می گيرد ،اين حزب معرف سياسی اتحاديهھای کارگری بريتانيا است .در ھر صورت
مسئلۀ پذيرش اين حزب مطرح شد ،و به وسيلۀ خود حزب در ھيئت به اصطالح حزب کارگر
مستقل مطرح شد ) ، I.L.Pبطوری که انگليسيھا آنرا می خوانند( ،که يکی از دو بخش فرعی
بخش انگليسی بين الملل است .بخش فرعی ديگر فدراسيون سوسيال دمکراتيک ] [S.D.Fاست.
حزب مستقل کارگر پذيرفتن مستقيم حزب کارگر ،به منزلۀ يک سازمان وابسته به بين الملل را
تقاضا کرد .بروس گليزير نمايندۀ آن بر اھميت بسيار زياد اين نمايندگی صدھا ھزار کارگر
سازمان يافته که پيوسته با اطمينان به جانب سوسياليسم در حرکتند ،در پارلمان ،اصرار کرد .او
به اصول و فرمولھا با نظر تحقيرآميز می نگريست .کائوتسکی ،در جواب او ،خود را از اين
طرز رفتار اھانت آميز نسبت به اصول و ھدفھای نھايی سوسياليسم مبرا کرد ،اما کامال از
پذيرش حزب کارگر به عنوان حزبی که مبارزۀ طبقاتی را در عمل دامن می زند پشتيبانی کرد.
کائوتسکی قطعنامۀ زير را مطرح نمود:
» از آنجايی که بر طبق قطعنامهھای پيشين کنگرۀ بين الملل ،تمام سازمانھايی که نقطه نظر
مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر را قبول کرده و ضرورت کار سياسی را پذيرفتهاند به عضويت
پذيرفته شدهاند ،دفتر بين الملل اعالم می دارد که حزب کارگر انگليس به کنگرۀ بين المللی
سوسياليستی پذيرفته می شود ،به جھت آنکه ،در حالی که صريحا ً مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر
را نمی پذيرد ،اما در عمل حزب کارگر است که اين مبارزه را انجام می دھد و نقطه نظر آنرا
می پذيرد ،زيرا حزبی سازمان يافته مستقل از احزاب بورژوازی است «.کائوتسکی به وسيلۀ
اطريشی ھا ،وايالنتھای گروه فرانسوی و بطوری که رأی گيری نشان داد ،با اکثريت ملل
کوچک پشتيبانی شد .مخالفت اول به وسيلۀ ھايندمان ،نمايندۀ فدراسيون سوسيال دمکراتيک

انگليس ابراز شد ،که خواستار آن شد که وضع حاضر حفظ شود تا آنکه حزب کارگر صريحا ً
اصول مبارزۀ طبقاتی و سوسياليسم را بپذيرد؛ آنگاه از طرف روسل )دومين نمايندۀ فرانسوی و
پيرو گوسد( ،روبانويچ از حزب سوسياليست رولوسيونر و آورامف نمايندۀ جناح انقالبی
سوسياليستھای بلغار.
من اجازه صحبت گرفتم تا به اولين بخش قطعنامۀ کائوتسکی بپيوندم .من استدالل کردم که غير
ممکن بود که پذيرش حزب کارگر را رد کنيم ،يعنی ،معرف پارلمانی اتحاديهھای کارگری،
چون کنگره قبال تمام اتحاديهھای کارگری از ھر قبيل را پذيرفته است ،حتی آنھا که به خود
اجازه دادهاند که به وسيلۀ نمايندگان بورژوازی در پارلمان نمايندگی شوند .اما ،گفتم که قسمت
دوم قطعنامۀ کائوتسکی غلط است ،زيرا در عمل ،حزب کارگر در واقع مستقل از ليبرالھا نيست
و يک سياست کامال مستقل طبقاتی را دنبال نمی کند ،بنابراين من پيشنھاد اصالحی می کنم مبنی
بر اينکه پايان قطعنامه که با کلمۀ »زيرا« شروع می شود بايد به صورت زير خوانده شود:
» زيرا که آن ]حزب کارگر[ معرف نخستين قدم از طرف سازمانھای واقعا ً کارگری بريتانيا در
جھت يک سياست طبقاتی آگاھانه و در جھت يک حزب سوسياليست کارگری است «.من اين
اصالح را تقديم دفتر کردم ،اما کائوتسکی آنرا نپذيرفت و در نطق بعدی خود اظھار داشت که
دفتر بين الملل نمی تواند تصميماتی بر مبنای »آرزوھا« بگيرد .اما مبارزۀ عمده بين حاميان و
مخالفان کل قطعنامۀ کائوتسکی بود .وقتی که قطعنامه در شرف رأی گيری بود ادلر پيشنھاد
کرد که قطعنامه به دو بخش تقسيم شود .چنين شد ،و ھر دو بخش به وسيلۀ دفتر بين الملل
تصويب شد :قسمت اول با سه رأی مخالف و يک رأی ممتنع ،و قسمت دوم با چھار رأی مخالف
و يک رأی ممتنع ،بدين ترتيب پيشنھاد کائوتسکی تصميم دفتر گرديد .روبانويچ در ھر دو رأی
گيری ،رأی ممتنع داد .بگذاريد اضافه کنم که ادلر ،که بعد از من و قبل از نطق دوم کائوتسکی
صحبت کرد به شکل زير به من جواب داد – من از نشريۀ ارگان سوسياليستھای بلژيک،
»مردم« نقل می کنم ،که مفصل ترين و دقيق ترين گزارشھا را از اين نشست داد»:پيشنھاد لنين
وسوسه کننده است ] ، seduisanteادلر گفت  verlockendاغوا کننده[ ،اما نمی تواند ما را
وادار کند فراموش کنيم که حزب کارگر اکنون خارج از احزاب بورژوازی است .اين وظيفۀ ما
نيست که قضاوت کنيم که چگونه چنين کرده است .ما واقعيت پيشرفت را می پذيريم«.
چنين بود جوھر بحث در دفتر بين الملل دربارۀ مسئلۀ مورد گفتگو .من اکنون به خود اين اجازه
را می دھم که با تفصيل بيشتر به اين بحث بپردازم ،تا موضعی را که گرفتهام برای خوانندگان
پرولتاری شرح دھم .استداللی که به وسيلۀ و.ادلر ،و ک.کائوتسکی عنوان شد نتوانست مرا قانع
کند ،و من ھنوز فکر می کنم که آنھا اشتباه کردند .با اظھار اين مطلب در قطعنامه که حزب
کارگر »صريحا ً مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر را نمی پذيرد« ،کائوتسکی بدون شک انعکاس
صدای »آرزوی« معين و »قضاوت« معينی بود ،يعنی آنکه اکنون سياست حزب کارگر چيست
و آن سياست چه بايد باشد .اما کائوتسکی اين را غيرمستقيم بيان کرد ،و آنرا به چنان شيوهای
بيان کرد که بيانش در مجموع اوال ماھيتا ً غلط بود ،و دوما ً مبنايی برای سوء تعبير عقيدۀ او به
دست می داد .اينکه با جدا ساختن خود در پارلمان )نه در ضمن انتخابات! نه در کل سياست! نه
در تبليغ و تھييج!( از احزاب بورژوازی ،حزب کارگر بريتانيا نخستين قدمھا را به جانب
سوسياليسم و به جانب سياست طبقاتی سازمانھای تودهای طبقۀ کارگر برمی دارد ،غيرقابل بحث
است .اين يک »آرزو« نيست ،بلکه يک حقيقت است .حقيقتی که ما را مجبور می کند که حزب
کارگر را در بين الملل بپذيريم ،زيرا که ما ھم اکنون اتحاديهھای کارگری را در آن پذيرفتهايم.
سرانجام ،دقيقا ً چنين فرمول بندی است که صدھا ھزار کارگر انگليسی را که بی شک
تصميمات بين الملل را ارج می نھند اما ھنوز سوسياليستھای کامل نشدهاند ،مجبور می کند که
دوباره دربارۀ اين مسئله بيانديشند که چرا آنان را کسانی در نظر می گيرند که فقط اولين قدم را

برداشتهاند ،و قدمھای بعدی در طول اين راه چه بايد باشند .فرمول بندی من حتی سايۀ اين ادعا
ھم نيست که بين الملل بايد عھده دار حل مشکالت مفصل و مشخص يک جنبش کارگری ملی
گردد ،عھده دار آن گردد که تعيين کند چه وقت قدمھای بعدی بايد برداشته شوند ،و اين قدمھا چه
بايد باشند .اما اينکه بطور کلی الزمست قدمھای بعدی در ارتباط با حزبی که صريحا ً و به
روشنی اصول مبارزۀ طبقاتی را قبول نمی کند ،برداشته شوند ،بايد پذيرفته شود .کائوتسکی در
قطعنامۀ خود ،بجای قبول مستقيم ،اين مطلب را بطور غيرمستقيم قبول می کند .چنان به نظر
می رسد که گويا بين الملل تصديق می کند که حزب کارگر در عمل يک مبارزۀ طبقاتی پيگير
را انجام می دھد ،گوئی برای يک سازمان کارگری کافيست که يک گروه کارگری جداگانه در
پارلمان تشکيل دھد تا در کل کارھايش از بورژوازی مستقل گردد!
در مورد اين مسئله ،ھايندمان ،روسل ،روبانويچ و آورامف بدون شک موضعی باز ھم اشتباه
تر داشتند )که روبانويچ با رأی ممتنع خود برای ھر دو بخش قطعنامه نه تنھا چيزی را تصحيح
نکرد ،بلکه ايجاد سردرگمی کرد( .وقتی که آورامف اعالم داشت که پذيرفتن حزب کارگر يعنی
تشويق فرصت طلبی ،نظری را بيان کرد که به طرز خيره کنندهای غلط بود .تنھا الزمست که
نامهھای انگلس به سورژ) (Sorgeرا بخاطر آوريم .انگلس سالھا به شدت اصرار کرد که
سوسيال دمکراتھای انگليس به رھبری ھايندمان ،با عمل کردن به مانند سکتاريستھا مرتکب
اشتباه می شدند ،آنھا قادر نبودند که خود را با غريزۀ طبقاتی نا آگاھانه اما قدرتمند اتحاديهھای
کارگری پيوند دھند و مارکسيسم را تبديل به يک »دگم« می کردند ،در حاليکه مارکسيسم بايد
»راھنمائی برای عمل باشد« .وقتی که شرايط عينی ای وجود دارد که رشد آگاھی سياسی و
استقالل طبقاتی تودهھای کارگر را کند می کند شخص بايد قادر باشد که با صبر و ثبات قدم
دست در دست آنھا کار کند ،در اصول ھيچگونه امتيازی ندھد اما از فعاليت درست در ميان
تودهھای کارگر خودداری نکند .اين درسھای انگلس با حوادث بعدی تأييد شدند ،وقتی که
اتحاديهھای کارگری ،تنگ نظرانه ،آريستوکراتيک ،با بی فرھنگی خودخواھانه و دشمنی نسبت
به سوسياليسم انگليس ،که چند خائن تمام عيار به طبقۀ کارگر تحويل دادند که خود را برای
احراز مقام وزارت به بورژوازی فروختند )مانند جان برنز رذل( ،در ھر حال شروع به حرکت
به جانب سوسياليسم کردند ،گرچه اين حرکت به طرزی ناھنجار ،ناپيوسته و کج و معوج است،
باز ھم به جانب سوسياليسم پيش می روند .تنھا کوران نمی توانند ببينند که اکنون سوسياليسم به
سرعت در ميان طبقۀ کارگر انگليس رشد می کند ،سوسياليسم يک بار ديگر تبديل به يک جنبش
تودهای در آن کشور می شود و انقالب اجتماعی در بريتانيای کبير نزديک می شود ...
پرولتاری شمارۀ ٣٧
 (٢٩)١۶اکتبر ١٩٠٨
امضاء ن .لنين
مجموعه آثار لنين ،جلد ١۵

از قطعنامۀ ششمين کنفرانس حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
در پراگ
خصوصيت و اشکال سازمانی کار حزب
با پذيرفتن اين مطلب که تجربۀ سه سال گذشته بدون شک مادهھای اصلی قطعنامه دربارۀ
مشکالت سازمان را که کنفرانس دسامبر ) (١٩٠٨آنرا تصويب کرد تأييد می کند ،و با در نظر
گرفتن اينکه جھش جديد جنبش طبقۀ کارگر رشد بيشتر اشکال سازمانی کار حزبی را در
مسيری که در آنجا ذکر شده است ممکن می سازد ،يعنی ،تشکيل ھستهھای غيرقانونی سوسيال
دمکراتيک که با شبکهھای تا حد امکان وسيعی از انواع انجمنھای قانونی کارگران احاطه
شدهاند،
کنفرانس معتقد است که :
 (١برای سازمانھای غيرقانونی حزبی ضروری است که بطور فعال در رھبری مبارزۀ
اقتصادی شرکت کنند )اعتصابات ،کميتهھای اعتصاب و غيره( ،و ھمکاری بين ھستهھای
غيرقانونی حزب را در اين زمينه با اتحاديهھای کارگری تضمين نمايند ،بخصوص با ھستهھای
سوسيال دمکراتيک در اتحاديهھای کارگری ،و ھمچنين با رھبران مختلف جنبش اتحاديهھای
کارگری؛
 (٢مطلوب است که ھستهھای سوسيال دمکراتيکی که در اتحاديهھايی بر مبنای صنعتی سازمان
يافتهاند ،ھر گاه که شرايط محل اجازه دھد ،در پيوستگی با شعبهھای حزب که بر مبنای
ناحيهای سازمان يافتهاند عمل کنند؛
 (٣نشان دادن حداکثر ابتکار در سازمان دادن کار سوسيال دمکراتيک در انجمنھای قانونی
موجود ضروری است – اتحاديهھا ،قرائت خانهھا ،کتابخانهھا ،انواع مختلف انجمنھای تفريح و
سرگرمی کارگران ،توزيع نشريهھای اتحاديهھای کارگری و راھنمايی نشريات اتحاديهھای
کارگری با افکار مارکسيسم ،بکار بردن نطقھای اعضای سوسيال دمکرات در دوما ،تعليم
کارگران به عنوان سخنرانان قانونی ،ايجاد کميتهھای کارگری و کميتهھای ساير رأی دھندگان
برای ھر ناحيه ،ھر خيابان و غيره )در رابطه با انتخابات دومای چھارم( ،و سازمان دادن
کمپين ھای سوسيال دمکراتيک در رابطه با انتخابات مقامات شھرداری و غيره؛
 (۴ضروری است که کوشش ويژهای بکار برده شود تا ھستهھای غيرقانونی حزب تقويت شوند
و تعداد آنھا افزايش يابند ،اشکال تازۀ سازمانی برای آنھا يافته شود که دارای حداکثر امکان
انعطاف پذيری می باشند ،سازمانھای عمدۀ غيرقانونی حزب را در ھر شھر تأسيس و تقويت
کنند و چنين اشکالی از سازمانھای تودهای غيرقانونی مثل »مراودهھا« ،ميتينگھای حزبی
کارخانه و غيره را گسترش داد؛
 (۵مطلوب است که محفلھای مطالعاتی به کارھای عملی روزانه کشيده شوند – پخش ادبيات
غيرقانونی سوسيال دمکراتيک و ادبيات مارکسيستی قانونی و امثال آن؛
 (۶ضروری است که در نظر داشته باشيم که تبليغ سيستماتيک از طريق ادبيات سوسيال
دمکراتيک و بخصوص پخش منظم روزنامهھای غيرقانونی حزب ،که به فاصلهھای منظم و
مرتب منتشر می شوند ،می تواند دارای اھميت فوق العادهای برای برقراری ارتباطھای
سازمانی ،ھم بين ھستهھای غيرقانونی و ھم بين ھستهھای سوسيال دمکراتيک در بين انجمنھای
قانونی موجود کارگران باشد.
نوشته شده در ژانويۀ ١٩١٢

طرز برخورد حزب با اليحۀ بيمۀ دولتی کارگران
 -١سھمی که کارگران مزدبگير از ثروتی که توليد می کنند ،به صورت مزد دريافت می دارند،
چنان بی اھميت است که به سختی کفاف تھيۀ ضروری ترين مايحتاج آنھا را می دھد ،بنابراين
کارگران از ھر نوع فرصت پس انداز کردن بخشی از آنچه که کسب می کنند ،محروم ھستند.
در صورتی که قادر به کار نباشند ،به داليل مختلف حادثه ،مريضی ،پيری يا ناقصی دائمی و
ھمچنين در صورت بيکاری ،که با شيوۀ توليد سرمايه داری بطور جدائی ناپذيری وابسته است،
کارگران مجبور به تأمين مخارج خود ھستند .بنابراين بيمۀ کارگران در تمام موارد ذکر شده،
اصالحی است که کل رشد سرمايه داری آنرا الزم می دارد.
 -٢بھترين شکل بيمۀ کارگران بيمۀ دولتی است برمبنای اصول زير الف( اين بيمه در تمام
مواردی که کارگران قادر به کار کردن نيستند )حادثه ،مريضی ،پيری ،ناقصی دائمی و
تدارکات اضافی برای زنان کارگر در دورهھای بارداری و زايمان ،مزايايی برای بيوهھا و
يتيمان در صورت مرگ نان آور( يا در صورت از دست دادن درآمد به علت بيکاری بايد
زندگی آنھا را تأمين کند؛ ب( بيمه بايد شامل تمام مزدبگيران و خانوادهھای آنان بشود؛ ج( تمام
افراد بيمه شده بايد حق بيمهای برابر با درآمد کامل خود دريافت کنند و تمام مخارج بيمه بايد از
طرف صاحبان کار و دولت پرداخت شود؛ د( ھمۀ اشکال بيمه بايد به وسيلۀ سازمانھای بيمۀ
متحدالشکل از نوع ناحيهای تسليم شود و بر مبنای اصل مديريت تمام و کمال اين امور به
وسيلۀ خود اشخاص بيمه شده استوار باشد.
 -٣اليحۀ حکومت که به وسيلۀ دومای دولتی تصويب شد ،در تضاد اساسی با تمام اين نيازھای
بنيادی يک طرح بيمۀ معقول است ،زيرا الف( اين اليحه تنھا دو مورد را بيمه می کند :تصادف
و بيماری؛ ب( فقط شامل بخش کوچکی می شود )بر طبق ليبرال ترين محاسبات يک ششم(
کارگران روسی ،چونکه اين اليحه تمام نواحی )سيبری ،و به روايت حکومت ھمچنين قفقاز( و
دستهای از کارگران که مخصوصا ً محتاج بيمه ھستند )کارگران کشاورزی ،کارھای ساختمانی،
راه آھن ،پست و تلگراف و شاگردان مغازهھا و غيره( را دربر نمی گيرد؛ ج( اين اليحه حق
بيمهای گدامنشانه در نظر گرفته است )حداکثر خسارتی که می پردازد در صورت ناقص شدن
کامل در نتيجۀ حادثۀ ضمن کار دو سوم درآمد و از آن ھم بيشتر بر مبنای سطح درآمد کمتری
نسبت به واقعيت حساب شده است( و در ضمن کارگران را مجبور به پرداخت قسمت اعظم
مخارج بيمه می کند – زيرا طرح چنان است که کارگران را وادار به تأمين نه تنھا ھزينۀ
بيماری می کند بلکه بايد ھزينۀ بيمۀ اتفاقات »کم اھميت« را که در عمل زياد رخ می دھند نيز
بپردازند .اين رويۀ جديد در مقايسه با قانونی کنونی که بر طبق آن خسارت برای صدمات،
کامال به وسيلۀ صاحبان کار پرداخت می شود حتی بدتر نيز ھست؛ د( اين اليحه مؤسسات بيمه
را از ھر گونه استقالل محروم می کند و آنھا را تحت نظارت مشترک کارمندان دولت )دادگاھھا
و »شورای رسيدگی به امور بيمه«( ژاندارمری ،پليس )که عالوه بر اعمال نظارت کلی ،به آنھا
حق ھدايت فعاليتھای عملی سازمانھای بيمه و اعمال نفوذ در برگزيدن کارمندان آنھا و غيره
داده شده است( ،و کارفرما )انجمنھای بيمۀ حوادث ضمن کار تحت تسلط انحصاری کارفرما
است ،انجمنھای به نفع بيماران به وسيلۀ کارخانهھا اداره می شود .قانون انجمن نفوذ صاحبان
کار را تضمين می کند و غيره( قرار می دھد.

 -۴اين قانون که حاکم بر حياتی ترين منافع کارگران است ،تنھا قانون ممکن در اين دورۀ
ارتجاع لجام گسيخته و تفوق ضدانقالب است ،و نتيجۀ سالھا مذاکره و موافقت بين حکومت و
نمايندگان سرمايه است .اصالح در امر بيمه که واقعا ً در تطابق با منافع کارگران باشد تنھا پس
از سرنگون کردن نھايی تزاريسم و حصول شرايط ضروری برای مبارزۀ طبقاتی آزاد
کارگران امکان پذير است.
با در نظر گرفتن آنچه که در پيش گفته شد ،کنفرانس مقرر می دارد که:
 -١اين وظيفۀ مبرم سازمانھای غيرقانونی حزب و رفقای فعال در سازمانھای موجود قانونی
)اتحاديهھای کارگری ،کلوبھا ،انجمنھای تعاونی و غيره( است که گسترده ترين تبليغ را عليه
اليحۀ بيمۀ دوما ،که بر منافع تمام کارگران روسيه به عنوان يک طبقه تأثير می کند ،رشد دھند،
زيرا که اين اليحه صريحا ً به منافع آنھا تجاوز می کند.
 -٢کنفرانس الزم می داند تأکيد کند که تمام تبليغات سوسيال دمکراتيک دربارۀ اليحۀ بيمه بايد
در رابطه با وضع طبقاتی پرولتاريا در جامعۀ جديد سرمايه داری ارائه شود ،و بايد توھمات
بورژوائی را که به وسيلۀ سوسيال رفرميستھا شايع می شود مورد انتقاد قرار دھند؛ اين تبليغ
بايد ،بطور کلی ،در ارتباط با وظايف بنيادی سوسياليستی ما باشد؛ از طرف ديگر الزمست که
در امر تبليغ ،رابطۀ بين خصوصيت »اصالح« دوما و وضع سياسی جاری و بطور کلی رابطۀ
آن با وظايف انقالبی – دمکراتيک و شعارھای ما نشان داده شود.
 -٣کنفرانس بر رأی گروه سوسيال دمکرات در دوما عليه اليحه کامال صحه می گذارد و توجه
رفقا را به مطالب وسيع و پر ارزشی که به وسيلۀ بحث دوما دربارۀ اين مسئله آشکار شد ،و
طرز برخورد طبقات مختلف را نسبت به اصالحات کارگری نشان می دھد ،جلب می نمايد.
کنفرانس بخصوص اين حقيقت را تأکيد می کند که بحث بطور برجستهای آرزوھای نمايندگان
اکتبريست سرمايۀ عقب مانده را که آشکارا دشمن کارگران اند و طرز برخورد حزب دمکرات
ھوادار قانون اساسی را نمايان ساخت که در پشت ماسک نطقھای رياکارانۀ نمايندگان آن ،به
وسيلۀ عبارات سوسيال رفرميستی دربارۀ »آرامش اجتماعی« مخفی است؛ در واقع کادتھا در
دوما عليه فعاليت مستقل طبقۀ کارگر رأی دادند و بطور خصومت آميز با پيشنھادھای ايجاد
اصالحات اساسی در اليحه توسط گروه سوسيال دمکراتھا در دوما مبارزه کردند.
 -۴کنفرانس جداً به کارگران عليه کوششھايی که جھت محدود کردن يا قلب کامل تبليغ سوسيال
دمکراتيک و محدود کردن اين مبارزه به آنچه که قانونا ً در دورۀ حاضر تسلط ضدانقالب مجاز
شمرده می شود ھشدار می دھد ،از طرف ديگر کنفرانس تأکيد می کند که لبۀ تيز اين تبليغ بايد
بر توضيح اين نکته برای تودهھای کارگر قرار گيرد که ھيچ بھبود واقعی در شرايط کارگران
ممکن نيست مگر آنکه موج انقالبی ديگری برپا شود ،و ھر کس که در پی تحصيل يک اصالح
اصيل کارگری است بايد در درجۀ اول برای يک انقالب پيروزمند جديد بجنگد.
 -۵اگر که اليحۀ دوما عليرغم اعتراض کارگران دارای آگاھی طبقاتی به صورت قانون درآيد،
کنفرانس ،رفقا را به استفاده از اشکال جديد سازمانی که به وجود می آيند )انجمنھای کارگران
بيمار( برای ترويج فعال عقايد سوسيال دمکراتيک در اين ھستهھای سازمانی فرا می خواند تا
از اين طريق قانون جديد را به عوض اينکه وسيلهای برای نھادن غل و زنجير جديدی بر
کارگران باشد ،تبديل به وسيلهای برای رشد آگاھی طبقاتی کارگران ،تقويت سازمان آنھا و
گستردن مبارزۀ ايشان برای آزادی سياسی کامل و برای سوسياليسم نمايند.
نوشته شده در ژانويۀ ١٩١٢
چاپ در فوريۀ ١٩١٢
در جزوۀ کنفرانس سراسری حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه
کليات آثار لنين ،جلد ١٧

در سوئيس
سوسياليستھای محلی ،سوئيس را »جمھوری نوکران« می خوانند .مملکت خرده بورژوائی که
در آن مسافرخانه داری مدتھای مديد است که پيشۀ عمده بوده است و وابسته بسيار داشته به
انگلھای پولداری که پولھای ھنگفتی را در مسافرتھای تابستانی به کوھستان بر باد می دادند.
صاحبان امالک کوچکی که تملق سياحان ثروتمند را می گويند – تا اين اواخر شايع ترين نوع
بورژوازی سوئيس چنين بود.
اکنون چيزھا تغيير می کنند .صنعت بزرگ در سوئيس رشد و توسعه می يابد .استفاده از
آبشارھا و رودخانهھای کوھستانی به منزلۀ منبع مستقيم نيروی برق نقش بزرگی در اين امور
بازی می کند .قدرت آبشارھا ،که جايگزين زغال سنگ می شود ،غالبا ً »زغال سنگ سفيد«
خوانده می شود.
صنعتی شدن سوئيس ،يعنی رشد و توسعۀ صنعت بزرگ در آنجا ،به ايستايی پيشين جنبش طبقۀ
کارگر خاتمه بخشيده است .مبارزه بين سرمايه و کار دارای خصوصيت حادتری می شود .روح
خواب آلودگی و بی فرھنگی که غالبا ً در گذشته بين انجمنھای کارگری سوئيس شايع بود محو
می شود و جای خود را به روحيۀ جنگندۀ پرولتاريای دارای آگاھی طبقاتی و سازمان يافته می
دھد که آگاه از قدرت خويش است.
کارگران سوئيسی به ھيچ وجه تصورات واھی را مبنی بر اينکه کشور آنھا يک جمھوری
بورژوازی است که از ھمان نوع بردگی مزدوری حمايت می کند که در ساير کشورھای
سرمايه داری بدون استثناء وجود دارد ،قبول ندارند .لکن در عين حال به خوبی ياد گرفتهاند که
از قوانين جمھوری خود برای روشن کردن و سازمان دادن تودهھای وسيع کارگر استفاده کنند.
ثمرۀ کار آنھا به روشنی در اثنای اعتصاب عمومی در زوريخ در  ١٢ژوئيه ) ٢٩ژوئيه به
تقويم قديم( آشکار گشت.
کارھا اينطور شروع شد .نقاشان و خياطان در زوريخ چندين ھفته در اعتصاب بودند ،و
تقاضای اضافه دستمزد و تقليل ساعات کار داشتند .کارفرمايان خشمگين تصميم گرفتند که
مقاومت اعتصاب کنندگان را درھم شکنند .حکومت جمھوری بورژوا مشتاق به خدمت به
سرمايه داران ،به کمک آنھا شتافت ،و شروع به اخراج اعتصاب کنندگان خارجی کرد!
)کارگران خارجی زيادی ،بخصوص ايتاليائی ،که برای کار به سوئيس می روند در آنجا وجود
دارند( اما استعمال نيروھای سبعانه کمکی نکرد .کارگران موضع خود را چون يک تن واحد
حفظ کردند.
آنگاه سرمايه داران متوسل به شيوۀ زير شدند .در ھامبورگ آلمان ،شرکتی است که صاحب آن
لودويک کوخ است که متخصص در تھيۀ اعتصاب شکنان است .سرمايه داران زوريخی –
وطن پرستان و جمھوريخواھان ،نخنديد! – از آن شرکت خواستند که اعتصاب شکنانی را
بفرستد که می دانستند شامل انواع جنايتکارانی ھستند که در آلمان محکوم به جاکشی ،چاقوکشی
و غيره ھستند .سرمايه داران اين اراذل و اوباش محکوم )لمپن پرولتاريا( را با تپانچه مسلح
کردند .گروه بی شرم اعتصاب شکنان قھوه خانهھا را در محلهھای کارگرنشين پر کردند و به
اوباش گری بی سابقهای پرداختند .چون گروھی از کارگران گردآمدند تا اوباش را بيرون
بريزند ،يکی از اوباش کارگری را که در اعتصاب بود با گلوله زد.

کارگران صبر خود را از دست دادند و قاتل را کتک زدند .تصميم گرفته شد که استيضاحی در
شورای شھر زوريخ دربارۀ اوباش صورت گيرد .وقتی که مقامات شھر در دفاع از سرمايه
داران ،اعتصاب و در معرض ديد عموم قراردادن شعارھای اعتصاب را قدغن کردند کارگران
تصميم به اعتراض از طريق يک اعتصاب عمومی يک روزه گرفتند.
تمام اتحاديهھای کارگری متفقا ً اعالم اعتصاب کردند .کارگران چاپخانهھا تنھا استثنای غم انگيز
بودند .آنان ابراز مخالفت با اعتصاب کردند ،و جلسۀ سازمان  ۴٢۵نمايندۀ تمام سازمانھای
کارگری زوريخ به تصميم کارگران چاپخانهھا با فرياد رسای »ننگ« پاسخ گفت! با وجود
مخالفت رھبران سياسی تصميم به اعتصاب گرفته شد )ھمان روحيۀ قديمی رھبران بی فرھنگ
و فرصت طلب سوئيسی!(.
با علم به اينکه سرمايه داران و مديران خواھند کوشيد که اعتصاب صلح آميز را درھم شکنند،
کارگران بر طبق اصلی عاقالنه عمل کردند» ،در جنگ بايد جنگيد« .در زمان جنگ شخص به
دشمن نمی گويد که چه وقت حمله صورت خواھد گرفت .کارگران در پنج شنبه عمداً اعالم
داشتند که اعتصاب در سه شنبه يا چھارشنبه صورت خواھد گرفت ،در حاليکه در حقيقت روز
آنرا جمعه تعيين کرده بودند .سرمايه داران و مديران غافلگير شده بودند.
اعتصاب کامال موفقيت آميز بود .صبح زود سی ھزار اعالميه به زبانھای آلمانی و ايتاليائی
توزيع شد .حدود  ٢٠٠٠اعتصاب کننده ايستگاھھای ترامواھا را اشغال کردند .ھمه چيز متوقف
شد .زندگی در شھر فلج گشت .جمعه در زوريخ روز خريد است ،اما شھر مرده به نظر می
رسيد .مصرف مشروبات )تمام مشروبات الکلی( از طرف کميتۀ اعتصاب قدغن شده بود و
کارگران اکيداً از اين دستور پيروی کردند.
حکومت و سرمايه داران که اميدوار بودند کارگران را تحريک به اعمال خشونت آميز کنند،
شاھد شکست خود بودند و اکنون در پيش خود خشمگين اند .نه تنھا در معرض ديد عموم قرار
دادن شعارھای اعتصاب بلکه ميتينگھا و تظاھرات در فضاھای سر باز نيز به وسيلۀ فرمان
مخصوص در سراسر ناحيۀ زوريخ قدغن شده بود .پليس در زوريخ »خانۀ مردم« را اشغال
کرد و تعدادی از رھبران کارگران را دستگير نمود .سرمايه داران اعالم کردند که کارگران
برای سه روز به کارخانهھا راه داده نخواھند شد تا انتقام خود را از اعتصاب کنندگان بگيرند.
کارگران آرامش خود را حفظ می کنند ،به دقت تحريم مشروبات و شراب را رعايت می کنند،
در بين خود می گويند»:حال که ثروتمندان تمام سال را استراحت می کنند ،چرا کارگران سه
روز در سال استراحت نکنند؟«
پراودا شمارۀ ۶٣
 ١٢ژوئيۀ ١٩١٢
امضاء ب.ژ.
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٨

از » کنگرۀ سوسياليستی ايتاليا «
چند روز قبل سيزدھمين کنگرۀ حزب سوسياليست ايتاليا ،در شھر رجيو اميليا پايان يافت.
مبارزه در داخل حزب سوسياليست ايتاليا در سالھای اخير صورت حادی به خود گرفته است.
در اصل دو گرايش اساسی وجود داشت :انقالبی و اصالح طلب .انقالبيون بر خصلت پرولتری
جنبش تأکيد کرده و عليه تمام تظاھرات فرصت طلبی جنگيدند ،يعنی روحيۀ ميانه روی ،معامله

با بورژوازی ،و چشم پوشی از اھداف نھائی )سوسياليستی( جنبش طبقۀ کارگر .اصل عمدۀ اين
گرايش و پايۀ نظرات آن مبارزۀ طبقاتی است.
اصالح طلبان در نبرد برای اصالحات ،يعنی بھبوديھای منفرد شرايط سياسی و اقتصادی،
پيوسته جنبۀ سوسياليستی جنبش را فراموش می کنند .آنھا حامی ائتالف و اتحاد با بورژوازی
ھستند ،تا بدانجا که سوسياليستھا وارد وزارتخانهھای بورژوازی گردند ،تا بدانجا که پيوسته از
عقايد جمھوريخواھی صرفنظر می کنند )در ايتاليای سلطنتی ،تبليغات جمھوريخواھی به تنھايی
خالف قانون نيست( ،تا بدانجا که از »سياست مستعمراتی« دفاع می کنند ،سياست تصرف
مستعمرات ،سياست تحت ستم درآوردن ،چپاول کردن و نابود کردن بوميان و غيره.
اين دو گرايش اساسی که به اين و يا آن شکل در تمام احزاب سوسياليست وجود دارد ،در ايتاليا
موجب به وجود آمدن دو گرايش افراطی گرديد که کامال از سوسياليسم منحرف و بنابرآن
متمايل به انشعاب از حزب سوسياليست کارگران ھستند .يکی از اين افراطی ھای غير
سوسياليست سنديکاليسم است که زمانی در ايتاليا »مد« شده بود .سنديکاليستھا متمايل به
آنارشيسم بودند ،و به سوداگری عبارات انقالبی دست زدند ،نظم مبارزۀ طبقۀ کارگر را نابود
کردند و با استفادۀ سوسياليستھا از سکوی مجلس مخالفت کردند يا از چنين مخالفتی پشتيبانی
کردند.
نفوذ آنارشيسم در ھمه جا ضعيف است ،و طبقۀ کارگر به سرعت خود را از اين مرض رھا می
کند.
سنديکاليستھای ايتاليائی )به رھبری آرتورو رابريوال  (Arturo Labriolaھم اکنون خارج از
حزب سوسياليست ھستند .نقش آنھا در جنبش طبقۀ کارگر قابل اغماض است .مارکسيستھای
انقالبی در ايتاليا ،به مانند ساير کشورھا به ھيچ وجه تسليم احساسات و تمايالت آنارشيستی که
موجب اختالل در جنبش کارگران می گردد نمی شوند ...
پراودا شمارۀ ۶۶
 ١۵ژوئيۀ ١٩١٢
امضاء ای
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٨

در بريتانيا
شش سال و نيم است که ليبرالھای بريتانيائی قدرت را در دست دارند .جنبش طبقۀ کارگر در
بريتانيا قويتر و قويتر می شود .اعتصابات خصلت تودهای به خود می گيرند ،به عالوه آنھا
ديگر اعتصابات اقتصادی محض نيستند و به اعتصابات سياسی ارتقاء می يابند.
رابرت سميلی  Robert Smillieرھبر معدنچيان اسکاتلندی که اخيراً چنان قدرتی را در
مبارزۀ تودهای نشان دادند) ،(١اعالم می دارد که معدنچيان در نبرد بزرگ بعدی خواستار
دولتی شدن معادن ذغال سنگ خواھند شد .و اين نبرد بعدی با سنگدلی نزديک می شود ،زيرا
تمام معدنچيان بريتانيا به خوبی آگاه ھستند که اليحۀ رسوای حداقل دستمزد نمی تواند ھيچ بھبود
محسوسی در اوضاع آنھا به وجود آورد.
و بدين جھت ليبرالھای بريتانيائی که در حال باختن در نبرد ھستند ،شعار ديگری اختراع کردند
تا دوباره رأی دھندگان را برای مدتی مجبور به اعتماد به ليبرالھا کنند» .بدون تقلب نمی توان

چيزی فروخت« شعار تجارتی سرمايه داری است» .بدون تقلب نمی توان کرسيھای مجلس را
به دست آورد« شعار سياسی سرمايه داری در ممالک آزاد است.
شعار »مد روزی« که بدين منظور به وسيلۀ ليبرالھا اختراع شد ،تقاضای »اصالحات ارضی«
است .معلوم نيست که منظور ليبرالھا و لويد جرج متخصص آنان در امر فريب دادن مردم ،از
»اصالحات ارضی« چيست .ظاھراً غرض آنان افزايش ماليات زمين است و نه چيزی بيشتر از
آن .اما ھدفی که در واقع در پس پچ پچ ھای راجع به »برگرداندن زمين به مردم« و غيره است،
در واقع جمع آوری ميليونھا پول بيشتر برای ماجراجوئيھای نظامی و برای نيروی دريائی
است.
در بريتانيا ،کشاورزی کال به شيوۀ سرمايه داری انجام می شود .کشاورزان سرمايه دار قطعاتی
از زمين به اندازۀ متوسط را از مالکان اجاره می کنند و آنھا را به کمک کارگران مزدبگير
کشت می کنند.
در تحت چنين شرايطی ھيچگونه »اصالح ارضی« نمی تواند وضع کارگران کشاورزی را به
ھيچ طريقی تغيير دھد .در بريتانيا خريد امالک حتی ممکن است به يک شيوۀ جديد برای چاپيدن
کارگران تبديل شود ،زيرا زمينداران و سرمايه داران که قدرت دولت را قبضه خواھند کرد،
زمين خود را به قيمتھای گزاف خواھند فروخت .و اين بھا بايد که به وسيلۀ ماليات دھندگان،
يعنی کارگران ،پرداخت گردد.
قيل و قالی که ليبرالھا راجع به مسئلۀ زمين راه انداختهاند از يک جنبه منجر به چيز خوبی شده
است :اين قيل و قال موجب ايجاد عالقه به سازمان دادن کارگران کشاورزی گرديده است.
وقتی که کارگران کشاورزی انگليسی بيدار شوند و در اتحاديهھا به يکديگر بپيوندند ،ليبرالھا
ديگر با »قولھای اصالحات« عوام فريبانۀ خود يا تفکيک کارگران مزارع و کارگران
روزمزد ،قادر به گريز زدن نخواھند بود.
اخيراً خبرنگاری از يک روزنامۀ کارگری انگليس ،با ژوزف آرچ  Joseph Archرھبر
کارآزمودۀ کارگران کشاورز انگليس که فعاليت بسياری برای ارتقاء کارگران مزدبگير
کشاورزی به يک زندگی با آگاھی طبقاتی ،نموده است ،مالقات کرد .چنين کاری را يکمرتبه
نمی شد انجام داد ،و شعار ارچ – »سه جريب زمين و يک گاو« برای ھر کارگر کشاورز –
شعار بسيار ساده لوحانهای بود .اتحاديهای که او بنيان گذارد از ھم پاشيد ،اما ھدفی که او
بخاطر آن جنگيد نمرده است ،و سازمان دادن کارگران کشاورزی در بريتانيا بار ديگر يک
مسئلۀ فوری می شود.
ارچ اکنون  ٨٣سال دارد .در ھمان دھکده و ھمان خانهای که در آن متولد شده زندگی می کند.
او به مصاحبه کنندۀ خود گفت که اتحاديۀ کارگران کشاورزی توانست مزد را تا ھفتهای ،١۵
 ١۶و  ١٧شلينگ باال ببرد .ولی اکنون مزد کارگران کشاورز در بريتانيا – در نورفولک که
ارچ در آن زندگی می کند – دوباره به ھفتهای  ١٢يا  ١٣شلينگ تنزل کرده است.
پراودا شمارۀ ٨٩
 ١٢اوت ١٩١٢
امضاء پ
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٨
توضيحات
 -١لنين به اعتصاب معدنچيان در بھار  ١٩١٢ک ه در ح دود ي ک ميلي ون مع دنچی در آن ش رکت
نمودند اشاره دارد.

در آمريکا
سی و دومين اجالسيۀ ساالنۀ فدراسيون کار آمريکا ،که انجمن اتحاديهھای کارگری خوانده می
شود ،در روچستر به پايان رسيد .در کنار حزب سوسياليست سريع الرشد ،اين انجمن يک
يادگار از گذشته است :از اتحاديۀ صنفی کھن ،سنتھای ليبرال بورژوا که تمامی وزن خود را بر
اشرافيت طبقۀ کارگر آمريکا آويخته است.
در  ٣١اوت  ١٩١١فدراسيون  ١٨۴١٢۶٨عضو داشت .ساموئل گومپرز Samuel Gompers
يک مخالف سرسخت سوسياليسم ،دوباره به عنوان پرزيدنت انتخاب شد .اما ماکس ھيز Max
 Hayesکانديدای سوسياليست کارگران  ۵٠٧۴رأی در مقابل  ١١٩٧۴رأی گومپرز آورد ،در
حاليکه قبال گومپرز به اتفاق آراء انتخاب می شد .مبارزۀ سوسياليستھا عليه »اتحاديه گرايان«
در جنبش اتحاديۀ کارگری آمريکا به آھستگی اما مطمئنا ً به پيروزی سوسياليستھا می انجامد.
گومپرز ،نه تنھا کامال افسانۀ بورژوائی »ھماھنگی بين کار و سرمايه« را می پذيرد ،بلکه
سياستی کامال راست گرايانۀ بورژوائی را در فدراسيون در مقابل سياست سوسياليستی اجرا می
کند ،گرچه ادعايش آنست که طرفدار »بی طرفی« سياسی کامل اتحاديهھای کارگری است! در
اثنای انتخابات رياست جمھوری اخير آمريکا ،گومپرز در نشريۀ رسمی فدراسيون برنامهھا و
مواضع ھر سه حزب بورژوا )دمکراتھا ،جمھوريخواھان و ترقی خواھان( را تجديد چاپ کرد،
اما برنامۀ حزب سوسياليست را تجديد چاپ نکرد!
اعتراض عليه چنين طرز کاری عليه گومپرز در اجالسيۀ روچستر حتی از جانب طرفداران
خود گومپرز بلند شد.
اوضاع در جنبش کارگری آمريکا ،ھمانگونه که در انگليس ھست يک جدائی کامال واضح بين
تالشھای مطلقا ً اتحاديۀ کارگری و سوسياليستی را به ما نشان می دھد ،انشعاب بين سياست
کارگری بورژوائی و سياست کارگری سوسياليستی .زيرا که اگر چه ممکن است غريب به نظر
برسد ،در جوامع سرمايه داری حتی طبقۀ کارگر نيز در صورتی که اھداف آزادسازی خود را
فراموش کند ،می تواند يک برنامۀ بورژوائی را اجرا کند ،با بردگی مزدی بسازد و خود را
امروز به اتحاد با اين حزب بورژوا و فردا با آن حزب بورژوا ،بخاطر »بھبود« خيالی در
وضع کارش محدود کند.
علت اصلی تاريخی اھميت ويژه و )موقتی( قدرت سياست بورژوائی کارگری انگليس و آمريکا
آزادی سياسی طوالنی و شرايط مساعد استثنائی آنھا در مقايسه با ساير کشورھا ،برای رشد و
توسعۀ گسترده و عميق سرمايه داری در اين کشورھا است .اين شرايط تمايل به ايجاد يک
اشرافيت در داخل طبقۀ کارگر در اين کشورھا داشته است که به دنبال بورژوازی کشيده شده و
به طبقۀ خود خيانت می کند.
در قرن بيستم اين شرايط ويژه در انگليس و آمريکا به سرعت ناپديد می گردد .ساير کشورھا به
سرمايه داری آنگلوساکسون می رسند ،و تودهھای کارگران سوسياليسم را از طريق دست اول
می آموزند .ھر چه که رشد سرمايه داری جھانی سريعتر باشد ،پيروزی سوسياليسم در انگليس
و آمريکا زودتر خواھد آمد.
نوشته شده قبل از ١٩١٢ (٢٠)٧
چاپ برای اولين بار در ١٩۵۴
در مجلۀ کمونيست شمارۀ ۶
مجموعه آثار لنين ،جلد ٣۶

جنبش کارگری بريتانيا در ١٩١٢
اعتصاب معدنچيان حادثۀ برجستۀ سال گذشته بود .در حاليکه اعتصاب راه آھن در ١٩١١
»روحيۀ جديد« کارگران بريتانيای سرمايه داری را نشان داد ،اعتصاب معدنچيان قطعا ً نشانگر
دورۀ جديدی بود .عليرغم تدارکات »جنگی« طبقات حاکم و عليرغم کوششھای مصرانۀ
بورژوازی برای درھم کوبيدن مقاومت عصيان گرانۀ بردهھای سرمايه ،اعتصاب موفقيت آميز
بود .معدنچيان تشکلی شايسته نشان دادند .در اين اعتصاب اثری از اعتصاب شکنان ديده نشد.
استخراج ذغال سنگ به وسيلۀ سربازان يا کارگران بی تجربه مطرح نبود .و پس از شش ھفته
مبارزه ،حکومت بورژوازی بريتانيا ديد که کل فعاليتھای صنعتی کشور در شرف توقف است و
ترانۀ کارگران »وقتی که دستھای تو اراده کنند تمام چرخھا از حرکت باز می ايستند«) (١دارد
به حقيقت می پيوندد.
حکومت امتيازاتی داد.
»نخست وزير قدرتمندترين امپراطوری که جھان به خود ديده ،در جلسۀ ھيأت نمايندگان بردگان
در حال اعتصاب صاحبان معادن حاضر شد ،و از آنھا خواست که با مصالحه موافقت کنند« اين
بدان گونه است که يک مارکسيست مطلع مبارزه را جمع بندی کرد.
حکومت انگليس که معموال سال به سال کارگران خود را با وعدهھای اصالحات »آتی« خاموش
می کند ،اين بار يک اقدام سريع به عمل آورد .در ظرف پنج روز به سرعت قانون جديدی از
مجلس گذرانده شد! اين قانون يک حداقل مزد تعيين کرد ،يعنی مقررات نرخھائی را وضع کرد
که دستمزد نمی تواند به کمتر از آن تقليل يابد.
درست است که اين قانون ،مانند تمام اصالحات بورژوازی ،اقدام نيمه کاره و ناچيزی است و تا
حدی صرفا ً فريب کارگران است ،زيرا در حالی که حداقل نرخ دستمزد را تثبيت می کند،
کارفرمايان در ھر حال بردگان مزدگير خود را پائين نگه می دارند .با وجود اين ،آنھا که با
جنبش کارگری بريتانيا آشنائی دارند می گويند که از اعتصاب معدنچيان به اين طرف ،ديگر
پرولتاريای بريتانيا ھمان که قبال بود نيست .کارگران آموختهاند که بجنگند .آنھا توانستهاند
جادهای را که به پيروزی می انجامد ببينند .از قدرت خود آگاه شدهاند .ديگر برهای سر به زير
که برای مدتھای مديدی به نظر می رسيد که به کام تمام مدافعان و ستايندگان بردگی مزدی
خوش آيند باشد نيستند.
در بريتانيا ،تغييری در توازن نيروھای اجتماعی به وجود آمده است ،تغييری که نمی توان آنرا
با ارقام تشريح کرد اما ھمه آنرا احساس می کنند.
بدبختانه پيشرفت زيادی در امور حزب در بريتانيا وجود ندارد .انشعاب بين حزب سوسياليست
بريتانيا )فدراسيون سوسيال دمکراتيک سابق( و حزب کارگر مستقل)از سوسياليسم( ادامه دارد.
رفتار فرصت طلبانۀ نمايندگان مجلس متعلق به حزب اخير مانند ھميشه تمايالت سنديکاليستی
را در ميان کارگران افزايش می دھد .خوشبختانه اين تمايالت قوی نيستند.
اتحاديهھای کارگری بريتانيا ،عليرغم بسياری از نمايندگان حزب کارگر در مجلس که با
سرسختی سياست قديمی کارگری ليبرال را دنبال می کنند ،به آھستگی ولی با اطمينان به جانب

سوسياليسم می روند .اما اين خارج از قدرت اين آخرين موھيکانھا* است که اين مشی قديمی را
حفظ کنند.
پراودا شمارۀ ١
امضاء دبليه
اول ژانويۀ ١٩١٣
کليات آثار لنين ،جلد ١٨
توضيحات
 -١لنين به شعری از گئورگ ھروگ  Georg Herweghشاعر آلمانی استناد می کن د ک ه در س ال
 ١٨۶٣برای انجمن عمومی کارگران آلمان نوشته شده است.

تجربه می آموزد
ھر کس که صادقانه عالقه به سرنوشت جنبش آزاديخواھانه در کشور ما دارد نمی تواند که در
درجۀ اول عالقمند به جنبش طبقۀ کارگر ما نباشد .سالھای جھش ،به عالوۀ سالھای ضد انقالب،
ورای تمام شکھا ،نشان داد که طبقۀ کارگر در جلوی تمام نيروھای آزاديخواه گام برمی دارد و
بنابراين سرنوشت جنبش طبقۀ کارگر بطور نزديکی با سرنوشت جنبشھای اجتماعی روسيه،
بطور عموم ،درھم بافته شدهاند.
منحنی که جنبش اعتصابی کارگران را در ھشت سال گذشته نشان می دھد در نظر بگيريد! و
سعی کنيد که منحنی ای مشابه که رشد و افت جنبشھای آزاديخواھانۀ تمام روسيه را بطور کلی
در طول اين سالھا نشان می دھد رسم کنيد .دو منحنی بطور کامل بر ھم منطبق خواھند شد.
رابطۀ نزديک و تفکيک ناپذير بين جنبش آزاديخواھانه بمثابۀ يک کل از يک طرف ،و جنبش
طبقۀ کارگر از طرف ديگر وجود دارد.
به آماری که راجع به جنبش اعتصابی در روسيه از سال  ١٩٠۵وجود دارد توجه کنيد.

سال

تعداد اعتصابات

١٩٠۵
١٩٠۶
١٩٠٧
١٩٠٨
١٩٠٩
١٩١٠

١٣٫٩٩۵
۶٫١١۴
٣٫۵٧٣
٨٩٢
٣۴٠
٢٢٢

تعداد اعتصاب کنندگان
)به ھزار(
٢٫٨۶٣
١٫١٠٨
٧۴٠
١٧۶
۶۴
۴٧
* Mohicans

١٩١١
١٩١٢

١٠۵
۴۶۶
تخمينا ً  ١٫۵٠٠٫٠٠٠اعتصاب کننده
)اقتصادی و سياسی(

مطمئنا ً اين آمارھا به روشنی ھر چه تمام تر نشان می دھند که جنبشھای اعتصابی کارگران
روسيه بھترين ھواسنج کل مبارزۀ آزاديخواھانۀ سرتاسر کشور در روسيه است.
حدود سه ميليون اعتصاب کننده در سال اوجگيری جنبش) (١٩٠۵وجود داشتند .در  ١٩٠۶و
 ،١٩٠٧جنبش دچار افت شد اما ھمچنان در سطح بااليی ،بطور متوسط با يک ميليون نفر
اعتصاب کننده ادامه يافت .آنگاه موج فروکش کرد و تا  ١٩١٠به سقوط خود ادامه داد .سال
 ١٩١١نقطۀ عطف بود ،زيرا که منحنی شروع به صعود کرد ،گرچه بطور بطی .سال ١٩١٢
يک جھش عمده به طرف باال را نشان می دھد .منحنی با اطمينان و پيوستگی به سطح ١٩٠۶
صعود می کند و به سطح سالی ميل می کند که رقم اعتصاب کنندگان سه ميليون بود ،و
رکوردی جھانی ثبت کرد.
عصر جديدی آمده است .شکی در اين مطلب نيست .شروع سال  ١٩١٣بھترين شاھد آنست.
تودۀ کارگران از مسائل جزئی فردی به نقطهای پيش می رود که مسائل عمومی را مطرح
خواھد کرد .توجه وسيع ترين تودهھا اکنون متمرکز بر چيزی بيش از عيوب بخصوصی در
زندگی روسی است .اکنون مسئلۀ تماميت اين عيوب به عنوان يک کل مطرح است :اکنون
مسئلۀ يک تغيير مطرح است نه اصالحات.
تجربه درس می آموزد .مبارزۀ واقعی بھترين حالل دشواريھائی است که تا اين اواخر چنين
مورد مناقشه بودند .اکنون ،بعد از  ١٩١٢به جدال ما دربارۀ »کارزار عريضه« و شعار
»آزادی اجتماعات« نظری بيافکنيد .تجربه چه چيزی را نشان داده است؟
چنين معلوم شد که غيرممکن است که حتی چند ده ھزار امضاء از کارگران برای عريضۀ
بسيار معتدلی جمع کرد .از طرف ديگر ،واقعيت آنست که تنھا اعتصابات سياسی ،يک ميليون
کارگر را دربر گرفت .اين حرف که شخص نبايد از شعار »آزادی اجتماعات« فراتر رود،
چون اگر چنين کاری بشود گويا تودهھا حرف ما را نخواھند فھميد و از بسيج شدن خودداری
خواھند کرد ،نشان داده شد که چقدر بی معنی است و حرف بی اساس کسانی است که از
واقعيات زندگی به دور ھستند .لکن ميليونھا تودۀ واقعی زنده ،دقيقا ً به پشتيبانی از وسيع ترين
فرمولھا ،که در عين حال قديمی و غيرمحدود بودند ،بسيج شدند .فقط اين فرمولھا بودند که
تودهھا را سرشار از حرارت کردند .بطور اقناع کنندهای نشان داده شده است که چه کسی واقعا ً
با تودهھا به پيش می رفته است و چه کسی بدون آنھا يا برعليه آنھا.
جنبش تازه ،عظيم و قدرتمند تودهھا خود فرمولھای مصنوعی را که در ادارات حکومت ساخته
می شوند مثل آشغال بی ارزش به کناری انداخته و به پيش گام برمی دارد.
اين آن چيزی است که اھميت تاريخی جنبش بزرگی را که در جلوی چشمانمان جريان دارد
تشکيل می دھد.
پراودا شمارۀ ١۵
 ١٩ژانويۀ ١٩١٣
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٨

در بريتانيا )نتايج غم انگيز فرصت طلبی(
حزب کارگر بريتانيا ،که بايد از دو حزب سوسياليست در بريتانيا يعنی حزب سوسياليست
بريتانيا و حزب مستقل کارگر تميز داده شود ،فرصت طلب ترين سازمان کارگری است و غرق
در روحيۀ سياست کارگری ليبرال است.
در بريتانيا ،آزادی سياسی کامل وجود دارد و احزاب سوسياليست آشکارا وجود دارند .اما حزب
کارگر نمايندۀ پارلمانی سازمانھای کارگری است که بعضی از آنھا غير سياسی ھستند و بقيه
ليبرال ،مخلوطی منظم از نوعی که انحالل طلبان ما می خواھند ،آنھائی که اين ھمه فغان می
کنند و به گروه »زير زمينی« اتھام می زنند.
شرايط ويژۀ تاريخی نيمۀ آخر قرن  ١٩در بريتانيا ،فرصت طلبی حزب کارگر بريتانيا را
تشريح می کند ،زمانی که »اشرافيت کارگری« تا حدی در سود عظيم خاص سرمايۀ انگليسی
شريک شد .اکنون اين شرايط موضوعی مربوط به گذشته می گردند .حتی حزب مستقل کارگر،
يعنی فرصت طلبان سوسياليست در بريتانيا نيز فھميدهاند که حزب کارگر در باتالق فرو رفته
است.
در آخرين شمارۀ ) Labour Leaderرھبر کارگر( ،نشريۀ حزب مستقل کارگر ،مطلب
آموزندۀ زير را می يابيم .تخمينھائی دربارۀ نيروی دريائی در مجلس انگليس مورد بحث واقع
می شود .سوسياليستھا پيشنھاد تقليل آنرا دادند .البته بورژوازی اين پيشنھاد را با رأی دادن به
نفع دولت رد کرد .و نمايندگان کارگر چه کردند؟
 ١۵رأی برای تقليل يعنی عليه دولت ٢١ ،غايب ۴ ،رأی برای دولت ،يعنی عليه تقليل!!
دو نفر از چھار نفر عمل خود را اينطور توجيه کردند که کارگران حوزۀ انتخابی آنھا از صنايع
تسليحاتی امرار معاش می کنند.
در اينجا مثال تکان دھندهای داريد از اينکه چگونه فرصت طلبی منجر به خيانت به سوسياليسم،
خيانت به امر کارگری می شود .ھمانطور که قبال اشاره کردهايم ،محکوم کردن اين خيانت در
بين سوسياليستھای انگليس ھر چه بيشتر گسترش می يابد .از اشتباھات ديگران ،کارگران
روسی نيز بايد ياد بگيرند که بفھمند فرصت طلبی و سياست کارگری ليبرال چقدر مھلک است.
پراودا شمارۀ ٨۵
 ١٢آوريل ١٩١٣
امضاء دبليو
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٩

درسھای اعتصاب بلژيک
ھمانطور که خوانندگان می دانند اعتصاب عمومی کارگران بلژيک نيمه پيروزمندانه به پايان
رسيد) .(١تا اينجا کارگران فقط توانستهاند قول مقامات اداری حکومت را داير بر تشکيل
کميسيونی نه فقط به منظور رسيدگی به مسئلۀ حق رأی محلی بلکه ھمچنين در سطح ملی را
برای خود به دست آورند .نخست وزير بلژيک در مجلس نمايندگان قول داد که کميسيونی در ماه
مه برگزيده خواھد شد.
البته اين قول از طرف وزير )مانند ھر قول ديگری »از باال«( چيزيست که به ھيچ عنوان نمی
توان آنرا جدی تلقی کرد .اگر اوضاع عمومی سياسی حاوی شواھدی دربارۀ پارهای از تغييرات
که به وسيلۀ اعتصاب عمومی سياسی در »نظم« کھنه ،محافظه کارانه ،سرکش و خيره سر
)يعنی ارتجاعی و مخالف اصالح و روشنگری( به وجود آمده ،نباشد ،آدم حتی نمی تواند از يک
پيروزی نسبی صحبت کند.
دست آورد اعتصاب چندان زياد نيست ،اين پيروزی جزئی بر حکومت در مقابل موفقيت
سازمانی ،نظم ،روح جنگنده و اشتياق به مبارزه که به وسيلۀ تودۀ طبقۀ کارگر بلژيک به
معرض نمايش گذاشته شد چيز مھمی نيست .طبقۀ کارگر بلژيک ثابت کرد که با فراخوان حزب
سوسياليست خود قادر به مبارزۀ مصممانه است .يکی از رھبران کارگران در اثنای اعتصاب
گفت»:ما اعتصاب را در صورتی که الزم باشد دوباره تکرار خواھيم کرد!« و بياننگر اين
حقيقت بود که تودهھا از اھميت استوار نگھداشتن اسلحۀ خود در دستان خويش آگاه ھستند و
آمادهاند که برای بار ديگر آنرا مورد استفاده قرار دھند .اعتصاب به سرمايه داران بلژيکی ثابت
کرد که به آنھا زيانھای بسياری را تحميل خواھد کرد ،و اعطای امتيازات در صورتی که
سرمايۀ بلژيکی نخواھد بيچاره وار از سرمايۀ آلمان عقب بماند ،از ضروريات است ،و غيره.
در بلژيک مدتھای مديدی است که قانون اساسی پابرجا مستقر شده ،و آزادی سياسی از
دستاوردھای کھن مردم است .با داشتن اين آزادی سياسی ،کارگران راھی گسترده و باز در
پيش دارند.
در اينصورت چرا اعتصاب موفقيتی چنين کوچک داشت؟ دو دليل عمده وجود دارد.
اولين دليل تسلط فرصت طلبی و اصالح طلبی در يک بخش سوسياليستھای بلژيکی است،
بخصوص آن بخشی که در مجلس است .اعضای پارلمان با عادت به اينکه متحداً با ليبرالھا
حرکت کنند ،احساس می کنند که در تمام فعاليتھا متکی به ليبرالھا ھستند .در نتيجۀ چنين چيزی،
در فراخوانی اعتصاب ترديد وجود داشت ،و ترديد نتيجهای جز محدود کردن موفقيت ،قدرت و
حيطۀ کل مبارزۀ کارگران نمی توانست داشته باشد.
اولين درس اعتصاب بلژيک آنست که :کمتر به اميد ليبرالھا باشيم ،کمتر به آنھا اعتماد کنيم ،و
اعتماد بيشتر به مبارزۀ مستقل و از صميم قلب کارگران داشته باشيم.
دومين علت عدم موفقيت نسبی آن ،ضعف سازمانھای کارگری و ضعف حزب در بلژيک است.
حزب کارگران در بلژيک نتيجۀ اتحاد کارگرانی که از لحاظ سياسی سازمان يافتهاند با
کارگرانی که از لحاظ سياسی سازمان نيافتهاند ،ھمکارانی »خالص و ساده« ،اتحاديه گرايان و
غيره است .اين يک نقطۀ ضعف بزرگ جنبش کارگری بلژيک است ،که آقای يگوروف در
کيف سکايا ميسل و انحالل طلبان در لوچ به غلط از آن غافل شدهاند.
دومين درس اعتصاب بلژيک آنست که :توجه بيشتری به تبليغات سوسياليستی بکنيم ،و بيشتر
کار کنيم تا سازمان حزبی قدرتمند ،بسيار اصولی و محکم که صادق به سوسياليسم است را بنا
کنيم.

نوشته شده در  (١۵)٢مه ١٩١٣
طبع شده در  ٨ماه مه  ١٩١٣در پراودا شمارۀ ١٠۴
امضاء ک.و
مجموعه آثار لنين ،جلد ٣۶
توضيحات
 -١اعتصاب عمومی در بلژيک از  ١۴تا  ٢۴آوريل  ١٩١٣به وقوع پيوس ت .ک ارگران بلژيک ی
خواھان تغييری در قانون اساسی بودند :ح ق رأی ھمگ انی و مس اوی .اعتص اب مقياس ی ت ودهای
داشت :از بين بيش از يک ميليون کارگر بين  ۴٠٠٠٠٠ت ا  ۵٠٠٠٠٠نف ر در آن ش رکت کردن د.
پ راودا ب ه نح وی گس ترده اخب ار اعتص اب را پوش ش م ی داد و کمکھ ای م الی توس ط ک ارگران
روسی به صندوق اعتصاب را گزارش می کرد.

تعطيالت برای کارگران
کارگران فلزکار در آلمان ،مثل کشورھای ديگر از پيشقدمان دارای آگاھی طبقاتی و سازمان
يافتۀ کارگران اند .آنھا در بين مسائل ديگر مسئلۀ تعطيالت ساليانۀ منظم برای کارگران را
مطرح ساختهاند.
کارخانه داران با تمام قدرت در برابر اين طرح مقاومت می کنند و ادعا می کنند که اين
»مخارج سنگين« تحميل می کند .اما کارگران فلزکار آلمان در يک جزوۀ مخصوص که به
وسيلۀ اتحاديۀ آنان منتشر شد ارقام دقيقی دادهاند که اين طفره روی خودخواھانه و رياکارانه را
رو می کند .کارگران ثابت کردهاند که بين  ١٩٠۵و  ١٩١٠سودخالص در  ٩٣شرکت سھامی
فلزکار آلمان بطور متوسط  ١٣٫۴درصد بوده است!
کافيست که اين سود به مقداری نه بيشتر از دو درصد کاھش يابد تا به تمام کارگران تعطيالت
منظم داده شود.
اما در حال حاضر رشد نظام تعطيالت ھنوز نارسا است ،و در بيشتر موارد به وسيلۀ سرمايه
داران برای مقيد کردن بيشتر کارگران بکار برده می شود .کارگران فلزکار آلمان دو آمارگيری
دربارۀ مسئلۀ تعطيالت کردهاند ،يکی در  ١٩٠٨و ديگری در .١٩١٢
در  ١٩٠٨کارگران  ١٣٨کارخانه تعطيالت داشتهاند .از  ٧۵۵٩١کارگر مشغول به کار در اين
کارخانهھا  ١٣۵٧٩نفر يعنی  ١٧٫٩درصد تعطيالت داشتهاند.
در  ،١٩١٢کارگران  ٣٨٩کارخانه دارای تعطيالت بودهاند .از  ٢٣٣٩٢٧کارگر در استخدام
اين کارخانهھا ٣۴٢۵٧ ،نفر يعنی  ١۴درصد تعطيالت داشتهاند.
در مجموع ،فقط سه کارخانه از ھزار کارخانۀ صنايع فلزی دارای نظام تعطيالتی بودند! از کل
تعداد کارگران فلزکار  ١٫٨درصد ،يعنی کمتر از يک پنجاھم دارای تعطيالت بودهاند.
بيشتر کارخانهھايی که تعطيالت می دھند – يعنی بيشتر از نه دھم آنھا – تنھا به کارگرانی
تعطيالت می دھند که مدت نسبتا ً طوالنی برای آنھا کار می کردند .از  ٣٨٩کارخانه )با
 ٢٣٣٩٢٧کارگر( ٨۴ ،کارخانه که  ١۴٠٢٠٩کارگر را در استخدام دارند طول خدمتی از پنج
تا ده سال)!( قبل از آنکه به کارگر مزايای تعطيالت داده شود می خواھند.

چنين تعطيالتی واضح است که بھبودی ای بطور مسخره آميز کوچک برای کارگران می باشد،
عمدتا ً طعمهای ھستند که کارگران را در کارخانه نگھدارند و وسيلهای برای مبارزه با
اعتصابات!
در بيشتر موارد )برای  ٧٢درصد کارگران در کارخانهھای ذکر شده( طول تعطيالت از يک
ھفته تجاوز نمی کند .برای ده درصد دورۀ کار کمتر از يک ھفته است ،و فقط برای  ١۶درصد
آنھا مرخصی بيشتر از يک ھفته )تا دو ھفته( است.
در بيشتر کارخانهھايی که تعطيالت می دھند ) ٩٧درصد( ،به کارگرانی که به مرخصی می
روند مزدھای پيشين پرداخت می شود ،يا متوسط مزد ھفتگی.
بنابراين درمی يابيم که حتی در صنعت پيشروی يک کشور پيشرفته ،نظام تعطيالت برای
کارگران بطور رسوائی غيرکافيست .اما کارگران متوجه احتياج به استراحتی کافی و منظم می
شوند و کارگران سازمان يافته با پافشاری خود قادر خواھند بود که به موفقيت در اين زمينه نيز
نائل آيند.
پراودا شمارۀ ١٢۴
امضاء ن.ن.
نوشته شده در  ٢٠مه ) ٢ژوئن( ١٩١٣
طبع و نشر  ٣١مه ١٩١٣
کليات آثار جلد ٣۶

مقايسۀ نتايج اعتصابات در  ١٩١٢با اعتصابات پيشين
انجمن صاحبان کارخانهھا در ناحيۀ مسکو آماری راجع به نتايج اعتصاباتی که در طی ھفت ماه
گذشتۀ  ١٩١٢رخ داده منتشر کرده است .اين آمار شامل  ١٣١٫۶٢۵کارگر از مجموع
 ٢١١٫۵٩۵کارگری )بر طبق ارقام ارائه شده توسط صاحبان کارخانهھا که بدون شک تقليل
داده شده است( که در اعتصابات اقتصادی در تمام طول سال  ١٩١٢شرکت کردهاند می باشد.
ما ارقام مربوط به نتايج اعتصابات را در سالھای قبل در نشريات رسمی وزارت بازرگانی و
صنايع که دھۀ قبل از انقالب ) (١٩٠۴-١٨٩۵و سه سال انقالبی ) (١٩٠٧-١٩٠۵را دربر می
گيرد در دست داريم.
بدبختانه اطالعات دارای ارزش مساوی نيستند ،روی آن اطالعات گردآوری شده به وسيلۀ
انجمن صاحبان کارخانهھا به خوبی کار نشده است .آمار رسمی دربارۀ نتايج اعتصابات آنھا را
به سه دسته تقسيم می کند -١:به سود کارگران انجاميده -٢ ،به سود کارخانه داران انجاميده ،و
 -٣به مصالحه انجاميده .آمار صاحبان کارخانهھا ،آنھا را تقسيم می کند به  -١به شکست
کارگران انجاميده -٢ ،به رضايت کامل يا نسبی کارگران انجاميده ،و  -٣اعتصاباتی که نتايج
آنھا مشخص نيست.
دو دسته اطالعات فقط به اين طريق می توانند مقايسه شوند)حتی بطور نسبی( .کارگرانی که در
اعتصاباتی شرکت داشتند که به مصالحه انجاميده يا نتايجش نامشخص بوده ،به دو قسمت
مساوی بين اعتصاباتی که پيروز شده و شکست خورده تقسيم می شوند و در نتيجه ]اعتصابات[
فقط اين دو عنوان را می گيرند )البته تخمينا ً( .اين ھم نتايج مقايسه:

برای ده سال قبل از انقالب
سه سال انقالبی
برای ھمۀ سال
برای ھفت ماه آخر سال

١٩٠۴-١٨٩۵
١٩٠۵
١٩٠۶
١٩٠٧
١٩١١
١٩١٢

شمار اعتصابات
کنندگان
)به ھزار(
۴٢۴
١٫۴٣٩
۴۵٨
٢٠٠
٩۶
١٣٢

شمار اعتصاب کنندگان
در اعتصابات پيروز
)به ھزار(
١۵٩
٧٠۵
٢٣٣
۵٩
۴٩
۵۵

درصد پيروز
٣٧٫۵
۴٨٫٩
۵٠٫٩
٢٩٫۵
۵١٫٠
۴١٫۶

تمام اين ارقام تنھا راجع به اعتصابات اقتصادی ھستند ،و به عالوه اطالعات برای  ١٩١١و
 ١٩١٢ناکامل ھستند .شمار کارگرانی که در کل سال  ١٩١٢در اعتصابات شرکت کردند
) (٢١٢٠٠٠از رقم  ١٩٠٧تجاوز می کند .ھمانگونه که می توان ديد ،سال  ١٩١١سال رکورد
برای موفقيت اعتصابات اقتصادی بود ،حتی سال بسيار موفق انقالبی  ١٩٠۶را نيز پشت سر
گذاشت .در  ١٩٠۶درصد اعتصاب کنندگانی که اعتصابشان پيروز شد  %۵٠٫٩بود و در
 ١٩١١اين رقم به  %۵١رسيد.
اعتصابات در  ١٩١٢کمتر از اعتصابات  ١٩٠۵موفق بودند ) %۴٨٫٩ -١٩٠۵پيروز شد،
 %۴١٫۶ -١٩١٢پيروز شد( ،اما اين اعتصابات بطور متوسط موفق تر از اعتصابات دھۀ
 ١٩٠۴-١٨٩۵بودند) ،(%٣٧٫۵حرفی از  ١٩٠٧به ميان نياوريم) %٢٩٫۵پيروز(.
جالب است که اين ارقام با ارقام اروپای غربی مقايسه شوند .در آلمان در اثنای کل دھۀ اول قرن
بيستم) ١٫٨٩٧٫٠٠٠ (١٩٠٩-١٩٠٠اعتصاب کننده وجود داشت )در روسيه دو سال انقالب به
تنھايی ،فقط اعتصابات اقتصادی را به حساب می آوريم ،به ھمان اندازه حاصل داد( .از اين
ارقام  ۶٩٨٫٠٠٠يا  ٣۶٫٨درصد در اعتصاب خود پيروز شدند ،يعنی کمی کمتر از روسيه در
دھۀ قبل از انقالب .در بريتانيا برای ده سال  ،١٩٠٩-١٩٠٠شمار اعتصاب کنندگان
 ١٫٨٨۴٫٠٠٠بود .از  ١٫٢٣۴٫٠٠٠اعتصاب کننده ۵٨٨٫٠٠٠ ،يا  %۴٧٫۵در اعتصابات خود
پيروز شدند ،يعنی بسيار بيشتر از روسيه در دھۀ قبل از انقالب ،اما کمتر از  ١٩٠۶ ،١٩٠۵و
)١٩١١شمار اعتصاب کنندگانی که در اعتصاب خود پيروز شدند در مورد آلمان و بريتانيا بر
ھمان مبنايی محاسبه شد که برای روسيه(.
شمار اعتصاب کنندگان در روسيه که در اعتصاب خود پيروز شدند تنھا در  ١٩٠۵بيشتر از
شمار اعتصاب کنندگان برای ده سال در آلمان يا بريتانيا بوده است .شخص می تواند از اينجا
قضاوت کند که چه مقدار از قدرت پنھان طبقۀ کارگر ھنوز بکار گرفته نشده است.
نوشته شده در  ٢۵مه ) ٧ژوئن( ١٩١٣
طبع و نشر در پراودا شمارۀ ١٣٣
 ١٢ژوئن ١٩١٣
امضاء ن.
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٩

در استراليا
اخيراً انتخابات عمومی در استراليا انجام شد .حزب کارگر که در مجلس عوام اکثريت داشت –
 ۴۴کرسی از  ٧۵کرسی – شکست خورد .حزب کارگر اکنون  ٣۶کرسی از  ٧۵کرسی را در
اختيار دارد .ليبرالھا اکثريت را کسب کردند ولی اين اکثريت بسيار نا استوار است ،زيرا ٣٠
کرسی از  ٣۶کرسی مجلس اعيان در دست حزب کارگر است.
اين چه کشور سرمايه داری غريبی است که در آن نمايندگان کارگران در مجلس اعيان اکثريت
دارند و تا ھمين اواخر در مجلس عوام نيز اکثريت داشتند و ھنوز ھم خطری نظام سرمايه را
تھديد نمی کند!
ً
يک مخبر انگليسی مطبوعات کارگری آلمان ،وضعی را که غالبا نويسندگان بورژوازی از آن
سوء تعبير می کنند ،تشريح کرد.
حزب کارگر استراليا حتی خود را سوسياليست نيز نمی خواند .در حقيقت اين حزب يک حزب
بورژوا ليبرال است ،ضمن آنکه به اصطالح ليبرالھا در استراليا در واقع محافظه کار ھستند.
اين استفادۀ غريب و ناصحيح از واژهھا در نامگذاری احزاب منحصر به فرد نيست .مثال در
آمريکا برده داران ديروز دمکرات خوانده می شوند ،و در فرانسه دشمنان سوسياليسم ،خرده
بورژواھا ،سوسياليستھای راديکال خوانده می شوند! برای فھميدن اھميت واقعی احزاب،
شخص نبايد که تابلوی آنھا را مورد نظر قرار دھد ،بلکه بايد خصلت طبقاتی و شرايط تاريخی
ھر کشور را در نظر بگيرد.
استراليا يک مستعمرۀ جوان بريتانيا است.
سرمايه داری در استراليا ھنوز بسيار جوان است .کشور تازه دارد شکل يک دولت مستقل به
خود می گيرد .قسمت عمدۀ کارگران کسانی ھستند که از بريتانيا مھاجرت کردهاند .اينھا بريتانيا
را در زمانی ترک کردند که سياست کارگری ليبرال تقريبا ً تسلط يکپارچهای داشت ،وقتی که
تودهھای کارگر انگليسی ليبرال بودند .حتی اکنون نيز اکثريت کارگران ماھر کارخانهھا در
بريتانيا ليبرال يا نيمه ليبرال ھستند .اين نتيجۀ وضع بطور استثنائی مساعد و انحصاری است که
بريتانيا در نيمۀ دوم قرن گذشته از آن بھره مند بود .فقط حاالست که تودهھای کارگر در بريتانيا
به جانب سوسياليسم پيش می روند )اما به آھستگی(.
و در حاليکه در بريتانيا به اصطالح حزب کارگر يک اتحاد بين اتحاديهھای کارگری غير
سوسياليست و حزب کارگر مستقل شديداً فرصت طلب است ،در استراليا حزب کارگر نمايندۀ
خالص اتحاديهھای کارگری کارگران غير سوسياليست است.
رھبران حزب کارگر استراليا مقامات رسمی اتحاديۀ کارگری ھستند ،در ھمه جا اين رھبران
معتدل ترين و خادم ترين »نوکران سرمايه« ھستند ،و در استراليا ھمه صلح جو و صرفا ً
ليبرال.
رشتهھای پيوندی که واليات جداگانه را به صورت استراليائی متحد درآورده ھنوز بسيار سست
ھستند .حزب کارگر بايد که رشد و تقويت اين رشتهھای پيوند و استقرار حکومت مرکزی را
مورد توجه قرار دھد.
در استراليا حزب کارگران آن کاری را انجام داده است که در ساير ممالک به وسيلۀ ليبرالھا
انجام شده ،يعنی تعرفهای واحد برای تمام کشور ،قوانين تعليم و تربيت واحد ،ماليات بر زمين
واحد و قوانين کارخانهای واحد ارائه کرده است.
طبيعتا ً وقتی که استراليا سرانجام رشد و توسعه يافت و بمثابۀ يک کشور سرمايه داری مستقل
استوار گشت ،وضع کارگران فرق خواھد کرد ،ھمانطور که حزب کارگر ليبرال که راه را

برای حزب کارگر سوسياليست باز می کند ،فرق خواھد کرد .استراليا تصوير اوضاعی است
که در تحت آن استثناھايی در قانون امکان پذير است .قانون اين است :يک حزب کارگر
سوسياليست در يک کشور سرمايه داری .استثناء اين است :يک حزب کارگری ليبرال که فقط
برای زمانی کوتاه به وسيلۀ اوضاع ويژهای که برای سرمايه داری بطور کلی نامعمول است،
ظاھر می شود.
آن ليبرالھائی که در اروپا و در روسيه می کوشند که با ذکر مثال استراليا به مردم »تعليم دھند«
که مبارزۀ طبقاتی غير ضروری است ،فقط خود و ديگران را فريب می دھند .فکر پياده کردن
اوضاع استراليا )يک مستعمرۀ جوان توسعه نيافته که به وسيلۀ کارگران ليبرال بريتانيايی
مسکون شده است( در کشورھائی که دولت مدتھای طوالنی است که استقرار يافته است و
سرمايه داری کامال رشد کرده است ،مسخره است.
نوشته شده در  (٢١)٨ژوئن ١٩١٣
چاپ در  ١٣ژوئن ١٩١٣
پراودا شمارۀ ١٣۴
امضاء دبليو
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٩

نبرد روز اول ماه مه به وسيله پرولتاريای انقالبی
يک سال تمام از وقايع لنا و نخستين شورش قطعی در جنبش طبقۀ کارگر انقالبی پس از کودتای
سوم ژوئن سپری شده است .باند سياه تزار و مالکين ،جمعيت اداری و بورژوازی سيصدمين
سالگرد غارتگری ،حمالت وحشيانه تاتاری و ننگ بار کردن روسيه توسط رومانف ھا را جشن
گرفتند .دومای چھارم) (١تشکيل شده و »کار« خويش را آغاز کرده است ،گرچه ھيچگونه
ايمانی به چنين کاری ندارد و کامال ھيجان ضدانقالبی خود را از دست داده است .سردرگمی و
خستگی مفرط جامعۀ ليبرالی را احاطه کرده است] ،جامعهای که[ بدون داشتن ھيچ اميدی
درخواست اصالحات می کند ،حال آنکه غيرعملی بودن جزئی ترين اصالحات را اکنون ديگر
قبول کردهاند.
و اکنون زمان نبرد اول ماه مه توسط طبقۀ کارگر روس فرا رسيده است ،ابتدا در ريگا تمرين
آن شد و سپس به صورت نبردی قاطعانه در سن پترزبورگ در روز اول ماه مه اجرا شد .اين
عمل بمثابۀ غرش رعد و برق ،فضای تاريکی و ترس را از ھم دريد .وظايف سنگين انقالب
قريب الوقوع  ،با تمام عظمت و شکوه خود يکبار ديگر در پيش است ،و نيروھای طبقۀ پيشرو
که رھبری آن را به دست دارند با شايستگی تمام و قاطعانه در مقابل چشمان صدھا انقالبی
قديمی – انقالبيونی که تعقيب جالدان و يا ترک و فرار دوستانشان باعث شکست و خرد شدنشان
نگشته – و نيز در برابر ميليونھا نفر از نسل جديد دمکراتھا و سوسياليستھا بپا خاستهاند.
ھفتهھای قبل از اول ماه مه ،به نظر می رسيد که دولت عقل خود را از دست داده است ،حال
آنکه آقايان کارخانه داران به نحوی رفتار کردند که گويا ھرگز عقلی نداشتهاند .توقيف ھا و
تفتيش ھا تمام نواحی کارگری پايتخت را درھم و برھم کرده بود .وضع اياالت ديگر ھم دست
کمی از پايتخت نداشت .کارخانه داران عاجز شده کنفرانس ھای مختلفی برپا کردند و شعارھای
متناقضی را پذيرفتند .گاه کارگران را تھديد به تنبيه و يا اخراج می کردند ،گاه از پيش امتياز

می دادند و يا به متوقف کردن کارھا رضايت می دادند ،گاھی ھم دولت را برمی انگيختند تا
دست به خشونت بزند ،و گاھی از دولت تقاضا می کردند تا روز اول ماه مه را در شمار
تعطيالت رسمی ثبت نمايد.
ولی با اينکه ژاندارمھا نھايت حرارت خويش را نشان دادند ،با اينکه بخشھای صنعتی را
»تصفيه« کردند ،با اينکه بر اساس آخرين »ليست مظنونين« خويش ،چپ و راست مردم را
توقيف کردند ،کاری از پيش نبردند .کارگران بر خشم ناتوان باند تزار و طبقۀ سرمايه داران
خنديدند و »اطالعيه«ھای تأسف انگيز و تھديد کنندۀ دولت را به باد تمسخر گرفتند .آنھا اشعار
طنزآميزی نوشته و دست به دست و يا دھان به دھان پخش می کردند؛ آنھا »اعالميهھايی« با
کميت کوچک و چاپی بد ،خالصه و مفيد ولی بسيار آموزنده که مردم را به تظاھرات و
اعتصابات دعوت می کردند ،تھيه می نمودند .آنھا شعارھای قديمی ،بی پرده و انقالبی سوسيال
دمکراتھا که در  ١٩٠۵اولين حمله تودهھا عليه استبداد و سلطنت را رھبری کردند ،يادآوری
می نمودند.
روز بعد از اول ماه مه ،روزنامهھای دولتی اعالم نمودند که صد ھزار نفر دست به اعتصاب
زدهاند .روزنامهھای بورژوازی ،با استفاده از نخستين خبرھای تلگراف شده تعداد اعتصاب
کنندگان را صد و بيست و پنج ھزار نفر گزارش کردند )کيفسکايا ميسل( .يکی از خبرنگاران
ارگان مرکزی سوسيال دمکراتھای آلمان تعداد اعتصاب کنندگان را به ميزان  ١۵٠٠٠٠نفر
مخابره کرد و روز بعد کليۀ روزنامهھای بورژوازی رقمی مابين  ٢٠٠٠٠٠ - ٢٢٠٠٠٠نفر را
گزارش کردند .ولی در حقيقت ميزان واقعی اعتصاب کنندگان به  ٢۵٠٠٠٠نفر رسيد!
اما موضوع جالب توجه به غير از تعداد اعتصاب کنندگان روز اول ماه مه – و در واقع بسيار
مھم تر – تظاھرات انقالبی خيابانی بود که توسط کارگران برگزار گرديد .ھمه جا ،در گوشه و
کنار پايتخت جماعت کارگران به خواندن اشعار انقالبی پرداختند و با آوازی بلند در حالی که
پرچم ھای سرخ حمل می کردند و انقالب را فرياد می زدند ساعتھا برعليه پليس و نيروھای
امنيتی که توسط دولت بسيج شده بودند مبارزه کردند .اين کارگران افراطی ترين مريدان تزار
را واداشتند که احساس کنند که مبارزه شان جدی و از روی شوق بوده و پليس با مشتی از افراد
درگير مسئلۀ ساده و مبتذل مانند جريان »اسالوفيل«) (٢روبرو نيست ،بلکه اينان در حقيقت
تودهھای طبقۀ کارگر پايتخت بودند که برخاسته بودند.
اين يک تظاھر واقعا ً عالی و آشکار از اھداف انقالبی طبقۀ پرولتاريا ،از نيروھای انقالبی او که
توسط نسلھای جديد فوالدين و تقويت گشته بود و درخواست انقالبی از مردم و خلق ھای روسيه
بود .سال گذشته دولت و کارخانه داران توانستند با اين مسئله که انفجار لنا قابل پيش بينی نبود
خود را تسکين دھند ،و اينکه نمی توانستند اقدامات و تدارکات فوری برای مبارزه با نتايج چنين
انفجاری را تھيه ببينند ،لکن اينبار سلطنت ،دورانديشی شديدی را به نمايش گذارده بود ،چرا که
وقت زيادی برای تدارک داشتند و »اقداماتی« که انجام شده بود »شديدترين« اقدامات بودند؛
نتيجه اين بود که سلطنت تزار ضعف کامل خود را در مقابله با بيداری انقالبی تودهھای
پرولتاريا نشان داد.
در حقيقت ،يک سال تمام از مبارزۀ اعتصابی پس از واقعۀ لنا نشان داده است عليرغم فريادھای
تأسف آميز ليبرالھا و نوکران بله گويشان عليه »جنون اعتصاب« ،عليه اعتصابات
»سنديکاليستی« ،عليه ترکيب اعتصابات اقتصادی و سياسی ،امسال نشان داده است که
پرولتاريای سوسيال دمکرات چه اسلحۀ عظيم و غيرقابل تعويضی برای تھييج تودهھا ،برای
برپا داشتن آنھا ،و برای کشيدن آنھا به مبارزه در چنين عصر انقالبی برگزيده است .اعتصاب
انقالبی تودهای به دشمن نه مھلت و نه اجازۀ استراحت داد .اين مبارزه حتی به وضع مالی
دشمن نيز صدمه زد و در انظار ھمه جھان حيثيت سياسی ظاھراً »قدرتمند« حکومت تزاری را

لجن مال کرد .اين نبرد بخشھای بيشتر و بيشتری از کارگران را قادر کرد که حداقل قسمت
کوچکی از آنچه را که در سال  ١٩٠۵به دست آورده بودند مجدداً تحصيل کنند و نيز بخشھای
جديدی از مردم زحمتکش را ،حتی عقب مانده ترين آنھا را ،به مبارزه بکشانند .چنين مبارزهای
ظرفيت انقالبی کارگران را تحليل نبرد ،بلکه به صورت اقدام نمايشی منظم و کوتاه مدت بود ،و
در ضمن راه را برای مبارزهای آشکار و باز ھم مؤثرتر و انقالبی تر به وسيله تودهھا به شکل
تظاھرات خيابانی ھموار کرد.
در طول سال گذشته ،ھيچ کشوری در جھان مانند روسيه اين تعداد از مردم را بخاطر مقاصد
سياسی در حال اعتصاب به خود نديده است ،آن ھم چنان اعتصابات با استقامت ،متنوع و با
چنين نيرويی .اين وضعيت به تنھايی و در نھايت نمايانگر حقارت و حماقت نفرت بار آن عاقل
نمايان ليبرال و انحالل طلبانی است که کوشيدند تا تاکتيکھای کارگران روسيه را بين سالھای
 ١٩١٣-١٩١٢با استفاده از معيارھای »اروپائی« دورهھای مشروطه – دورهھايی که اساسا ً
صرف کارھای تدارکاتی جھت اشاعۀ تعليمات سوسياليستی و آگاھی در ميان تودهھا شد –
»تنظيم« نمايند.
برتری عظيم اعتصابات در روسيه بر اعتصابات کشورھای اروپائی ،يعنی پيشرفته ترين
کشورھای جھان ،نمايانگر کيفيتھا و توانايی ھای ويژه کارگران روسی نيست ،بلکه نشانۀ
وضعيت خاص کنونی ،وجود موقعيت انقالبی و رشد مستقيم يک بحران انقالبی می باشد.
ھنگامی که رشد مشابھی از انقالب در اروپا فرا رسد )در آنجا انقالب سوسياليستی خواھد بود و
نه يک انقالب بورژوا دمکراتيک ،مانند کشور ما( ،پرولتاريای پيشرفته ترين کشورھای
سرمايه داری ،دست به آغاز اعتصابات انقالبی نيرومندتر ،تظاھرات و مبارزۀ مسلحانه برعليه
مدافعين بردگی مزدی خواھند زد.
اعتصاب روز اول ماه مه امسال ،مانند اعتصابات  ١٨ماه گذشته در روسيه ،خصوصيتی
انقالبی داشت ،زيرا که نه تنھا از اعتصابات اقتصادی معمول متمايز بود بلکه حتی با آن
اعتصابات تظاھرات آميز و اعتصابات سياسی که تقاضای اصالحات مشروطه نيز می کنند،
برای مثال آخرين اعتصاب بلژيک ،متفاوت است .آنھايی که در قيد جھان بينی ليبرالی ھستند و
ديگر قادر نيستند که امور را از نظر انقالبی بررسی کنند ،قادر نخواھند بود که اين خصوصيت
ممتاز اعتصابات روسيه را درک کنند ،خصوصيتی که کامال بستگی به حالت انقالبی روسيه
دارد .عصر ضدانقالب و آزادی عمل برای افکار مرتدين ،مردمان بسياری از اين نوع را در
پشت سر گذاشته ،حتی آنھايی که مايلند سوسيال دمکرات ناميده شود.
روسيه يک موقعيت انقالبی را تجربه می کند زيرا که ظلم عليه اکثريت مردم – نه تنھا طبقۀ
پرولتاريا بلکه نه دھم توليدکنندگان به ويژه دھقانان – به حداکثر خود رسيده است ،و اين ستم
تشديد شده ،گرسنگی ،فقر ،بی حقوقی ،تحقير مردم ،عالوه بر ھمه ،به طرز کامال آشکاری با
وضع نيروھای مولده روسيه متضاد است ،با سطح آگاھی طبقاتی و خواستھای تودهای که در
سال  ١٩٠۵برانگيخته شدند متضاد است ،با اوضاع ھمه کشورھای ھمسايه – نه تنھا اروپائی
بلکه آسيائی – نيز متضاد است.
اما اين ھمه مطلب نيست .ظلم به تنھايی ،ھر اندازه ھم زياد باشد ،ھميشه موجب پيدايش موقعيت
انقالبی در يک کشور نمی شود .در اکثر موارد برای انقالب تنھا کافی نيست که طبقات پايين
نخواھند تحت شرايط قديمی زندگی کنند .ھمچنين الزم است که طبقات باالئی نيز قادر به
فرمانروائی و حکمرانی به شيوۀ قديم نباشند .و اين ھمان چيزی است که ما امروز در روسيه
مشاھده می کنيم .يک بحران سياسی در جلو چشمان ما به بلوغ خود می رسد .بورژوازی تمام
توان خويش را به کار گرفته است تا ضدانقالب را حمايت کند و »توسعۀ صلح آميز« را بر
مبنای چنين ضدانقالبی تضمين نمايد .بورژوازی به جالدان و اربابھای فئودال ھر قدر پول که

می خواستند داد ،بورژوازی به انقالب ناسزا گفت و آنرا انکار کرد ،بورژوازی چکمهھای
پوريشکويچ و تازيانۀ مارکوف را ليسيد و چاکر آنھا شد ،بورژوازی تئوريھايی بر مبنای مباحث
»اروپائی« بيرون کشيد ،تئوريھايی که انقالب  ١٩٠۵را لوث کرده و آنرا انقالبی »روشنفکر
مآبانه« ،ضعيف ،جنايت آلود ،خيانت کار و چنين و چنانی توصيف کرد.
و ھنوز بورژوازی ،عليرغم وقف کردن اين ھمه از پول ،شرف و وجدان خود – از کادتھا)(٣
گرفته تا اکتبريست ھا – می پذيرد که حکومت مطلقه و مالکان زمين قادر نبودند که »توسعۀ
صلح آميز« را تضمين نمايند ،قادر نبودند که شرايط اساسی برای »قانون« و »نظمی« را مھيا
کنند که بدون آن ھيچ کشور کاپيتاليستی قادر نيست در قرن بيستم ،پھلو به پھلوی آلمان و چين
نوين زندگی کند.
يک بحران سياسی در سطح تمام کشور روسيه مشھود است ،بحرانی که نه تنھا بر قسمتھايی از
سيستم دولتی بلکه بر بنياد آن تأثير خواھد گذاشت ،بحرانی که بر بنياد ساختمان تأثير خواھد
گذاشت و نه بر يک قسمت جانبی و يا فقط يک طبقۀ آن .صرف نظر از اينکه ليبرالھا و انحالل
طلبان ما با چه عبارات چرب و نرمی داير بر اينکه »شکر خدا ما قانون اساسی داريم« يورتمه
بروند و اينکه اصالحات سياسی در دستور روز قرار دارد )فقط اشخاص محدودی رابطۀ
نزديک بين اين دو موضوع را نمی بينند( ،صرف نظر از اينکه چه مقدار از اين درازگوئی
اصالح طلبانه بيرون می ريزد ،حقيقت اين است که حتی يک نفر انحالل طلب و يا ليبرال ھم
نمی تواند در اين موقعيت ھيچ راه اصالح طلبانهای را نشان دھد.
وضعيت تودۀ مردم روسيه ،بدتر گرديدن موقعيت آنھا به واسطه سياست ارضی جديد )که زمين
داران فئودال بايد به عنوان آخرين وسيلۀ نجات خويش به آن می چسبيدند( ،اوضاع بين المللی،
و طبيعت بحران سياسی عمومی که در کشور ما شکل گرفته است – چنين است جمع کل شرايط
عينی که وضع روسيه را به صورت يک موقعيت انقالبی درآورده است چرا که اجرای وظايف
يک انقالب بورژوائی با دنبال کردن سير فعلی و با وسايلی که در دست حکومت و طبقات
استثمارگر وجود دارد غيرممکن است.
چنين است وضع اجتماعی ،اقتصادی و سياسی ،چنين است روابط طبقاتی در روسيه که باعث
ظھور نوع ويژهای از اعتصابات گشته است که در اروپای مدرن غيرممکن است ،اروپای
مدرنی که ھمۀ انواع مرتدھا می خواھند نمونهای از آن را به عاريت بگيرند ،آن ھم نمونهای از
شرايط کنونی »مشروطيت« و نه از انقالبھای گذشته بورژوازی)که از پرتو آن انقالب آيندۀ
پرولتاريا خواھد درخشيد( .نه ظلم به طبقات پايين و نه بحران در ميان طبقات باال قادر است
موجب انقالب گردد؛ آنھا فقط می توانند موجب زوال يک کشور شوند مگر اينکه آن کشور
برخوردار از يک طبقۀ انقالبی باشد که بتواند حالت منفعل ستم را به يک حالت فعال انقالب و
قيام تبديل نمايد.
نقش يک طبقۀ واقعا ً پيشرفته ،طبقهای که حقيقتا ً قادر باشد تودهھا را به انقالب بکشاند ،طبقهای
که بتواند روسيه را از زوال برھاند ،فقط توسط پرولتاريای صنعتی ايفا خواھد شد .اين وظيفهای
است که توسط اعتصابھای انقالبی پرولتاريا عملی می گردد .اين اعتصابات ،که ليبرالھا از آن
نفرت دارند و انحالل طلبان قادر به درکش نيستند ،عبارتند از)بر طبق قطعنامۀ فوريۀ
» (R.S.D.L.Pيکی از مؤثرترين وسايل غلبه بر بی تفاوتی ،نا اميدی و تفرقه در ميان
پرولتاريای کشاورز و دھقانان  ...و آنھا را به سوی متمرکزترين ،ھمزمان ترين و گسترده ترين
عمليات انقالبی می کشاند(۴)«.
طبقۀ کارگر ،تودهھای زحمتکش و مردم تحت استثمار را که از حقوق اساسی خويش محروم
بوده و در نااميدی به سر می برند به عمل انقالبی می کشاند .طبقۀ کارگر ،به آنھا مبارزۀ
انقالبی می آموزد ،آنھا را برای عمل انقالبی تربيت می کند و برای آنھا تشريح می کند که

چطور از مخمصه رسته و چگونه رھائی خويش را به دست بياورند .طبقۀ کارگر آنھا را نه تنھا
در حرف ،بلکه در عمل آموزش می دھد] ،آموزشی[ با مثالھای عينی و نه مثالھايی از
ماجراجوئی ھای قھرمانان تکرو بلکه حاصل از عمل انقالبی تودهای که خواستھای اقتصادی و
سياسی را درھم آميختهاند.
چقدر اين افکار ساده و روشن به افکار ھر کارگر صادقی که فقط اصول مقدماتی تئوری
سوسياليسم و دمکراسی را فرا گرفته نزديک است! و چقدر دور از روشنفکران خائن به
سوسياليسم و دمکراسی که در روزنامهھای انحالل طلب به ]جريان[ »مخفی« ناسزا گفته و
استھزايشان می کنند و به ساده لوحان اطمينان می دھند که ايشان »نيز سوسيال دمکرات«
ھستند.
نبرد اول ماه مه پرولتاريای سن پترزبورگ که از طرف پرولتاريای تمام روسيه حمايت می
شد ،بار ديگر به وضوح به آنھايی که چشم بينا و گوش شنوا دارند اھميت تاريخی جريان
انقالبی مخفی در روسيه امروزی را نشان داد .تنھا سازمان حزب  R.S.D.L.Pدر سن
پترزبورگ )کميته سن پترزبورگ( حتی روزنامهھای بورژوازی را مجبور کرد که قبل از اول
ماه مه ھمچنين در روز  ٩ژانويه و در روز عيد سيصدمين سالگرد رومانف ھا و ھمچنين ۴
آوريل يادآور شوند که اعالميهھای کميته سن پترزبورگ بارھا و بارھا در کارخانهھا ديده شده
است.
اين اعالميهھا به قيمت فداکاريھای عظيمی تھيه می شوند .بعضی از اوقات آنھا از نظر ظاھر
اصال دلپسند نيستند .بعضی از آنھا ،مثال دعوت به تظاھرات روز  ۴آوريل ،فقط ساعت و محل
تظاھرات را در  ۶خط اعالم می کند که به وضوح به صورت مخفی و با عجله بسيار در
چاپخانهھای مختلف و با چاپھای مختلف تھيه شده .ما کسانی را داريم )از به اصطالح »سوسيال
دمکراتھا«( که وقتی دربارۀ اين شرايط »کار زيرزمينی« صحبت می کنند ،با پوزخند کينه
جويانه لب برچيده و می پرسند»:اگر تمام حزب محدود به جريان مخفی می شد ،چند عضو می
داشت؟ دويست يا سيصد تا؟« )شمارۀ ) ٩۵(١٨١لوچ را ببينيد ،يک ارگان خائن در دفاع
»سرمقالهای«اش از آقای سدوف که شجاعت غم انگيز برای اعتراف به انحالل طلب بودن را
دارد .اين شمارۀ لوچ پنج روز قبل از نبرد اول ماه مه منتشر شد .يعنی درست در ھمان زمانی
که جريان مخفی در حال آماده کردن اعالميهھا بود!( .آقايان دان ،پوترسف و شرکاء که چنين
اظھار نظرھای وقيحانهای می کنند بايد بدانند که تا سال  ١٩٠٣ھزاران پرولتر در صفوف
حزب بودهاند و  ١۵٠ھزار نفر در  ١٩٠٧و حتی ھمين حاال ھزاران و دھھا ھزار کارگر به
عنوان اعضای جريان مخفی  R.S.D.L.Pاعالميهھای جريان مخفی را چاپ و پخش می کنند.
اما آقايان انحالل طلب می دانند که آنھا به خرج جريان مخفی ،تحت حمايت »قانونيت«
استوليپينی از رد قانونی اکاذيب پليدشان و »شکلکھايشان« که از دروغھايشان نيز پليدتر است،
در امان ھستند.
ببينيد که تا چه حد اين اشخاص پست تماس خود را با جنبش تودهای طبقۀ کارگر و کار انقالبی
بطور کلی از دست دادهاند! و آن ھم با استفاده از معيارھای خود که تعمداً ً◌ جھت مناسب بودن
برای ليبرالھا تحريف شده است .شما برای يک لحظه ممکن است فرض کنيد که »دويست يا
سيصد« کارگر در سن پترزبورگ در کار چاپ و توزيع اين اعالميهھای مخفی شرکت
داشتهاند.
نتيجه چيست؟ »دويست و يا سيصد« کارگر ،پيشقراوالن پرولتاريای سن پترزبورگ ،مردمی
که نه تنھا خود را سوسيال دمکرات می خوانند ،بلکه مانند سوسيال دمکراتھا نيز عمل می کنند،
مردمی که بخاطر اين عمل مورد احترام و قدردانی تمام طبقۀ کارگر روسيه ھستند ،مردمی که
راجع به يک »حزب بزرگ« ياوه سرائی نمی کنند بلکه در واقع تنھا حزب سوسيال دمکرات

مخفی موجود در روسيه را تشکيل می دھند ،اين مردم اعالميهھای مخفی را چاپ و پخش می
کنند .انحالل طلبان لوچ )که به وسيلۀ سانسورچيان استوليپين حمايت می شوند( با استھزاء به
»دويست يا سيصد نفر«» ،جريان مخفی« و اھميت »غلو شده« آن و غيره می خندند.
ناگھان معجزهای رخ می دھد! طبق تصميمی که به وسيله نيم دوجين از اعضاء کميسيون
اجرائی کميتۀ سن پترزبورگ گرفته می شود ،اعالميهای توسط »دويست يا سيصد نفر« چاپ و
توزيع می گردد –  ٢۵٠ھزار نفر چون پيکری واحد در سن پترزبورگ برمی خيزند.
اعالميهھا و نطقھای انقالبی کارگران در ميتينگھا و تظاھرات از يک »حزب علنی طبقۀ
کارگر«» ،آزادی اجتماعات« يا اصالحاتی از اين نوع – خيال پردازيھايی که به وسيلۀ آن
ليبرالھا مردم را اغفال می کنند – صحبت نمی کنند .آنھا از انقالب به عنوان تنھا راه رھائی
صحبت می کنند .آنھا از جمھوری به عنوان تنھا شعاری صحبت می کنند که در مقابل
دروغھای ليبرالی مبنی بر اصالحات ،نشان دھندۀ تغييری است که برای تضمين آزادی
ضروری است ،نشان دھندۀ نيروھای بالقوهای است که آگاھانه جھت دفاع از آن برمی خيزند.
دو ميليون سکنۀ سن پترزبورگ اين درخواستھا برای انقالب را که تا قلب تمام بخشھای
زحمتکش و ستمديدۀ مردم نفوذ می کند ،می بينند و می شنوند .تمام سن پترزبورگ از يک مثال
واقعی در مقياس تودهای درمی يابند که راه نجات واقعی کدام است و چه چيزی در ورای
صحبت ليبرالھا دربارۀ اصالحات وجود دارد .تماس ھزاران نفر کارگر با ھم – و صدھا
روزنامۀ بورژوازی ،که حداقل به صورت خالصه مجبور به گزارش اکسيون تودهای سن
پترزبورگ شدند – در سراسر روسيه اخبار مربوط به مبارزۀ اعتصابی پيگير پرولتاريای
پايتخت را پخش می کند .ھم تودۀ دھقانی و ھم دھقانانی که در خدمت ارتش ھستند اخبار مربوط
به اين اعتصابات ،درخواستھای انقالبی کارگران و مبارزۀ آنھا را برای يک جمھوری و جھت
مصادرۀ زمينھای کشاورزی به نفع دھقانان را می شنوند .اعتصابات انقالبی ،به آھستگی اما با
اطمينان ،تودهھای مردم را برای انقالب تھييج ،بيدار ،روشن و متشکل می کند.
»دويست يا سيصد نفر« از »مردم مخفی« بيان کنندۀ منافع و نيازھای ميليونھا و دھھا ميليون
ھستند ،آنھا حقيقت وضع نااميدکننده را برايشان نقل می کنند ،چشمان آنھا را نسبت به ضرورت
مبارزۀ انقالبی بازمی کنند و ايمان آنھا را به اين مسئله قوی می کنند ،آنھا را مسلح به شعارھای
صحيح می سازند و اين تودهھا را از زير نفوذ پرطمطراق و کامال جعلی شعارھای اصالح
طلبانۀ بورژوازی نجات می دھند .و »دو يا سه« دوجين انحالل طلب در ميان قشر روشنفکر ،با
استفاده از پولی که در خارج و از ميان بازرگانان ليبرال برای اغفال کارگران ناآگاه جمع آوری
می شود ،ھمان شعارھای بورژوازی را در ميان کارگران می برند.
اعتصاب روز اول ماه مه ،مانند تمام اعتصابات انقالبی سالھای  ،١٩١٣-١٩١٢سه اردوگاه
سياسی را که روسيۀ امروز بر طبق آن تقسيم شده است ،روشن ساخته است .اردوگاه جالدان و
اربابان فئودال ،سلطنت و پليس مخفی .اين اردوگاه حداکثر تالش خود را با تمسک به روشھای
بيرحمانه کرده است و در حال حاضر در مقابله با تودهھای کارگر عاجز است .اردوگاه
بورژوازی ،که ھمۀ آن ،از کادتھا گرفته تا اکتبريستھا ،فرياد و فغان راه انداختهاند و طالب
اصالحات ھستند و خود را با اين تفکر که اصالحات در روسيه امکان پذير است ،مضحکه می
کنند .اردوگاه انقالب ،تنھا اردوگاھی است که بيان کنندۀ خواست تودهھای تحت ستم است.
تمام کارھای ايدئولوژيکی ،ھمه کارھای سياسی در اين اردوگاه تنھا توسط سوسيال دمکراتھای
مخفی انجام می شود ،به وسيلۀ کسانی که به خوبی می دانند تا چگونه از ھر نوع فرصت قانونی
با روح سوسيال دمکراسی استفاده کنند و بطور جدائی ناپذيری با طبقۀ پيشرو ،يعنی طبقۀ
پرولتاريا پيوند دارند .ھيچ کس از پيش نمی تواند بگويد که آيا اين طبقۀ پيشرو می تواند با
موفقيت رھبری تودهھا را در تمام مسير منتھی به انقالب پيروزمند ھدايت کند يا خير .ولی اين

طبقه وظيفۀ خود را – رھبری تودهھا به چنان راه حلی – عليرغم تمام دودلی ھا و خيانتھای
ليبرالھا و آنھايی که »ھمچنين سوسيال دمکرات« ھستند ،انجام خواھد داد .تمام عناصر زنده و
حياتی سوسياليسم روسی و دمکراسی روسی ھم اکنون و به تنھايی بر اساس مثال مبارزۀ
انقالبی پرولتاريا و تحت رھبری آن در حال آموزش ھستند.
نبرد روز اول ماه مه امسال ،به ھمه جھان نشان داده است که پرولتاريای روسيه با ثبات قدم
مسير انقالبی خود را طی می کند ،مسيری که جدا از آن ھيچ راه نجاتی برای روسيه که اکنون
در حال زنده به گور شدن و زوال است وجود ندارد.
و  .ای  .لنين
 ١۵ژوئن ١٩١٣
سوسيال دمکرات شماره ٣١
کليات آثار جلد ٣١
توضيحات
 -١مجلس مشاورۀ نمايندگان که حکومت تزاری در سال  ١٩٠۵قصد تأسيس آن را داشت )و.
ای .لنين جلد فارسی کليات صفحه .(٨٧٧
 -٢منظور تظاھرات اسالوفيل است که در  ١٨ ،١٧و  ٢۴مارس ) ٣٠و  ٣١مارس و  ۶آوريل(
 ١٩١٣توسط ناسيوناليستھای مرتجع پس از پيروزی صربھا و بلغارھا بر ترکيه در جنگ اول
بالکان در سن پترزبورگ برگزار شد.
 -٣کادت يا حزب دمکرات مشروطه طلب .اين حزب ،حزب عمدۀ بورژوازی روسيه يعنی
حزب بورژوازی ليبرال سلطنت طلب بود که در اکتبر سال  ١٩٠۵تأسيس يافت .کادتھا که
دمکراتيسم جعلی را وسيله استتار خود قرار داده و حزب خود را »آزادی خلق« ناميده بودند،
می کوشيدند تا دھقانان را به سوی خود جلب کنند .آنھا سعی داشتند تزاريسم را با شکل سلطنت
مشروطه حفظ نمايند .کادتھا بعدھا به حزب بورژوازی امپرياليستی تبديل شدند .پس از پيروزی
انقالب سوسياليستی اکتبر کادتھا بر ضد جمھوری به توطئهھا و طغيانھای ضدانقالبی دست
زدند )آثار منتخب لنين در يک جلد – چاپ فارسی – صفحه .(٨٧٧
 -۴کليات آثار لنين جلد  ١٨صفحه .۴۵٧

جنگ طبقاتی در دابلين
در دابلين ،پايتخت ايرلند – شھری که از نوع شھرھای کامال صنعتی نيست ،با سکنۀ نيم ميليون
– مبارزۀ طبقاتی که در تمام شئون زندگی جامعۀ سرمايه داری در ھمه جا رخنه می کند ،تا به
حد جنگ طبقاتی پيش رفته است .پليس کامال وحشی شده؛ پليسھای مست به کارگران آرام حمله
می کنند ،به خانهھا می ريزند ،پيران ،زنان و کودکان را آزار می دھند .صدھا کارگر )بيش از
 ۴٠٠نفر( زخمی شدهاند و دو نفر کشته – اينھا تلفات اين جنگ ھستند .تمام رھبران برجستۀ
کارگران دستگير شدهاند .مردم برای صلح آميزترين سخنان به زندان افکنده می شوند .شھر
مانند يک اردوگاه نظامی است.

چه اتفاقی افتاده است؟ چگونه چنين جنگی می تواند در کشوری آزاد ،آرام ،با فرھنگ و متمدن
درگير شود؟
ايرلند چيزی مانند لھستان بريتانيا است ،شايد بيشتر شبيه گاليسيا باشد تا لھستان که به وسيلۀ
ورشو ،لودز و دومبرووسکی نمايندگی می شود .ستم ملی و ارتجاع کاتوليک کارگران اين
کشور بدبخت را تبديل به گدا کردهاند است ،و دھقانان را به بردگان بی رمق ،نادان و کودن
روحانيت ،و بورژوازی را به صورت ستون پياده نظام با نقاب ميھن پرستانه ،متشکل از
سرمايه داران ،مستبدين حاکم بر کارگران تبديل کرده و سرانجام حکومت را تبديل به يک دار و
دستۀ قداره بند که عادت به ھر نوع خشونتی دارد.
در حال حاضر ناسيوناليستھای ايرلندی )يعنی بورژوازی ايرلند( پيروزند .بورژوازی ايرلند
زمينھا را از مالکان انگليسی می خرد ،حکومت مستقل خودش را به دست می آورد )حکومت
ملی  Home Ruleمعروفی که برای آن چنين مبارزۀ سرسخت طوالنی بين ايرلند و انگليس
جريان داشته است(؛ آنھا به آزادی بر کشور »خودی« با شرکت کشيشان ايرلندی »خودی«
حکومت خواھند کرد.
بله بورژوازی ناسيوناليست ايرلند پيروزی »ملی« خود را ،يعنی پختگی خود را در »امور
دولت« با اعالم جنگ تا سرحد نابودی با جنبش کارگری ايرلند جشن می گيرد.
يک حاکم  Lord-Lieutenantانگليسی در دابلين زندگی می کند ،اما در حقيقت قدرت او کمتر
از رھبر سرمايه دار دابلين است که شخصی به نام مرفی  ، Murphyناشر ]روزنامۀ[ استقالل
)»استقالل«  -ای وای بر من!( ،سھامدار اصلی و مديرعامل ترامواھای دابلين ،و سھامدار در
بسياری کار و کسبھای سرمايه داری دابلين است .مرفی از طرف تمام سرمايه داران ايرلندی
اعالم داشته است که حاضر است که ھفتصد و پنجاه ھزار پوند )تقريبا ً ھفت ميليون روبل( برای
نابود کردن اتحاديهھای کارگری ايرلند خرج کند.
و اين اتحاديهھا به صورتی عالی شروع به رشد کردهاند .کارگران ايرلندی ،که بصيرت و
آگاھی طبقاتی می يابند ،اراذل بورژوازی ايرلند را که در کار جشن گرفتن پيروزی »ملی«
خود ھستند تحت فشار قرار می دھند .کارگران ايرلندی در شخص رفيق الرکين  ، Larkinدبير
اتحاديۀ کارگران حمل و نقل ايرلند ،رھبری با استعداد يافتهاند .الرکين ناطقی برجسته و مردی
با انرژی جوشان ايرلندی است که معجزاتی در بين کارگران غير ماھر انجام داده است – آن
تودۀ کارگران بريتانيائی ،که غالبا ً به وسيلۀ روحيۀ ملعون خرده بورژوايی ،ليبرال و اشرافی
کارگران ماھر بريتانيائی از کارگران پيشرو جدا گشتهاند.
روح جديدی به اتحاديهھای کارگری ايرلندی دميده شده است .کارگران غير ماھر بطور بی
نظيری جان تازه به اتحاديهھای کارگران دميدهاند .حتی زنان شروع به سازمان يافتن کردهاند –
چيزی که قبال در ايرلند کاتوليک مذھب سابقه نداشت .اينطور به نظر می رسد که دابلين از
لحاظ سازمانھای کارگری به يکی از شھرھای پيشگام در تمام بريتانيای کبير تبديل می شود.
کشوری که در گذشته با کشيشھای چاق شکم گنده و کارگران فقير ،گرسنه و ژنده پوشی که حتی
در يکشنبهھا لباسھای مندرس خود را می پوشيدند زيرا که بنيۀ خريد لباس يکشنبه نداشتند،
مشخص می شد .اين کشور گرچه در زير يوغ ملی دوگانه و سه گانه است ،شروع به تبديل
شدن به کشوری با يک لشکر سازمان يافتۀ کارگران کرده است.
بله ،مرفی ،اعالن جنگ صليبی بورژوازی عليه الرکين و »الرکينيسم« کرد .در ابتدا دويست
کارگر تراموا از کار اخراج شدند تا به اعتصابی در اثنای جشن دامن زده و کل مبارزه را تلخ
کنند .اتحاديۀ کارگران حمل و نقل اعالم اعتصاب کرد و خواستار بازگشت مجدد کارگران
برکنار شده گشت .مرفی نقشۀ بستن در به روی کارگران را ريخت .کارگران با بر زمين
گذاردن ابزارھا تالفی کردند .جنگ در سراسر جبھه برپا شد .خشم به جوش آمد.

الرکين – ضمنا ً او نوۀ الرکين مشھوری است که در  ١٨۶٧برای شرکت در جنبش آزاديبخش
ايرلند اعدام شد – نطقھای آتشين در ميتينگھا کرد .در اين نطقھا الرکين خاطرنشان ساخت که
حزب بورژوازی انگليس ،دشمن حکومت ملی ايرلند ،آشکارا به فراخوان مقاومت در برابر
حکومت پرداخته ،تھديد به انقالب می کرد ،به سازمان دادن مقاومت مسلحانه در برابر حکومت
ملی پرداخته و مطلقا ً بی امان ،کشور را سرشار از درخواستھای انقالبی می کرد.
اما آنچه که ارتجاعيون و شوونيستھای انگليسی کارسون ،لندوندری ،و بونار الو )پوريشکويچ
ھای انگليسی ،ناسيوناليستھايی که ايرلند را زجر می دھند( ممکن است انجام دھند ،کارگران
سوسياليست ممکن نيست که انجام دھند .الرکين دستگير شد .ميتينگی که به وسيلۀ کارگران
فراخوانده شده بود قدغن شد.
لکن ايرلند روسيه نيست .کوشش برای از ميان بردن حق تجمع موجب برخاستن طوفانی از
نفرت گرديد .محاکمه الرکين ضروری شد .در محاکمه الرکين متھم گرديد و در واقع مرفی را
در جايگاه متھم نشانيد .با سؤال پيچ کردن شاھدھا ،الرکين ثابت کرد که مرفی در شب
دستگيريش ،مکالمهای طوالنی با حاکم داشته است .الرکين اعالم داشت که پليس جيره خوار
مرفی است و ھيچ کس جرأت انکار ادعای او را نکرد.
الرکين به قيد ضمانت آزاد شد )آزادی سياسی را نمی توان به يک ضربه نابود کرد( .الرکين
اعالم داشت که در ميتينگی حاضر خواھد شد ،و مھم نيست که اتفاقی بيافتد .و مسلما ً او بطور
ناشناس در ميتينگ حاضر شد ،و شروع به صحبت کردن با جمعيت نمود .پليس او را شناخت،
دستگير کرد و کتک زد .برای دو روز چماق ديکتاتوری پليس در گردش بود ،جمعيت را چماق
می زدند ،با زنان و کودکان وحشيانه رفتار می کردند .پليس به خانهھای کارگران ريخت.
کارگری به نام نوالن را که عضو اتحاديۀ کارگران حمل و نقل بود آنقدر زدند تا جان سپرد.
کارگر ديگری نيز بر اثر جراحات وارده ،مرد.
روز پنج شنبه  ۴سپتامبر ) ٢٢اوت به تقويم قديم( مراسم تدفين نوالن انجام شد .کارگران دابلين
در دستهای  ۵٠٠٠٠نفری در پس تابوت رفيق خود حرکت کردند .وحشيگريھای پليس تخفيف
يافت ،جرأت نکردند که مزاحم جمعيت شوند ،و نظمی نمونه برقرار شد .يک پيرمرد ايرلندی به
خبرنگاری آلمانی گفته بود»:اين تظاھرات با شکوه تر از تظاھراتی است که برای تدفين پارنل
) Parnellرھبر ملی نامدار ايرلند( انجام شد«.
حوادث دابلين مشخص کنندۀ نقطۀ عطفی در تاريخ جنبش کارگری و سوسياليسم در ايرلند است.
مرفی تھديد کرده است که اتحاديهھای کارگری ايرلند را نابود می کند .او فقط موفق شده است
که آخرين بقايای نفوذ بورژوازی ناسيوناليست ايرلند را بر روی کارگران ايرلندی نابود کند .او
کمک به پوالدين کردن جنبش انقالبی مستقل طبقۀ کارگر در ايرلند کرد که آزاد از ھر گونه
تعصبات ملی گرايانه است.
اين مطلب بالفاصله در کنگرۀ اتحاديهھای کارگری که در اول سپتامبر) ١٩اوت به تقويم قديم(
در منچستر گشايش يافت ديده شد .حوادث دابلين ھيئتھای نمايندگی را – عليرغم مقاومت
رھبران فرصت طلب اتحاديهھای کارگری با روحيۀ خرده بورژوايی آنھا و تحسينی که برای
کارفرمايان دارند – شعله ور ساخت .از ھيئت نمايندگی کارگران دابلين استقبال عمومی به عمل
آمد .نماينده پارتريج  ،Partridgeرئيس ھيئت مديرۀ اتحاديۀ مھندسان شعبۀ دابلين دربارۀ
خشونتھای نفرت انگيزی که در دابلين به وسيلۀ پليس انجام شد ،صحبت کرد .يک دختر جوان
کارگر وقتی که پليس به خانۀ او ھجوم آورد ،تازه به بستر رفته بود .او در قفسه پنھان شد ،ولی
موھای او را کشيدند و بيرونش آوردند .پليسھا مست بودند .اين »انسانھا« )اگر که شخص بتواند
آنان را انسان بخواند( يک پسر بچۀ ده ساله و حتی يک کودک پنج ساله را کتک زدند! پارتريج
دو بار به جھت نطق کردن ،که خود قاضی پذيرفته بود که صلح آميز بوده ،توقيف شد .پارتريج

گفت »مطمئن ھستم که اکنون اگر بخواھم که دعای خداوند را در انظار بخوانم دستگير خواھم
شد«.
کنگرۀ منچستر يک ھيئت نمايندگی به دابلين فرستاد .در دابلين بورژوازی دوباره اسلحۀ
ناسيوناليسم را برداشت )درست مانند بورژوازی ناسيوناليست لھستان ،يا در اوکرائين يا در
ميان يھوديان!( و اعالم کرد که »انگليسيھا را نبايد کاری در خطۀ ايرلند باشد!« اما خوشبختانه
*
ناسيوناليستھا قبال نفوذ خود را بر کارگران ايرلندی از دست داده بودند.
سخنانی که در کنگرۀ منچستر ابراز شدند از نوعی بودند که برای مدتی طوالنی شنيده نشده بود.
قطعنامهای طرح شد مبنی بر اينکه تمام کنگره به دابلين منتقل شود و اعتصابی عمومی در تمام
بريتانيا سازمان داده شود .اسميلی  Smillieرئيس ھيئت مديرۀ اتحاديۀ معدنچيان اظھار داشت
که روشھای بکار گرفته شده در دابلين کارگران بريتانيايی را وادار می کند که به انقالب متوسل
شوند و استفاده از سالح را بياموزند.
ً
تودهھای کارگر بريتانيائی به آھستگی اما مطمئنا راه جديدی در پيش می گيرند – آنھا دفاع از
امتيازات کوچک اشرافيت کارگری خود را بخاطر مبارزۀ بزرگ قھرمانانۀ خود ،بخاطر يک
نظام جديد اجتماعی رھا می کنند .و موقعی که در اين راه قرار گرفتند ،کارگران بريتانيائی ،با
انرژی و سازمان خود ،سوسياليسم را سريعتر و ايمن تر از ھر جای ديگر به وجود خواھند
آورد.
سورنايا پراودا شمارۀ ٢٣
 ٢٩اوت ١٩١٣
ناخ پوت شمارۀ ۵
 ٣٠اوت ١٩١٣
امضاء و
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کار در مجامع قانونی
قطعنامۀ تابستان  ،١٩١٣کنفرانس مشترک کميتۀ مرکزی ح.ک.س.د.ر و مقامات حزب
 -١در دورۀ کنونی تجديد حيات مبارزۀ اقتصادی و سياسی طبقۀ کارگر ،بخصوص ضروری
است که فعاليتھا به تمام مؤسسات قانونی طبقۀ کارگر گسترش يابد )اتحاديهھای کارگری،
کلوپھا ،مؤسسات به نفع بيماران ،انجمنھای تعاونی و مانند آن(.
 -٢تمام فعاليتھا در مؤسسات قانونی طبقۀ کارگر نبايد با روحيۀ بيطرفی انجام داده شوند بلکه
بايد در رابطه با روح تصميمات کنگرۀ ح.ک.س.د.ر در لندن و کنگرۀ بين المللی اشتوتگارت
باشند .سوسيال دمکراتھا بايد برای تمام سازمانھای طبقۀ کارگر از گسترده ترين گروهھای طبقۀ
کارگر عضوگيری کنند و مصراً از تمام کارگران صرف نظر از عقيدۀ حزبی آنھا بخواھند که
به آنھا بپيوندند .اما خود سوسيال دمکراتھا در اين مؤسسات بايد خود را به صورت گروھھای

* ناسيوناليستھای ايرلندی اکنون ابراز نگرانی می کنند که الرکين يک حزب کارگری مستقل ايرلندی سازمان
خواھد داد که اجباراً بايد در اولين مجلس ملی ايرلند به حساب آورده شود.

حزبی شکل بدھند و با فعاليتھای دامنه دار و منظم ،نزديک ترين روابط بين مؤسسات و حزب
سوسيال دمکرات را برقرار کنند.
 -٣تجربۀ بين المللی و جنبش طبقۀ کارگر خود روسيه به ما می آموزد که الزمست که از ابتدای
کار اين سازمانھا )اتحاديهھای کارگری ،جماعات تعاونی ،کلوپھا و غيره( بکوشيم که ھر يک
از آنھا را تبديل به يکی از پايگاھھای حزب سوسيال دمکرات می کنيم .اين کنفرانس مصراً از
تمام اعضای حزب می خواھد که اين وظيفۀ مھم را در نظر داشته باشند ،زيرا که اين بخصوص
در روسيه ،که انحالل طلبان منظما ً می کوشند که جماعات قانونی را عليه حزب بکار گيرند ،از
کارھای ضروری است.
 -۴کنفرانس معتقد است که در تعيين ھيئتھای نمايندگی برای مؤسسات به نفع بيماران ،در تمام
فعاليتھای اتحاديهھای کارگری و غيره الزمست ،در حاليکه وحدت کامل جنبش و تسليم اقليت به
اکثريت را حفظ می کنيم ،سياست حزب را تعقيب نمائيم ،و انتخاب ھواداران حزب برای تمام
پستھای مسئوليت دار و غيره را تأمين نمائيم.
 -۵برای جمع بندی تجارب فعاليتھای عملی در مؤسسات قانونی طبقۀ کارگر مطلوب است که
کنفرانسھای متواترتری با شرکت اعضای فعال در سازمانھای قانونی محلی طبقۀ کارگر ترتيب
داده شود و بيشترين شمار ممکن از نمايندگان اعضای گروھھای حزب که در اين انجمنھای
قانونی فعاليت می کنند به کنفرانسھای عمومی حزبی دعوت شوند.
تحرير در سپتامبر ١٩١٣
انتشار در دسامبر ١٩١٣
در جزوۀ
»تذکرات و تصميمات تابستان  ١٩١٣کنفرانس مشترک کميتۀ مرکزی ح.ک.س.د.ر و مقامات حزب«
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از » مواد مورد مناقشه در داخل گروه سوسيال دمکرات دوما «
خواست کارگران آنطور که به وسيلۀ اتحاديهھای کارگری سن پترزبورگ نشان داده شد
چيست؟
بر ھمگان روشن است که کارگران فلزکار رشديافته ترين و پيشرفته ترين بخش طبقۀ کارگر
ھستند ،نه تنھا در سن پترزبورگ ،بلکه در سراسر روسيه ،و نه تنھا در روسيه بلکه در سراسر
جھان.
ھيچ کس نمی تواند انکار کند – و در روزی که کارگران فلزکار تشکيل جلسه دادند ،خود
انحالل طلبان اين را پذيرفتند – که کارگران فلزکار پيشگامان تمام طبقۀ کارگر روسيه ھستند.
ميتينگ کارگران فلزکار سن پترزبورگ چه چيزی را ثابت کرد؟
جلسه برای انتخاب کميتۀ اجرائی بود .دو ليست نامزدی وجود داشت.
يک ليست در روزنامۀ انحالل طلبان طبع و نشر شده بود و به وسيلۀ آنھا پشتيبانی می شد که
شامل نامھای تعدادی انحالل طلب بنام بود.
ليست ديگر که در پراودا چاپ شده بود ضد انحالل طلب بود.
انحالل طلبان متقلبانه ليست خود را به عنوان تصميم اتحاديه بيرون دادند ،اما تقلب آنھا به آنان
کمک نکرد.

در ميتينگ کارگران فلزکار در حدود  ٣٠٠٠نفر شرکت کرده بودند .از اينھا فقط حدود ١۵٠
نفر رأی خود را به نامزدھای ليست انحالل طلبان دادند.
اين به روشنی کامل خواست کارگران دارای آگاھی طبقاتی و پيشرفته را آشکار کرد .کارگران
به ھيچ وجه اجازه نمی دھند که نام انحالل طلبی ذکر شود.
از بين تمام اتحاديهھای کارگری در سن پترزبورگ ،تنھا اتحاديۀ کارگران چاپخانهھا ھنوز از
انحالل طلبان پشتيبانی می کند) ،(١و به اين وسيله خود را از بقيۀ کارگران سن پترزبورگ
منفرد می نمايد .اما حتی در آنجا ،بايد در نظر گرفته شود که ھمه چيز »باب ميل« انحالل
طلبان نيست .آيا افراد زيادی در بين شاگردان مغازهھا ،نجارھا ،طالکاران و نقره کاران ،خياط
ھا و نانواھا ،کارگران ساختمانی ،مستخدمين ميخانهھا و مانند آن می توان يافت که انحالل
طلبان را تحسين کنند؟ آنھا چند نفر ھستند و کجايند؟ آيا تعداد زيادی از اين تحسين کنندگان را
می توان در مؤسسات فرھنگی و آموزشی يافت؟ شواھد بسيار کمی از آنھا وجود دارد! و ھنوز
انحالل طلبان در بدگويی کردن از »جريان مخفی« و »ديوانگی اعتصاب« ،در دفاع از قانونی
بودن در پناه اصالحات استوليپين ،ادعا می کنند که ھر چه که قانونی است از آنھا حمايت می
کند! روشنفکران طبقۀ کارگر چه کسی را پشتيبانی می کند؟ در آخرين شمارۀ روزنامه مان،
 ١٠۶دانشجوی طبقۀ کارگر مراتب تھنيت خود را به شش نفر ]منظور  ۶نمايندۀ بلشويک در
دومای چھارم است[ اظھار داشتند و انحالل طلبان را محکوم کردند.
در تعقيب رھبری انحالل طلبان ،ھفت نماينده به خواست اکثريت کارگران ريشخند می زنند.
اين مطلب با انتخابات دوما ،با جمع آوری پول برای روزنامهھا ،با ميتينگ کارگران فلزکار ،با
تمام فعاليتھای جنبش قانونی و با جنبش بيمۀ فعلی )پشتيبانی که ھفته نامۀ بيمه در جواب به
تقاضای شش نمايندۀ کارگران ابراز داشت( ثابت شده است.
ھفت نمايندهای که به خواست اکثريت کارگران ريشخند می زنند بايد نتيجۀ گريز ناپذير آنرا اگر
در تعقيب خواست خودشان در مخالفت با اکثريت کارگران اصرار کنند ،بخاطر داشته باشند.
زا پراودو شمارۀ ٢٢
 ٢٩اکتبر ١٩١٣
مجموعه آثار لنين ،جلد ١٩
توضيحات
 -١در مجموعۀ »مارکسيسم و انحالل طلبی« توضيحی دربارۀ اين عب ارت وج ود دارد»:آش کار
است که حتی اين اتحاديۀ ھم اکنون شروع به رويگردانی از انحالل طلبان کرده است«.

نارودنيک ھا و انحالل طلبان در جنبش اتحاديۀ کارگری
يک پذيرش ذيقيمت
در شمارهھای اخير روزنامۀ نارودنيکھای چپ در کنار شکايات راجع به »دسته بندی گرائی«
ما)پراوديستھا( ،پذيرش ذيقيمتی از جانب چندين نارودنيک راجع به نظريات آنھا دربارۀ
موضوع مھم جنبش اتحاديۀ کارگری می يابيم که موافق با نظريات انحالل طلبان است .ما
ھميشه اينرا گفتهايم ،اما مسلما ً خوشايند است که اين اعتراف را از مخالفين خود بشنويم.

»در مورد اين مسئله ما عميقا ً از بلشويکھا متمايز ھستيم ،بلشويکھا که اتحاديهھا را حريم
مخصوص خود می دانند]![  ...نقطه نظر منشويکھا ]به علتی نارودنيکھا بجای »انحالل طلبان«
می گويند »منشويکھا«[ دربارۀ اتحاديه بمنزلۀ يک سازمان خارج از دسته بنديھا مطابق است با
نظر ما ]نارودنيکھا[ .اين شايد بخاطر روابط خوب ما با منشويکھا در فعاليتھای گذشته باشد«.
اين مطلب در ورنايا ميسل شمارۀ  ۶نوشته شده بود.
ھمان روزنامۀ نارودنيک چپ اضافه می کند که »خط مشی انتخاب شده به وسيلۀ آن
اتحاديهھايی که در آنھا نارودنيکھای چپ متصدی بودهاند ،به ھيچ وجه متفاوت از خط مشی
اتحاديهھای به اصطالح انحالل طلب نيست«.
يک پذيرش فوق العاده صادقانه و ذيقيمت! بنا به گفته خودشان چنين معلوم می شود که
نارودنيکھای ما »که بطور ترسناکی چپ ھستند« در جنبش اتحاديهھای کارگری دقيقا ً به ھمان
طريقی رفتار می کنند که انحالل طلبان.
نتيجه بلوکھا )توافقات و اتحادھا( بين انحالل طلبان و نارودنيکھا است عليه مارکسيستھا ،چيزی
که مکرراً در مطبوعات ما ذکر شده است.
ستويکايا ميسل نارودنيکی حتی صادقانه از اين دسته بندی بين نارودنيکھای چپ و انحالل
طلبان عليه مارکسيستھا دفاع می کند.
ستويکايا ميسل شمارۀ  ٢می نويسد که»:در طول دورۀ کنونی برتری پراوديستھا در سازمانھای
اتحاديۀ کارگری  ...ھيچ چيز وحشتناک يا عجيبی در توافقات موقتی بين نارودنيکھا و لوچيستھا
*
وجود ندارد«.
انحالل طلبان چنين رک گو نيستند .آنھا می دانند که »چنين چيزھايی« انجام می شوند ،اما از
آنھا صحبت نمی کنند .خود را سوسيال دمکرات ناميدن و در عين حال متحد يک حزب بيگانه
عليه سوسيال دمکراتھا شدن »تاکتيکی« است که فقط می توان آنرا نھانی تعقيب کرد.
اما اين ھيچ چيز را تغيير نمی دھد .اتحاد بين انحالل طلبان و نارودنيکھا در جنبش اتحاديۀ
کارگری )و در اجتماعات آموزشی( يک حقيقت است .و در وضعيت کنونی گريز ناپذير است.
انحالل طلبان و نارودنيکھا به وسيلۀ دشمنی مشترک خود نسبت به مارکسيسم ثابت قدم ،در تمام
زمينهھای فعاليت متحد گرديدهاند .آنھا در فعاليت اتحاديهھای کارگری بر اين اساس که ھر دو
نمايندگان »بيطرف گرائی از روی ضعف« و »خواه نخواه بيطرف گرائی« ھستند متحد
گشتهاند .نه انحالل طلبان و نه نارودنيکھا ھيچکدام نفوذ حقيقی ای در جنبش اتحاديهای ندارند.
اگر چه اقليتی ناتوانند ،اينان تقاضای »برابری« با مارکسيستھا را دارند .اين تقاضا از نقطه
نظر »تئوريک« فقط از نظر بيطرف گرائی قابل دفاع است .از اينرو »بيطرف گرائی« تمام
گروھھای دارای نفوذ اندک در جنبش طبقۀ کارگر است.
نارودنيکھا می گويند که آنھا با انحالل طلبان »فقط به قصد حفظ ناگروه گرائی سازمانھای
کارگری عليه مطالبات افراطی پراوديستھا«)ستويکا ميسل شمارهھای  ٢و  (۴متحد می شوند.
اين »مطالبات« پراوديستھا چيست؟ آيا درب ھيچ اتحاديه يا انجمنی را بر روی کارگرانی که
دارای نظر سياسی ای متفاوت از نظر آنھا ھستند بستهاند؟ آيا »برچسبی« بر ھيچ اتحاديهای
* آقای بوريس ورونف نويسندۀ مقاله ،در ح الی ک ه چش مانش از تعج ب گ رد ش ده ،مث الی از ي ک »دس ته بن دی
گرائی« باور نکردنی را نق ل م ی کن د .اينک ه در ميتين گ ھيئ ت اجرائي ۀ يک ی از اتحادي هھا »آنھ ا مس ئلۀ کم ک
کردن به مطبوعات پراوديست و مسائل تکنيکی مربوط به نشر )چگونگی بھب ود مکاتب ات ،بخش ھا و غي ره( را
مورد بحث قرار دادند «.چه وحشتناک! عجب جنايتی اس ت ک ه ب ه روزنام های ک ه ن ه دھ م ک ارگران پيش رو را
متحد می کند با مکاتبه و نظاير آن کمک شود! بعد از اين چط ور نارودنيکھ ا م ی توانن د جل وی خودش ان را از
اينکه در آغوش انحالل طلبان بيافتند بگيرند؟

چسباندهاند؟ آيا ھيچ سازمانی را دچار انشعاب کردهاند؟ آنھا ھيچ کاری از اين قبيل نکردهاند!
مخالفين ما حتی يک مدرک از اين نوع نقل نکردهاند و نمی توانند چنين کنند .منظور آنھا از
»مطالبات افراطی« پراوديستھا آنست که پراوديستھا نمی خواھند پيوندی با سياست خرده
بورژوائی نارودنيکھا و انحالل طلبان داشته باشند ،و در حاليکه تسليم اکثريت کارگران در يک
اتحاديۀ معين می شوند ،برای نفوذ عقايد مارکسيستی خود می جنگند.
ما ھيچگاه گناھانی را که به ما نسبت می دھند مرتکب نشدهايم .اين نارودنيکھا و انحالل طلبان
ھستند که آن گناھان را مرتکب شدهاند و اين ھم مدارک .چند سال پيش نارودنيکھا اکثريت را
در اتحاديۀ کارگران راه آھن به دست آوردند .چنين اتفاقی نه به جھت حمايت کارگران از آنھا
بلکه به جھت حمايت کارمندان راه آھن از آنھا و به جھت ساير شرايط اتفاقی روی داد.
نارودنيکھا چه کردند؟ فوراً »برچسبی« بر اتحاديه چسباندند ،آنرا مجبور کردند »موضع«
خاص خود را بگيرد ،سوسيال دمکراتھا و کارگران غيرحزبی را بيرون کردند ،و آنان را
مجبور نمودند که اتحاديهای موازی آن برای خود تشکيل دھند.
آن کار واقعا ً يک »مطالبۀ افراطی« بود .آنھا شتابيدند تا اولين پيروزی شانسی خود را با
برچسب زدن مستحکم کنند .اين واقعيت که نارودنيکھا اين کار را در اتحاديهھای ديگر نمی کنند
نه بخاطر آنست که آنان بسيار با فضيلت ھستند ،بلکه به جھت آنست که نفوذ آنھا ھمه جا در
ميان کارگران بسيار ناچيز است.
اين دربارۀ انحالل طلبان نيز صادق است .وقتی که آنان بر اتحاديۀ کارگران فلزکار تسلط
داشتند ،آنرا به صورت يک شعبه از سازمان انحالل طلبان درآوردند .نشريۀ اتحاديه مقاالتی
تحريک کننده عليه »جريان مخفی« منتشر می کرد)شمارۀ  ٢٠ناش پوت  Nash Putص ،٢
متاليست) (١شمارۀ  ٣و غيره( ،گرچه ھيچ ميتينگ عمومی متشکل از اعضای اتحاديه ھرگز
مشی انحالل طلبان را نپذيرفت.
چنين است حقايق واقعی .منظور آنھا از »مطالبات افراطی« پراوديستھا اين است که
پراوديستھا می کوشند که کارگران را وادارند که امور خود را به وسيلۀ رأی اکثريت حل و
فصل نمايند .اگر در يک ميتينگ عمومی کارگران فلزکار ،پراوديستھا  ٣٠٠٠رأی آوردند و
انحالل طلبان و نارودنيکھا روی ھم رفته صد يا دويست رأی ،از ما انتظار می رود که بنام به
اصطالح »ناگروه گرائی« قبول کنيم که  ٣٠٠٠برابر است با  !٢٠٠اينست معنی ناگروه گرائی
انحالل طلبان – نارودنيکھا.
ما از بيطرف گرائی دفاع نمی کنيم؛ ما مخالف آن ھستيم .اما ما ،مانند نارودنيکھا و انحالل
طلبان وقتی که بطور اتفاقی اکثريت را در اتحاديهای به دست می آورند ،رفتار نمی کنيم .تنھا
گروھھای ضعيف و بدون ھيچ اصولی در اولين »پيروزی« عقل خود را از دست می دھند و
می شتابند پيروزی خود را به وسيلۀ اکثريت يک رأی يا مانند آن مستحکم کنند .آنھا در چنين
حالی از فرط ھيجان و در شتاب اينکه مبادا چنين فرصت طالئی را از دست دھند ،عجوالنه در
»اصول« خود تجديدنظر می کنند ،بيطرفی خود را از ياد می برند و برچسبی بر آن می
چسبانند .مارکسيستھا چنان رفتار نمی کنند .آنھا ميھمانان اتفاقی جنبش کارگری نيستند .آنھا می
دانند که دير يا زود تمام اتحاديهھا موضع آنھا را بر مبنای مارکسيسم قبول خواھند کرد .آنان
مطمئن ھستند که آينده متعلق به عقايد آنھاست ،و بنابراين حوادث را به زور خلق نمی کنند ،به
اتحاديهھا سيخ نمی زنند ،و به آنھا برچسب نمی چسبانند يا آنھا را منشعب نمی کنند.
آنھا با مداومت و اطمينان تبليغات مارکسيستی خود را انجام می دھند .با حوصله مارکسيسم را
به کارگران می آموزند ،از زندگی درس می آموزند ،و ھيچ معاملهای در بين گروھھای فاقد
اصول آنان را از جاده منحرف نمی کند.

زمانی بود که انحالل طلبان امروز تقاضا داشتند که اتحاديهھای کارگری بايد اتحاديهھای حزبی
باشند و نمايندگی رسمی در حزب داشته باشند .زمانی بود که نارودنيکھا اتحاديۀ کارگران راه
آھن را مجبور کردند که رسما ً به متابعت از برنامۀ آنھا قسم بخورند .امروز ھر دو به جھات
کامال مخالف چرخيدهاند ،و موضع بيطرف گرائی دارند .آنھا را ضعف سياسی شان مجبور به
اينکار کرده است.
ما راه قديم خود را تعقيب می کنيم ،که مدتھا پيش اعالم شده و به وسيلۀ تمام مارکسيستھا
پشتيبانی می شود .انحالل طلبان کامال حق دارند که داخل اتحاد با نارودنيکھا شوند .اما اين
اتحادی بر مبنای ترک اصول و ضعف است .راھی که بلوک انحالل طلبان – نارودنيکھا به
اتحاديهھا پيشنھاد می کنند راه کارگران پيشرو نيست.
پوت پراودی شمارۀ ٣٠
 ٧مارس ١٩١۴
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢٠
توضيحات
 Metallist -1ھفته نامه ارگان اتحاديۀ فلزکاران ب ود ک ه در س ن پترزب ورگ از  ٢۶س پتامبر)٩
اکتب ر(  ١٩١١ت ا  (٢۵)١٢ژوئ ن  ١٩١۴منتش ر م ی ش د .ک ال  ۴۵ش ماره از آن منتش ر ش د .ت ا
 ١٩١٣ھيئت اجرائيه و ويراستاران روزنام ۀ اتحادي ه توس ط انح الل طلب ان کنت رل م ی ش دند ام ا
پ س از انتخاب ات ھيئ ت اجرائي ۀ اتحادي ه در م ه  ١٩١٣کنت رل اتحادي ه و نش ريۀ آن ب ه بلش ويکھا
منتق ل ش د .ش مارهھای  (٣٢)٨ ،(٣١)٧و  (٣۴)١٠نش ريه در  ١٩١٣مقال ۀ لن ين »اعتص اب
فلزک اران در  «١٩١٢را منتش ر ک رد .م.س .المينس کی ،ا.ی .ب ادايف و گ.ا .پتروفس کی
نويسندگان نشريه بودند .متاليست پيوندی نزديک با تودهھای طبقه کارگر داشت و نقش مھمی در
متحد کردن آنھا ح ول ح زب بلش ويک داش ت .حکومتھ ای ت زاری مزاحمتھ ايی ب رای اي ن نش ريه
ايجاد کرد .چندين شمارۀ آن توسط پل يس توقي ف ش دند؛ و بع د از ش مارۀ  ٢۴انتش ار نش ريه ب رای
چھار ماه متوقف شد .به دليل سانسور نام نشريه چن دين ب ار تغيي ر ک رد و اس امی مث ل Kuznets
)آھنگر() Nadezhda ،اميد() Yedinstvo ،اتح اد() Nash Put ،راه م ا( و غي ره را ب ر روی
خود گذاشت.
لنين به سرمقاالت نشريات ناخ پوت شمارۀ  ٢٠به تاريخ  ١١اوت  ١٩١١و متاليست شمارۀ  ٣به
تاريخ  ٢٧اکتبر  ١٩١١اشاره می کند.

اشکال جنبش طبقه کارگر

)(١

) تعطيل کارخانه ھا و تاکتيکھای مارکسيستی (
تعطي ل کارخان هھا* ،يعن ی اخ راج دس ته جمع ی ک ارگران ب ه وس يلۀ موافقتنام ۀ مش ترک مي ان
کارفرماي ان ،در ي ک جامع ۀ س رمايه داری ،درس ت ب ه ان دازۀ اعتص اب ،پدي دهای ض روری و
* در ترجم ۀ اي ن مقال ه کلم ۀ  Lockoutب ه ص ورت » تعطي ل کارخان ه « ترجم ه ش ده اس ت .اي ن کلم ه بي انگر
سياستی اس ت ک ه س رمايه داران ب ه ھنگ ام اوج گي ری مب ارزات ک ارگران بک ار م ی برن د ،ب ه اي ن ص ورت ک ه

اجتناب ناپذير است .س رمايه ک ه تم امی س نگينی خ رد کنن دۀ خ ود را ب ر دوش توليدکنن دگان خ رد
خانه خراب و پرولتاريا قرار می دھ د ،پيوس ته تھدي د م ی کن د ک ه ش رايط زن دگی ک ارگران را ت ا
س طح گرس نگی پ ائين آورده و آن ان را محک وم ب ه م رگ از گرس نگی نماي د .و در تم ام کش ورھا
م واردی ب وده اس ت ،حت ی ب ه ص ورت دورهھ ای کام ل از زن دگی ملتھ ا ،ک ه شکس ت مب ارزۀ
کارگران آنھا را به ورطۀ فقر وحشتناک و وحشت از گرسنگی افکنده است.
مقاومت کارگران ،از عمق شرايط زندگيش ان – ف روش ني روی ک ار – نش أت م ی گي رد .تنھ ا در
نتيجۀ چنين مقاومتی است که عليرغم قربانيھای بيشماری که کارگران در ط ی مب ارزه ش ان باي د
بدھن د ،ق ادر خواھن د ب ود ب ه س طحی قاب ل تحم ل در زندگيش ان دس ت يابن د .ام ا س رمايه ھ ر چ ه
متمرکزت ر م ی ش ود ،ش رکتھای مانوف اکتوری گس ترش يافت ه و تع داد بيک اران و ب ی نواي ان ني ز
افزايش می يابد ،و البته در کن ار اينھ ا خواس ت پرولتاري ا ق رار دارد؛ در نتيج ه مب ارزه ب رای ب ه
دست آوردن شرايط مناسب زندگی ،از ھر زمان ديگری مش کل ت ر م ی ش ود .ھزين ۀ زن دگی ک ه
در سالھای اخير به سرعت باال می رود ،معموال ھمۀ کوششھای کارگران را خنثی می سازد.
تشکيالت کارگران ،و در پيشاپيش و مقدم بر ھم ۀ آنھ ا اتحادي هھای ک ارگری ،ب ا ج ذب تودهھ ای
ھ ر چ ه وس يع ت ری از پرولتاري ا ب ه مب ارزۀ س ازمان يافت ه ،مقاوم ت ک ارگران را نقش ه من دتر و
سيستماتيک تر می کنند .اعتصابھا ب ا وج ود ان واع مختل ف اتحادي ه ھ ای ک ارگری سرس ختانه ت ر
م ی ش وند :آنھ ا در تع داد کمت ر رخ م ی دھن د ،ام ا ھ ر مب ارزهای از ابع اد بزرگت ری برخ وردار
است.
تعطيلی کارخانهھا به واسطۀ تشديد مبارزه به وجود می آيند ،و متقابال مبارزه را تشديد می کنند.
پرولتاريا با شرکت در مبارزه و گسترش آگاھی طبقاتی خويش و نيز تشکيالت و تجربي ات خ ود
در مب ارزه ،ھ ر چ ه بيش تر متقاع د م ی ش ود ک ه دگرگ ونی کام ل اقتص ادی جامع ۀ س رمايه داری
ضروری است.
تاکتيکھای مارکسيستی ،شامل تلفيق اشکال مختلف مبارزه ،انتقال ماھرانه از يک شکل به ش کل
ديگر ،افزايش مداوم آگاھی تودهھ ا و گس ترش دامن ۀ فعالي ت مش ترک آن ان ب وده ،ک ه ھ ر ي ک از
اينھا ،بطور جداگانه می تواند تعرضی يا تدافعی باش د ،و ھمگ ی آنھ ا ،مجموع اً ،ب ه ي ک مب ارزۀ
قاطع تر و شديدتر بيانجامند.
روسيه از يک شرايط اساسی برای چنين گسترشی در مبارزه ،آنگونه که در کش ورھای اروپ ای
غربی مشاھده می کنيم ،يعنی دست زدن به مبارزه از طريق اتحاديه ھائی که کامال تثبيت ش ده و
منظما ً گسترش می يابند ،برخوردار نيست.
بر خالف اروپا که مدت زيادی از آزادی سياسی برخوردار بوده است ،جن بش اعتص ابی روس يه
در سالھای  ١٩١٢-١۴از وراء محدودۀ تنگ »ترديوني ونی« فرات ر رف ت .ليبرالھ ا اي ن را منک ر
شدند ،در حاليکه سياستمداران ليبرال – ک ارگری )انح الل طلب ان( از درک آن ع اجز ماندن د ،ي ا
چش مان خ ود را ب ر روی آن بس تند .ام ا حق ايق آنھ ا را وادار س اخت ک ه ب دان اق رار کنن د .در
سخنرانی ميليوکف در دوما ،به ھنگ ام استيض اح درب ارۀ ح وادث لن ا ،پ ذيرش اجب اری ،ھم راه ب ا
تأخير ،مر ّددانه و افالطونی )يعنی نه به ھم راه کم ک م ؤثر ،بلک ه ب ه ھم راه حس رت و افس وس(
اھميت کلی جنبش طبقۀ کارگر کامال صريح بود .انحالل طلبان با صحبتھای ليبراليشان در مورد
»جن ون اعتص اب« و مخالفتش ان ب ا تلفي ق انگيزهھ ای اقتص ادی ب ا انگيزهھ ای ديگ ر در جن بش
اعتصابی )به خواننده يادآوری می کنيم که آقاي ان ي ژوف و ش رکاء در س ال  ١٩١٢ش روع ک رده
بودند که به اين سبک حرف بزنند!( ،باعث برانگيختن بيزاری بر حق کارگران گشتند .به ھم ين
واحدھای توليدی که در آنھا کارگران از تشکل ،آگاھی و روحيۀ انقالبی بااليی برخوردارن د را ب دون توج ه ب ه
سوددھی واحد مربوطه تعطيل می کنند تا کارگران را متفرق و منفعل سازند – مترجم.

دليل است که کارگران مصممانه و آگاھانه ،انح الل طلب ان را در جن بش طبق ۀ ک ارگر ک امال »از
پستشان برکنار کردند«.
ش يوۀ برخ ورد مارکسيس تھا نس بت ب ه جن بش اعتص ابی ھيچگون ه تزل زل ي ا نارض ايتی در مي ان
کارگران پديد نياورد .به عالوه ،مارکسيستھای متش کل ،اھمي ت تعطي ل ش دن کارخان هھا را حت ی
از فوري ۀ  (٢)١٩١٣رس ما ً ارزي ابی ک رده بودن د )حقيق ت اينس ت ،ام ا در عرص های ک ه انح الل
طلب ان ،اي ن بردگ ان ليبرالھ ا ،نم ی بينن د( .پ يش از اي ن ،در فوري ۀ  ،١٩١٣تص ميم رس می
مارکسيس تھا بط ور واض ح و آش کاری از تعطي ل کارخان هھا و ض رورت آنک ه م ا باي د آن را در
تاکتيکھايمان به حساب بياوريم صحبت می کرد .آنھا را چگون ه باي د ب ه حس اب آورد؟ ب ا ک اوش
دقيق در اھميت عملی ھ ر اق دام مش خص ،ب ا تغيي ر ش کل مب ارزه ،ج ايگزين نم ودن )دقيق ا ً ھم ين
کلم ه پيش نھاد ش ده ب ود!( ش کلی ب ه ج ای ش کل ديگ ر ،بط وری ک ه گ رايش عم ومی ،ارتق اء ب ه
اشکال باالتر باشد .کارگرانی که از آگاھی طبقاتی برخوردارند ،به خوبی با موارد مشخصی که
جنبش به اشکال ديگری ارتقاء پيدا کرده و از نقطه نظر ت اريخی ب ه آزم ايش گ ذارده ش ده اس ت،
يعنی چيزی که فقط برای انحالل طلبان کامال »بيگانه« و »نامفھوم« است ،آشنا ھستند.
در بيست و يکم مارس ،به محض آنکه تعطيل کارخانهھا اع الم ش د ،پراوديس تھا ش عار ص ريح
خود را اعالم داشتند :نگذاريد کارفرمايان زمان و شکل عمل م ا را انتخ اب کنن د؛ فع ال دس ت ب ه
اعتصاب نزنيد! اتحاديهھای کارگری و مارکسيستھا متشکل می دانستند و می ديدند که اين شعار
خودشان است که به وسيلۀ ھمان اکثريت پرولتاريای پيشاھنگی تنظيم شده که انتخاب نمايندگانش
را برای »ھيئت بيمه«) (٣تأمين کرد ،و ھ م اکن ون تم ام فعاليتھ ای ک ارگران س ن پترزب ورگ را
عليرغم فريادھای نفاق افکنانه و ليبرالی انحالل طلبان رھبری می کند.
شعار بيست و يکم مارس – حاال دست به اعتصاب نزنيد – شعار کارگرانی ب ود ک ه م ی دانس تند
قادر خواھند بود ش کلی ]از مب ارزه[ را ج ايگزين ش کل ديگ ر آن کنن د ،و م ی دانس تند ک ه دارن د
مبارزه می کنند و به مبارزه شان – از طريق تغيير مداوم اشکال مبارزه – ب رای ارتق اء کل ی ب ه
سطحی باالتر ادامه خواھند داد.
کارگران می دانستند که نفاق افکن ان مي ان جن بش طبق ۀ ک ارگر – انح الل طلب ان و نارودنيکھ ا –
سعی خواھند کرد در اين مورد نيز در ميان کارگران نف اق ايج اد کنن د و از پ يش آم اده بودن د ک ه
در مقابل آنھا ايستادگی کنند.
در بيس ت و شش م م ارس ،گروھھ ای انح الل طل ب و نارودني ک ،مخالف ان خواس ت اکثري ت
کارگران آگاه سن پترزبورگ و روسيه ،مھمالت بورژوايی را که در اردوگاه آن ان بس يار ع ادی
اس ت ،در روزنام ه ش ان چ اپ کردن د .نارودنيکھ ا )ب ه تش ويق انح الل طلب ان( ش روع کردن د ب ه
صحبت کردن از »بی فکری« )کارگران آگاه مدتھاست می دانن د ھ يچکس ب ه ان دازۀ نارودنيکھ ا
بی فکر نيست( در حالی که انح الل طلب ان س خنرانیھای ليبرال ی م ی کردن د )اي ن س خنرانيھا در
پوت پراودی* شمارۀ  ،۴٧م ورد تحلي ل ق رار گرفت ه و محک وم ش دهاند( و اص رار م ی کردن د ک ه
بجای اعتصاب ،کارگران بايستی  ...نه ،نه اينکه به اشکال باالتر مبارزه دست بزنند بلک ه  ...ب ه
عريضه نگاری و »قطعنامه« توسل جويند!
کارگران پيشرو ،توصيۀ ليبرالی و شرم آور انح الل طلب ان و بلب ل زب انی احمقان ۀ نارودنيکھ ا را
به کناری انداخته و راه خود را ادامه دادند.
کارگران ،تصميم قبلی را ،مبنی بر اينکه در م وارد مش خص تعطي ل کارخان هھا ،بايس تی اش کال
معين و باالتر مبارزه با توجه به موارد مشخص جايگزين اعتصاب شود به درستی م ی ش ناختند
و آن را به درستی به کار بستند.
* Put Pravdy

کارفرماي ان نتوانس تند ب ه ھ دف تحري ک آمي ز خ ود از تعطي ل کارخان هھا دس ت يابن د .ک ارگران
مب ارزه را در ص حنهای ک ه دش من ش ان انتخ اب ک رده ب ود نپذيرفتن د؛ در ھم ان موق ع ک ارگران
تصميم مارکسيستھای متشکل را به ک ار بس ته و ب ا ان رژی بيش تر و آگ اه نس بت ب ه اھمي ت جن بش
خويش ،مسير قبلی خود را ادامه می دھند.
» پوت پراودی « شماره ۵۴
چھارم آوريل ١٩١۴
ترجمه شده از جلد بيستم مجموعه آثار لنين ،متن انگليسی
توضيحات
 -١مقالۀ »اشکال جنبش طبقۀ کارگر)تعطيل کارخانهھا و تاکتيکھای مارکسيستی(« در رابط ه ب ا
تعطيل ی کارخان هھا ک ه از ط رف ص احبان کارخان هھای س ن پترزب ورگ در بيس تم م ارس )دوم
آوريل(  ١٩١۴اعالم گرديد ،نوشته شده است.
در م ارس  ،١٩١۴م وارد متع دد مس موميت در مي ان زن انی ک ه در کارخان هھای تريگولني ک در
س ن پترزب ورگ ک ار م ی کردن د مش اھده ش د و باع ث خش م عم ومی و اعتص اب در بخش ی از
پايتخت گرديد .صاحبان کارخانهھای سن پترزبورگ متقابال ب ا تعطيل ی کارخان هھا ج واب دادن د.
ص احبان کارخان هھا گ زارش کردن د در نتيج ۀ تعطيل ی ح دود  ٧٠٠٠٠ک ارگر تنھ ا در ي ک روز
اخراج شدند .ھدف اين کار تحريک کارگران به يک اعتصاب تودهای بود تا از اي ن طري ق بھت ر
بتوانند دامنۀ جنبش کارگری را محدود نمايند .اما کارگران به رھب ری بلش ويکھا تحري ک نش دند.
با توجه به تعطيلی ھا ،اعالم اعتص اب عم ومی غل ط تش خيص داده ش د و پ راودا ک ارگران را ب ه
اشکال ديگر مبارزه مانند ميتينگ ھ ای ت ودهای در کارخانج ات و تظ اھرات انقالب ی در خيابانھ ا
دعوت کرد .کميتۀ سن پترزب ورگ ح زب ک ارگری سوس يال دمک رات روس يه اعالمي های منتش ر
ک رد و در آن از ک ارگران خواس ت ک ه در تظ اھرات چھ ارم آوري ل  ،١٩١۴دوم ين س الگرد
تيراندازيھای لنا شرکت نمايند.
روز موع ود ،روزنام ۀ پ وت پ راودی ب ا س رمقالهای از لن ين منتش ر ش د » -اش کال جن بش طبق ۀ
ک ارگر« .اي ن مقال ه ت ا آنج ايی ک ه ش رايط سانس ور ح اکم اج ازه م ی داد ،ک ارگران را ب ه اج رای
دستورات جلسه کميتۀ مرکزی ح زب ک ارگری سوس يال دمک رات روس يه در کراک و ک ه مش ترکا ً
ھمراه با کارگران اتخ اذ ش ده و در آن ض رورت ي افتن »ش يوهھای جدي د مب ارزه برعلي ه تعطيل ی
کارخانهھا« و نيز »ميتينگھای انقالب ی و تظ اھرات انقالب ی خياب انی« ب ه ج ای اعتص اب سياس ی
ذکر شده بود ،دعوت می کرد .لنين تأکيد خاصی بر تظاھرات انقالبی به عنوان شکل م ورد ني از
آن زمان مبارزه داشت.
ک ارگران ب ا ي ک تظ اھرات انقالب ی قدرتمن د ب ه درخواس ت ح زب پاس خ دادن د .تظ اھرات را
روزنامهھای بورژوايی گزارش کردند .روزنامۀ انحالل طلب سورنايا رابوچايا گازتا تظ اھرات
را گزارش کرد بی آنکه ذکری از اعالميۀ توزيع ش دۀ کميت ۀ س ن پترزب ورگ ک رده باش د و حت ی
مقالۀ لنين» ،اشکال جنبش طبقۀ کارگر« را نيز مورد حمله ق رار داد .وقت ی ک ه ک ارگران درگي ر
مبارزهای حاد با سرمايه داران بودند ،انحالل طلبان می خواستند ک ه ک ارگران »آرام ش را حف ظ
کنند« و به بلشويکھا به خاطر سازماندھی تظاھرات انقالبی حمله می کردند .لن ين رفت ار انح الل
طلب ان را دھش تناک خوان د و ط رز برخ ورد آن ان را نس بت ب ه تظ اھرات انقالب ی چھ ارم آوري ل،
نمونهای تيپيک از درھم شکستن کار غيرقانونی توصيف کرد .در گزارش کميتۀ مرک زی ح زب
کارگری سوسيال دمکرات روسيه به کنفرانس بروکسل لنين بخش بزرگی را به افشای فعاليتھای

انح الل طلب ان اختص اص داد).ب ه ص فحات  ۵٣۵-۴٩۵جل د بيس تم مجموع ه آث ار لن ين ب ه زب ان
انگليسی مراجعه نماييد(
 -٢اشاره به کنفرانس کميتۀ مرکزی حزب کارگری سوس يال دمک رات روس يه اس ت ب ا ک ارگران
حزبی که به داليل امنيتی مالقات »فوريه« ناميده شده .کنفرانس در کراکو از  ٢۶دسامبر ١٩١٢
ت ا اول ژانوي ۀ  ٨) ١٩١٣ت ا  ١۴ژانوي ۀ  (١٩١٣ب ا حض ور لن ين ،ن.ک .کروپس کايا ،ن.ر.
شاگوف ،ا.ی .بادايف ،گ.ا .پتروفسکی و ديگران برگزار شد .س ازمانھای غيرق انونی ح زب در
سن پترزبورگ ،منطقۀ مسکو ،جنوب ،اورال و قفقاز در مالق ات حض ور داش تند .رياس ت جلس ه
با لنين بود که گزارشی دربارۀ »اعتالی انقالبی ،اعتصابات و وظايف حزب«» ،ط رز برخ ورد
به انحالل طلبان و وحدت« )متن اين گزارشھا در دست نيس ت( ب ه ص ورت ط رح مق دماتی تھي ه
ک رده ،و تم امی قطعنام هھا را تنظ يم نم ود .و ني ز »گ زارش« کميت ۀ مرک زی ح زب ک ارگری
سوسيال دمکرات روسيه را ھم نوشت.
»کنفرانس« تصميماتی در م ورد مھ م ت رين م وارد جن بش طبق ۀ ک ارگر اتخ اذ نم ود بط ور مث ال:
وظ ايف ح زب در رابط ه ب ا اع تالی انقالب ی ن وين و جن بش رو ب ه رش د اعتص ابی ،س اختمان
تش کيالت غيرق انونی ،ک ار گ روه سوس يال دمک رات در دوم ا ،مب ارزۀ انتخ ابی ب رای بيم ه،
مطبوع ات ح زب ،س ازمانھای مل ی سوس يال دمکراتي ک ،مب ارزه برعلي ه انح الل طلب ی و اتح اد
حزب پرولتری.
تصميمات کنفرانس نقش مھمی در تحکيم حزب و اتحاد آن ،ھمچنين در گسترش و منسجم ک ردن
ارتباط با تودهھا و نيز اتخاذ شيوهھای جديد حزبی مطابق با جنبش رو ب ه رش د طبق ۀ ک ارگر ايف ا
کرد.
» -٣مبارزۀ انتخاباتی برای بيمه« اشاره به مبارزهايست که در رابطه با انتخابات مؤسسات بيمه
اوج گرف ت .مب ارزۀ انتخاب اتی در پ ائيز  ١٩١٢پ س از تص ميم دول ت ت زاری در بيس ت و س وم
ژوئن  ١٩١٢دربارۀ قانون بيمۀ کارگران که تنھا  ١٢درصد آنان را درب ر م ی گرف ت آغ از ش د.
بلشويکھا از اين انتخابات برای تبليغات انقالبی استفاده کردند و وارد مبارزه برای دست يافتن به
سازمانھا و مؤسسات قانونی ک ارگری ش دند .ب ا تلفي ق فعاليتھ ای ق انونی و غيرق انونی ،بلش ويکھا
موفق شدند نفوذ خود را بر ارگانھای بيمه برقرار کنند .انتخابات »ھيئت بيمه« در مارس ١٩١۴
برگ زار ش د و گروھھ ای ک ارگری ب رای ام ور بيم ه تح ت نظ ارت »ھيئ ت« تش کيل داده ش د ک ه
نشريۀ بلشويکھا »وپروسی استراخووانيا« )مسائل بيمه( ارگان رسمی آن شناخته می شد.

وظايف ما
بررسی مختصری از تاريخ مطبوعات طبقۀ کارگر در روسيه و منشأ پراودا کرديم .سعی
نموديم نشان دھيم که چطور تاريخ طوالنی جنبشھای دمکراتيک در روسيه منجر به تشکيل يک
جنبش مستقل دمکراتيک طبقۀ کارگر زير پرچم ايدئولوژيک مارکسيسم شد ،و اينکه چگونه ٢٠
سال تاريخ مارکسيسم و جنبش طبقۀ کارگر در روسيه ،در نتيجۀ مبارزۀ طوالنی پيشگامان طبقۀ
کارگر عليه تمايالت فرصت طلبانۀ خرده بورژوائی ،منجر به گرد آمدن اکثريت کثيری از
کارگران دارای آگاھی طبقاتی به دور پراودا شد ،که با خيزش مشھور جنبش طبقۀ کارگر در
بھار  ١٩١٢خلق شده بود.
ديدهايم که چگونه در طول عمر دو سالۀ روزنامه ،کارگران پراوديست دارای آگاھی طبقاتی ،به
وسيلۀ کوششھای خود در ايجاد کردن ،پشتيبانی ،تقويت و رشد منظم يک روزنامۀ مارکسيستی

کارگران ،از نظر ايدئولوژيکی و نيز تا حدودی از نظر سازمانی ،متحد گشتند .با پافشاری،
تأکيد بر پيوستگی خود با مارکسيستھای سازمان يافتۀ دورۀ تاريخی پيش کردند ،بدون شکستن
ھيچکدام از تصميمات آنھا ،بنای جديدی را بر پايهھای قديم گذاشتند و بدون طفره و بطور
سيستماتيک به سوی ھدفھايی که دقيقا ً بر طبق مارکسيسم ثابت قدم بيان شده بود ،به پيش می
روند .بدين گونه کارگران پراوديست حل وظيفهای تاريخی را که بطور غيرمعمولی مشکل است
شروع کردند.
دشمنان بسيار ،و مشکالت بيشمار ھم داخلی و ھم خارجی در دورۀ  ١٩١١-١٩٠٨در راه
جنبش کارگری بپاخاستند .در ھيچ کشوری در دنيا جنبش طبقۀ کارگر پيش از اين موفق نشده
است که از چنين بحرانھايی پيروز بيرون بيايد ،در حاليکه استمرار ،خصوصيت سازمان يافته،
وفاداری خود به تصميمات ،برنامهھا و تاکتيکھای کھن را حفظ کرده باشد.
اما کارگر روسی – يا صحيح تر بگوئيم ،کارگران روسيه – در اينکار موفق شدند؛ آنھا
توانستند از بحرانی که بطور باور نکردنی دردناک بود با نشان پيروزی بيرون آيند ،به گذشته
وفادار بمانند و استمرار سازمانی را حفظ کنند ،در حاليکه در اشکال جديد تربيت کردن
نيروھای خود تبحر يافتند ،و روشھای جديد تعليم و بسيج نسلھای تازۀ کارگران برای حل مسائل
قديمی اما ھنوز حل نشدۀ تاريخی به روشھای کھن يافتند.
از بين تمام طبقات جامعۀ روسيه فقط طبقۀ کارگر روسيه در اينکار موفق شد – البته نه به جھت
آنکه اين طبقه در سطحی باالتر از کارگران ساير کشورھا قرار گرفته بود ،برعکس طبقۀ
کارگر روسيه ھنوز از نظر سازمانی و آگاھی طبقاتی عقب تر از آنھا ھستند .اين طبقه در اين
کار موفق شد ،به جھت آنکه فوراً بر تجارب کارگران تمام جھان تکيه زد ،بر تجارب آنھا از
نظر تئوری ،و دستاوردھای آگاھی طبقاتی آنھا ،علم آنھا و تجربۀ آنھا ،که به وسيلۀ مارکسيسم
جمع بندی شده است و بر تجربۀ عمل کارگران کشورھای ھمسايه با کارھای عالی مطبوعاتی و
سازمانھای تودهای.
کارگران پراوديست که از خط مشی خود در سخت ترين و دردناک ترين دورهھا عليه سرکوب
از خارج و عليه نااميدی ،شکاکی ،بزدلی و خيانت در داخل حفاظت کردهاند ،اکنون می توانند با
آگاھی کامل و قطعيت به خود بگويند که :ما می دانيم که در جادۀ صحيح قرار داريم ،اما فقط
نخستين قدمھا را در طول آن جاده برمی داريم و دشواريھای اصلی ھنوز در جلوی ما قرار
دارند ،ھنوز بايد کارھای بسيار زيادی انجام دھيم تا موقعيت خود را کامال مستحکم کنيم و
فعاليتھای آگاھانۀ ميليونھا کارگر پايمال شده ،منفعل و عقب مانده را ارتقاء دھيم.
بگذار »ھمسفران« خرده بورژوای کارگران که برده وار از ليبرالھا پيروی می کنند در انظار
عموم به استھزاء عليه »جريان مخفی« عليه »تبليغ کردن روزنامهھای غيرقانونی« سخن
بگويند؛ بگذار که دربارۀ »قانونيت« سوم ژوئنی خيال پردازی کنند .ما طبيعت شکستنی آن
»قانونيت« را می شناسيم ،ما درسھای تاريخی اھميت يک روزنامۀ غيرقانونی را فراموش
نخواھيم کرد.
با رشد بيشتر کار »پراوديستی« خود ،ما با رشد دادن بخش کامال روزنامهای خود دست در
دست تمام بخشھای ديگر ،امر کارگران را پيش خواھيم برد.
پوت پراودی بايد با تيراژی سه ،چھار و پنج برابر امروز توزيع گردد .ما بايد يک ضميمۀ
مربوط به اتحاديهھای کارگری در بياوريم ،و در ھيئت تحريريه نمايندگانی از تمام اتحاديهھای
کارگری و گروھھای کارگری داشته باشيم .روزنامۀ ما بايد ضميمۀ منطقهای)مسکو ،اورال،
قفقاز ،بالتيک ،اوکرائين( داشته باشد .ما بايد – عليرغم ھمۀ ناسيوناليستھای بورژوا و خرده
بورژوای ھمۀ ملتھا بدون استثناء – وحدت کارگران ھمۀ مليتھای روسيه را استحکام بخشيم ،و

برای اين قصد ،ضمناً ،ضميمهھايی را در روزنامۀ خود شروع کنيم که به جنبش کارگران
مليتھای مختلف روسيه تخصيص يافته باشد.
ھم بخش خارجی پوت پراودی و ھم شرح تاريخچۀ زندگی سازمانی ،ايدئولوژيکی و سياسی
کارگران دارای آگاھی طبقاتی بايد چندين مرتبه گسترش يابد.
ما بايد يک وچرنايا پراودا  Vechernaya Pravdaی کوپکی ايجاد کنيم .پوت پراودا در شکل
حاضر خود برای کارگران دارای آگاھی طبقاتی ضروری است و ھنوز بايد توسعه يابد ،اما
برای کارگران معمولی ،برای آدمھای عادی و برای ميليونھا انسان که ھنوز به جنبش جلب
نشدهاند ،بسيار گران ،بسيار دشوار و بسيار بزرگ می باشد .کارگران پيشرفته ھرگز آنان را
فراموش نخواھند کرد ،زيرا اين کارگران می دانند که جدائی حرفهای ،ظھور يک اشرافيت
کارگری و جدائی آن از تودهھا به مفھوم تنزل و حيوان صفت کردن کارگران و تبديل آنھا به بی
فرھنگان بيچاره ،نوکرانی رقت انگيز است ،و به مفھوم از دست دادن تمام اميد به رھايی آنھا
است.
احتياج به شروع يک وچرنايا پراودای يک کوپکی است و پخش آن به تعداد دويست ھزار يا
سيصد ھزار نسخه در بين تمام اليهھای تودهھای کارگر و نيمه کارگر ،که به آنھا روشنی جنبش
طبقه کارگر در جھان را نشان دھد ،و آنھا را ملھم از ايمان به قدرت خودشان کند ،به جانب
وحدت سوق دھد و کمکشان کند که به مرتبۀ آگاھی طبقاتی کامل ارتقاء يابند.
ما بايد با درجهای بسيار باالتر از آنچه که اکنون ھست ،سازمان دھی را برای خوانندگان پوت
پراودی در کارخانهھای مختلف آنھا ،محلهھای آنھا و غيره تأمين کنيم و شرکتی فعال تر در
برقراری تماس و اداره و توزيع روزنامه داشته باشيم .بايد کارگران را واداريم که نقش منظمی
در کارھای مربوط به ھيئت تحريريه به عھده گيرند.
ما بايد در واقع مقدار بسيار بيشتر از آنچه که ھست داشته باشيم! نمی توانيم سياھۀ ھر چيزی را
که احتياج داريم در اينجا بدھيم؛ ما حتی مسخره)و بدتر( می بوديم اگر می کوشيديم که در اينجا
تمام زمينهھا يا حتی زمينهھای اصلی کار خود را برشماريم!
ما می دانيم که در مسير صحيحی ھستيم .ما می دانيم که دست در دست کارگران پيش نگر تمام
کشورھا ،قدم برمی داريم .ما می دانيم که اين زمينۀ کار ما فقط بخش کوچکی از کل است ،و
اينکه ما ھنوز در ابتدای جادۀ طوالنی خويش به جانب آزادی ھستيم .اما ما ھمچنين می دانيم که
در اين مسير ھيچ چيزی در روی زمين نمی تواند پيشرفت ما را متوقف سازد.
رابوچی شمارۀ ١
 ٢٢آوريل ١٩١۴
مجموعه آثار لنين ،جلد ٣۶

آنچه که نبايد از جنبش کارگری آلمان تقليد کرد
کارل لژين يکی از مھم ترين و پر مسئوليت ترين نمايندگان اتحاديهھای کارگری آلمان ،اخيراً
گزارشی از بازديد خود از آمريکا به صورت يک کتاب نسبتا ً حجيم تحت عنوان »جنبش
کارگری در آمريکا« منتشر کرده است.
به عنوان يک نمايندۀ بسيار برجستۀ بين الملل و ھمچنين جنبش اتحاديۀ کارگری آلمان ک.لژين
به بازديد خود صورت يک رويداد ويژه داد ،می توان گفت که رويدادی مھم در سطح دولت.

لژين سالھا مذاکره را دربارۀ اين بازديد با حزب سوسياليست آمريکا و فدراسيون کارگری
آمريکا ،سازمان اتحاديۀ کارگری به رھبری گومپرز مشھور )يا شايد تقريبا ً رسوا( دنبال کرد.
وقتی که لژين شنيد که کارل ليبکنخت به آمريکا می رود ،رفتن ھمزمان با او را رد کرد »تا
بدين وسيله از ظاھر شدن ھمزمان دو سخنگو که نظرياتشان دربارۀ تاکتيکھای حزب و اھميت
و ارزش بعضی شاخهھای جنبش کارگری کامال منطبق نبود ،در اياالت متحده احتراز کند«.
ک.لژين اطالعات زيادی دربارۀ جنبش کارگری در آمريکا گردآوری کرد ،اما نتوانست آنھا را
در کتاب خود که با شرح تکه پارۀ مسافرتش شلوغ شده است ھضم کند ،کتاب از نظر محتوی
کم مايه و از نظر شيوۀ نگارش مبتذل است .حتی مقررات اتحاديهھای کارگری آمريکا که مورد
عالقۀ خاص لژين بود ،مطالعه نشدهاند يا تجزيه و تحليل نشدهاند ،بلکه بطور ناکامل و بدون نظم
ترجمه شدهاند.
حادثۀ بسيار سازندهای در بازديد لژين وجود داشت که به طرز بارزی دو گرايش را در بين
الملل و بخصوص در جنبش کارگری آلمان آشکار کرد.
لژين از مجلس نمايندگان اياالت متحده که به عنوان کنگره شناخته می شود بازديد کرد .لژين که
در کشور تحت تسلط پليس پروس بزرگ شده است ،با عالقه تحت تأثير رسوم دمکراتيک
جمھوری قرار گرفته و با خوشحالی قابل درکی اظھار می دارد که در آمريکا حکومت برای
ھر نمايندۀ کنگره نه تنھا دفتر کار دارای تمام وسائل جديد را تھيه می کند ،بلکه يک منشی که
حقوق او را دولت می پردازد نيز تحت اختيارش می گذارد که به او کمک کند تا بتواند به
وظايف چند جانبۀ خود رسيدگی کند .سادگی و منشی سادۀ نمايندگان کنگره و سخنگوی کنگره
تضاد قابل مالحظهای با آنچه لژين در پارلمانھای اروپائی و بخصوص آلمان ديده بود ،داشت.
در اروپا ،يک سوسيال دمکرات حتی نمی تواند فکر ايراد يک نطق ادای احترام در يک
پارلمان بورژوائی را بکند! اما در آمريکا اين کار به سادگی انجام شد ،و نام سوسيال دمکرات
ھيچ کس را نترساند  ...جز خود آن سوسيال دمکرات را!
در اينجا ،مثالی از شيوۀ بورژوازی آمريکا در کشتن سوسياليستھای متزلزل با مھربانی را
داريم ،و يک شيوۀ فرصت طلبانۀ آلمانی که سوسياليسم را به پاس احترام به بورژوازی
»مھربان« ،مؤدب و دمکرات ،ترک می کند.
نطق ادای احترام لژين به انگليسی ترجمه شده بود )دمکراسی ابداً از شنيدن صدای کسی که به
زبان »خارجی« در پارلمان آن تکلم کند نفرت نداشت(؛ ھر دويست کنگره نشين به نوبت با
لژين به عنوان »مھمان« جمھوری دست دادند و سخنگو مراتب تشکر خود را ابراز داشت.
لژين می نويسد که:
» شکل و محتوی نطق ادای احترام من ،از طرف مطبوعات سوسياليست چه در اياالت متحده و
چه در آلمان با حسن نيت روبرو شد .ولی بعضی از سردبيران در آلمان نتوانستند خاطرنشان
نسازند که نطق من يکبار ديگر ثابت کرد که برای يک سوسيال دمکرات ايراد يک نطق
سوسيال دمکراتيک برای مستمعين بورژوا چه وظيفۀ غيرممکنی است .خوب اگر اين
سردبيران بجای من بودند بدون شک نطقی عليه سرمايه داری و در دفاع از اعتصاب تودهای
ايراد می کردند ،اما من مھم دانستم که به اين پارلمان تأکيد کنم که سوسيال دمکراتھا و کارگران
سازمان يافتۀ صنعتی آلمان خواھان صلح بين ملل ھستند و از طريق صلح خواستار رشد
فرھنگ به باالترين دست يافتنی آن«.
بيچاره »سردبيران« که لژين آنھا را با نطق »سياستمدارانۀ« خود نابود کرد! فرصت طلبی
رھبران اتحاديهھای کارگری بطور کلی و لژين بخصوص ،مدتھاست که در جنبش کارگری
آلمان دانستۀ عموم بوده است ،و آنطور که بايد مورد ارزيابی عدۀ بسيار زيادی از کارگران
دارای آگاھی طبقاتی قرار گرفته است .اما مورد ما در روسيه ،جائيکه بيش از اندازه دربارۀ

»مدل« سوسياليسم اروپائی و با انتخاب دقيقا ً بدترين آنھا ،قابل ردترين سيمای اين »مدل«،
صحبت می شود ،بايد نطق لژين را به تفصيل بيشتر مورد مطالعه قرار دھيم.
وقتی که لژين باالترين مرجع نمايندگان آمريکای کاپيتاليست را مورد خطاب قرار داد ،اين
رھبر لشکر قدرتمند دو ميليون نفری اتحاديۀ کارگری آلمان – يعنی اتحاديهھای کارگری
سوسيال دمکراتيک – اين عضو گروه سوسيال دمکرات در رايشتاگ آلمان ،يک نطق کامال
بورژوا ليبرالی ايراد کرد .الزم نيست که بگوئيم يک ليبرال ،يا حتی يک اکتبريست ھم نيست که
در تصديق نطق دربارۀ »صلح« و »فرھنگ« ترديد کند.
و وقتی که سوسياليستھای آلمان ابراز داشتند که اين نطق يک نطق سوسيال دمکراتيک نبوده،
اين »رھبر« بردگان مزدوری سرمايه ،با توھين گزندهای به آنھا جواب داد.
»سردبيران« در مقايسه با يک »سياستمدار عملی« و جمع آور شاھيھای کارگران چه ھستند!
نارسيسوس بی فرھنگ ما ،نسبت به سردبيران ھمان تحقيری را می کند که پليسھای پنجاندرم
]عنوان مسخرهای که به اشخاص مھم می دھند[ در کشور خاصی در مورد عناصر سوم می
کنند(١).
»اين سردبيران« بدون شک نطقی »عليه سرمايه داری« ايراد می کردند .فقط فکر کنيد که اين
شبه سوسياليست به چه چيزی را تمسخر می کند! او اين ايده را که يک سوسياليست بايد صحبت
کردن عليه سرمايه داری را ضروری بداند تمسخر می کند .در نزد »سياستمدار« فرصت طلب
آلمانی ،چنين عقيدهای کامال غريب است؛ آنھا چنان صحبت می کنند که به »سرمايه داری«
برنخورد .خود را با چشم پوشی برده وار از سوسياليسم رسوا می کنند ،و اينھا به رسوائی خود
نيز فخر می کنند.
لژين يک فرد عادی نيست .او نمايندۀ لشکر اتحاديهھای کارگری است ،يا تقريبا ً فرماندۀ آن
لشکر است .نطق او اتفاقی نبود ،لغزش زبان نبود ،يک بوالھوسی آنی نبود ،اشتباه يک کارمند
دھاتی آلمانی که سرمايه داران آمريکائی مؤدب که از تکبر پليسی اثری نشان ندادند دستپاچهاش
کرده باشند نبود ،و اگر فقط اين بود ،نطق لژين ارزش ذکر نداشت .اما مسلما ً نطق لژين چنين
نبود.
در کنگرۀ بين المللی اشتوتگارت ،نيمی از نمايندگان آلمان سوسياليستھای قالبی از اين نوع از
آب درآمدند ،که به نفع قطعنامۀ مافوق فرصت طلبی دربارۀ مسئلۀ مستعمرات رأی دادند(٢).
مجلۀ آلمانی سوسياليستيش )؟؟( موناتزحفته) (٣را در نظر بگيريد ،ھميشه در آن اظھاراتی به
وسيلۀ مردانی نظير لژين که دربست فرصت طلب ھستند و ھيچ وجه مشترکی با سوسياليسم
ندارند ،می يابيم .اظھاراتی که به ھمۀ نکات حياتی جنبش کارگری برخورد می کند.
توضيح »رسمی« »مقامات رسمی« حزب آلمان اينست که »ھيچکس« سوسياليستيش
موناتزحفته را نمی خواند و اين روزنامه ھيچ نفوذی ندارد ،و غيره .اما اين حقيقت ندارد.
»رويداد« اشتوتگارت ثابت کرد که اين حقيقت ندارد .مھم ترين و مسئول ترين افراد ،اعضای
پارلمان و رھبران اتحاديۀ کارگری که برای سوسياليستيش موناتزحفته می نويسند ،دائما ً و
بطور خستگی ناپذيری نظرات خود را در ميان تودهھا تبليغ می کنند.
»خوش بينی رسمی« حزب آلمان مدتھاست که در اردوگاه خود ،به وسيلۀ آن مردمی که صاحب
لقب »اين سردبيران« لژين شدند ،تذکر داده شده است – لقبی که از نقطه نظر بورژوازی
تحقيرآميز است و از نقطه نظر سوسياليست درخور احترام .و ھر چه بيشتر ليبرالھا و انحالل
طلبان در روسيه )البته از جمله تروتسکی( بکوشند که اين خصوصيت دلپذير را در خاک ما
نشاء کنند ،بايد با قاطعيت بيشتر در مقابل آنھا مقاومت شود.
خدمات عظيمی مايۀ سرافرازی سوسيال دمکراسی آلمان است .بخاطر مبارزات مارکس عليه
ھوخبرگس ،دورينگ و شرکاء که سوسيال دمکراسی آلمان مديون آنھاست ،صاحب تئوريھای

دقيقا ً فرموله شده است که نارودنيکھای ما بيھوده می کوشند از آنھا فرار کنند ،يا فقط از ديد
فرصت طلبی به آنھا برخورد کنند .سوسيال دمکراسی آلمان دارای يک سازمان تودهای،
روزنامهھا ،اتحاديهھای کارگری ،و انجمنھای سياسی است – ھمان سازمان تودهای که چنان
قاطعانه در کشور ما ساخته می شود و مارکسيستھای پراودا در ھر جا آنرا به شکل پيروزی به
دست می آورند – در انتخابات دوما ،در روزنامهھای يوميه ،در انتخابات ھيئت بيمه ،و در
اتحاديهھای کارگری .کوشش انحالل طلبان ما که کارگران آنھا را »از کار برکنار کردند« ،دائر
بر طفره رفتن از مسئلۀ رشد اين سازمان تودهای در روسيه به شکلی که در شرايط روسيه
پذيرفته شده است ،به ھمان اندازه بيھوده است که کوشش مشابه نارودنيکھا ،و داللت بر انشعاب
روشنفکرانۀ مشابھی از جنبش طبقۀ کارگر می کند.
اما شايستگی ھای سوسيال دمکراسی آلمان ،بخاطر نطقھای شرم آوری مانند نطقی که به وسيلۀ
لژين ايراد شد يا »اظھارات« )در مطبوعات( مقاله نويسان سوسياليستيش موناتزحفته نيست،
بلکه عليرغم آنھاست .ما نبايد سعی کنيم که مرضی را که حزب آلمان بدون شک از آن رنج می
برد کم اھميت جلوه دھيم ،بيماری ای که خود را در پديدهھايی از اين قبيل نشان می دھد و ما
نبايد که آنرا با عبارات »خوش بينانۀ رسمی« کم اھميت تلقی کنيم .بايد آنرا عريان در برابر
کارگران روسی قرار دھيم ،تا بتوانيم از تجربۀ جنبش کھن تر بياموزيم که چه چيز را نبايد از
آن تقليد کنيم.
پروسوشچنيه شمارۀ ۴
آوريل ١٩١۴
امضاء و  .ای
کليات آثار لنين ،جلد ٢٠
توضيحات
 -١اشاره لنين به طرز برخورد بوروکراسی تزاری ب ا اعض ای دمک رات زمس تووھا – دکترھ ا،
کارشناس ان ،معلم ان ،کش اورزان و غي ره اس ت ک ه در س خنرانی س ال  ١٩٠٠توس ط فرمان دار
س امارا کوندوي دی »عنص ر س وم« خوان ده ش دند .اي ن عب ارت بع دھا در ادبي ات در م ورد
روشنفکران دمکرات زمستوو بکار گرفته شد.
 -٢لنين به کنگرۀ سوسياليستی بين المللی در اش توتگارت )ھفتم ين کنگ رۀ ب ين المل ل دوم( اش اره
م ی کن د ک ه در اوت  ١٩٠٧برگ زار ش د .يک ی از مھ م ت رين موض وعات در دس تور ک ار کنگ ره
مسئلۀ مستعمرات بود که بر سر آن مبارزۀ تندی درگرفت .جناح فرصت طلب کنگره قطعنامهای
را پيش نھاد ک رد ک ه از حف ظ مس تعمرات دف اع م ی ک رد» .سوسياليس ت« ھلن دی ون ک ول اظھ ار
داشت که در آين ده سوسياليس تھا باي د ب ه مي ان »م ردم وحش ی« برون د ،ن ه فق ط ب ا ماش ين و ديگ ر
دستاوردھای تمدن و فرھنگ بلکه با اسلحه در دستانشان .پيش نويس اين قطعنامۀ فرصت طلبانه
توس ط اکثري ت نماين دگان آلم ان حماي ت ش د .تنھ ا در نتيج ۀ تالش ھای سوسياليس تھای روس ی و
لھس تانی ،تع داد کم ی از سوسياليس تھای فرانس وی ،آلم انی و انگليس ی ب ه ھم راه سوسياليس تھای
کشورھای کوچکتر که مستعمرهای نداشتند ،اين قطعنامه رد شد و اصالحاتی در آن ب ه عم ل آم د
که محتوای آنرا تغيير داد .قطعنامۀ تص ويب ش ده توس ط کنگ ره ب ه وض وح و قاطعنام ه ھ ر ن وع
سياست استعماری را محکوم می کرد.

) Sozialistische Monatshefte -٣سوسياليست ماھانه( ارگان عمدۀ فرصت طلب ان آلم انی و
سخنگوی رويزيونيسم بين المللی بود که در برلين از  ١٨٩٧تا  ١٩٣٣منتشر می شد .طی جن گ
جھانی اول موضعی سوسيال شووينيستی داشت.

از » گزارش کميتۀ مرکزی ح.ک.س.د.ر به کنگرۀ بروکسل
و دستورالعمل ھايی به ھيئت نمايندگی کميتۀ مرکزی «
 ...اينھا ارقام واقعی داير بر انتخاب نمايندگان کارگران در سازمانھای بيمه ھستند .ما تماما ً
مذاکرات دربارۀ اصالحات سياسی و قانون اساسی در روسيۀ تزاری حاضر را به عنوان
ليبراليسم محض رد می کنيم و کاری بدان نخواھيم داشت؛ اما ما از اصالحات واقعی مانند بيمه،
در عمل و نه در حرف استفاده خواھيم کرد .تمام گروه کارگران که در سازمانھای بيمه
سرتاسری روسيه ھستند ،شامل ھواداران پراودا يعنی کارگرانی که انحالل طلبی را محکوم و
رد کردهاند می شوند .در ضمن انتخابات برای ھيئت مديرۀ بيمۀ سرتاسری روسيه ۴٧ ،نماينده
از  ۵٧ھيئت نماينده ،يعنی  %٨٢آنھا پراوديست بودند .در انتخابات ھيئت مديرۀ بيمۀ شھری
سن پترزبورگ ٣٧ ،نماينده پراوديست بودند و  ٧نماينده انحالل طلب ،پراوديستھا  ٨۴درصد را
تشکيل می دادند.
ھمين را می توان دربارۀ اتحاديهھای کارگری گفت .وقتی که رفقای خارجی ما صحبتھای
سوسيال دمکراتھای روسی مقيم خارج )که روزا لوکزامبورگ ،پلخانف ،تروتسکی و ديگران با
آنھا ھمراھی می کنند( دربارۀ »اغتشاش در نتيجۀ ستيزهھای مبتنی بر دسته بندی« در روسيه
را می شنوند شايد فکر کنند که جنبش اتحاديۀ کارگری در کشور ما منشعب شده است.
ھرگز چنين چيزی نيست.
در روسيه ھيچ اتحاديۀ دو شاخهای نيست .ھم در سن پترزبورگ ،ھم در مسکو اتحاديهھای
کارگری متحد ھستند .قضيه آنست که در اين اتحاديهھا پراوديستھا کامال غلبه دارند.
ھيچ يک از  ١٣اتحاديۀ کارگری مسکو انحالل طلب نيستند.
از  ٢٠اتحاديۀ کارگری در سن پترزبورگ که در سالنامۀ کارگری ما فھرست شدهاند ھمراه با
اعضايشان ،فقط اتحاديۀ طراحان ،کارمندان داروسازی و اتحاديۀ منشی ھا ،و نيمی از اعضای
اتحاديۀ کارگران چاپخانهھا انحالل طلب ھستند ،در تمام اتحاديهھای ديگر – کارگران فلزکار،
پارچه بافھا ،خياطھا ،نجارھا ،شاگردان مغازهھا و امثال آنھا – پراوديستھا کامال در اکثريت
ھستند.
و ما به سادگی می گوئيم که :اگر انحالل طلبان نمی خواھند که تاکتيک خود را بطور فاحشی
تغيير دھند و مبارزۀ نفاق افکنانۀ خود را عليه اکثريت سازمان يافتۀ کارگران دارای آگاھی
طبقاتی در روسيه خاتمه دھند ،بگذار که سخن دربارۀ »اتحاد« را متوقف کنيم.
نوشته شده در  ٣٠-٢٣ژوئن) ١٣-۶ژوئيه( ١٩١۴
طبع برای نخستين بار در  ١٩٢٩در چاپ دوم و سوم آثار گردآوری شدۀ و.ای.لنين جلد ١٧
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢٠

از » کارل مارکس «
از ھمان سالھای  ،١٨۴۴-۴۵پس از مورد بررسی قراردادن يکی از نقايص ماترياليسم اوليه
يعنی قادر نبودن به فھم شرايط يا عدم درک اھميت فعاليت عملی انقالبی ،مارکس ھمراه با
کارھای تئوريک خود توجھی پيوسته در سراسر زندگيش به مسائل تاکتيکی مبارزۀ طبقاتی
کارگران معطوف کرد .در تمام آثار مارکس مطالب بسيار زيادی دربارۀ اين مطلب وجود دارد.
بخصوص در چھار جلد مکاتبات او با انگلس ،که در  ١٩١٣به طبع رسيد .اما اين مواد ھنوز
به ھيچ وجه به ھم ارتباط داده نشده ،گردآوری ،بررسی و مطالعه نشدهاند .بنابراين در اينجا ما
بايد خود را محدود به اظھار نظرھای بسيار کلی و مختصر ننمائيم و تأکيد کنيم که مارکس به
درستی چنين پنداشت که بدون اين جنبه ،ماترياليسم ناکامل ،يک طرفه و بی جان است .وظيفۀ
بنيادی تاکتيکھای کارگران را مارکس دقيقا ً بر طبق اصول بينش ماترياليستی ديالکتيکی خود
شرح داد .فقط يک مالحظۀ عينی از برآورد روابط متقابل تمام طبقات بدون استثناء در يک
اجتماع معين ،و در نتيجه مالحظۀ مرحلۀ عينی رشد که آن جامعه بدان رسيده است و روابط
متقابل اين جامعۀ مشخص با ساير جوامع ،می تواند مبنای تاکتيکھای صحيح يک طبقۀ پيشرفته
قرار گيرد .ھم زمان با اين ،تمام طبقات و تمام کشورھا نه بطور ثابت بلکه به صورت پويا
مورد نظر قرار گرفتهاند ،يعنی نه در حالت سکون بلکه در حال حرکت )که قوانين آن با شرايط
اقتصادی موجوديت ھر طبقه تعيين می گردد( .حرکت به نوبۀ خود نه فقط از نظر گذشته بلکه
از نقطه نظر آينده ھم در نظر گرفته می شود ،و نه به مفھوم عاميانهای که به وسيلۀ پيروان
»نظريۀ تکامل« که تنھا تغييرات کند را می بينند ،بلکه به نحو ديالکتيکی :مارکس به انگلس می
نويسد که » ...در چنين رشدھائی ،بيست سال بيشتر از يک روز نيست ،گرچه بعدھا ممکنست
روزھائی بيايند که در آنھا بيست سال متجسم شده باشد« ) Briefwechselجلد سوم صفحۀ
 .(١٢٧در ھر مرحلهای از رشد ،در ھر لحظه ،تاکتيکھای کارگران بايد اين ديالکتيک به لحاظ
عينی اجتناب ناپذير تاريخ بشر را در مد نظر داشته باشد ،از يک طرف دوران درجا زنی
سياسی يا دوران بطئی رشد به اصطالح »صلح آميز« را بارور گردانند تا آگاھی طبقاتی،
قدرت و ظرفيت مبارزاتی طبقۀ پيشرفته را رشد دھند ،و از طرف ديگر تمام کارھای اين
باروری را به جانب »ھدف اصلی« جنبش اين طبقه ،به جانب خلق کردن راه حلھای عملی
برای وظايف بزرگ در روزھای بزرگی که در آنھا »بيست سال تجسم يافته است« رھبری
کنند .در اين رابطه دو استدالل از استداللھای مارکس دارای اھميت ويژهای ھستند؛ يکی از آنھا
که به مبارزۀ اقتصادی و سازمانھای اقتصادی کارگران می پردازد ،در محتوای »فقر فلسفه«
است؛ ديگری در محتوای »مانيفست کمونيست« است و به وظايف سياسی کارگران می پردازد.
اولی چنين است»:صنعت در مقياس بزرگ ،گروھی از مردم را که با يکديگر بيگانه ھستند در
يک محل مجتمع می کند .رقابت ،منافع اين گروه را تقسيم می کند .اما ابقای مزدھا ،اين نفع
مشترک که آنھا در برابر کارفرمای خود دارند ،آنھا را حول انديشۀ مشترک مقاومت متحد می
گرداند – اتحاد  ...اتحادھا ،که در ابتدا مجزا شدهاند ،خود را به صورت گروھھا درمی آورند ...
و در برابر سرمايۀ ھميشه متحد ،ابقای اتحاد برای آنھا ]يعنی کارگران[ ضروری تر از ابقای
مزدھا می گردد  ...در اين مبارزه – يک جنگ داخلی واقعی – تمام عناصر الزم برای يک
جنگ آينده متحد می گردند و رشد می کنند .وقتی که مبارزه به اين نقطه رسيد ،اتحاد
خصوصيتی سياسی به خود می گيرد «.در اينجا ما برنامه و تاکتيکھای مبارزۀ اقتصادی و
جنبش اتحاديۀ کارگری را برای چندين دھۀ آينده داريم ،برای تمام دورۀ طوالنی که در آن
کارگران نيروھای خود را برای »نبرد آينده« آماده خواھند کرد .در کنار اينھا بايد تذکرات

متعدد مارکس و انگلس در مورد راه و روش جنبش کارگری انگلستان لحاظ شود :چگونه
»رونق« صنعتی منجر به کوششھايی برای »خريد کارگران« می گردد ) Briefwechselجلد
اول صفحۀ  ،(١٣۶تا آنھا را از مبارزه منحرف کنند؛ چگونه اين رونق بطور اعم »کارگران را
دلسرد می کند« )جلد  ٢صفحۀ  ،(٢١٨چگونه کارگران بريتانيا »بورژوا زده« می شوند –
»اين بورژوا ترين ھمۀ ملتھا ،ظاھراً در اصل ھدفش داشتن آريستوکراسی بورژوازی و
کارگران بورژوا به ھمراه بورژوازی است« )جلد  ٢صفحۀ (٢٩٠؛ چگونه »انرژی انقالبی«
کارگران کاھش می يابد )جلد  ٣صفحۀ  ،(١٢۴چگونه الزم خواھد بود مدت زمان کم و بيش
طوالنی صبر کنيم تا آنکه »کارگران بريتانيايی خود را از مرض آشکار بورژوائی رھا سازند
)جلد  ٣صفحۀ (١٢٧؛ چگونه جنبش کارگری بريتانيا »فاقد روحيۀ چارتيستی است« )،١٨۶۶
جلد  ٣صفحۀ  ،(٣٠۵چگونه رھبران کارگران بريتانيا تبديل به چيزی مابين »يک بورژوای
راديکال و کارگر« می شوند )در ارجاع به  ،Holyoakeجلد  ۴صفحۀ (٢٠٩؛ چگونه در نتيجۀ
مونوپلی ]انحصار[ بريتانيا ،و تا زمانی که آن مونوپلی باقی بماند» ،کارگر بريتانيائی نخواھد
جنبيد« )جلد  ۴صفحۀ  .(۴٣٣تاکتيکھای مبارزۀ اقتصادی در ارتباط با مسير عمومی )و
حاصل( جنبش طبقۀ کارگر ،در اينجا از يک موضع فوق العاده وسيع ،جامع ،ديالکتيکی و
اصالتا ً انقالبی در نظر گرفته شدهاند.
نوشته شده در ژوئيه – نوامبر ١٩١۴
طبع در  ١٩١۵در دائرة المعارف گرانات ،چاپ ھفتم جلد ٢٨
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢١

از » امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم «
پرولتاريا فرزند سرمايه داری است – فرزند سرمايه داری جھانی ،و نه فقط سرمايه داری
اروپائی ،يا سرمايه داری امپرياليستی .البته پرولتاريا در سطحی جھانی متحد خواھد شد ،پنجاه
سال زودتر يا ديرتر – چنين چيزی با مقياس جھانی ناچيز است – و سوسيال دمکراسی انقالبی
»ناگزير« در بطن اين اتحاد پيروز خواھد شد .اما آقايان کائوتسکيستھا ،نکته اين نيست .نکته آن
است که در حال حاضر در کشورھای امپرياليست اروپا ،شما تملق فرصت طلبھائی را می
گوئيد که با پرولتاريا به منزلۀ يک طبقه بيگانه ھستند ،که خدمتکاران و عاملين بورژوازی
ھستند و وسيلۀ نفوذ آن .در صورتی که جنبش کارگری خود را از آنھا خالص نکند ،اين جنبش
يک جنبش کارگری بورژوائی باقی خواھد ماند .با حمايت از »اتحاد« با فرصت طلبان ،با
لژينھا و داويدھا ،پلخانف ھا ،چخنکليس ھا ،پوترسف ھا و غيره ،شما بطور عينی از برده
کردن کارگران به وسيلۀ بورژوازی امپرياليست با کمک کردن به بھترين عوامل آن در جنبش
کارگری ،حمايت می کنيد .پيروزی سوسيال دمکراسی انقالبی در سطحی جھانی مطلقا ً اجتناب
ناپذير است ،اين يک پيروزی برعليه شما خواھد بود.
اين دو تمايل ،يا می توان گفت دو حزب در جنبش امروز کارگری که در سالھای ١٩١۴-١۶
چنان آشکارا در سراسر جھان راھھای خود را از يکديگر جدا کردند ،در اثنای سالھای ١٨۵٨
تا  ١٨٩٢به وسيلۀ انگلس و مارکس در انگليس دنبال شدند.
نه مارکس و نه انگلس عمرشان به ديدن عصر امپرياليسم سرمايه داری جھان که زودتر از
سالھای  ١٩٠٠-١٨٩٨شروع نشد کفاف نداد .اما اين از خصوصيات مخصوص انگلستان بود
که حتی در نيمۀ قرن نوزدھم حداقل دو سيمای اصلی مشخص کنندۀ امپرياليسم را ظاھر کرد -١
مستعمرات وسيع و  -٢سود انحصاری )بخاطر موقعيت انحصاريش در بازار جھانی( .از ھر

دو جنبه ،انگلستان در آن زمان ميان ساير کشورھای سرمايه داری استثناء بود ،و انگلس و
مارکس ،در تحليل اين استثناء ،با وضوح کامل و قاطعيت به ارتباط آن با پيروزی )موقتی(
فرصت طلبی در جنبش کارگری انگليس اشاره کردند.
انگلس در نامهای به مارکس به تاريخ  ٧اکتبر  ١٨۵٨نوشت » ...پرولتاريای انگليس در واقع
ھر چه بيشتر بورژوا می شود ،چنانکه ظاھراً اين بورژوا ترين ھمۀ ملتھا سرانجام ھدفش داشتن
يک آريستوکراسی بورژوازی و پرولتاريای بورژوا شده در کنار بورژوازی است .برای ملتی
که تمام دنيا را استثمار می کند چنين چيزی تا حدی قابل توجيه است «.انگلس در نامهای به
سورژ ) ،(Sorgeبه تاريخ  ٢١سپتامبر  ١٨٧٢او را مطلع کرد که ھالس ) (Halesجنجال
عظيمی در شورای فدرال بين المللی به راه انداخته و برای انتقاد از اين گفتۀ مارکس دائر بر
اينکه »رھبران کارگری انگليس خود را فروختهاند« رأی موافق گرفته است .مارکس در ۴
اوت  ١٨٧۴به سورژ نوشت»:در مورد کارگران شھری در اينجا ]انگليس[ جای تأسف است که
تمام رھبران به مجلس راه نيافتهاند .چنين چيزی مطمئن ترين راه برای رھا شدن از شر تمام
آنھاست «.انگلس در نامهای به مارکس به تاريخ  ١١اوت  ١٨٨١راجع به »آن بدترين
اتحاديهھای کارگری انگليس که به خود اجازه می دھند که به وسيلۀ مردانی که خود را به
بورژوازی فروختهاند يا حداقل از آن مزد می گيرند ،ھدايت می شوند« صحبت می کند .انگلس
در نامهای به کائوتسکی به تاريخ  ١٢سپتامبر  ١٨٨٢نوشت»:از من می پرسيد که کارگران
انگليس راجع به سياست مستعمراتی چه فکر می کنند .خوب ،درست ھمانگونه که راجع به
سياست بطور کلی فکر می کنند .در اينجا حزب کارگری وجود ندارد ،فقط ]احزاب[ محافظه
کاران و ليبرالھای راديکال وجود دارند و کارگران با خشنودی در جشن بھره بردن از انحصار
انگليس در بازار جھانی و مستعمرات شرکت می کنند«.
در  ٧دسامبر  ،١٨٨٩انگلس به سورژ نوشت»:نفرت آورترين چيز در اينجا ]در انگليس[
»محترم بودن« بورژوازی است ،که تا مغز استخوان کارگران نفوذ کرده است .حتی تام مان
) (Tom Mannکه من او را از بھترينھای آنھا می دانم ،مشتاق اين است که با حضرت
شھردار ناھار صرف خواھد کرد .اگر که شخص اين را با فرانسه مقايسه کند آخراالمر در می
يابد که انقالب برای چه خوب است«] .انگلس[ در نامهای به تاريخ  ١٩آوريل ١٨٩٠
نوشت»:اما جنبش در عمق ]طبقۀ کارگر در انگليس[ ادامه می يابد و بخشھای وسيع تری را
دربر می گيرد ،اکثراً بخصوص در بين پائين ترين ]تأکيد از انگلس[ قشر طبقه که تا قبل از اين
در سکون بودند .ديگر روزی که اين توده ناگھان خود را دريابد دور نيست ،روزی که برای
طبقه روشن شود که خودش تودۀ عظيمی در حال حرکت است «.او در  ۴مارس ١٨٩١
نوشت»:با شکست اتحاديۀ کارگران بنادر که سقوط کرده است ،اتحاديهھای کارگری محافظه
کار »قديم« که ثروتمند و بنابراين بزدل ھستند ،تنھا در ميدان باقی می مانند« ١۴ .سپتامبر
 :١٨٩١در کنگرۀ اتحاديۀ کارگری نيوکاسل ،رھبران اتحاديهھای قديمی ،مخالفين روز ]کار[
ھشت ساعته ،شکست داده شدند »و روزنامهھای بورژوازی شکست حزب کارگر بورژوائی را
پذيرفتند« )تأکيدھا ھمه از انگلس است( ...
اين عقايد انگلس که او آنھا را در طول دھهھا تکرار کرد ،به وسيله او علنا ً در مطبوعات ابراز
شدند ،به وسيلۀ او در ديباچهاش بر چاپ دوم »وضع طبقۀ کارگر در انگليس« ،در سال ،١٨٩٢
ثابت شدهاند .در اين ديباچه او صحبت از يک »اشرافيت در بين طبقۀ کارگر« می کند ،از يک
»اقليت ممتاز شده از کارگران« متمايز از »تودۀ عظيم مردمان کارکن« .تنھا يک »اقليت ممتاز
شده و حمايت شده« از طبقۀ کارگر ،از موقعيت ممتاز انگليس در » ١٨۶٨-١٨۴٨پيوسته سود
می برد« ،در حاليکه »قسمت اعظم طبقۀ کارگر حداکثر بھبودی موقتی نصيبشان شده  ...با
سقوط مونوپلی ]صنعتی انگليس[ ،طبقۀ کارگر انگليس موقعيت ممتاز خود را از دست خواھد

داد  «...اعضای اتحاديهھای »جديد« ،اتحاديهھای کارگران ساده »اين امتياز فاحش را داشتند
که مغزھايشان زمينی بکر و کامال رھا از پيشداوری »محترمانه« بورژوازی که سد راه
مغزھای »رھبران اتحاديهھای قديم« که وضع بھتری داشتند ،بود  ...به اصطالح »نمايندگان«
کارگران در انگليس کسانی ھستند »که فراموش کردهاند که عضو طبقۀ کارگرند زيرا آنھا خود
مايلند که در دريائی از ليبراليسم خود ،کارگر بودنشان را غرق کنند«.
من عمداً اظھارات مستقيم مارکس و انگلس را تقريبا ً بطور مطول نقل کردهام تا خواننده آنھا را
به عنوان يک کل مطالعه کند .و اين اظھارات بايد که مطالعه شوند ،آنھا شايستۀ مداقه ھستند.
زيرا اينھا بنيان تاکتيکھای جنبش کارگری ھستند که به وسيلۀ شرايط عينی دوران امپرياليسم
ديکته شدهاند.
در اينجا کائوتسکی کوشيده است که »موضوع را پيچيده کند« و مصالحهای احساساتی با
فرصت طلبان را جانشين مارکسيسم کند .کائوتسکی با استدالل عليه سوسيال امپرياليستھای کوته
بين )مردانی چون لنش  (Lenschکه شرکت آلمان را در جنگ عليه انگليس چون وسيلهای
برای نابود کردن مونوپلی انگليس توجيه می کنند ،می کوشند اين خطای واضح را با خطای
متساويا ً واضح ديگری »تصحيح« کند .او بجای اشتباه نيشدار اشتباھی دلچسب را بکار می
بندد! او می گويد که مونوپلی صنعتی انگليس مدتھاست که سقوط کرده است ،مدتھاست که نابود
شده است ،و چيزی برای نابود کردن نمانده است.
چرا اين استدالل غلط است؟
اوال به جھت آنکه مونوپلی مستعمراتی انگليس را نديده می گيرد .ولی ھمانطور که ديديم انگلس
در سال  ١٨٨٢يعنی  ٣۴سال قبل با روشنی بسيار به اين مطلب اشاره کرد! گرچه مونوپلی
صنعتی انگليس ممکن است نابود شده باشد ولی مونوپلی مستعمراتی آن نه تنھا باقی مانده است،
بلکه بسيار شديد ھم شده است ،زيرا که ھم اکنون تمام دنيا تقسيم گشته است! کائوتسکی با اين
دروغ دلچسب پنھانی اين عقيدۀ بورژوائی – صلح طلبانه و فرصت طلبانه – عاميانه را مطرح
می کند که »چيزی برای جنگ وجود ندارد« .برعکس ،اکنون نه تنھا سرمايه داران چيزی که
بخاطر آن بجنگند دارند ،بلکه اگر که بخواھد سرمايه داری را حفظ کنند نمی توانند نجنگند،
زيرا که بدون تقسيم مجدد مستعمرات ،ممالک امپرياليستی جديد نمی توانند از امتيازاتی که
قدرتھای امپرياليستی قديمی )و ضعيف تر( برخوردارند بھره مند شوند.
دوما ً چرا مونوپلی انگليس پيروزی )موقت( فرصت طلبی را در انگليس شرح می دھد؟ زيرا
محصول مونوپلی سودھای بسيار کالن است ،يعنی اضافه سودی مافوق سودھای سرمايه داری
که در سراسر دنيا معمولی و عادی ھستند .سرمايه داران می توانند بخشی از اين سودھای کالن
را )که بخش کوچکی ھم نيست!( تخصيص به رشوه دادن به کارگران خودی کنند ،تا چيزی
شبيه يک اتحاد )يادآور »اتحادھای« مشھوری که به وسيلۀ زوج وب ) (Webbانگليسی بين
اتحاديهھای کارگری انگليس و کارفرمايان شرح داده شده است( بين کارگران يک ملت معلوم و
سرمايه داران آنھا عليه ساير ممالک به وجود آورند .مونوپلی صنعتی انگليس تا پايان قرن
نوزدھم نابود شده بود .اين بحث ندارد .اما چگونه اين نابودی صورت گرفت؟ آيا تمام مونوپلی
ناپديد شد؟
اگر چنين بود »تئوری« مصالحۀ کائوتسکی )با فرصت طلبان( تا حدی توجيه می شد .اما چنين
نيست ،و تکيه درست ھمين است .امپرياليسم سرمايه داری انحصاری است .ھر کارتل،
تراست ،سنديکا ،ھر بانک عظيم يک انحصار است .سودھای کالن ناپديد نشدهاند؛ آنھا ھنوز
باقی ھستند .استثمار تمام ممالک ديگر به وسيلۀ يک کشور ممتاز ،و از نظر مالی ثروتمند باقی
است و شديدتر شده است .مشتی کشور ثروتمند – در صورتی که منظورمان ثروت عظيم،
مستقل و »مدرن« باشد ،فقط چھار کشور ثروتمند وجود دارد :انگليس ،فرانسه ،اياالت متحدۀ

آمريکا و آلمان – مونوپلی را به نسبت زيادی توسعه دادهاند ،آنھا سودھای کالنی که اگر به
ھزاران ميليون نرسد حداقل صدھا ميليون خواھد شد ،می برند ،آنھا »بر پشت« صدھا و صدھا
ميليون مردم در کشورھای ديگر می تازند و در بين خود برای تقسيم غنائم به ويژه پر مداخل
تر ،به ويژه چاق و چله تر و راحت تر می جنگند.
اين در واقع جوھر اقتصادی و سياسی امپرياليسم است ،تضادھای عميقی که کائوتسکی بجای
افشای آنھا ،آنان می پوشاند.
بورژوازی قدرتھای »بزرگ« امپرياليستی از نظر اقتصادی می تواند ساالنه با مصرف کم و
بيش صد ميليون فرانک به قشر باالی کارگران »خودی« رشوه بدھد و در عوض کامال امکان
دارد که سود کالن آنھا به ھزار ميليون برسد .اينکه اين رشوه بين وزرای کارگری» ،نمايندگان
کارگری« )تحليل عالی انگلس را بخاطر بياوريد( ،اعضای اتحاديۀ کارگران صنايع تسليحاتی،
مقامات رسمی کارگری ،کارگران متعلق به اتحاديهھای کوچک صنفی ،کارمندان اداری و غيره
و غيره تقسيم می شود مسئلهای است که در درجۀ دوم اھميت است.
بين سالھای  ١٨۴٨و  ،١٨۶٨حتی تا مدتی بعد تنھا انگليس از مونوپلی بھره مند بود :بدين علت
است که فرصت طلبی توانست برای دھهھا آنجا تسلط يابد .ھيچ کشور ديگری صاحب
مستعمرات بسيار ثروتمند يا مونوپلی صنعتی نبود.
ثلث آخر قرن نوزدھم شاھد گذار به عصر جديد امپرياليسم بود .سرمايۀ مالی نه يک قدرت
بزرگ بلکه چندين قدرت بزرگ ،اگر چه به تعداد کم ،از مونوپلی بھره مند شدند )در ژاپن و
روسيه مونوپلی قدرت ارتش ،نواحی وسيعی ،يا تسھيالت ويژهای برای غارت اقليتھای ملی،
چين و غيره ،تا حدودی مونوپلی مدرن باب روز سرمايۀ مالی را تکميل می کند و جای آنرا می
گيرد( .اين تفاوت تشريح می کند که چرا موقعيت مونوپلی انگليس توانست دھهھا بدون رقيب
باقی بماند .با مونوپلی سرمايۀ مالی جديد ديوانه وار رقابت می شود؛ دوران جنگھای
امپرياليستی شروع شده است .در آن روزگار امکان داشت که به طبقۀ کارگر يک کشور در
طول دھهھا رشوه داد و آنرا فاسد کرد .چنين چيزی اکنون غير محتمل است ،اگر که غير ممکن
نباشد .اما از طرف ديگر ،ھر قدرت »بزرگ« امپرياليستی می تواند به قشرھای کوچک تر )از
قشرھای انگليسی سالھای  (١٨۶٨-١٨۴٨از »اشرافيت کارگری« رشوه بدھد و اين کار را می
کند .سابقا ً يک »حزب کارگر بورژوائی« ،برای اينکه اصطالح ژرف انگلس را بکار برده
باشيم ،فقط می توانست در يک کشور به وجود آيد ،زيرا که فقط آ کشور ]انگليس[ از مونوپلی
بھره مند بود ،اما از طرف ديگر اين مونوپلی توانست برای مدتی طوالنی باقی بماند .اکنون
وجود »حزب کارگر بورژوائی« در تمام کشورھای امپرياليستی قاعدهای گريزناپذير و معمول
است؛ اما از نظر مبارزۀ نااميدانهای که آنھا برای تقسيم غنايم بدان دامن می زنند ،غيرمحتمل
است که چنين حزبی بتواند مدت طوالنی در کشورھای زيادی تسلط يابد .زيرا تراستھا،
اليگارشی ھای مالی ،قيمتھای زياد و غيره ،در حاليکه رشوه دادن به اليۀ باال را امکان پذير
می کنند ،ظلم ،خرد کردن ،خانه خراب کردن و شکنجه کردن تودۀ پرولتاريا و نيمه پرولتاريا
را افزايش می دھند.
از سوی ديگر اين تمايل بورژوازی و فرصت طلبان وجود دارد که مشتی از ملتھای بسيار
ثروتمند و ممتاز را به انگلھای »ابدی« بر روی پيکرھای باقی بشريت تبديل کنند ،تا »به
افتخار« استثمار سياھان ،ھنديان و غيره آراسته و آنھا را به کمک سالحھای عالی نابود کنندهای
که به وسيلۀ نظاميگری جديد تھيه شده است در انقياد نگه دارند .از طرف ديگر ،اين تمايل در
تودهھا که بيش از پيش تحت فشار قرار دارند و تمام بار سختی جنگھای امپرياليستی را تحمل
می کنند ،وجود دارد که يوغ را به دور اندازند و بورژوازی را سرنگون کنند .در اين مبارزۀ
دو گرايش است که اکنون تاريخ جنبش کارگری ناگزير به پيش خواھد رفت .زيرا که گرايش

اولی تصادفی نيست؛ اين از نظر اقتصادی »ثابت« شده است .تمام کشورھای بورژوائی ھم
اکنون برای خود »احزاب کارگری بورژوائی« از شووينيستھای اجتماعی به وجود آورده،
پرورش داده و حفظ کردهاند .تفاوت بين يک حزب کامال شکل گرفته ،مانند حزب بيسوالتی در
ايتاليا که کامال سوسيال امپرياليست است ،و مثال حزب نيمه شکل گرفتۀ پوترسفھا،
گوژديفھا ،بولکينھا ،چخيدزهھا و اسکوبلفھا و شرکاء ،تفاوتی جزئی است .چيز مھم آنست
که ،از نظر اقتصادی رھا کردن يک قشر اشرافيت کارگری در دست بورژوازی کامل گرديده
و حقيقتی واقع است؛ و اين واقعيت اقتصادی ،اين تغيير در رابطۀ طبقاتی ،بدون ھيچ »مشکل«
خاصی به يک شکل يا شکل ديگر يک فرم سياسی می گيرد.
بر زمينۀ اقتصادی که در باال بدان اشاره شد ،مؤسسات سياسی سرمايه داری جديد –
مطبوعات ،مجلس ،انجمنھا ،کنگرهھا و غيره – امتيازات سياسی و رشوه را برای کارمندان و
کارگران محترم ،فروتن ،اصالح طلب و وطن پرست به وجود آورده است که مطابق است با
امتيازات و رشوهھای اقتصادی .مشاغل سبک و پر منفعت در دولت يا کميتهھای صنايع
تسليحاتی ،در پارلمان يا ھيئتھای مختلف ،در ھيئت تحريريهھای روزنامهھای »محترم« قانونی
يا مشاغل در شوراھای مديريت اتحاديهھای کارگری »تابع قانون بورژوازی« – طعمهايست
که بورژوازی امپرياليست به وسيلۀ آن نمايندگان و حاميان »احزاب کارگری بورژوائی« را
جذب می کند و پاداش می دھد.
مکانيسم دمکراسی سياسی نيز به ھمين ترتيب کار می کند .در زمان ما ھيچ چيز بدون انتخابات
نمی تواند انجام شود؛ ھيچ کاری بدون تودهھا انجام نمی شود .و در اين دوران ِ]رونق[ نشريات
و پارلمانتاريسم ممکن نيست که حمايت تودهھا را بدون نظام گستردهای که بطور منظمی اداره
می شود و کامال مجھز به چاپلوسی ،دروغ پردازی ،جعل و تردستی با کلمات چشم گير مد روز
و قول اصالحات از ھر رقم است و درود به کارگران از راست و چپ – تا وقتی که آنان از
مبارزۀ انقالبی جھت سرنگون کردن بورژوازی چشم پوشی می کنند – به دست آورد .من اين
نظام را نظام لويد جرجی می خوانم ،به نام لويد جرج نخست وزير انگليسی ،يکی از بھترين و
زبردست ترين نمايندگان اين نظام در موطن اصلی »حزب کارگر بورژوائی« .يکی از مدبران
درجۀ اول بورژوازی ،يک سياستمدار زيرک ،يک ناطق محبوب که ھر سخنرانی ای که
دوست داری می تواند برايت انجام دھد ،حتی سخنرانی ھای ا-ا-انقالبی ،برای شنوندگان کارگر
و مردی که قادر به اخذ رشوهھای کالن در قالب اصالحات اجتماعی برای کارگران سر به راه
است )بيمه و غيره( ،لويد جرج بسيار عالی به بورژوازی خدمت می کند و دقيقا ً اين خدمت را
در بين کارگران می کند و دقيقا ً نفوذ بورژوازی را به ميان کارگران می برد ،جائيکه
بورژوازی بدان احتياج دارد و جائی که برايش مطيع کردن اخالقی تودهھا بسيار دشوار است.
و آيا تفاوت بسيار عظيمی بين لويد جرج و شيدمانھا ،لژينھا ،ھندرسونھا ،و ھيندمانھا،
پلخانفھا ،رنودلھا و شرکاء وجود دارد؟ ممکن است در مورد آخريھا اعتراض شود و بعضی
از ايشان به سوسياليسم انقالبی مارکس باز گردند .چنين چيزی امکان دارد ،اما اگر مسئله از
جنبۀ سياسی آن ،يعنی جنبۀ تودهای آن در نظر گرفته شود ،از نظر درجه ،اين تفاوت بی اھميت
است .بعضی افراد در بين رھبران سوسيال شووينيست حاضر ممکن است که به طرف
پرولتاريا برگردند .اما تمايل سوسيال شووينيستی يا )چيز ديگری که مطابق آنست( تمايل
فرصت طلبی نه می تواند ناپديد گردد و نه می تواند به پرولتاريای انقالبی »بازگشت کند« .ھر
جا که مارکسيسم در ميان کارگران رايج است ،اين تمايل سياسی اين »حزب کارگر بورژوائی«
به نام مارکس قسم ياد خواھد کرد .اين تمايل را نمی توان از اين کار منع کرد ،درست ھمانطور
که نمی توان يک شرکت تجارتی را از بکار بردن ھر برچسب يا عالمت يا تبليغات بخصوص
منع کرد .در مورد رھبران انقالبی که در بين طبقات مورد ستم محبوب بودهاند ،ھميشه چنان

بوده است که پس از مرگ آنھا دشمنان شان کوشيدهاند که نامھای آنان را تصاحب کنند تا بدان
وسيله طبقات مورد ستم را فريب دھند.
حقيقت آنست که »احزاب کارگری بورژوائی« بمثابۀ يک پديدۀ سياسی ھم اکنون در بيشتر
ممالک سرمايه داری پيشرفته تشکيل شدهاند ،و بجز با دامن زدن به يک مبارزۀ قاطع و سخت
در سراسر جبھه عليه اين احزاب – يا گروھھا ،تمايالت و غيره ،ھمه يکی است – مسئلۀ
مبارزه عليه امپرياليسم يا مبارزه برای مارکسيسم يا جنبش کارگری سوسياليستی نمی تواند
مطرح باشد .گروه چخيدزه) ،(١ناشه ديلو و گولوس ترودا) (٢در روسيه و حمايت کنندگان
 O.C.در خارج چيزی جز چنين احزابی نيستند .کوچکترين دليلی برای فکر اينکه اين احزاب
قبل از انقالب اجتماعی ناپديد خواھند شد وجود ندارد .برعکس ،ھر چه انقالب نزديک تر می
شود ،انقالب ھر چه قوی تر شعله می کشد و ھر چه که گذار به انقالب ناگھانی تر و خشونت
آميزتر باشد و در پيشرفت خود جھش داشته باشد ،سھم نقشی که جريان مبارزۀ تودهای انقالبی
عليه جريان فرصت طلبی خرده بورژوائی در جنبش کارگری ايفاء می کند بزرگتر خواھد بود.
کائوتسکيسم يک گرايش مستقل نيست ،زيرا که نه ريشهای در بين تودهھا دارد و نه در بين قشر
ممتازی که به اردوی بورژوازی پيوسته است .اما خطر کائوتسکيسم در اين است که آرمان
گذشته را مورد استفاده قرار می دھد ،و می کوشد که پرولتاريا را با »حزب کارگری
بورژوائی« آشتی دھد ،و اتحاد پرولتاريا را با آن حزب حفظ کند و از اين طريق بر حيثيت اين
حزب بيافزايد .تودهھا ديگر از سوسيال شووينيستھای علنی پيروی نمی کنند :لويد جورج را با
ھو کردن در جلسهھای کارگران انگليس پائين کشيدند ،ھايندمان حزب را ترک کرده است،
رنودلھا ،شيدمانھا ،پوترسفھا و گوژديفھا در حمايت پليس ھستند .دفاع پنھانی کائوتسکی
از سوسيال شووينيستھا بسيار خطرناک تر است.
يکی از شايع ترين سفسطهھای کائوتسکيسم متوسل شدن به »تودهھا« است .آنھا می گويند که ما
نمی خواھيم که از تودهھا و سازمانھای تودهای ببريم! اما فکر کنيد که انگلس چگونه مسئله را
مطرح کرد .در قرن نوزدھم »سازمانھای تودهای« اتحاديهھای کارگری انگليس موافق با حزب
کارگر بورژوائی بودند .مارکس و انگلس بر اين مبنا با آنھا سازش نکردند ،آنھا را افشا کردند.
آنھا اوال فراموش نکردند که سازمانھای اتحاديۀ کارگری مستقيما ً اقليتی از پرولتاريا را دربر
می گيرند .در آن موقع انگلستان مانند آلمان امروز بيش از يک پنجم پرولتاريا سازمان نيافته
بود .ھيچ کس نمی تواند جداً بر اين عقيده باشد که در تحت سرمايه داری می توان اکثريت
پرولتاريا را سازمان داد .دوما ً – و اين نکتۀ اصلی است – مسئلۀ وسعت سازمان به اندازۀ ھدف
واقعی و سياست آن اھميت ندارد :آيا سياستھايش بيان خواست تودهھاست ،آيا به آنھا خدمت می
کند ،آيا ھدف آن آزادی آنان از سرمايه داری است ،يا اينکه آيا نمايندۀ منافع اقليت است ،اقليتی
که با سرمايه داری آشتی کرده است؟ مطلب اخير در مورد انگلستان قرن نوزدھم صادق بود ،و
اکنون در مورد آلمان صادق است.
انگلس فرقی بين »حزب کارگر بورژوائی« ]برآمده از[ اتحاديهھای کارگری قديم – اقليت
ممتاز – و »پائين ترين قشر تودهھا« ،اکثريت واقعی ،قائل می شود ،و به آنھا ]تودهھای قشر
پائين تر[ که به »احترام بورژوازی« مبتال نگشتهاند ،متوسل می شود .اينست جوھر تاکتيکھای
مارکسيستی!
نوشته شده در اکتبر ١٩١۶
چاپ سبورنيک سوسيال دمکرات
شمارۀ  ٢دسامبر ١٩١۶
امضاء ن .لنين
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢٣

توضيحات
 -١گروه چخيدزه ) – (Chkheidze factionگروه منش ويکی در دوم ای چھ ارم ب ود ک ه توس ط
ن.س .چخيدزه رھبری می شد .سياست رسمی آن در ط ول جن گ جھ انی اول سانتريس م ب ود ام ا
در واقع سوسيال شووينيستھای روس را حمايت می کرد.
 -٢ناش ه ديل و )آرم ان م ا( ماھنام ۀ منش ويکی و س خنگوی اص لی انح الل طلب ان و سوس يال
شووينيستھای روس بود .مدت کوتاھی در طول سال  ١٩١۵در پتروگراد منتشر ش د و ج ايگزين
ناشا زاريا )طلوع ما( بود که در اکتبر  ١٩١۴توقيف شده بود .نويسندگان آن مايوسکی ،ماسلف،
پوترسف و چروانين بودند .کال  ۶شماره از آن منتشر شد.
گولوس ترودا )صدای ک ارگر( روزنام ۀ ق انونی منش ويکی ب ود ک ه در س امارا در  ١٩١۶بع د از
توقيف شدن ناخ گلوس )صدای ما( منتشر شد .سه شمارۀ آن به چاپ رسيد.

از » سخنرانی دربارۀ انقالب « ١٩٠۵
اھميت تاريخی  ٢٢ژانويه  ١٩٠۵در بيداری تودهھای عظيم در راه کسب آگاھی سياسی و
مبارزۀ انقالبی آنھاست.
آقای پيوتر استرووه که در آنوقت رھبر ليبرالھای روسی و ناشر يک نشريۀ غيرقانونی بود که
در خارجه بدون سانسور منتشر می شد ،دو روز قبل از »يکشنبۀ خونين« نوشت »در روسيه
ھنوز مردم انقالبی وجود ندارند« .اين عقيده که يک کشور بی سواد و دھقانی می تواند
انسانھای انقالبی به وجود آورد ،به نظر اين رھبر بسيار »تحصيل کرده« و مغرور و بينھايت
احمق اصالح طلبان بورژوا ،بی معنی بود .اصالح طلبان آن زمان – مانند اصالح طلبان
امروز – عميقا ً چنين معتقد شده بودند که يک انقالب واقعی غير ممکن است!
قبل از  ٢٢ژانويه )يا  ٩ژانويه به تقويم قديم(  ،١٩٠۵حزب انقالبی روسيه مشتمل از گروه
کوچکی از افرادی بود و اصالح طلبان آن روزگار )درست به مانند اصالح طلبان امروز( به
مسخره ما را يک »فرقه« می خواندند .چند صد سازمان دھندۀ انقالبی ،چند ھزار عضو
سازمانھای محلی ،نيم دوجين روزنامۀ انقالبی که عمدتا ً نه بيشتر از ماھی يکبار ،با دشواريھای
فوق العاده و به قيمت قربانيھای بسيار در خارج طبع و بطور قاچاق به داخل روسيه آورده می
شدند – اين چنين بودند احزاب انقالبی روسيه ،و به ويژه حزب سوسيال دمکرات قبل از ٢٢
ژانويۀ  .١٩٠۵اين اوضاع ،به اصالح طلبان کوته بين و متکبر مجوزی رسمی برای ادعاھای
آنھا داير بر اينکه ھنوز در روسيه مردم انقالبی وجود ندارند ،می داد.
لکن در ظرف چند ماه ،تصوير به کلی عوض شد .صدھا سوسيال دمکرات انقالبی »ناگھان« به
ھزارھا افزايش يافتند؛ اين ھزارھا در بين  ٢تا  ٣ميليون کارگر رھبر شدند .مبارزۀ کارگران
توليد ھيجان کامال گسترده و غالبا ً جنبشھای انقالبی در ميان تودهھای  ۵٠تا  ١٠٠ميليونی دھقان
کرد؛ جنبش دھقانی بازتاب خود را در ارتش داشت و منجر به قيام سربازان و برخوردھای
مسلحانه بين يک بخش ارتش و بخش ديگر آن گرديد .به اين ترتيب يک کشور بزرگ با جمعيت
 ١٣٠٠٠٠٠٠٠نفر به انقالب کشيده شد؛ بدين نحو روسيۀ ساکت به روسيۀ کارگران انقالبی و
مردم انقالبی تبديل شد.
می شود گفت که مطالعۀ اين تغيير ،و فھم اينکه چرا چنين چيزی ممکن بود ،روشھا و راھھای
آن ،ضروری است.
عامل اصلی در اين تغيير اعتصاب تودهای بود .ويژگی انقالب روسيه اينست که از نظر
محتوای اجتماعی اين انقالب يک انقالب بورژوا دمکراتيک بود ،اما در شيوۀ مبارزهاش يک

انقالب پرولتری .يک انقالب بورژوا دمکراتيک بود ،چون ھدف بالفاصلۀ آن ،که با نيروھای
خود آن امکان حصول مستقيم داشت ،جمھوری دمکراتيک بود ،کار ھشت ساعته و مصادرۀ
امالک بزرگ اشراف – تمام مقاصدی که انقالب بورژوائی فرانسه در  ١٧٩٣-١٧٩٢تقريبا ً به
صورت کامل بدانھا نائل شده بود.
در عين حال ،انقالب روسيه يک انقالب پرولتری بود ،نه فقط بدين جھت که پرولتاريا پيشروی
عمدۀ آن و پيشرو جنبش بود ،بلکه نيز بدين سبب بود که مخصوصا ً يک سالح مبارزۀ پرولتری
– اعتصاب – وسيلۀ اصلی به حرکت درآوردن تودهھا و ويژه ترين پديده در حوادث تعيين کنندۀ
قيام موج مانند بود.
ً
انقالب روسيه ،اولين ،گرچه مطمئنا نه آخرين ،انقالب بزرگ در تاريخ بود که در آن اعتصاب
سياسی تودهای نقشی فوق العاده مھم بازی کرد .حتی می توان گفت که حوادث انقالبی روسيه و
تسلسل اشکال سياسی آنرا بدون مطالعۀ آمار اعتصابات برای روشن کردن مبانی اين حوادث و
تسلسل اين اشکال نمی توان فھميد.
من به خوبی می دانم که آمار خشک به سختی مناسب يک سخنرانی ھستند و محتمل است که
برای يک شنونده کسل کننده باشد .با اين وجود نمی توانم از نقل چند رقم برای آنکه شما بتوانيد
پايۀ عينی کل جنبش را درک کنيد خودداری کنم .تعداد متوسط ساالنۀ اعتصابات در طی دھسال
پيش از انقالب  ۴٣٠٠٠بود يعنی  ۴٣٠٠٠٠برای تمام دھه .در ژانويۀ  ،١٩٠۵اولين ماه
انقالب ۴۴٠٠٠٠ ،بود .به کالم ديگر ،تعداد اعتصابات در يک ماه بيشتر از تمام دھۀ قبل بود!
در ھيچ کشور سرمايه داری در جھان ،حتی در پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری مانند
انگليس ،اياالت متحدۀ آمريکا يا آلمان ،چيزی که با جنبش عظيم اعتصابی  ١٩٠۵روسيه
برابری کند وجود نداشته است .جمع کل اعتصابات  ٢٨٠٠٠٠٠بود ،دو برابر تعداد کارگران
کارخانهھا در کشور! اين البته بدان معنی نيست که کارگران شھری کارخانهھای روسيه
تحصيل کرده تر بودند يا قويتر ،يا بيشتر از برادران خود در اروپای غربی با مبارزه وفق يافته
بودند .کامال عکس اين است.
اما اين نشان می دھد که انرژی خفتۀ کارگران می تواند چقدر عظيم باشد .اين نشان می دھد که
در يک عصر انقالبی – اينرا بدون کوچکترين مبالغهای ،بر مبنای دقيق ترين دادهھای تاريخ
روسيه می گوييم – کارگران می توانند نيروی جنگی ای صد برابر عظيم تر از ادوار معمولی و
صلح آميز ،تجھيز کنند .اين نشان می دھد که تا  ١٩٠۵نوع بشر ھنوز نمی دانست که کارگران
چه نيروئی و توان عظيمی ھستند و خواھند بود ،با ظرفيت مبارزه برای اھداف واقعا ً عظيم،
نيروئی که به شيوۀ انقالبی پيکار می کند!
تاريخ انقالب روسيه نشان می دھد که اين قشر پيشرو ،عاليترين عناصر کارگران مزدبگير
بودند که با سماجت بسيار زياد و کامال از جان گذشته جنگيدند .ھر چه کارخانهھا و کارگاھھا
بزرگتر بودند ،اعتصابھا سرسختانه تر می شدند ،و با تواتر بيشتر در سال اتفاق می افتادند .ھر
چه شھر بزرگتر بود ،نقشی که کارگران در مبارزه ايفاء می کردند مھم تر بود .سه شھر
بزرگ ،سن پترزبورگ ،ريگا و ورشو ،که بزرگترين شھرھا بودند و دارای عناصر طبقۀ
کارگر با بيشترين آگاھی طبقاتی بودند ،تعداد اعتصاب کنندگان بی اندازه زيادی را در مقايسه با
ھمۀ کارگران از ھر شھر ديگری نشان می دھند ،و البته بسيار بيشتر از نواحی روستائی.
در روسيه – و احتماال در ساير کشورھای سرمايه داری – کارگران فلزکار نمايندۀ قشر پيشرو
کارگران ھستند .در اين رابطه واقعيت آموزندۀ زيرين را تذکر می دھم :با در نظر گرفتن تمام
صنايع ،تعداد افراد درگير در اعتصابات  ١۶٠درصد کارگران در استخدام بود ،اما در صنايع
فلزی ،تعداد کارگران ]درگير در اعتصابات[  ٣٢٠درصد بود! تخمين زدهاند که در اثر
اعتصابات  ١٩٠۵ھر کارگر کارخانۀ روسی متوسط مزدی برابر  ١٠روبل از دست داد –

تقريبا ً  ٢۶فرانک به نرخ ارز قبل از جنگ – که اين مبلغ را می بايست بخاطر مبارزه فدا می
کردند .اما اگر کارگران فلزکار را در نظر بگيريم ،درمی يابيم که مقدار از دست دادن مزد سه
برابر بيشتر بود! عاليترين عناصر طبقۀ کارگر در پيشاپيش قدم برداشتند ،مرددھا را رھبری
کردند ،موجب بلند شدن خفتگان و تشويق ضعيفھا شدند.
يک ويژگی مشخص شيوهای بود که اعتصابات اقتصادی با اعتصابات سياسی در طول انقالب
درھم بافته شده بودند .شکی وجود ندارد که فقط اين ارتباط بسيار نزديک دو شکل اعتصاب ،به
جنبش قدرت عظيمی داد .تودهھای وسيع استثمار شده را نمی شد به مبارزۀ انقالبی کشيد مگر
با دادن نمونهھا روزانهای از اينکه چگونه کارگران مزدگير در صنايع مختلف سرمايه داران را
مجبور می کردند که به آنھا بھبود فوری و مستقيم در شرايط کار را عرضه کنند .اين مبارزه
روحی تازه به تودهھای مردم روسيه دميد .فقط آنوقت بود که مردم اسير بند سرفی ،تنبل ،پدر
ساالر ،مذھبی و مطيع روسيه آدام پير را بيرون انداختند؛ فقط در آنوقت بود که مردم روسيه
تعليم و تربيتی واقعا ً دمکراتيک و واقعا ً انقالبی يافتند.
وقتی که محترمين بورژوا و طنين اندازان غير انتقادی آنان ،اصالح طلبان اجتماعی با فضل
فروشی داد سخن دربارۀ »تعليم و تربيت« تودهھا می دھند ،معموال منظورشان چيزی چون
مدير مدرسهای ،مالنقطی ،و چيزيست که باعث فساد اخالق تودهھا می گردد و پيش فرضھای
بورژوائی بدانھا القا می کند.
تعليم و تربيت واقعی تودهھا ھيچگاه نمی تواند از مبارزۀ مستقل سياسی و بخصوص انقالبی آنھا
جدا گردد .تنھا مبارزه است که طبقات استثمار شده را تربيت می کند .تنھا در طول مبارزه است
که تودهھا به عظمت قدرت خود پی می برند ،مبارزه افق ديد آنھا را وسيع می کند ،کارآمدی
آنھا را زيادتر ،فکر آنھا را روشن و ارادۀ آنان را مستحکم می کند .بدين سبب است که حتی
مرتجعين مجبور شدند که بپذيرند در سال  ،١٩٠۵سال مبارزه» ،سال ديوانه« ،مسلما ً روسيه
پدرساالری را به خاک سپرد.
اجازه دھيد که رابطۀ بين کارگران فلزکار و نساجی را در جريان مبارزات اعتصابی  ١٩٠۵با
دقت بيشتری مورد بررسی قرار دھيم .کارگران فلزکار ،مزدشان بھتر است ،و دارای بيشترين
آگاھی طبقاتی و بھترين تعليم و تربيت ھستند .کارگران نساجی که در  ١٩٠۵دو برابر و نيم
کارگران فلزکار بودند ،عقب مانده ترين و دارای بدترين دستمزدھا در بين کارگران روسی
ھستند ،و در بسياری از موارد ھنوز ارتباط خود را قاطعانه با خويشان دھقان خود در روستا
قطع نکردهاند .اين ما را به وضع بسيار مھمی رھنمون می شود.
در سراسر سال  ،١٩٠۵در اعتصابات کارگران فلزکار اعتصابات سياسی بر اعتصابات
اقتصادی برتری می يابند ،گرچه اين برتری در اواخر سال بسيار بيشتر از اوايل سال بود .در
بين کارگران پارچه باف ،از طرف ديگر ،شاھد برتری مطلق اعتصابات اقتصادی در ابتدای
سال  ١٩٠۵ھستيم ،و فقط در پايان سال است که برتری برای اعتصابات سياسی را می بينيم .از
اينجا با وضوح کامل نتيجه می شود که مبارزۀ اقتصادی ،مبارزه برای بھبود مستقيم و فوری
شرايط  ،به تنھايی قادر است که عقب افتاده ترين قشر تودهھای استثمار شده را بسيج کند ،و
بدانھا تعليم و تربيتی واقعی بدھد و در طی دورۀ انقالبی آنھا را در طول چند ماه تبديل به
لشکری از رزمندگان سياسی کند.
البته برای اينکه چنين چيزی اتفاق افتد ،برای قشر پيشرو کارگران الزم بود که مبارزۀ طبقاتی
را چون مبارزهای به نفع يک قشر کوچک بااليی در نظر نگيرند – مفھومی که ھمۀ اصالح
طلبان مکرراً سعی در القاء آن دارند – بلکه کارگران چون پيشرو واقعی اکثريت استثمار
شدگان پيش قدم شوند و آن اکثريت را به مبارزه کشانند ،ھمانگونه که در مورد روسيه در

 ١٩٠۵انجام شد ،و چنانکه در مورد انقالب کارگری در شرف وقوع اروپا بايد باشد و خواھد
بود.
نوشته شده به آلمانی
قبل از  (٢٢)٩ژانويۀ ١٩١٧
امضاء ن .لنين
طبع برای اولين بار در پراودا شمارۀ ١٨
 ٢٢ژانويۀ ١٩٢۵
مجموعه آثار لنين جلد ٢٣

قطعنامه دربارۀ اقداماتی برای مقابله کردن با بی نظمی اقتصادی
 -١از ھم گسيختگی کامل اقتصادی روسيه اکنون به حدی رسيده است که فاجعه غير قابل
اجتناب است ،فاجعهای با چنان ابعاد اسفناک که تعدادی از صنايع اساسی را راکد خواھد کرد،
کشاورزان را از تنظيم کشاورزی به ميزان الزم بازخواھد داشت ،عبور و مرور راه آھن مختل
می شود و نتيجتا ً تحويل غله به جمعيت مشغول در صنايع و شھرھا ،که شامل ميليونھا انسان
می شود متوقف خواھد شد .عالوه بر اين ،سقوط ھم اکنون شروع گشته است و بر صنايع
مختلف تأثير گذاشته است .فقط با بيشترين کوشش تمام نيروھای ملت و پذيرفتن تعدادی اقدام
فوری انقالبی ،ھم در نواحی محلی و ھم در مرکز حکومت می توان با اين بالی ناگھانی بطور
مؤثری مقابله کرد.
 -٢اين فاجعه را نه با شيوهھای بوروکراتيک ،يعنی با تأسيس مؤسساتی که در آنھا سرمايه
داران و مقامات اداری تسلط دارند می توان دفع کرد ،و نه با حفظ سودھای سرمايه داران ،و
حفظ سلطۀ مطلق آنھا در صنايع ،تفوق و تسلط آنھا بر سرمايۀ مالی و رموز آنھا در معامالت
بانکی ،تجارتی و صنعتی .چنين چيزی به دفعات با تأثيرات جزئی بحرانھا آنطور که در تعدادی
از صنايع آشکار شده است ثابت گشته.
 -٣تنھا راه رفع فاجعه استقرار کنترل مؤثر کارگران بر توليد و توزيع کاالھا است .به منظور
چنين کنترلی اول از ھمه الزم است که کارگران اکثريتی نه کمتر از سه چھارم تمام آراء را در
تمام مؤسسات حياتی داشته باشند و اينکه صاحبان آن مؤسسات که از کار خود کناره نگرفتهاند
و مھندسين بايد که بدون قصور مورد استفاده قرار گيرند .دوم اينکه کميتهھای کارخانهھا،
شوراھای مرکزی و ناحيهای ،و اتحاديهھای کارگری بايد حق آنرا داشته باشند که در اين کنترل
شرکت کنند ،تمام دفاتر تجاری و بانکی حاضر برای بازرسی آنھا باشند ،و مديريت بايد تمام
اطالعات الزم را در اختيار آنھا بگذارد ،سوم آنکه حقی مشابه اين بايد به نمايندگان تمام احزاب
عمدۀ دمکرات و سوسياليست داده شود.
 -۴کنترل کارگران که ھم اکنون سرمايه داران آنرا در تعدادی موارد مورد نزاع پذيرفتهاند ،بايد
به وسيلۀ اقداماتی که در آنھا به خوبی تمام جوانب امر در نظر گرفته شده است ،به تدريج ولی
بدون ھيچگونه تأخيری بکار گرفته شوند و به صورت نظم کامل توليد و توزيع کاالھا به وسيلۀ
کارگران توسعه يابند.
 -۵کنترل کارگران ھمچنين بايد به تمام عمليات مالی و بانکی به قصد کشف وضع مالی واقعی
امور بسط داده شود ،در چنين کنترلی بايد شوراھا و دوائر مختلف بانک ،سنديکا و ساير
کارمندان که بايد بی درنگ سازمان يابند ،شرکت کنند.

 -۶برای نجات کشور از فاجعه ،کارگران و کشاورزان بايد اول از ھمه با اطمينان مثبت و
مطلق ملھم شوند و با عمل و نه حرف قانع گردند که مقامات حکومتی چه محلی و چه در مرکز
در تسليم قسمت اعظم سودھا ،درآمدھا و اموال ،مديريتھای بانکی ،مالی ،تجاری و صنعتی
بزرگ اقتصاد سرمايه داری به مردم ،ترديد نخواھند کرد .جز با انجام اين اقدام ،خواستن يا
انتظار اقدامات واقعا ً انقالبی يا کوشش واقعا ً انقالبی از طرف کارگران و کشاورزان داشتن،
غيرممکن است.
 -٧طبق نظريۀ سقوط کل نظام مالی و پولی و عدم امکان احياء اعتبار آن در حاليکه جنگ ادامه
دارد ،ھدف تشکيالت دولت ،بايد در مقياسی وسيع ،ناحيهای و نتيجتا ً در سراسر کشور داد و
ستد وسايل کشاورزی ،پوشاک و ساير کاالھا ،در مقابل غالت و ساير محصوالت کشاورزی
باشد .خدمات انجمنھای تعاونی روستائی و شھری بايد وسيعا ً مورد استفاده قرار گيرد.
 -٨وقتيکه اين اقدامات به اجراء گذاشته شده باشند ،ممکن و الزم خواھد بود که کار اجباری
عمومی به مرحلۀ اجراء گذاشته شود .اين اقدام به نوبۀ خود ،استقرار يک لشکر کارگران را
ايجاب خواھد کرد که در آن کارگران بايد بدون دستمزد پس از  ٨ساعت کار روزانۀ عادی خود
خدمت کنند! اين اقدام بايد با ارائۀ يک لشکر از کل ملت که در آن مزد کارگران و ساير استخدام
شدگان به وسيلۀ سرمايه داران پرداخت می شود تعقيب گردد .فقط چنين لشکر کارگران و لشکر
مردم که از آن رشد خواھد کرد می تواند و بايد کار اجباری عمومی را ارائه کند ،نه با وسايل
بوروکراتيک و به نفع سرمايه داران بلکه برای نجات کشور از فاجعهای غريب الوقوع .فقط
چنين لشکری می تواند و بايد که نظم و ترتيب انقالبی واقعی را ارائه کند و ھمۀ مردم را وا
دارد که کوششی عظيم و الزم برای دفع فاجعه بکنند .تنھا کار اجباری ھمگانی قادر است
حداکثر صرفه جوئی را در صرف نيروی کار تأمين کند.
 -٩در بين اقداماتی که ھدفشان نجات کشور از فاجعه است ،يکی از مھم ترين وظايف مشغول
نمودن نيروی کار بزرگی در توليد زغال سنگ و مواد خام ،و کار در خدمات حمل و نقل است.
تغيير کار تدريجی کارگران مشغول در توليد اسلحه به توليد کاالھای الزم برای اعادۀ اعتبار
اقتصادی کشور کمتر از آن مھم نيست.
 -١٠مورد اجراء گذاشتن منظم و مؤثر اين اقدامات فقط در صورتی ممکن است که تمام قدرت
دولت به کارگران و نيمه کارگران تفويض شده باشد.
سوسيال دمکرات شمارۀ ۶۴
٢۵مه ) ٧ژوئن( ١٩١٧
کليات آثار لنين جلد ٢۴

نياز به يک اتحاديۀ کارگران کشاورزی در روسيه
مقالۀ اول
يک مسئلۀ بسيار مھم است که کنفرانس سرتاسری اتحاديهھای کارگری روسيه که اکنون در
پتروگراد اجالسيه دارد) (١بايد در مد نظر بگيرد .اين مسئلۀ بنيادگذاری يک اتحاديۀ سراسری
کارگران کشاورزی روسيه است.

تمام طبقات در روسيه سازمان می يابند .فقط طبقهای که استثمار شده ترين و فقيرترين ،پراکنده
ترين و ستمديده ترين طبقه است – طبقۀ کارگران کشاورزی مزدبگير روسيه – به نظر می
رسد که فراموش شده باشد .در بعضی نواحی مرزی غيرروسی ،مانند ناحيۀ لتونی ،بعضی
سازمانھای کارگران مزدی کشاورزی وجود دارند .کارگران روستائی در اکثريت وسيعی از
روسيۀ بزرگ و گوبرنيای اوکرائين ھيچ سازمان طبقاتی ای ندارند.
اين وظيفۀ مسلم و قطعی پيشگامان کارگران روسيه ،اتحاديهھای کارگران صنعتی است که به
کمک برادران خود ،کارگران روستائی بيايند .دشواريھائی که در کار سازمان دادن کارگران
روستائی وجود دارد آشکارا ھمانگونه که تجربۀ ساير ممالک سرمايه داری تأکيد کرده است،
عظيم است.
چنين چيزی ھر چه بيشتر الزم می سازد که آزادی سياسی در روسيه حتی االمکان با سرعت و
شدت ھر چه بيشتر بکار گرفته شود و فوراً يک اتحاديۀ کارگران کشاورزی در سطح کشور
بنيادگذاری شود .اينکار می تواند و بايد به وسيلۀ کنفرانس اتحاديۀ کارگری انجام شود .نمايندگان
با تجربه ترين ،پيشرفته ترين و دارای بيشترين آگاھی طبقاتی طبقۀ کارگر که در اين کنفرانس
گردآمدهاند ،می توانند و بايد که پيامی خطاب به کارگران روستائی صادر کنند و آنھا را تشويق
نمايند که به ايشان ،به صف کارگران مستقال سازمان يافته ،به صف اتحاديهھای آنان بپيوندند.
اين کارگران مزدی کارخانهھا ھستند که بايد قدم اول را بردارند و ھستهھای اتحاديۀ کارگری،
گروھھا و شعباتی را که در سراسر روسيه پراکندهاند بکار برند تا کارگران روستاھا را به عمل
مستقل و شرکت فعال در مبارزه برای بھبود وضع خود و حمايت از منافع طبقۀ خود وادارند.
در حال حاضر ممکن است به نظر عدهای و حتی به نظر عدۀ بسياری چنين برسد که با سازمان
يافتن دھقانان در سراسر روسيه در حال حاضر ،و مطرح کردن درخواست الغای مالکيت
خصوصی زمين و تصرف زمين »به تساوی« از سوی آنھا ،اين زمان مناسب برای ايجاد
اتحاديۀ کارگران روستائی نباشد.
کامال برعکس است .اين دقيقا ً زمانی است که چنين کاری در آن مناسب و ضروری است .آنھا
که نقطه نظر طبقاتی پرولتاريا را دارند ،نمی توانند به صحت پيشنھادی که به ابتکار بلشويکھا
در کنگرۀ استکھلم حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه در  ١٩٠۶مطرح شد و منشويکھا
نيز آنرا پذيرفتند ،ھيچ شکی داشته باشند .پيشنھادی که از آن ھنگام بخشی از برنامۀ حزب
کارگری سوسيال دمکرات روسيه بوده است .پيشنھاد می گويد که:
»حزب بايد در تمام پيش آمدھا ،و با در نظر گرفتن اصالحات کشاورزی ،وضع ھر چه که
باشد ،اولين وظيفۀ خود را در اين بداند که با ثبات قدم برای سازمان مستقل طبقۀ کارگر
روستائی بکوشد ،و برای آنھا تضاد آشتی ناپذير بين منافع آنھا و منافع کشاورز بورژوا را
تشريح کند ،و عليه توھمات راجع به تصاحب قطعات کوچک زمين به آنان ھشدار دھد و
خاطرنشان سازد که تا وقتی که توليد کاالئی وجود دارد اينکار ھيچگاه نمی توانند جلوی فقر
تودهھای دھقان را بگيرد ،و باالخره خاطرنشان سازد که يک انقالب کامل سوسياليستی به
عنوان تنھا وسيلۀ فنای فقر و استثمار ،ضروری است«.
ھر کارگر دارای آگاھی طبقاتی ،ھر عضو اتحاديه ،قبول دارد که اين پيشنھادات صحيح ھستند
و بايد به وسيلۀ اتحاديهھای کارگری به اجراء گذاشته شوند ،زيرا که اين مسئلۀ سازمان مستقل
طبقاتی کارگران روستائی است.
ما اميدواريم که در اين موقعيت انقالبی ،وقتی که لزوم بيان عقايد خود ،طرح خط مشی خود،
ديدن اين مطلب که زندگی بدون کارگرانی که خود مستقال در مورد مسائل کارگری تصميم
بگيرند ،از نو شکل نخواھد گرفت ،خود را در ميان مردم کارکن بطور اعم و کارگران بطور
اخص نشان می دھد ،اتحاديهھای صنفی خود را محدود به منافع محدود صنف نخواھند کرد و

برادران ضعيف خود ،کارگران روستائی را به دست فراموشی نخواھند سپرد ،بلکه تمام انرژی
خود را بکار خواھند گرفت تا آنھا را کمک کنند تا اتحاديۀ کارگران روستائی روسيه را بنا نھند.
در مقالۀ بعد سعی خواھيم کرد که رئوس مطالب بعضی قدمھای ويژهای که در اين جھت بايد
برداشته شود را برشماريم.
مقالۀ دوم
در مقالۀ پيشين به اھميت اساسی يک اتحاديۀ کارگران روستائی در روسيه پرداختيم .در اينجا به
بعضی از جنبهھای عملی مسئله خواھيم پرداخت.
اتحاديۀ کارگران روستائی روسيه بايد تمام آنھائی را که تمام وقت يا حتی بطور نيمه وقت به
عنوان کارگر در کارھای کشاورزی مشغول ھستند دربر گيرد.
تجربه نشان خواھد داد که آيا الزمست که اين اتحاديهھا را به اتحاديهھای کارگران کشاورزی
که کامال اشتغال بکار کشاورزی دارند و آنھا که بطور نيمه وقت مشغول اين کار ھستند تقسيم
کرد يا نه .در ھر صورت اين مطلب اصلی نيست .مطلب عمده آنست که منافع طبقاتی اساسی
ھمۀ آنھا که نيروی کار خود را می فروشند يکی است و اتحاد ھمۀ آنھا که حداقل بخشی از
معاش خود را با اجير شدن خودشان به دست می آورند مطلقا ً ضروری است.
کارگران مزدبگير در شھرھا و کارخانهھا ،با ھزارھا و ميليونھا بند با کارگران مزدبگير در
روستاھا پيوستهاند .دعوتی که از طرف کارگران شھرھا و کارخانهھا انجام شود ،با بی اعتنائی
کارگران روستائی برخورد نخواھد کرد .اما ارسال اين دعوت تنھا کار الزم نيست .کارگران
شھری تجارب ،شناخت ،وسائل و نيروی بيشتری دارند .قسمتی از نيروی آنھا بايد مستقيما ً
بکار رود تا به کارگران کشاورزی کمک کند تا روی پای خود بايستند.
ھمۀ کارگران سازمان يافته بايد يک روز مزد خود را برای تشويق و تقويت وحدت مابين
کارگران شھری و روستائی بدھند .باشد که بخشی از اين مبلغ تماما ً بمثابۀ کمکی از طرف
کارگران شھری برای وحدت طبقاتی کارگران روستائی بکار رود .باشد که اين سرمايه برای
تأمين مخارج يک سری اعالميهھای تودهای ،انتشار يک روزنامۀ کارگران روستائی – حداقل
برای شروع يک ھفته نامه – و فرستادن حداقل چند ُمبلغ و سازمان دھنده به روستاھا برای برپا
کردن فوری اتحاديهھای کارگران کشاورزی در نواحی مختلف بکار رود.
تنھا تجاربی که به وسيلۀ خود آن اتحاديهھا به دست آمده باشد به يافتن روش صحيح توسعۀ اين
کار کمک خواھد کرد .ھر اتحاديه بايد اول از ھمه بکوشد تا وضع آنھائی را که نيروی کار خود
را برای اشتغاالت کشاورزی می فروشند بھبود دھد و مزد بيشتر ،شرايط بھتر مسکن ،تغذيۀ
بھتر و غيره برای آنھا تأمين کند.
بايد مصممانه ترين مبارزه عليه اين عقيده که با الغای آنی مالکيت خصوصی زمين می توان به
ھر دھقان و ھر کارگر »زمين داد« و بدين ترتيب بنياد کار مزدوری در کشاورزی را تضعيف
کرد ،انجام شود .اين عقيده بی اساس است و به عالوه بسيار زيانبخش .الغای مالکيت خصوصی
زمين اصالحی عظيم و بدون ترديد پيشرو است که بدون شک منافع توسعۀ اقتصادی و منافع
طبقۀ کارگر را تأمين می کند ،اصالحی که ھر کارگر مزدبگيری تا آخرين مرحله از آن
پشتيبانی می کند ولی به ھيچ رو کار مزدوری را از بين نخواھد برد.
نمی توان زمين را خورد .بدون چارپا ،وسائل ،بذر ،ذخيرۀ محصول يا پول نمی توان کشاورزی
کرد .تکيه بر »وعدهھای« ھر کسی – که به کارگران مزدور در روستا وعدۀ »کمک« و تھيۀ
چارپا ،وسائل و غيره می دھد – بدترين خطاھا و ساده لوحی ای نابخشودنی است.

نخستين قانون و اولين امر ھر جنبش اتحاديۀ کارگری اين است که نبايد به »دولت« تکيه کند،
بلکه بايد متکی به قدرت طبقۀ خود باشد .دولت سازمان طبقۀ حاکم است.
به وعدهھا اتکاء نکنيد .فقط متکی به قدرت اتحاد طبقاتی خود و آگاھی سياسی طبقۀ خود باشيد!
بدين علت است که اين بايد وظيفۀ فوری اتحاديۀ کارگران روستائی گردد که نه تنھا برای شرايط
بھتر برای کارگران بطور اعم بجنگد بلکه بطور اخص از منافع آنھا به منزلۀ يک طبقه در
جريان اصالحات ارضی آتی دفاع کند.
بسياری از دھقانان و سوسياليستھای انقالبی بر اين عقيدهاند که »نيروی کار بايد در اختيار
کميتهھای ولوست قرار گيرد« .طبقۀ کارگران کشاورز نقطه نظر مخالف اين را دارند و
خواستار آنند که کميتهھای ولوست در اختيار نيروی کار قرار گيرند! کامال روشن است که
موضع ارباب و کارگر به چه نحوی است.
»زمين برای تمام مردم« اين صحيح است .اما مردم به طبقات تقسيم شدهاند .اين حقيقت را که
بورژوازی عمداً مخفی می کند و خرده بورژوازی ھميشه فراموش می کند ،ھر کارگری می
داند ،می بيند ،حس می کند و تجربه می کند.
وقتی که يک مرد تنھا و فقير درمانده است ،ھيچ »دولتی« به کارگر مزدور کشاورزی يا
کارگر کمکی کشاورزی ،کارگر روزمزد ،دھقان فقير و نيمه کارگران ،کمک نخواھد کرد اگر
او به فکر خودش نباشد .نخستين قدم در اين راه سازمان مستقل طبقاتی کارگران روستائی
است.
ما اميدواريم که کنفرانس سراسری اتحاديهھای کارگری روسيه اين وظيفه را با انرژی ھر چه
بيشتر بر عھده بگيرد ،تمام مردم روسيه را به اين کار دعوت کند ،و دست مقتدر پيشرو سازمان
يافتۀ طبقۀ کارگر را برای کمک به کارگران روستائی بلند کند.
پراودا شمارۀ  ٩٠و ٩١
 ٧ژوئيه ) ٢۴ژوئن( و  ٨ژوئيه ) ٢۵ژوئن( ١٩١٧
امضاء ن .لنين
مجموعه آثار لنين ،جلد ٢۵
توضيحات
 -١کنفرانس سرتاسری اتحاديهھای کارگری روسيه در پتروگراد بين  ٢١تا  ٢٨ژوئن) ٤تا ١١
ژوئيه(  ١٩١٧برگزار شد ٢١١ .نماينده در آن شرکت داشتند ٧٣ ،نفر بلشويک بودند و بقيه
منشويک ،اس آر ،بونديست يا غيرحزبی بودند .در بين مسائل در دستور جلسه جنبش اتحاديۀ
کارگری و مبارزۀ اقتصادی بودند .بلشويکھا در ھمۀ مسائل مھم قطعنامهھا يا متمم ھايی را
پيشنھاد کردند .کنفرانس با اکثريت ضعيفی پيشنھادات منشويکھای دفاع طلب را تصويب کرد.
کنفرانس شورای موقت مرکزی اتحاديهھا را انتخاب کرد
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