
  از ششمين قطعنامۀ پراگ کنفرانس حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
  

  خصوصيت و اشکال سازمانی کار حزب
  
  

ای اصلی قطعنامه دربارۀ ه هبا پذيرفتن اين مطلب که تجربۀ سه سال گذشته بدون شک ماد
آنرا تصويب کرد تأييد می کند، و با فرض ) ١٩٠٨(مشکالت سازمان را که کنفرانس دسامبر 

نکه جهش جديد جنبش طبقۀ کارگر رشد بيشتر اشکال سازمانی کار حزبی را در مسيری که اي
ای غيرقانونی سوسيال ه هدر آنجا ذکر شده است ممکن می سازد، يعنی، با تشکيل هست

  .ای وسيعی از انجمنهای قانونی کارگران استه هدمکراتيک که تا حد ممکن همراه با شبک
  :کنفرانس معتقد است که 

مبارزۀ برای سازمانهای غيرقانونی حزبی ضروری است که بطور فعال در رهبری  -١
ای ه ه، و همکاری بين هست)ای اعتصاب و غيرهه هاعتصابات، کميت(شرکت کنند  اقتصادی

ای ه هبخصوص با هست. ای کارگری تضمين نماينده هغيرقانونی حزب را در اين زمينه با اتحادي
ای ه های کارگری، و همچنين با رهبران مختلف جنبش اتحاديه هسوسيال دمکراتيک در اتحادي

  .کارگری
سازمان  صنعتیايی بر مبنای ه های سوسيال دمکراتيکی که در اتحاديه همطلوب است که هست -٢

 ای ناحيهای حزب که بر مبنای ه هاند، هر گاه که شرايط محل اجازه دهد، در رابطه با شعب يافته
  .کننداند عمل  سازمان يافته

نشان دادن حداکثر ابتکار در سازمان دادن کار سوسيال دمکراتها و کار در انجمنهای قانونی  -٣
ا، انواع مختلف انجمنهای تفريح و ه ها، کتابخانه ها، قرائت خانه هاتحادي. موجود ضروری است

ای ه های کارگری و راهنمايی نشريات اتحاديه های اتحاديه هسرگرمی کارگران، توزيع نشري
کارگری با افکار مارکسيسم، بکار بردن نطقهای اعضای سوسيال دمکرات در دوما، تعليم 

ای ساير رأی دهندگان ه های کارگری و کميته هکارگران به عنوان سخنرانان قانونی، ايجاد کميت
، و سازمان دادن )در رابطه با انتخابات دومای چهارم(برای هر ناحيه، هر خيابان و غيره 

  .های سوسيال دمکراتها در رابطه با انتخابات مقامات شهرداری و غيرهفعاليت
حزب تقويت شوند  ای غيرقانونیه های بکار برده شود تا هست ضروری است که کوشش ويژه -۴

و تعداد آنها افزايش يابند، و اشکال تازۀ سازمانی برای آنها بيابند که دارای حداکثر امکان 
سازمانهای عمدۀ غيرقانونی حزب را در شهر تأسيس و تقويت کنند انعطاف پذيری می باشند، و 

ا، ميتينگهای حزبی کارخانه و ه های غيرقانونی به منزلۀ مراود و اشکالی از سازمانهای توده
  .غيره را گسترش داد

پخش ادبيات . مطلوب است که محفلهای مطالعه جزو کارهای عملی روزانه قرار داده شود -۵
  .ال دمکراتيک و ادبيات مارکسيستی قانونی و امثال آنغيرقانونی سوسي

ضروری است که در نظر داشته باشيم که تهييج سيستماتيک از طريق ادبيات سوسيال  -۶
ای منظم و ه های غيرقانونی حزب، که به فاصله هدمکراتيک و بخصوص پخش منظم روزنام

برای برقراری ارتباطهای  ای مرتب منتشر می شوند، می تواند دارای اهميت فوق العاده
و هم در بين ای سوسيال دمکراتيک ه های غيرقانونی و هم بين هسته هسازمانی، هم بين هست

  .انجمنهای قانونی و موجود کارگران باشد



  

  طرز برخورد حزب با اليحه برای بيمۀ دولتی کارگران
  
  
مزد دريافت می دارند، سهمی که کارگران مزدبگير از ثروتی که توليد می کنند، به صورت  -١

چنان بی اهميت است که به سختی کفاف تهيۀ ضروری ترين مايحتاج آنها را می دهد، بنابراين 
. کارگران از هر نوع فرصت پس انداز کردن بخشی از آنچه که کسب می کنند، محروم هستند

ی دائمی و در صورتی که قادر به کار نباشند، به داليل مختلف حادثه، مريضی، پيری يا ناقص
همچنين در صورت بيکاری، که با شيوۀ توليد سرمايه داری بطور جدائی ناپذيری وابسته است، 

بنابراين بيمۀ کارگران در تمام موارد ذکر شده، . کارگران مجبور به تأمين مخارج خود هستند
  .اصالحی است که کل رشد سرمايه داری آنرا الزم می دارد

اين بيمه در تمام ) بيمۀ دولتی است برمبنای اصول زير الف بهترين شکل بيمۀ کارگران -٢
حادثه، مريضی، پيری، ناقصی دائمی و پيش (مواردی که کارگران قادر به کار کردن نيستند 
ها و  بارداری و زايمان، مزايايی برای بيوههای  بينی های اضافی برای زنان کارگر در دوره

بيمه بايد شامل ) رت درآمد کم، به علت بيکاری؛ بيا در صو) يتيمان در صورت مرگ نان آور
ای برابر با درآمد  تمام افراد بيمه شده بايد حق بيمه) های آنان بشود؛ ج مزدبگيران و خانواده تمام
) خود دريافت کنند و تمام مخارج بيمه بايد از طرف صاحبان کار و دولت پرداخت شود؛ د کامل

تسليم شود و بر  ای ناحيهاز نوع  متحدالشکلمانهای بيمۀ همۀ اشکال بيمه بايد به وسيلۀ ساز
  .مبنای اصول اداری تمام و کمال اين امور به وسيلۀ خود اشخاص بيمه شده استوار باشد

اليحۀ حکومت که به وسيلۀ دومای دولتی تصويب شد، در تضاد اساسی با تمام اين نيازهای  -٣
تصادف : ين اليحه تنها دو مورد را بيمه می کندا) بنيادی يک طرح بيمۀ معقول است، زيرا الف

) بر طبق ليبرال ترين محاسبات يک ششم(فقط شامل بخش کوچکی می شود ) و بيماری؛ ب
سيبری، و به روايت حکومت همچنين (کارگران روسی، چونکه اين اليحه تمام نواحی 

ران کشاورزی، کارگ(مخصوصًا محتاج بيمه هستند ای از کارگران که  و دسته) قزاقستان
را دربر نمی گيرد؛ ) ها و غيره کارهای ساختمانی، راه آهن، پست و تلگراف و شاگردان مغازه

حداکثر خسارتی که می پردازد در (ای گدامنشانه در نظر گرفته است  اين اليحه حق بيمه) ج
م درآمد و از آن هم بيشتر بر مبنای صورت ناقص شدن کامل در نتيجۀ حادثۀ ضمن کار دو سو

و در ضمن کارگران را مجبور به پرداخت قسمت ) کمترين سطح درآمد واقعی حساب شده است
زيرا طرح چنان است که کارگران را وادار به تأمين نه تنها هزينۀ  –اعظم مخارج بيمه می کند 

ه تعدادشان بيشتر است نيز را ک» کم اهميت«بيماری می کند بلکه بايد هزينۀ بيمۀ اتفاقات 
اين رويۀ جديد در مقايسه با قانونی کنونی که بر طبق آن خسارت برای صدمات، . بپردازند

اين اليحه مؤسسات بيمه ) کامال به وسيلۀ صاحبان کار پرداخت می شود حتی بدتر نيز هست؛ د
ان دولت را از هر گونه استقالل محروم می کند و آنها را تحت نظارت مشترک کارمند

که عالوه بر اعمال (ژاندارمری، پليس ) »شورای رسيدگی به امور بيمه«کارمندان دادگاهها و (
نظارت کلی، به آنها حقوق نظارت بر فعاليتهای عملی سازمانهای بيمه و اعمال نفوذ در 

انجمنهای بيمۀ حوادث ضمن کار (، و کارفرما )غيره داده شده استبرگزيدن کارمندان آنها و 
ها اداره می  حت تسلط انحصاری کارفرما است، انجمنهای به نفع بيماران به وسيلۀ کارخانهت

  ).قانون انجمن نفوذ صاحبان کار را تضمين می کند و غيره. شود



اين قانون که حاکم بر حياتی ترين منافع کارگران است، تنها قانون ممکن در اين دورۀ  -۴
فوق ضدانقالب، و نتيجۀ سالها مذاکره و موافقت بين ارتجاع لجام گسيخته است، اين دورۀ ت

اصالح در امر بيمه که واقعًا در تطابق با منافع کارگران . حکومت و نمايندگان سرمايه است
باشد تنها پس از سرنگون کردن نهايی تزاريسم و حصول شرايط ضروری برای مبارزۀ طبقاتی 

  .آزاد کارگران صورت پذير است
  :آنچه که در پيش گفته شد، کنفرانس مقرر می دارد کهبا در نظر گرفتن 

اين وظيفۀ مبرم سازمانهای غيرقانونی حزب و رفقای فعال در سازمانهای موجود قانونی  -١
است که گسترده ترين تهييج را عليه ) های کارگری، کلوبها، انجمنهای تعاونی و غيره اتحاديه(

ن روسيه به عنوان يک طبقه تأثير می کند، رشد دهند، که بر منافع تمام کارگرا اليحۀ بيمۀ دوما،
  .زيرا که اين اليحه صريحًا به منافع آنها تجاوز می کند

کنفرانس الزم می داند تأکيد کند که تمام تبليغات سوسيال دمکراتيک دربارۀ اليحۀ بيمه بايد  -٢
شود، و بايد توهمات  در رابطه با وضع طبقاتی طبقۀ کارگر در جامعۀ جديد سرمايه داری ارائه

شايع می شود مورد انتقاد قرار دهند، اين  اصالح طلبان اجتماعیبورژوائی را که به وسيلۀ 
تهييج بايد، بطور کلی، در ارتباط با وظايف بنيادی سوسياليستی ما باشد يا از طرف ديگر 

و  دوما و وضع سياسی جاری» اصالحی«الزمست که در امر تهييج، رابطۀ بين خصوصيت 
  .بطور کلی رابطۀ آن با وظايف انقالب دمکراتيک و شعارهای ما نشان داده شود

کنفرانس بر کار گروه سوسيال دمکرات در دوما عليه اليحه کامال صحه می گذارد و توجه  -٣
رفقا را به مطالب وسيع و پر ارزش به وسيلۀ بحث دوما دربارۀ اين مسئله، جلب کرده، و طرز 

کارگری نشان می دهد، کنفرانس بخصوص اين  لف را نسبت به اصالحاتبرخورد طبقات مخت
ای آرزوهای نمايندگان اکتبريست سرمايۀ عقب  حقيقت را تأکيد می کند که بحث بطور برجسته

مانده را که آشکارا دشمن کارگران اند و طرز برخورد حزب دمکرات هوادار قانون اساسی را 
ی متظاهرانۀ نمايندگان آن، به وسيلۀ عبارات اصالح نمايان ساخت که در پشت ماسک نطقها

در واقع کادتها در دوما عليه فعاليت مستقل . مخفی است» آرامش اجتماعی«اجتماعی دربارۀ 
طبقۀ کارگر رأی دادند و بطور خصومت آميز با پيشنهادهای اصالحی و اصولی گروه سوسيال 

  .دمکراتها در دوما مبارزه کردند
ر صميمانه به کارگران عليه کوششهايی که جهت محدود کردن يا قلب کامل کنفرانس بسيا -۴

مبارزۀ سوسيال دمکراتيک و محدود کردن اين مبارزه با آنچه که قانونًا در دورۀ حاضر تسلط 
ضدانقالب نويد بخش می آيد هشدار می دهد، از طرف ديگر کنفرانس تأکيد می کند که لبۀ تيز 

های کارگر قرار گيرد که هيچ بهبود واقعی در  اين نکته برای تودهاين تهييج بايد بر توضيح 
شرايط کارگران ممکن نيست مگر آنکه موج انقالبی ديگری برپا شود، و هر کس که در پی 
تحصيل يک اصالح اصيل کارگری است بايد در درجۀ اول برای يک انقالب پيروزمند جديد 

  .بجنگد
دارای آگاهی طبقاتی به صورت قانون اعتراض کارگران اگر که اليحۀ جديد دوما عليرغم  -۵

) انجمنهای کارگران بيمار را(درآيد، کنفرانس، رفقا را به استفاده از اشکال جديد سازمانی که 
های سازمانی به انجام  برای تبليغ فعال عقايد سوسيال دمکراتيک در اين هستهبه وجود می آيند 

ای برای نهادن غل و  به عوض اينکه به انديشۀ وسيله رساند و از اين طريق قانون جديد را
ای برای رشد آگاهی طبقاتی کارگران، و تقويت  زنجير جديدی بر کارگران کنند، تبديل به وسيله

  .سازمان آن و گستردن مبارزۀ آن برای آزادی سياسی کامل برای سوسياليسم نمايد
  



  ١٩١٢نوشته شده در ژانويۀ 
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