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  هپيش نويس برنام
  

  ) الف
ی يابند، پيشه وران و دهقانان کارخانجات بزرگ با سرعتی فزاينده در روسيه گسترش م -١

بدل می نمايند، و مردم بيشتر و  کنند و آنها را به کارگران فاقد مالکيت را خانه خراب می  جزء
  .ها و شهرک های صنعتی می رانند ها، دهکده بيشتری را به شهرها، کارخانه

در بين مشتی کارخانه دار، تاجر و  داری نشانگر رشد عظيم ثروت و تجملسرمايه  اين رشد -٢
 بهبود توليد و ماشين آالتی که. کارگران است باز هم سريعتر فقر و ستم کشیزميندار، و رشد 

می  های بزرگ مرسوم شده است، در حاليکه افزايش بازدهی کار اجتماعی را مهيا در کارخانه
ش بيکاری و همراه با آن ويت قدرت سرمايه داران برعليه کارگران و افزايکنند، در خدمت تق

  .بی دفاع کارگران هستند تشديد موقعيت
کارگران توسط سرمايه را در  تحت ستم قرار دادن اوج در حاليکه های بزرگ، کارخانه اما -٣

ه سرمايه علي ندوجود می آورند که قادرخود حمل ميکنند، طبقۀ بخصوصی از کارگران را ب
 اتصال آنها را با توليد کوچک شان تمام بندهای که همين شرايط زندگی شانمبارزه کنند، زيرا

ای  و انتقال آنها از کارخانه از بين می برد، و با متحد کردن کارگران از طريق کار مشترکشان
را ای  ارزهمب کارگران. ندکارکن را به هم پيوند می دههای مردم  همۀ توده ،به کارخانۀ ديگر
از . رای وحدت در بين آنها ظاهر شده استشديدی ب آغاز کرده اند، و انگيزۀ عليه سرمايه داران

  .طغيانهای منزوی کارگران، مبارزۀ طبقۀ کارگر روسيه در حال روئيدن است
 ست عليه تمام طبقاتی که از کاراين مبارزۀ طبقۀ کارگر عليه طبقۀ سرمايه دار، مبارزه اي -۴

اين تنها می تواند با افتادن کل قدرت سياسی به . ن زندگی می کنند، و عليه کل استثمارديگرا
، ماشينها و معادن به تمام ها انتقال همۀ زمينها، ابزارها، کارخانه. دست طبقۀ کارگر خاتمه يابد

ی ه به وسيلۀ کارگران توليد مآنچه ک ،تحت آن ، کهبرای سازمان دادن توليد سوسياليستی جامعه
  .برسد ، بايد نفعش به خود تودۀ کارگرو تمام پيشرفتهايی که در توليد حاصل شده است شود
فش، بخشی از جنبش بين المللی اهداجنبش طبقۀ کارگر روسيه، بر طبق خصوصيت و  -۵
  .طبقۀ کارگر تمام کشورهاست) سوسيال دمکراتيک(
ازی خود، حکومت کامال آزادس مانع اصلی در راه مبارزۀ طبقۀ کارگر روسيه برای -۶

اين حکومت با قرار دادن خود بر پايۀ امتيازات . و مقامات غيرمسئول آن است استبدادی
زمينداران و سرمايه داران، و مخدوم منافع آنها بودن، هر گونه حق طبقات پائين تر را انکار 

به اين . کند جنبش کارگری شده و پيشرفت تمام مردم را کند می و بدين وسيله مانع می کند،



ضرورتًا موجب برپا شدن  ،علت است که مبارزۀ طبقۀ کارگر روسيه برای آزادسازی خود
  .می شود بارزه عليه قدرت مطلق حکومت استبدادیم
  
  )ب
حزب سوسيال دمکرات روسيه اعالم می دارد که هدفش کمک به اين مبارزۀ طبقۀ کارگر  -١

دفها و نشان دادن ه بی آنها واترفيع سازمانيريق رشد آگاهی طبقاتی کارگران، روسيه از ط
  .مقاصد مبارزه به آنها، ميباشد

ی است، و اولين هدف آن حصول مبارزۀ طبقۀ کارگر برای آزادسازی خود يک مبارزۀ سياس -٢
  .سياسی است رهايی

بدين سبب است که حزب سوسيال دمکرات روسيه، بدون جدا کردن خود از جنبش طبقۀ  -٣
، عليه طبقۀ اشراف عليه قدرت مطلق حکومت استبدادی که تماعیجنبش اج کارگر، از هر

، که مانع رقابت آزاد است، و نظام رسته های اجتماعی ميندار، و عليه تمام آثار رعيتیز
  .پشتيبانی خواهد کرد

يه عليه تمام تالشها در جهت تشويق روس کارگران از طرف ديگر، حزب سوسيال دمکرات -۴
تالشها در جهت کند کردن و عليه همۀ  مات آنحکومت مطلقه و مقاقيموميت  هطبقات کارکن ب

  .، اعالم جنگ می دهدنتيجه رشد طبقۀ کارگررشد سرمايه داری، و در 
  .طبقۀ کارگر انجام شودخود  آزادسازی کارگران بايد بدست -۵
، بلکه آزادی تمقامات آن نيسآنچه که مردم روسيه بدان نياز دارند، کمک حکومت مطلقه و  -۶

  .است از ستم آن
  )پ

ريات، اول و مقدم حزب سوسيال دمکرات روسيه با قرار دادن نقطۀ شروع کار خود بر اين نظ
  :که بر همه خواهان آن است

تشکيل شده باشد،  ه از نمايندگان تمام شهروندانک }Zemsky Sobor{يک زمسکی سوبور  -١
  .برای تدوين يک قانون اساسی فراخوانده شود

سالگی رسيده باشند،  ٢١روسيه که به سن  حق رأی همگانی و مستقيم برای تمام شهروندان -٢
  .بدون در نظر گرفتن مذهب و مليت

  .آزادی اجتماع و تشکيالت، و حق اعتصاب -٣
  .آزادی مطبوعات -۴
  .در برابر قانون شهروندانو برابری کامل تمام  لغو امتيازات اجتماعی -۵
انتقال ثبت تولد، ازدواج و مرگ به مأمورين مستقل، . برابری تمام مليتها آزادی مذهب و -۶

  .يعنی مستقل از پليس
قرار دهد، بدون  قانونی هر شهروند حق آنرا داشته باشد که هر مقام رسمی را تحت تعقيب -٧

  .آنکه مجبور باشد که به مافوق او شکايت کند
  .قامتها، آزادی کامل نقل مکان و ا لغو گذرنامه -٨
  .فاصناآزادی شغل و حرفه و لغو  -٩
  
  )ت

  :حزب سوسيال دمکرات روسيه برای کارگران خواستهای زير را دارد



تأسيس دادگاههای صنعتی با قضات انتخابی از طرف سرمايه داران و کارگران به تعداد  -١
  .مساوی در تمام صنايع

  .قانونی ساعات کار به هشت ساعت يت محدود -٢
  .سال ١۵کار کودکان کمتر از  ممنوعيت. ار شبانه و کار نوبتیقانونی کممنوعيت  -٣
  .قانونی تعطيالت ملی تصويب -۴
ها در تمام صنايع سراسر روسيه، و  قوانين مربوط به کارخانه و بازرسی کارخانه بکارگيری -۵

  .های دولتی، و همچنين پيشه ورانی که در خانه کار می کنند کارخانه
اعضای دادگاههای . نه وابسته به وزارت دارائیکارخانه بايد مستقل باشد و  نابازرس هيئت -۶

 ، برای تضمين رعايت قوانين کارخانه،هيئت بازرسان کارخانهحقوق مساوی با  صنعتی بايد از
  .باشند برخوردار

  .ممنوع کردن مطلق سيستم پرداخت جنسی در همه جا -٧
کاالها، هزينۀ  ادرداست، برقراری نرخهای مناسبخابی کارگران بر نظارت نمايندگان انت -٨

يک قانون که تمام کسريها از . گر نشين متعلق به کارخانههای کار و محله قرامتهای انباشت شده
کوپک  ١٠مجموع بيشتر از  ، نبايد)جريمه، استرداد و غيره(هر دليل که باشد  مزد کارگران، به

  .باشد در کل روبل از هر
بايد مجبور باشد که کارفرما . را مسئول صدمات وارده به کارگران کند فرماکارقانونی که  -٩

  .ثابت کند که کارگر مقصر بوده است
  .را مسئول تأمين مدارس و تهيۀ کمکهای پزشکی برای کارگران کندکارفرمايان قانونی که  -١٠

  
  )ث

  :زب سوسيال دمکرات روسيه خواهانبرای دهقانان، ح
و غرامت به دهقانان برای پرداختهايی که انجام  از گرو زمين آزادی ـ لغو پرداختها برای١

  .برگرداندن پرداختهای اضافه ای که به خزانه داری شده است به دهقانان. گرفته اند
  .به دهقانان ١٨۶١جدا شده در  ـ برگرداندن زمينهای٢
  .ـ برابری کامل ماليات بندی بر زمينهای دهقانی و زمينهای مالکان٣
غو مسئوليت اشتراکی و تمام قوانينی که دهقانان را از اينکه آنگونه که ميخواهند با زمينشان ـ ل۴

  .بکنند، منع ميکنند
  

  توضيح برنامه
  

بخش اول تمام اصولی را که بخشهای ديگر تعقيب می  .برنامه به سه بخش عمده تقسيم شده است
دارد، معنی و  در جامعۀ معاصر را که طبقۀ کارگر اين بخش موقعيتی. نند مطرح می نمايدک

  .و وضع سياسی طبقۀ کارگر را در روسيه، نشان می دهد کارفرمايانعليه  انارزش مبارزۀ آن
را مطرح می کند، و رابطۀ حزب با ساير گرايشهای سياسی در روسيه را  هدف حزببخش دوم 

ارگرانی که دارای اين بخش به اين مسئله می پردازد که فعاليت حزب و تمام ک. نشان می دهد
روسيه،  افع و کشمکش ساير طبقات در جامعۀآگاهی طبقاتی هستند، طرز برخورد آنها با من

  .چگونه بايد باشد
قسمت . اين بخش به سه قسمت تقسيم شده است. بخش سوم شامل خواستهای عملی حزب است

تها و قسمت دوم خواس. اول مشتمل است بر خواستهائی برای اصالحات در سطح کشوری



 .استهائی به نفع دهقانان استقسمت سوم شامل خو. برنامۀ طبقۀ کارگر را بيان می کند
  .است عملی برنامه در زير داده شده قسمتها، قبل از پرداختن به بخش از مقدماتی یتوضيحات

  
های بزرگ در روسيه می پردازد، زيرا اين مهم  به رشد سريع کارخانه ئأابتدا برنامه -١)الف
دگی در روسيه را کامأل تغيير موضوع در روسيۀ امروز است که تمام شرايط کهن زن ترين
قسمت عمدۀ ثروت  عمأل در شرايط کهن،. ، بخصوص شرايط زندگی طبقۀ کارگر راميدهد

کشور را تشکيل  شد، که اکثريت قريب به اتفاق جمعيتکشور به وسيلۀ مالکين کوچک توليد می 
بخش اعظم توليد آنها يا برای . تحرکی را در دهات می گذراندند مردم زندگی بدون. می دادند

مصرف خودشان بود، يا برای بازار کوچک دهات همسايه که تماس کمی با بازارهای اطراف 
اين مالکين کوچک برای زميندارانی کار می کردند که آنها را وا می داشتند تا . خود داشتند

محصوالت محلی برای آماده کردن به پيشه وران محلی . عمدتًا برای مصرف ايشان توليد کنند
آوردن کار در نواحی  داده می شد، که آنها نيز يا در ده زندگی می کردند و يا برای بدست

  .می کردند اطراف رفت و آمد
ل قرار شرايط زندگی تودۀ مردم در معرض تغيير کام اين اما پس از آنکه دهقانان آزاد شدند،

 یکه با سرعت های بزرگی، ران خرد شروع به جايگزين شدن توسط کارخانهنظام پيشه و: گرفت
کوچک را گرفته و آنها را  ، جای مالکان}ها کارخانه{آنها. کرد ،کردندفوق العاده رشد می 

کارگر را مجبور کردند که با يکديگر  و هزاران تبديل به کارگران مزدبگير نمودند، و صدها
  .ال توليد نمايند که در سراسر روسيه به فروش می رسندکار کنند و مقادير عظيمی کا

ديگر نمی  ر شرايطی قرار داد کهی مردم را از بين برد و دهقانان را دتحرکآزادی دهقانان، بي
های مردم  توده. امرار معاش کنند توانستند از قطعه زمينهائی که در تصرف آنها باقی مانده بود

ها يا ساختمان راه آهن هايی که  ترک کردند و راه کارخانههای خود را در جستجوی معاش  خانه
 ند،کناف می برداها را به  های مختلف روسيه را به هم متصل می کرد و محصول کارخانه گوشه

ساختن کارخانه و ابنيۀ هايی از مردم به مشاغل در شهرها روی آوردند، و به  توده. پيش گرفتند
سرانجام . ا، يا آماده کردن مواد خام برای آنها، پرداختنده رساندن سوخت به کارخانه تجارتی،

ها که نمی توانستند مؤسسات  های خود برای تجار و صاحبان کارخانه بسياری از مردم در خانه
در کشاورزی  نيز تغييراتی از اين قبيل. خود را با سرعت کافی توسعه دهند، به کار پرداختند

بزرگ از ميان  غالت برای فروش کردند، و کشتکاران زمينداران شروع به توليد. روی داد
به خارج شروع  *ميليون پود صدهاگذاردند، و فروش غله به مقدار  دهقانان و تجار پا به صحنه

 ميليونها دهقان قطعات زمينهای کوچک از به کارگر مزدور داشت، و صدها هزار وتوليد ني .شد
ا روزانه برای اربابان جديد که در کار توليد غله منظم ي خود را رها کردند، و به کار کارگری

  که به وسيلۀ برنامه ،است اکنون اين تغيير در روش زندگی قديم. پرداختند ،برای فروش بودند
ورشکست می کنند و و دهقانان را  ها، پيشه وران خرد که ميگويد، کارخانه توضيح داده ميشود،

جای توليد به مقياس کوچک را در همه جا توليد به . ندآنها را به کارگران مزدبگير تبديل می کن
بگيرانی اند مزد تنها های کارگر توده ،مقياس بزرگ می گيرد، و در اين توليد به مقياس بزرگ

که دارای سرمايۀ عظيمی است، کارگاههای عظيم برپا می  ،ه داربه وسيلۀ سرماي اجير شده
کند و جيبهای خود را از سود اين توليد در مقياس  خريداری میرا از مواد  دارد، مقادير هنگفتی

است  توليد، سرمايه دارانه شده. بزرگ که به وسيلۀ کارگران مجتمع توليد می شود، پر می کند

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



ت آنها حرکين کوچک وارد می کند و زندگی بی و فشاری بی رحمانه و ستمگرانه بر تمام مالک
ر می سازد به عنوان کارگران ساده از يک سر و آنها را مجبو. نابود می کند را در روستاها

بخش افزاينده ای از . کار خود را به سرمايه بفروشندمملکت به سر ديگر آن سفر کنند و نيروی 
و  جمعيت برای هميشه از حومۀ شهر و از کشاورزی جدا شده، و در شهرها، کارخانه ها

کيتی از مردم را ميدهند، طبقه ای گشته و تشکيل طبقۀ ويژۀ فاقد مال متمرکز روستاهای صنعتی
   .از کارگران پرولتر مزدبگير که تنها از طريق فروش نيروی کارشان زندگی ميکنند

 –د نروی می ده های بزرگ در زندگی کشور ارخانهاينها تغييرات عظيمی هستند که با پيدايش ک
لکين کوچک تبديل ، ماميشودتوليد در مقياس کوچک به وسيلۀ توليد در مقياس بزرگ جانشين 

می دهد، و به کجا  ای اين تغيير برای کل مردم کارکن چه معنی. به کارگران مزدبگير می شوند
  .می انجامد؟ به اين مطلب بعدًا در برنامه پرداخته شده است

  
با  همراه است جايگزين شدن توليد در مقياس کوچک به وسيلۀ توليد در مقياس بزرگ -٢) الف

که به منزلۀ  یعظيم مالی کوچک در دست مالکين منفرد توسط مقاديرع جايگزين شدن مناب
سرمايه بکار می رود، و جايگزين شدن سودهای کوچک بی اهميت با سودهايی که سر به 

و ثروت می مل تج بدين سبب است که رشد سرمايه داری در هر جا به رشد. ،ميليونها می زند
، صاحبان راه آهن، تجار و  ، صاحبان کارخانهدرتمندان مالیيک طبقۀ کامل از ق. انجامد

يک طبقۀ کامل از آدمهايی که به وسيلۀ درآمدهايی که از  .اند بانکداران در روسيه پديدار گشته
 اند؛ ر معاش می کنند، پديدار گشتهسرمايۀ پولی که به صاحبان صنايع به ربح داده شده است امرا

ان برای از گرو درآوردن زمينهای خود می پردازند زمينداران بزرگ با منابع عظيمی که دهقان
های زمين برای آنها، و تأسيس  با استفاده جوئی از احتياج دهقانان به زمين، با باال بردن اجاره

تجمل و اصراف تمام اين . اند های تصفيۀ چغندر قند در امالکشان ثروتمندتر گرديده کارخانه
شهرهای بزرگ را  اصلی خيابانهای صر است، وابعادی بی حد و ح طبقات ثروتمند دارای

اما همگام با رشد  . و برق آنها گرفته است شاهانه و قصرهای پر زرق عمارات بزرگرديف 
در بعضی جاها در اثر آزادی  اگر عايدی. ان پيوسته بدتر می شود، شرايط کارگرسرمايه داری

های گرسنۀ  هتود هجوم زيرا که ،جاميدنيان یطول ين افزايش جزئی بود ودهقانان  افزايش يافت، ا
همچنان ، در حاليکه مخارج اغذيه و مايحتاج را پائين آورد} ددستمز{مردم از دهات، نرخ ها 

تمزد افزايش يافتۀ خود، وسايل معاش کمتری با دس حتی افزايش می يافت، چنانکه کارگران
و يا در (ارات مجلل اغنيا سخت تر گشت و در جوار عم مدام پيدا کردن کار. بدست ميآوردند

توسعه يافتند که کارگران مجبور بودند در زيرزمينهای آنها،  کثيفی محله های) های شهر حومه
هر  .های نزديک مؤسسات صنعتی زندگی کنندشلوغ، نمناک و سرد، يا حتی آلونک در مساکن

 مبدل کرد، ، فشار خود را بر کارگران افزود، آنها را به گدايانشد چه سرمايه بزرگتر
مجبورشان کرد که تمام اوقات خود را به کارخانه اختصاص دهند، و زن و فرزند کارگران را 

 ی است که رشد سرمايه داری در جواربنابراين، اين اولين تغيير. مجبور کرد که سر کار بروند
، در حاليکه ثروت عظيمی در خزانۀ عدۀ قليلی سرمايه دار گرد می آيد: دآن پيش می رو

  .اند های مردم به صورت گدا درآمده توده
مقياس  جايگزين شدن توليد مقياس کوچک با توليد دومين تغيير در اين حقيقت نهفته است که

کاری که به صورت فردی  ،اول از همه. های بسياری در توليد شده استيبهبود بزرگ منجر به
، به وسيلۀ کار دسته جمعی و جداگانه در هر کارگاه کوچک و خانوادۀ منفرد انجام می شد

جايگزين  ،برای يک مقاطعه کار کارگران با يکديگر در يک کارخانه، برای يک زميندار، يا



از کار فردی است، و تهيۀ کاال را ) دارای بازدهی بيشتر(کار جمعی بسيار مؤثرتر . شده است
ها نصيب سرمايه دار ها تنياما تمام اين بهبود. با سهولت و سرعت بسيار بيشتر ممکن می سازد

و تمام سودهايی را که به وسيلۀ کار . می شود که به کارگر چيزی نزديک به هيچ می پردازد
سرمايه دار باز هم قويتر می شود و کارگر باز . جمعی کارگران توليد شده است تصاحب می کند

برايش تغيير و  م بخشی از يک نوع کار عادت ميکندبه انجا }کارگر{او هم ضعيف تر، زيرا که
  .ديگر دشوارتر می گردد یشغل و پرداختن بکار

بازدهی . به وسيلۀ سرمايه دار ست ماشينبکار گرفتن  ،ديگر در توليد تربسيار مهم پيشرفت
 ت، اما سرمايه دار تمام اين بهسازیکار از طريق بکار گرفتن ماشين چند برابر افزايش يافته اس

محتاج کار جسمی کمتری  استفاده از اين واقعيت که ماشينها با: را برعليه کارگر بکار می گيرد
مزد نازل تری می پردازد، و با  روی آنها می گمارد و به آنان زنان و کودکان را بکار ،هستند

کارگران بسيار کمتری مورد نياز  ،استفاده از اين واقعيت که هر جا که ماشين بکار گرفته شد
ر دسته جمعی از کارخانه بيرون می ريزد و آنگاه از مزيت است، سرمايه دار کارگران را بطو

 ران، افزايش روزانۀ کار، محروم کردناين بيکاری برای به بردگی گرفتن باز هم بيشتر کارگ
بيکاری . کارگر از استراحت شب و به صورت زائدۀ سادۀ ماشين درآوردن او استفاده می کند

. دفاع می کنداکنون کارگران را کامال بی  ،مدام آنايجاد شده به وسيلۀ ماشين آالت و افزايش 
مهارت او ارزش خود را از دست می دهد، به آسانی با کارگر سادۀ غيرماهر، که به سرعت به 

هر . ودماشين عادت می کند و با خوشحالی کار با مزد کمتری را قبول می کند، جايگزين می ش
کارگر به . يه دار منجر به اخراج می گرددشی برای مقاومت در برابر ستم فزايندۀ سرماتال

  .تنهائی عليه سرمايه کامال ناتوان است و ماشين او را تهديد به خرد کردن می کند
  

در توضيح نکتۀ قبلی نشان داديم که کارگر به تنهايی ناتوان و در مقابل سرمايه دار که  -٣) الف
وسايل مقاومت در برابر  قيمتی که شده ارگر بايد به هرک. ماشين را بکار می گيرد بی دفاع است
کارگری . می يابد يابی سازماناو اين وسيله را در  و .سرمايه دار را بيابد تا از خود دفاع کند

وقتی که با رفقايش سازمان يافت قدرتی می شود، و قادر است که با  ،به تنهايی ناتوان است که
  .مقاومت کند سرمايه دار به نبرد بپردازد و در مقابل حملۀ او

اما آيا . برای کارگر که اکنون با سرمايۀ بزرگ روبروست يک ضرورت می شود يابی سازمان
اند را، حتی اگر هم در يک  ممکن است که يک گروه مردم گوناگون که نسبت به يکديگر بيگانه

کند و در کارخانه کار کنند سازمان داد؟ برنامه شرايطی را که کارگران را برای اتحاد آماده می 
: اين شرايط به قرار زير هستند. آنها ظرفيت و قابليت سازمان دادن را می پرورد، نشان می دهد

کارخانۀ بزرگ، با توليد ماشينی که محتاج کار منظم در تمام طول سال است، کامال رشتۀ  -١
لق اش را پاره می کند و او را به صورت يک پرولتر مط پيوند بين کارگر و زمين و مزرعه

اين حقيقت که هر کس در قطعه زمين خود برای خود کشت می کرد کارگران را . درمی آورد
کارگر  که جدا از منافع رفقای ،منافع بخصوصی می داداز هم جدا می کرد و به هر يک از آنها 

قطع رابطۀ کارگر با زمين اين مانع را از . بود يابی سازمان ، و از اين لحاظ مانعی برایاو بود
کار مشترک صدها و هزارها کارگر در نفس خود، کارگران را  ،به عالوه -٢. يان برمی داردم

عادت می دهد که احتياجات خود را بطور مشترک به بحث بگذارند، مشترکًا دست به اقدام 
 - ٣. را به ايشان نشان می دهد کارگران تودۀ بزنند، و به روشنی يکسان بودن موقعيت و منافع

به مقايسۀ شرايط و  ای به کارخانۀ ديگر آنان را تقال دائم کارگران از کارخانهان ،سرانجام
که بقبوالنند خود به می دهد و آنان را قادر می سازد که  عادت های مختلف پراتيک در کارخانه



ساير کارگران را با سرمايه  ی مختلف همسان است، تجارب تقابلها طبيعت استثمار در کارخانه
اکنون به علت مجموع اين  .و از اين طريق به همبستگی کارگران بيافزايند دار کسب کنند

. کارگران گشته است يابی های بزرگ موجب پيدايش سازمان شرايط است که پيدايش کارخانه
 بايد همچنينما (اتحاد عمدتًا و مکررًا در اعتصابات جلوه گر می شود  ،در بين کارگران روسی
ها يا انجمنهای منافع متقابل، دور از  در شکل اتحاديه يابی سازمان بعدًا به دليل اينکه چرا
ابات يابند، اعتص های بزرگ توسعه هر چه که کارخانه). پردازيمب دسترس کارگران ماست

شتر هر چه که ستم سرمايه داری بي ند؛قدرتمندتر و سرسختانه تر می شو کارگران متناوب تر،
های شورشاعتصابات و . ن بيشتر می گرددوسيلۀ کارگرا به باشد احتياج به مقاومت همگانی

های  منزوی کارگران، آنطور که برنامه بيان می کند، اکنون شايع ترين پديده را در کارخانه
اما با رشد بيشتر سرمايه داری و رشد فزايندۀ اعتصابات، اين عمليات . روسيه تشکيل می دهند

کارفرمايان دست به اقدامات مشترک عليه کارگران . ناکافی بودن خود را به اثبات می رساند
 کمک هايی می رسند، کارگر را از ساير نواحی می آورند و ازتوافقدر بين خود به : می زنند
. که ماشين دولتی را اداره می کنند، برای درهم شکستن مقاومت کارگران، بهره ميگيرندکسانی 

کل طبقۀ سرمايه ، کارگران اکنون با نفرددر هر کارخانۀ م بجای طرف بودن با هر تک صاحب
ای عليه  اقدام به مبارزه سرمايه دار کل طبقۀ. طرف هستند ،و حکومتی که آنرا ياری می کند دار
های عمومی عليه اعتصابات می انديشد، به حکومت فشار می  چاره. می کند طبقۀ کارگر کل

ها را به نقاط دورافتاده تر منتقل می  آورد که قوانين ضد طبقۀ کارگر را تقويت کند، کارخانه
کند، و متوسل به توزيع مشاغل بين مردمی که در خانه کار می کنند و هزار و يک حيله و تدبير 

کارگران يک کارخانۀ منفرد يا حتی يک صنعت  يابی سازمان .ديگر عليه کارگران می شود
ه دار کافی نيست، و اقدام منفرد، ثابت می کند که برای مقاومت در برابر کل طبقۀ سرماي

 ،بدين ترتيب از طغيانهای منزوی کارگران. ضروری می گردد تمام طبقۀ کارگرمشترک 
مبدل  مبارزۀ طبقاتیمبارزۀ کارگران عليه کارفرمايان به . مبارزۀ تمام طبقۀ کارگر رشد می کند

متابعت و پرداخت در نگهداشتن کارگران در حالت  ن به وسيلۀ نفعشانکارفرماياتمام . می شود
کارفرمايان می دانند تنها راهی که از طريق آن می و . اند متحد گرديده به آنها، حداقل دستمزد

توانند منافع خود را حفظ کنند، اقدام مشترک از طرف تمام طبقۀ کارفرما، به وسيلۀ اعمال نفوذ 
اند،  شترک پيوند يافتهم یتفعارگران با يکديگر به وسيلۀ منهمچنين ک. ی، می باشدبر ماشين دولت

زندگی و  تأکيد بر حقشان برایخرد شدن آنها به وسيلۀ سرمايه، و  و آن همانا جلوگيری از
و به همين ترتيب کارگران قانع می شوند که آنها نيز احتياج به . ی می باشدانسان ای هستی

برای تحقق آن هدف دارند، و اينکه  ، طبقۀ کارگر،وحدت و اقدام مشترک به وسيلۀ تمام طبقه
  .را برای خود تأمين کنند ینفوذ بر ماشين دولتبايد 
توضيح داديم که چگونه و چرا مبارزه بين کارگران کارخانه و کارفرمايان تبديل به  -۴) الف

 –عليه طبقۀ سرمايه دار  –پرولتاريا  –مبارزۀ طبقاتی می شود، مبارزۀ طبقۀ کارگر 
د که، اين مبارزه چه اهميتی برای تمام مردم و برای تمام اين سؤال مطرح می شو. بورژوازی

م، صحبت کردي ١مردم کارکن دارد؟ در تحت شرايط حاضر، که از آن قبال در توضيح نکتۀ 
تعداد . ز صحنه خارج می کندمتزايدًا اقتصاد کوچک را ا توليد به وسيلۀ کارگران مزدبگير

، و نه تنها تعداد به سرعت افزايش می يابد ندی زندگی می کنورمزدبه وسيلۀ کار مردمانی که 
کارخانه افزايش می يابد، بلکه افزايش باز هم بيشتری در تعداد دهقانانی که آنها  کارگران عادی

حاضر، کار  در حال. بپردازند به وجود می آيدنيز برای زندگی بايد به جستجوی کار مزدوری 
سلطۀ سرمايه بر کار، . ترين شکل کار گشته استبرای اجير شدن، کار برای سرمايه دار، شايع 



اکنون اين استثمار کار . اورزی نيز دربر می گيردتمام جمعيت را نه تنها در صنعت بلکه در کش
آنرا به حداکثر رشد و توسعه می  در اجتماع معاصر است که کارخانجات بزرگ مزدوری
صنايع بکار گرفته می ه داران در تمام که به وسيلۀ همۀ سرماي ،های استثمار تمام شيوه. رسانند
،  ، تشديد شده ، متمرکز گرديدهعذاب می کشند از آنها های طبقۀ کارگر روسيه تمام توده شود، و

اند،  گسترش داده شده کارگراند و در تمام شئون کار و زندگی  ها شده در کارخانه مقررات عادی
، يک نظام کامل که به وسيلۀ آن زمره رو يک جريان کل تشکيل }ی استثمارها شيوه{ هااين

 در تمام: بگذاريد اين را با مثالی نشان دهيم. ، را ميدهندسرمايه دار عرق کارگر را درمی آورد
آن ناحيه در  تیتعطيال اگر ،را به عهده می گيرد زمانها و مکانها، هر کس که کار اجرتی ای

وضع در کارخانه  :ستراحت می کند، اترک کرده تتعطيال آنکار خود را در  ،شودبرگذار 
به مجرد آنکه مديريت کارخانه کارگری را به استخدام درآورد، آنطور که .  متفاوت استکامال

ت کارگر و شيوۀ مرسوم زندگی ادلش بخواهد از کار او استفاده می کند و هيچ توجهی به عاد
ی که به کارگر خود را وقتکارخانه . او، موقعيت خانوادگی او، و احتياجات فکری او نمی کند

اسب خود را متنکار او احتياج دارد، به کار می گمارد و او را مجبور می کند که سراسر زندگی 
در  ،ستو اگر که نوبت کار اساعات استراحت خود را تقسيم کند،  با احتياجات کارخانه نمايد،
زمان کار به وسيلۀ  بههای قابل تصور مربوط  تمام سوء استفاده. شب و در تعطيلی کار کند

خود » پراکتيکهای«و » مقررات«در ضمن کارخانه  می شوند و کارخانه به مورد اجرا گذاشته
 گونهنظم امور در کارخانه عمدًا ب .بکار می گيرد، ،که برای تمام کارگران اجباری هستند ،را

 اکثر سرعت، بيرونش است، با حدانجام ، تمام کاری را که قادر بهکه از کارگر اجير شده ايست
هر کس که کاری می گيرد، البته می پذيرد . ديگر یمثال! اندازندبيبکشند، و آنگاه او را بيرون 

اما وقتی که کسی برای . که تابع کارفرما شود و تمام دستوراتی را که به او می دهد اجرا کند
ر که توقعات يک کار موقت اجير می شود به هيچ وجه ارادۀ خود را تسليم نمی کند، اگ

ارخانه، از سوی ديگر ک. کارفرمايش را نادرست يا بيش از حد ببيند، او را ترک می کند
ی خود ديسيپلينی را چهارديواردر داخل  خواستار است که کارگر کل ارادۀ خود را تسليم کند؛

 ودخ ا ختم کند،حاکم می کند، کارگر را مجبور می کند که کار را همراه با صدای زنگ شروع ي
، وضع کرده است او و برای نقض هر يک از مقرراتی که خود محق ميداند،تنبيه کارگر  را در

کارگر يک جزء از انبوه ماشين آالت می . يا حقوق او را تقليل می دهد کارگر را جريمه کرده
  .ای از خود باشد کارگر بايد درست همانند يک ماشين مطيع، برده و فاقد اراده. گردد

هر کس که کاری می گيرد موارد زيادی يافت می شود که از کارفرمای . ديگر یالباز هم مث
هم مقام اداری و هم دادگاه . خود ناراضی باشد، و از او به دادگاه يا يک مقام دولتی شکايت کند

اما اين ارجحيت . معموال مرافعه را به نفع کارفرما فيصله می دهند و از او پشتيبانی می کنند
فرما بر مبنای يک قاعدۀ کلی يا يک قانون نيست، بلکه بر اساس نوکری افراد اداری منافع کار

حق به نفع کارفرما پشتيبانی می کنند، و کارها را به نا و بيش کم که در مواقع مختلف از او است
يا بدليل آنکه از اوضاع کاری بی اطالع  و آشنايان اوينده از يا به اين جهت ک فيصله می دهند،

بر هر  است متکی ،چنين بی عدالتیاز اينهر مورد مجزائی . بفهمندنمی توانند کارگر را  و اند
 ،از سوی ديگراما . ای بين کارگر و کارفرما، بر هر مقام اداری منفرد برخورد جداگانه

کند، ستم را بدان حد می رساند، کارگران را گرد هم جمع می  چنين توده ای ازکه اين ،کارخانه
 اند، قانونی ی استقرار يافتهمقررات عموم. غير ممکن ميگرداند هر مورد جداگانه را یبررس که

در اين . بر رابطۀ بين کارگر و کارفرما وضع شده است، قانونی که برای همه اجباری است
بی . ارجحيت منافع کارفرما به وسيلۀ قدرت دولت مورد پشتيبانی قرار گرفته است ،قانون



مثال مقرراتی . ی منفرد به وسيلۀ بی انصافی خود قانون جايگزين شده استانصافی مقامات رسم
اگر کارگر از کار غيبت کند، نه تنها مزد خود را از دست می دهد، : اند از نوع زير پديدار گشته

رگران را بخاطر نبودن در حاليکه اگر کارفرما کا ای نيز بپردازد، بلکه بايد عالوه بر آن جريمه
کارفرما قدرت دارد کارگر را برای بددهنی از کار  بفرستد، هيچ نمی پردازد؛ کار به خانه

نمی تواند کار را ترک  که با او چنان رفتاری شود، برکنار کند، در حاليکه کارگر در صورتی
کارفرما قدرت دارد که به اختيار خود جريمه برقرار کند، از حقوق کارگر کسر کند يا  کند؛

  .ر انجام شود و غيرهبخواهد که اضافه کا
نشان می دهند که چگونه کارخانه استثمار کارگر را تشديد می کند و آنرا  به ما تمام اين مثالها

اکنون کارگر خواهی نخواهی بايد نه . کامل می سازد» نظام«همگانی می نمايد، و از آن يک 
بلکه با رفتار مستبدانه و  تنها با يک کارفرمای منفرد، ارادۀ او و ستم او سر و کار داشته باشد،

کارگر می . ته باشدتحميل می شود نيز سر و کار داش بر او ستمی که از جانب کل طبقۀ کارفرما
بلکه کل طبقۀ سرمايه دار است، زيرا نظام استثمار در  نه يک سرمايه دار او بيند که ستمگر

مثال  ن نظام جدا شود؛ی نمی تواند از اييک فرد سرمايه دار حت. تمام مؤسسات يک نوع است
اگر او فکر تقليل ساعات کار را در سر راه دهد، اجناس او برايش گرانتر از اجناس توليد شده 

کار کارخانه دار ديگر، که کارگران خود را مجبور به  اش تمام می شود، يک سيلۀ همسايهبه و
خود، اکنون با کل  برای تأمين بهبودی در اوضاعکارگر . می کند مزدی يکسان بيشتر در ازای
کارگر . سر و کار دارد ،که هدف آن استثمار کار به وسيلۀ  سرمايه است ای، نظام اجتماعی

 یدولتقدرت  خود ، بلکه با بی عدالتیی عدالتی از طرف يک مأموراکنون نه تنها با يک ب
ی همه که برا خود می گيرد و قوانينی که کل طبقۀ سرمايه دار را در پناه حمايت ،روبروست

بنابراين، مبارزۀ کارگر . ، وضع ميکنداجباری است، و در خدمت منافع طبقۀ سرمايه دار است
  عليه کل نظام اجتماعیبر ليه کل طبقۀ سرمايه دار می شود،کارخانه الجرم تبديل به مبارزه ع
ی اهميت سبب است که مبارزۀ کارگران بدين. ميباشدسرمايه  که بر پايۀ استثمار کار توسط

ای می شود به نفع تمام مردم کارکن عليه تمام طبقاتی که از  ، و مبارزهاجتماعی کسب ميکند
بدين سبب است که مبارزۀ کارگران عصر جديدی را در . طريق کار ديگران زندگی می کنند

  .تاريخ روسيه باز می کند و سپيده دم آزادی کارگران است
ای استوار است؟ اين تسلط بر  دم کارکن بر چه پايهلکن تسلط طبقۀ سرمايه دار بر تمامی تودۀ مر

ها، کارگاهها، معادن، ماشين آالت و ابزار کار در دست  پايۀ اين حقيقت است که تمام کارخانه
اين تسلط بر مبنای اين واقعيت است که آنها  ست؛سرمايه داران است، و اموال خصوصی آنها
تمام زمينهای روسيۀ اروپائی، بيش از يک سوم از (مقادير عظيمی زمين در مالکيت خود دارند 

کارگران صاحب هيچ ابزار  ).آن متعلق به مالکانی است که تعداد آنها به نيم ميليون نمی رسد
نيروی کار خود را به سرمايه دار بفروشند، که  ادی نيستند، و بنابراين آنان مجبورندکار يا مو

که را  اشتن او کافی است، و تمام مازادیزنده نگهدفقط به کارگر آنقدر مزد می پردازد که برای 
فقط مزد قسمتی از زمان کاری } سرمايه داران {آنها بنابراين توليد شده است به جيب می ريزد؛

که  ،تمامی ازدياد ثروت. می پردازند، و باقی را تصاحب می کنند ای را که استفاده کرده اند
به طبقۀ سرمايه دار می رسد، در  ،در توليد است بهبود مشترک توده های کارگر يا حاصل کار

کشند، به صورت پرولترهای فاقد  حالی که کارگران، که از نسلی به نسل ديگر زحمت می
مار کار به بدين سبب است که فقط يک راه برای خاتمه دادن به اين استث. باقی می مانند مالکيت

ابزار کار، واگذاری تمام  بر وجود دارد، و آن الغای مالکيت خصوصی وسيلۀ سرمايه
 ل اجتماع است و ادارۀها، کارگاهها، معادن و همچنين تمام امالک بزرگ و غيره به ک کارخانه



در آن صورت اجناسی . که به وسيلۀ خود کارگران هدايت می شود مشترک، توليد سوسياليستی
ند بود، در حاليکه خواه ت خود مردم کارکننفعم وسيلۀ کار مشترک توليد شده است درکه به 
ت در خدمت برآوردن احتياجا وه بر مايحتاج ضروری زندگيشان توليد ميکنند،که عال مازادی

در خدمت توسعۀ کامل تمام قابليتهای آنها و حقوق مساوی در  خود کارگران قرار خواهد گرفت،
می دارد که  بدين سبب است که برنامه اظهار. از تمام دستاوردهای علم و هنر یبرخوردار

لکن برای حصول . مبارزه بين طبقۀ کارگر و سرمايه داران تنها بدين طريق می تواند پايان يابد
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 مستقيمًا از نمايندگان منتخب سرمايه

  .به دست طبقۀ کارگر بيافتد ،داران تشکيل شده
اين آن هدف نهايی است . ر، اينست شرط آزادی کامل آناين است هدف نهايی مبارزۀ طبقۀ کارگ

اينجا،  لکن. ان بکوشندکه کارگران دارای آگاهی طبقاتی و سازمان يافته، بايد برای حصول بد
هستند که در سر راه مبارزه برای آزادی در روسيه، کارگران هنوز با موانع عظيمی روبرو 

  .آنان وجود دارد
اکنون نبرد عليه تسلط طبقۀ سرمايه دار، به وسيلۀ کارگران تمام کشورهای اروپائی و  -۵) الف

طبقۀ کارگر و  يابی سازمان. شده است رگران آمريکا و استراليا برپاهمچنين به وسيلۀ کا
احزاب کارگران کشورهای مختلف با صدای : نيست همبستگی آنان محدود به يک کشور يا ملت

در . منافع و اهداف کارگران تمام جهان را اعالم می دارند )همبستگی(رسا همسانی کامل
های مشترک به دور هم جمع می شوند، خواستهای مشترکی را در مقابل سرمايه داران  کنگره

سازمان يافته که  پرولتاريای يلی بين المللی برای کلتمام کشورها مطرح می کنند، يک تعط
اند، و بدين ترتيب طبقۀ کارگر تمام  برقرار کرده) روز اول ماه مه(برای آزادی می کوشند 

کارگران تمام کشورها  اتحاد. اند کر عظيم کارگران گرد آوردهمليتها و کشورها را در يک لش
ر کارگران حکم می که طبقۀ سرمايه دار که ب ،ضرورتی است که از اين حقيقت برمی خيزد

مختلف پيوندهای تجارتی بين کشورهای . راند، حکومت خود را محدود به يک کشور نمی کند
بانکها، آن . سرمايه دائمًا از يک کشور به کشور ديگری می رود د؛نزديک و گسترده تر می شو

ران خزانه داران عظيم که سرمايه را روی هم جمع می کنند و به صورت قرض بين سرمايه دا
ای ملی آغاز به کار می کنند و آنگاه بين المللی می شوند،  توزيع می نمايند، به منزلۀ مؤسسه

ان اروپا و آمريکا توزيع می سرمايه را از تمام کشورها گرد می آورند، و آنرا بين سرمايه دار
نه تنها اند که معامالت مهم سرمايه داری را  اکنون شرکتهای عظيم سهامی سازمان يافته. کنند

لی سرمايه انجمنهای بين المل انجام دهند؛ در يک کشور، بلکه در چند کشور بطور همزمان
بدين علت است که مبارزۀ کارگران . بين المللی است تسلط سرمايه دار. داران ظهور می يابند

 در تمام کشورها برای آزادی خود فقط وقتی موفقيت آميز خواهد بود که کارگران مشترکًا عليه
بدين علت است که کارگر روسی در نبردش عليه طبقۀ سرمايه . سرمايۀ بين المللی نبرد کنند

که دشمن او سرمايه  فرانسوی است، درست همانگونه دار، رفيق کارگر آلمانی، لهستانی و
بدين جهت، در سالهای اخير سرمايه داران  .ندستوسی، آلمانی، لهستانی و فرانسوی هر اندار

های کارخانه  شعبه ، جائيکهاند به روسيه منتقل کردهتياق فراوان سرمايۀ خود را خارجی با اش
 آنها طمع کارانه خود را بر سر. بنا ميکنند جديد شرکتهايی برای سرمايه گذاريهایمی سازند و 

برای سرمايه مناسبتر و فرمانبردارتر  از هر جای ديگر، که در آن حکومت اين کشور جوان
که در آن کارگران برای نبرد در برابر آنان سازمان نيافته تر و ناتوان  جائيکه. است، می افکنند

 تر است، پائين و لذا مزدشان بسيار ، و جائيکه استاندارد زندگی کارگرانتر از غرب هستند



 عظيمی، به مقياسی که قابل مقايسه با کشورهای سرمايه داران خارجی قادرند سودهای بنابراين
سرمايۀ بين المللی هم اکنون دست خود را به سوی روسيه دراز . به چنگ آورند ،تخود آنها نيس
  .دراز می کنند را به سوی جنبش بين المللی کارگرانکارگران روسی نيز دست خود . کرده است

  
ــ ما پيش از اين راجع به اينکه چگونه کارخانه های بزرگ استثمار سرمايه بر کار را  ۶) الف

بهره کشی را استقرار  د، اينکه چگونه آنها نظامی از شيوه هاید خود حمل ميکننحدر باالترين 
ميدهند؛ اينکه کارگران چگونه در طغيانشان بر عليه سرمايه الزامأ به ضرورت اتحاد تمام 

کارگران در . صحبت کرديم  به ضرورت مبارزۀ مشترک کل طبقۀ کارگر ميرسند،کارگران، 
سرمايه دار، در مقابل قوانين عمومی دولت، که سرمايه داران و اين مبارزه بر عليه طبقۀ 

  .منافعشان را پشتيبانی ميکند، قرار ميگيرند
، با اما اگر کارگران باندازۀ کافی قوی باشند که امتيازاتی را از سرمايه داران بيرون بکشند

با اتحادشان بر  عمل مشترک عليه حمله شان مقاومت کنند، لذا ميبايست همچنين قادر باشند که
اين چيزيست که کارگران تمام . تأثير بگذارند، و موجبات تغييرشان را فراهم آورند یقوانين دولت

حال آنکه کارگران روسيه هيچ تأثير مستقيمی روی دولت نميتوانند . ديگر کشورها انجام ميدهند
. شهروندی محرومند که از ابتدائی ترين حقوق اوضاع کارگران روسيه به گونه ايست .بگذارند

آنها نمی بايست جرأت کنند که بدور هم جمع شوند، راجع به امورشان با هم بحث کنند، اتحاديه 
بسازند، اعالميه صادر کنند؛ به ديگر سخن، قوانين دولتی نه تنها در جهت منافع طبقۀ سرمايه 

و تأمين  اين قوانينتأثير ممکنی بر  گونهدار نوشته شده اند، بلکه صريحأ کارگران را از هر
و تنها در ( دليل اينکه اين اتفاق ميافتد اين است که در روسيه. اند محروم کردهتغييرشان، 

قدرت مطلقۀ يک حکومت استبدادی تا به امروز ادامه ) روسيه بين تمام کشورهای اروپايی
ميتوانند تنها  ، قوانينی که برای همۀ مردم اجباريست،است که در آن دولتی ای دارد، اين سيستم

توسط تزار با صالحديد او صادر گردند، در حاليکه فقط مأمورين گماشته شده توسط او ميتوانند 
شهروندان اجازه ندارند که در صدور قوانين نقشی داشته باشند، آنها را . بر آنها تأثيرگذار باشند

آنها حق ندارند . ديمی گردند، قوانين جديدی پيشنهاد کنند يا خواهان لغو قوانين قبه بحث بگذارند
که خواهان گزارشی راجع به فعاليتهای مأمورين گردند، عملکردهايشان را بررسی کنند، و آنها 

آنها : شهروندان حتی اين حق را ندارند که امور دولتی را بحث کنند. را تحت پيگرد قرار دهند
. تحادی را سازمان دهی کنند، اجتماع يا انميبايست جرأت کنند که بدون اجازۀ همان مأموران

بنابراين مأمورين به معنای کامل کلمه غيرمسئول هستند؛ آنها صنف ويژه ای را تشکيل ميدهند 
، و اين اين رفتار غيرمسئوالنه و مستبدانۀ مأمورين. قرار داده شده اندکه مافوق شهروندان 

آوری از قدرت توسط  سوءاستفادۀ رسوايی، باعث اينچنين ندستحقيقت که خود جمعيت گنگ ه
  .مأمورين و اينچنين نقض حقوق عموم مردم که در هيچ کشور اروپايی ممکن نيست، ميگردد

پس بر طبق قانون، حکومت روسيه اختيار مطلق دارد، و به صورت کامأل مستقل، همانگونه که 
گر ا. ، قرار گرفته در مافوق تمام طبقات و صنوف اجتماعیاز مردم است، مالحظه ميگردد

مورد واقعأ اينگونه بود، پس چرا حکومت در تمام کشمکش های بين کارگران و سرمايه داران 
ميبايد طرف سرمايه داران را بگيرد؟ چرا هر چه که تعداد و ثروت سرمايه داران افزايش 
مييابد، با پشتيبانی هرچه فزاينده تری مواجه ميشوند، حال آنکه کارگران با مقاومت و محدوديت 

  ؟چه بيشتری روبرو ميگردندهر 
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



ۀ صاحبان يک حکومت مطلقه، اگر همه نوع امتيازات و مساعدات را به طبق. محافظت ميکند
  .در چنين کشور عظيمی حکمرانی کند مالکيت نميداد، نميتوانست

هر چند که حکومت، طبق قانون، قدرتی مطلق و مستقل دارد، لکن در واقع سرمايه داران و 
آنها دارای انجمنهای . مالکان هزاران وسيلۀ تأثيرگذاری بر حکومت و امور دولتی را صاحبند

ــ .ــ انجمن نجبا و تجار، اتاق بازرگانی و مانوفاکتورهاف و غيرهصنفی ــ اجتماعی خود هستند 
يا جملگی مأمور ميشوند و سهمی  نمايندگان منتخب شان. که توسط قانون به رسميت شناخته شده

از هر  ، يا پستی در مؤسسات دولتی)همانند مارشالهای طبقۀ نجبا( در ادارۀ دولت بعهده ميگيرند
مثأل، قانون برای صاحبان کارخانجات ميسر ساخته که در دادگاههای : به آمها داده ميشود نوع

، که نمايندگان خود را در آنجا دارند، )باالترين مقام ورای بازرسان کارخانه ها( کارخانجات
در . اما آنها خود را به اين شرکت مستقيم در ادارۀ دولت محدود نميکنند. شرکت جويند

و دولت معموأل در  را به بحث ميگذارند، ودۀ اليحه های قانونی،، مسانجمنهايشان قوانين دولتی
مورد هر موضوعی با آنها مشورت ميکند، مسودۀ اليحه های قانونی را برای وافق شدن از 

  .نظرشان به آنها ارائه ميدهد
 سراسری روسيه را سازمان ميدهند، جائيکه آنها رمايه داران و مالکان اراضی کنگرههایس

و از  ،تدبير ميکنند به بحث ميگذارند و اقدامات منفعتی گوناگون برای طبقه شان امورشان را
را  اتخاذ قوانين جديد و اصالح قديمی ها" تمام تجار روسيه"جانب تمام اشراف زميندار، يا 

آنها ميتوانند امورشان را در روزنامه ها به بحث بگذارند، زيرا هر قدر هم . ميکننددرخواست 
سانسورش مطبوعات را مختل کند، هرگز جرأت نميکند که اين فکر را به خود  که حکومت با

آنها تمام شيوه ها و  .راه دهد که طبقۀ صاحبان مالکيت را از بحث راجع به امورشان محروم کند
وسايل دسترسی به بلندمرتبه ترين نمايندگان اولياء حکومتی را در اختيار دارند، آنها راحتتر 

، و براحتی ميتوانند موجبات مستبدانۀ مأمورين پائين مقام تر را به گفتگو بگذارند ميتوانند رفتار
و در حاليکه هيچ کشوری در دنيا نيست که  .لغو قوانين و قواعد بويژه ستمگرانه را تأمين کنند

داشته {اينهمه قانون و قواعد داشته باشد، اينچنين نظارت بيمانندی از طرف دولت بر پليس
وارد ميشود و هرگونه تعهد فردی را از  هر نوعی از کوچکترين جزئيات ارتی که به، نظ}باشد

او سلب ميکند، با اين حال هيچ کشوری در دنيا يافت نميشود که اين قواعد بورژوايی به اين 
راحت فقط با رضايت مطبوع اولياء باالدست سادگی نقض گردند و اين قوانين پليس اينچنين 

  .اين رضايت مطبوع هرگز امتناع نشده است زو ا. دور زده شوند
       
حاکی از آنست که چه چيزی بايد فعاليت  مهم ترين و افضل نکتۀ برنامه است، زيرااين  -١) ب

تشکيل ، را در دفاع از منافع طبقۀ کارگرتمام کارگران دارای آگاهی طبقاتی،   ، فعاليتحزب
ش برای لغو استثمار انسان از سوسياليسم، تالن را نشان ميدهد که چگونه تالش برای اي. دهد

ای به وجود آمده به وسيلۀ شرايط زندگی که توسط  انسان که قرنها ادامه دارد، بايد با جنبش توده
  .پيوند داده شود ،کارخانجات بزرگ ايجاد شده است
راع وظيفۀ حزب نبايد اخت. ترفيع مبارزۀ طبقاتی کارگران فعاليت حزب بايد عبارت باشد از

بايد به جنبش کارگران بپيوندد، تا که روشنی به  وسايل باب روز کمک به کارگران باشد، بلکه
. اند ياری دهد ای که خود هم اکنون شروع کرده کارگران را در مبارزه داخل آن ببرد، تا که

. جنبش طبقۀ کارگر است کردن منافع تمام حمايت از منافع کارگران و نمايندگیوظيفۀ حزب 
  اين ياری به کارگران در مبارزۀ آنها بايد شامل چه چيزهايی باشد؟ ال،حا



بايد شامل رشد و توسعۀ آگاهی طبقاتی کارگران در وهلۀ اول برنامه می گويد که اين ياری 
پرولتاريا  طبقاتی قبال دربارۀ چگونگی تبديل مبارزۀ کارگران عليه کارفرمايان به مبارزۀ. باشد

  .کرديمعليه بورژوازی صحبت 
آگاهی طبقاتی . ايم می آيد مراد از آگاهی طبقاتی کارگران، در تعقيب آنچه که دربارۀ مطلب گفته

کارگران يعنی درک اين مطلب به وسيلۀ کارگران که تنها راه بهبود شرايط آنها و حصول 
های  انهاقدام به مبارزه عليه طبقۀ سرمايه دار و کارخانه دار است که به وسيلۀ کارخ ،آزاديشان

به عالوه، آگاهی طبقاتی کارگران يعنی درک آنکه منافع همۀ کارگران . بزرگ ايجاد شده است
تشکيل يک طبقه را می دهند، که جدا  ی يکسان است، و اينکه همۀ آنهاهر کشور بخصوصدر 

سرانجام، آگاهی طبقاتی کارگران يعنی درک کارگران از اين . طبقات اجتماع استديگر از تمام 
، به همان بکوشند تا در امور دولت تأثير بگذارندبايد  برای حصول به اهداف خود سئله کهم

  .اکنون آنرا ادامه می دهند هم گونه که مالکان و سرمايه داران کردند، و
آنان چنين چيزی را از تجربۀ ای به فهم تمام اينها نائل می شوند؟  کارگران به چه وسيله

با رشد کارخانجات  ای که اند می آموزند، مبارزه ايان شروع کردهای که عليه کارفرم مبارزه
بطور روزافزونی رشد می يابد، حادتر می شود و تعداد بيشتری از کارگران را به خود  بزرگ،

زمانی بود که دشمنی کارگران عليه سرمايه فقط به مفهومی مبهم در نفرت . جلب می کند
تحت ستم بودن و  مبهمی از آگاهی لوه می يافت، به شکلشان جکارگران نسبت به استثمارکنندگان

مبارزه در آن زمان تظاهر خود را در . از سرمايه داران انتقام گرفتنبردگی آنها و در آرزوی 
طغيانهای منزوی کارگران، که بناها را ويران می کردند، ماشينها را خرد می کردند، به مديران 

طبقۀ  شکل جنبش ،نخستين،اوليناين اقدامات . می يافت ،ها حمله می کردند و غيره کارخانه
بود زيرا نفرت از سرمايه دار هميشه و در همه جا نخستين  ضروریکارگر بودند، و اين 

لکن جنبش طبقۀ . انگيزه در جهت بيدار کردن ميل به دفاع از خود در کارگران بوده است
کارگران هم اکنون بجای داشتن  .ستکارگر روسيه اکنون اين مرحلۀ رشد را پشت سر گذاشته ا

نفرتی مبهم نسبت به سرمايه دار، شروع به ادراک تضاد بين منافع طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمايه 
کارگران روسيه شروع به تميز  ،بجای آنکه دارای احساس مبهمی از ستم باشند .دار کرده اند

اند، و در حال طغيان  می کند کردهکه به وسيلۀ آنها سرمايه به آنها ستم  راهها و وسايلیدادن 
ه دار ايجاد می کنند، و خود برعليه اشکال گوناگون ستم هستند و محدوديتهايی برای ستم سرماي

بجای انتقام گرفتن از سرمايه دار اکنون به نبرد . می کنند تفظاحمطمع سرمايه دار  را در مقابل
شدن با طبقۀ يگر شروع به روبرو برای امتيازات روی آورده و با خواستی پس از خواست د

و خواستار شرايط کار بهبود يافته، دستمزدهای افزايش يافته، و ساعات  اند، سرمايه دار کرده
هر اعتصاب تمام توجه و کوششهای کارگران را به يک جنبۀ مخصوص از . کار کمتری هستند

عتصاب بحث راجع به هر ا. شرايطی که تحت آن طبقۀ کارگر زندگی می کند متمرکز می نمايد
اين شرايط را ايجاد می کند، به کارگران کمک می کند که آنها را ارزيابی کنند، و بفهمند که ستم 
سرمايه داری در يک مورد بخصوص شامل چه چيزهايی است، و برای مبارزه با اين ستم از 

اگر . کند هر اعتصاب تجربۀ کل طبقۀ کارگر را غنی می. چه وسايلی می توان استفاده کرد
و به آنها نشان می دهد اتحاد طبقۀ کارگر چه نيروی مقتدری است،  يت آميز باشداعتصاب موفق

اگر که اين اعتصاب . موفقيت رفقای خود را مورد استفاده قرار دهندديگران را وا می دارد که 
ه می های بهتر مبارز موفق نباشد، باعث بحث دربارۀ علل شکست آن و کاوش جهت يافتن شيوه

اين گذار کارگران به جانب مبارزۀ ثابت و استوار برای احتياجات ضروری آنها، نبرد  .شود
شرايط زندگی، دستمزد و ساعات کار روزانه، که اکنون در سراسر  بهبود برای امتيازات، برای



روسيه آغاز شده است، بدان معنی است که کارگران روس در حال پيشرفتهای عظيمی هستند، و 
علت است که توجه حزب سوسيال دمکرات و تمام کارگران دارای آگاهی طبقاتی بايد  بدين

ياری به کارگران بايد شامل نشان دادن آن . عمدتًا بر اين مبارزه و اشاعۀ آن متمرکز گردد
اين کمک بايد شامل  .احتياجات مبرمی باشد که آنان بايد برای به دست آوردن آنها نبرد کنند

، و های مختلف ميشوند شرايط کارگران رشتهدن باشد که به ويژه مسئول بدتر شلی تحليل عوام
که بر نيرنگها و فريبکاری (شامل توضيح دادن قوانين و مقررات کارخانه که با نقض آنها 

کمک . را در معرض غارت دوگانه ميگذارند غالبًا کارگران) سرمايه داران اضافه شده است
ه های کارگران و عمومی کردن آنها، و انتخاب قطعی تر خواستبايد شامل بيان دقيق تر و 

، مخالف بارزه، بحث موقعيت و قدرت دو قطبهای م ، شامل انتخاب شيوهبهترين موقع مقاومت
ای  شيوه(و شامل بحث دربارۀ اينکه آيا شيوۀ باز هم بهتری برای نبرد می توان انتخاب کرد 

يا تماس با بازرس يا دکتر، بنا بر موقعيت، در مانند درخواست کتبی از صاحب کارخانه، 
  ).مقرون به صرفه نباشد و غيره حرکت اعتصابی مستقيمجائيکه 

اين مبارزه . ای، دليل بر پيشرفت عظيم آنها است گفتيم که گذار کارگران روسيه به چنين مبارزه
تودۀ . آنستموفقيت بيشتر  و تضمين قطعیجنبش طبقۀ کارگر را در شاهراه قرار می دهد، 

های استثمار سرمايه داری  مردم کارکن از اين مبارزه اول از همه می آموزند که چگونه شيوه
را يک به يک بشناسند و بيازمايند، و آنها را با قانون و شرايط زندگی خود و با منافع طبقۀ 

وزند که تلف استثمار، کارگران می آمبا بررسی موارد و اشکال مخ. سرمايه دار مقايسه کنند
 بر ی، و می آموزند که نظام اجتماعی مبنو ماهيت استثمار را به عنوان يک کل بفهمند مفاد

دومًا در روند اين مبارزه، کارگران قدرت خويش . استثمار کار به وسيلۀ سرمايه را درک کنند
نرا درک را می آزمايند، ياد می گيرند که سازمان دهند، مياموزند که نياز به سازمان و اهميت آ

بسط اين مبارزه و تواتر افزايش يابندۀ برخوردها، ناگزير منجر به بسط بيشتر مبارزه، و . کنند
در ابتدا در بين کارگران  –منجر به توسعه و رشد يک حس اتحاد، يک حس همبستگی می گردد 

ن سومًا، اي. در بين کل طبقۀ کارگر ،يک ناحيۀ خاص، و آنگاه در بين کارگران تمام کشور
شرايط زندگی مردم کارکن، آنها را . آگاهی سياسی کارگران را رشد و توسعه می دهد ،مبارزه

که ) و نه می توانند داشته باشند(در چنان موقعيتی قرار می دهد که وقت و فرصت آنرا ندارند 
از طرف ديگر مبارزۀ کارگران عليه کارخانه داران . کنند به دولت تعمقدربارۀ مسائل مربوط 

رای احتياجات روزانه، آنها را بطور خودبخودی و الجرم مجبور می کند که به دولت فکر ب
کنند، به مسائل سياسی، به اين مسئله که چگونه بر کشور روسيه حکمرانی می شود، چگونه 

هر برخورد در کارخانه، . قوانين و مقررات تهيه می شوند و در خدمت منافع چه کسی هستند
در اين رابطه . دسوق می ده ا به برخورد با قانون و هيئت مأمورين دولتکارگران رلزومًا 

در ابتدا مثال از بازرسان کارخانه، . را می شنوند» نطقهای سياسی« ين باراول کارگران برای
تا آنها را هايی که به وسيلۀ صاحبان کارخانه بکار می روند  که برای آنها شرح می دهند که حيله

نای مفهوم دقيق مقرراتی است که مورد تأييد مقامات مربوطه قرار گرفته بر مب فريب دهند،
، يا اينکه اقدامات ظالمانۀ دفريب دهاست و به کارفرما آزادی آنرا می دهد که کارگران را 

از حقوق خود استفاده می کند، و اين يا آن  فقط صاحب کارخانه کامال قانونی است زيرا که او
، سياسی آقايان اتتوضيح .اند اجرا می کند لتی بر آن صحه گذاشتهقانون را که مقامات دو

که به کارگران آن  تکميل ميشوند سودمندتر وزيری» سياسی اتتوضيح« ضمنأ با بازرسان،
هايی هستند که  کارخانه ان می سازد که ايشان مديون صاحبرا خاطرنش» عشق مسيحی«

، و آشنائی یدولت ات نمايندگان قدرتاين توضيح بعدًا. ميليونها از کار کارگران به جيب می زنند



قامات به نفع چه کسی کار می کنند، با د که اين مننشان می ده مستقيم کارگران با واقعيات که
د، تکميل می گردد، تا نداده می شو لۀ سوسياليستهاکه به وسي ها و ديگر توضيحاتی اعالميه

آنها ياد می گيرند که . ين اعتصابهايی بگيرندکارگران آموزش سياسی خود را بطور کامل از چن
که به وسيلۀ طبقۀ کارگر در دولت  ص طبقۀ کارگر، بلکه موقعيت ويژه اینه تنها منافع خا

که حزب سوسيال دمکرات می تواند به مبارزۀ  کمکیو بنابراين . اشغال شده است را درک کنند
با ياری آنها در  اهی طبقاتی کارگرانسعۀ آگدر جهت رشد و تو :طبقاتی کارگران بنمايد بايد

  .باشد نبرد برای حياتی ترين احتياجاتشان
 يابی ، همانطور که در برنامه بيان شده است، بايد شامل پيش بردن سازمانکمکنوع دوم 

ای که در باال شرح داديم ضرورتًا محتاج آنست که کارگران سازمان  مبارزه. کارگران باشد
ا موفقيت زياد، برای جمع رای اعتصابات و برای تأمين اجرای اعتصاب بسازمان ب. يافته باشند

جهت حمايت از اعتصاب کنندگان، برای برپا کردن انجمنهای نفع متقابل کارگران، برای  آوريها
ها در بين آنها، و غيره، ضرورت  ها و بيانيه ها، اطالعيه تبليغ در بين کارگران و توزيع اعالميه

رت باز هم بيشتر سازمان آنست که کارگران را قادر سازد که در مقابل ضرو. پيدا می کند
 ی کارگران را از آنهاو انجمنها ارتباطاتپيگرد پليس و ژاندارمری از خود دفاع کنند و تمام 
دستياری در تمام اين . ها و غيره را بدهند مخفی بدارند و ترتيب رساندن کتب، جزوات، روزنامه

  .حزب سوسيال دمکرات است دوم ها وظيفۀ زمينه
به کارگران توضيح داده شود  يعنی سومين نوع کمک، نشان دادن اهداف واقعی مبارزه است،

ايست، چگونه مالکيت  استثمار کار به وسيلۀ سرمايه شامل چه چيزی است و بر چه پايه که
ی کند که آنها را مجبور مکارکن می شود، های  خصوصی زمين و ابزار کار منجر به فقر توده

که به وسيلۀ کار کارگر ای را  تمام اضافه ود را به سرمايه دار بفروشند و مجانأنيروی کار خ
کنند، و عالوه بر آن شرح دهد که  ، واگذارالزمست توليد ميشود، سوای آنچه که برای حفظ او

گردد و  چگونه اين استثمار، ناگزير منجر به مبارزۀ طبقاتی بين کارگران و سرمايه داران می
در يک کالم آنچه را که بطور  –شرايط اين مبارزه و اهداف غائی آن چه چيزهايی هستند 

  .خالصه در برنامه بيان شده است توضيح دهد
  

معنی اين  ؟مبارزۀ طبقۀ کارگر يک مبارزۀ سياسی است: مراد از اين کلمات چيست  −٢) ب 
د نبرد کند بدون آنکه برای خود نفوذی کلمات آنست که طبقۀ کارگر نمی تواند برای آزادی خو

مدتها است که سرمايه داران روسيه احتياج . در دولت، بر ادارۀ دولت و بر تهيۀ قانون تأمين کند
اند عليرغم تمام ممنوعيتهايی  اند، و ما نشان داديم که چگونه آنها توانسته به چنين نفوذی را فهميده

هزاران راه پيدا کنند، و  یت نفوذ درآوردن قدرت دولتکه در قوانين پليس وجود دارد، برای تح
نتيجه می شود که  تأطبيعي از اينرو. قۀ سرمايه دار استدر خدمت طب یقدرت دولت اين چگونه

يک بهبود پايدار را برای  حتی طبقۀ کارگر نيز نمی تواند به مبارزۀ خود دامن زند و نمی تواند
  .تأثير داشته باشد یتخود تأمين کند، مگر آنکه در قدرت دول

ايم که مبارزۀ کارگران عليه سرمايه داران الجرم منجر به برخورد با حکومت خواهد  قبال گفته
شد، و حکومت خود اقدام به هر کوششی می کند تا به کارگران ثابت کند که آنها فقط با مبارزه و 

يژه توسط اعتصاب اين مطلب به و. نفوذ کنند یمقاومت مشترک می توانند در قدرت دولت
حکومت فورًا . در روسيه اتفاق افتاد نشان داده شده است ١٨٨۶-١٨٨۵بزرگی که در سالهای 

اقدام به تهيۀ مقرراتی کرد که مربوط به کارگران بود، فورًا قوانين جديدی راجع به عملکرد در 
د اجرا مثال مقرراتی مور(ها وضع کرد و تسليم خواستهای مصرانه کارگران شد  کارخانه



ناسب را تأمين می محدود می کرد و پرداخت دستمزد م ها ها را در کارخانه گذاشته شد که جريمه
دوباره موجب دخالت فوری دولت ) ١٨٩۶در (يا به همين ترتيب اعتصابات حاضر  ؛)نمود

گرديده است، و حکومت فهميده است که نمی تواند اقدامات خود را به دستگيری و اخراج 
د، فهميده است که بی معنی و مزخرف است که کارگران را با اندرزهای احمقانه محدود ساز

به بخش نامۀ وزير دارائی به بازرسان (ها تخدير کند  راجع به رفتار شريف صاحبان کارخانه
ن يافته کارگران سازما"حکومت فهميده است که ). مراجعه کنيد ١٨٩۶ها در بهار  کارخانه

، و همچنين اکنون قوانين مربوط به "که بايد آنرا به حساب آورد نيرويی را تشکيل ميدهند
ای از  نظر قرار داده و در نظر دارد که در سن پترزبورگ کنگره ها را مورد تجديد کارخانه

امتيازات گريز  ارۀ مسئلۀ تقليل ساعات کار و ديگرها تشکيل دهد تا درب بازرسان ارشد کارخانه
  .ناپذير به کارگران بحث کند

ای  ضرورتًا بايد مبارزهبدين ترتيب می بينيم که مبارزۀ طبقۀ کارگر عليه طبقۀ سرمايه دار 
اعمال نفوذ می کند و اهميت سياسی  یمسلمًا اين مبارزه هم اکنون در قدرت دولت. سياسی باشد

اما بی حقوقی سياسی مطلق کارگران که قبال راجع به آن صحبت کرديم، و . به دست می آورد
امکان نفوذ علنی و مستقيم کارگران در قدرت دولت، با رشد جنبش طبقۀ کارگر به روشنی عدم 

بدين سبب است که فوری ترين خواستهای کارگران، . می گردد و احساس و شدت بيشتر آشکار
 باشد، به دست آوردن آزادی سياسینفوذ در امور دولت، بايد  از هدف درجۀ اول طبقۀ کارگر،

به وسيلۀ يک قانون (م تمام شهروندان در حکومت دولت که قانون آنرا يعنی شرکت مستقي
، بحث در همۀ شهروندان برای آزادی اجتماعات تضمين کرده باشد، تضمين حقوق) اساسی

حصول آزادی . امور مربوط به خود، نفوذ در امور دولت از طريق انجمنها و مطبوعات خود
يرا کارگران بدون آن نه در امور دولت نفوذ می گردد، ز» وظيفۀ حياتی کارگران«سياسی 

ای بدون حقوق، تحقير شده و  دارند و نه می توانند داشته باشند، و از اين قرار آنها ناگزير طبقه
مستحکم  مبارزه و و حتی اگر اکنون که کارگران فقط تازه شروع به. متفرق باقی خواهند ماند
ه امتيازاتی به کارگران دهد تا رشد بيشتر اند، حکومت می شتابد ک کردن صفوف خود کرده

جنبش را محدود کند، شکی نخواهد بود که وقتی کارگران صفوف خود را کامال مستحکم کردند 
ومت را مجبور سازند و تحت رهبری يک حزب سياسی متحد گرديدند، قادر خواهند بود که حک

  !سيه آزادی سياسی به دست آورندقادر خواهند بود که برای خود و تمام مردم رو که تسليم شود،
  

معاصر و دولت معاصر اشغال  در جامعۀدر بخشهای قبلی برنامه، مقامی را که طبقۀ کارگر 
کرده است، هدف مبارزۀ طبقۀ کارگر، و اينکه چه چيزی هدف حزبی را که نمايندۀ منافع طبقۀ 

روسيه، احزاب  تحت حکمرانی حکومت مطلقه در. کارگر است تشکيل می دهد، نشان داديم
سياسی که بطور علنی عمل می کنند وجود نداشته و نمی توانند وجود داشته باشند، اما 
گرايشهای سياسی وجود دارند که منافع ساير طبقات را بيان می کنند و بر افکار عمومی و 

از اينرو، برای روشن کردن موضع حزب سوسيال دمکرات، هم اکنون . حکومت نفوذ دارند
روسيه اشاره کنيم تا  جامعۀکه به طرز برخورد آن نسبت به بقيۀ گرايشهای سياسی در الزمست 

ی، و ست متحدين آنها باشند، و تا چه حدکارگران بتوانند تصميم بگيرند که چه کسانی ممکن ا
  .برنامه اشاره شده است در به اين مطلب در دو نکتۀ زير. دشمنان آنان چه کسانی هستند

الم می دارد که متحدين کارگران اوال همۀ اقشار اجتماعی هستند که مخالف برنامه اع -٣) ب
زيرا که اين حاکميت مطلق مانع اصلی نبرد کارگران  رت مطلق حکومت استبدادی می باشند،قد

طبيعتًا از اينجا نتيجه می شود که به سود کارگران است که از هر جنبش . برای آزادی است



استبداد حاکميت نامحدود  مطلق به معنای نامحدود است؛(نند يت کاجتماعی عليه استبداد حما
بوروکراسی  اين هر چه رشد و توسعۀ سرمايه داری بيشتر باشد، تضاد بين). حکومت است

و حزب سوسيال . عميق تر می شود ،اداری و منافع خود طبقات مالک، منافع بورژوازی
های بورژوازی که مخالف حکومت استبدادی  دمکرات اعالم می دارد که از تمام اقشار و گروه

  .هستند پشتيبانی می کند
کند، تا آنکه نفوذ  نفوذدر امور دولت  مستقيمًامسلمًا بيشتر به نفع کارگران است که بورژوازی 

 نفع بيشتر به. و مستبد اعمال شود ال، از طريق يک مشت مأمورين رشوه خوارآنها، مانند ح
آنطور که اکنون  ،پنهانی نفوذ کند، تا اينکه نفوذ در سياست لنأکارگران است که بورژوازی ع

به لطف «که حکومت » مستقل«مقتدر  ن به وسيلۀ حکومت به اصطالحداشته باشد، پنها هست،
را شامل حال مالکان پرکار ستمديده و کارخانه داران » لطف خود«ناميده شده است، و » خدا

عليه طبقۀ سرمايه دار دارند، تا تمام  مبارزۀ علنیاج به کارگران احتي .ميکندمظلوم و فلک زده 
د، ان پرولتاريای روسيه بتوانند مشاهده کنند که کارگران برای منافع چه کسی به مبارزه پرداخته

ژوازی دسيسه کاريها و آمال بور که تا ؛به مبارزه بپردازند و بياموزند که چگونه بطور شايسته
ها که به  بزرگ، در سالنهای سناتورها و وزراء و در وزراتخانه ننتواند در اطاق انتظار اعيا

دسايس آشکار شوند و چشمان هر کس  که ايناين سته هستند، پنهان بماند، و تاروی مردم عادی ب
های دولت واقعًا از چه کسانی الهام می گيرد و سرمايه  را باز کنند تا ببينند که خط مشی  و همه

و بنابراين، مرگ بر هر چه که نفوذ حاضر طبقۀ . ه تقال می کنندداران و مالکان برای چ
برمی و حمايت ما از هر نمايندۀ بورژوازی که عليه بوروکراسی . سرمايه دار را پنهان می کند

اما، در حاليکه حزب سوسيال دمکرات ! عليه بوروکراسی اداری، عليه حکومت مطلقهخيزد، 
بداد را اعالم می کند، می داند که خود را از جنبش طبقۀ حمايت از هر جنبش اجتماعی عليه است

منافع تمام  با کارگر مجزا نمی کند، زيرا طبقۀ کارگر دارای منافع ويژۀ خود است که مغاير
حزب سوسيال دمکرات در حاليکه به تمام نمايندگان بورژوازی در نبرد آنها . طبقات ديگر است

نظر داشته باشد که کارگران بايد آگاه باشند که طبقات  برای آزادی سياسی کمک می کند بايد در
دارا فقط برای مدت معينی می توانند متحدين آنها باشند، و منافع کارگران و سرمايه داران نمی 

را فقط برای اين احتياج دارند  حاکميت مطلق دولتالغای  ه باشند، و کارگرانتوانند توافق داشت
  .علنی را عليه طبقۀ سرمايه دار آغاز کنندای وسيع و  بتوانند مبارزه که

ممتاز  ضمنأ حزب سوسيال دمکرات اعالم ميدارد که تمام کسانی را که عليه اشراف زميندار
اشراف زميندار در روسيه به عنوان اولين طبقه در کشور . برخيزند مورد پشتيبانی قرار ميدهد

هقانان تا به امروز بر دوش تودۀ مردم باقيماندۀ قدرت فئوداليشان بر روی د. شناخته شده اند
قدرت دهقانان هنوز به پرداخت برای آزادسازی زمين از گرو ادامه ميدهند تا از . سنگينی ميکند

زمينداران محترم از هيچ اين  دهقانان هنوز مقيد زمين اند، تا اينکه. مالکان زميندار آزاد شوند
دهقانان که بی حق اند و  .ذاب نباشندکارگران ارزان و مطيع زراعی در ع کمبودی برای

کودکانه با آنها رفتار شده، تا به امروز مورد رحمت مأمورانی قرار گرفته اند که به فکر جيب 
گروها يشان  خود هستند و به گونه ای در زندگی دهقانان دخالت ميکنند که مطمئن شوند دهقانان

که آنها جرأت نکنند از کار برای مالکان زمين پرداخت ميکنند، و اين" دقيقأ"يا اجارۀ تيولدار را 
کارگران روند، جرأت نکنند مثأل ناحيه را ترک کنند و مالکان را مجبور کنند که " طفره"

. بيرونی، که همانقدر ارزان يا به واسطۀ احتياجشان همانقدر تحت ستم نيستند، استخدام کنند
ود دارند، آنها را بنده خود و بدون حق نگه مالکان ميليونها، دهها ميليون دهقان را در خدمت خ

لذت  یميدارند، و در عوض نشان دادن شهامت خود در اين قلمرو از باالترين امتيازات دولت



از اين هم بيشتر، اشراف ( اشراف زميندار باالترين پستها در دولت را اشغال کرده اند .ميبرند
؛ مالکان )دم در خدمات مدنی برخوردارندتوسط قانون، به عنوان يک طبقۀ اجتماعی، از حق تق

ميتوانند بر سياست  اشرافی از همه به دادگاهها نزديکترند و مستقيم تر و آسانتر از هر کسی
آنها از ارتباط نزديکشان با حکومت برای چپاول . حکومت در مسير خودشان تأثيرگذار باشند

ر به ميليونها روبل ميکشد، گاهی به خزانۀ دولت و برای بيرون کشيدن پيشکشها و هدايائی که س
    .استفاده ميکنند ،"امتيازات"، گاهی به شکل خدمات شده برای يعدارايی های عظيم توز شکل

  
  نوشته شده در زندان

  ١٨٩۵دسامبر ) ٢١(٩پيش نويس برنامه پس از 
  ١٨٩۶ژوئيه  –توضيح برنامه ژوئن 

  ٣شمارۀ » تسياپرولتارسکايا رولو«در مجلۀ  ١٩٢۴اولين انتشار در 
 ٢کليات آثار لنين، جلد 
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