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

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

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

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

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

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

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

دموکراتيک در داخل سنديکاها صورت پذيرد، سوسيال  می بايد منحصرًا به وسيله کار سوسيال
ای مستحکم حزبی در سنديکاها ايجاد کنند، و در شرايطی که سنديکاهای ه هدموکراتها بايد هست

  .قانونی نمی توانند وجود داشته باشند، سنديکاهای غيرقانونی بايد تشکيل شوند
خصلت کار  ۀما در مورد مسئل اشتوتگارت در نزديک کردن دو جناح حزب] کنگرۀ[بدون شک 

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

مام کشورها در دورۀ ند و تشديد آنها در تا هدرجۀ بااليی که تضادهای طبقاتی تا آن تکامل يافت
جائيکه سياست بی طرفی، اپورتونيسم را در سنديکاها تقويت نمود، (اخير، تجربۀ طوالنی آلمان 

، و )بدون اينکه در برابر پيدايش سنديکاهای خاص مسيحی و ليبرال مانعی به وجود آورد
ايجاب  گسترش آن زمينۀ خاص مبارزۀ پرولتری که عمل هم آهنگ سنديکاها و حزب سياسی را

ی و شورش مسلحانه در انقالب روسيه به منزله الگويی برای اشکال ا هاعتصاب تود(می کند 
همه و همه پايه و اساس تئوری بی طرفی را درهم  –) احتمالی انقالب پرولتری در غرب

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

ولی در درون احزاب غير پرولتری شبه سوسياليست از قبيل سوسياليستهای . جدی باشدمجادله 
انقالبی ما که در حقيقت جناح چپ افراطی حزب انقالبی بورژوايی روشنفکران و دهقانان 

  .پيشرو را تشکيل می دهد، وضع به شکل ديگری است
و پلخانف بودند که » اس ارها« اين بسيار نهادين است که در کشور ما بعد از اشتوتگارت، تنها

  .بی طرفی پشتيبانی کردند و آن هم بطور بسيار ناموفق ايدهاز 
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، ارگان حزب اس ارها، دو مقاله )١٩٠٧، دسامبر ٨شماره (» زناميا ترودا«در آخرين شماره 
اس ارها در اين مقاالت، عمدتأ . را می يابيم که به جنبش سنديکائی اختصاص داده شده است

 ۀرا که بر طبق آن قطعنام) ۴(»وپريود«ی کنند که اظهار روزنامه سوسيال دموکرات سعی م
 ۀاشتوتگارت، مسئله موضع حزب در قبال سنديکاها را در جهت قطعنامه لندن، يعنی با روحي

ما در پاسخ خواهيم گفت که اس ارها خود در همين . بلشويکی حل کرده است، به مسخره بگيرند
را ثابت ] وپريود[ند که يقينًا صحت اين ارزيابی ا هرا عرضه کرد مدارکی» دازناميا ترو«شماره 
  .می کند

و اين يک واقعيت مشخص است که «:چنين می نويسد ١٩٠۵زناميا ترودا ضمن اشاره به پائيز 
سوسيال دموکراتهای منشويک، سوسيال : فراکسيون سوسياليستهای روس ٣اولين رويارويی 

سوسياليستهای انقالبی، که در مورد ديدگاهشان نسبت به جنبش دموکراتهای بلشويک و 
دفتر مسکو که عهده دار . سنديکائی به تبادل نظر پرداختند، همچنين به آن زمان برمی گردد
گرديده بود، ) از سنديکاها(انتخاب دفتر مرکزی ای از درون خود، جهت تشکيل يک کنگره 

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

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

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

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

حزب سوسيال دموکرات و سنديکاها ايجاد گردد، که در آن حزب می بايست سنديکاها را 
تناب از و باالخره اس ارها اکيدًا خواستار عدم وابستگی سنديکاها به منظور اج» .رهبری کند

شکاف در صفوف پرولتاريا بودند، ولی آنها هر گونه محدوديت وظايف و فعاليتهای سنديکاها 
ای همه جانبه عليه سرمايه،  را به قلمرويی محدود رد کرده، اين وظايف را به عنوان مبارزه

  ».ای در عين حال سياسی و اقتصادی فرموله کردند مبارزه
و فقط يک آدم ! را توضيح می دهد واقعيتهازناميا ترودا، بدين ترتيب است که خود روزنامه 

کور و يا يک فرد کامال ناتوان از تفکر می تواند اين را نفی کند که از اين سه نقطه نظر ارائه 
شده، آن نظری که از نزديکی حزب سوسيال دموکرات و سنديکاها سخن می گويد، توسط 

شرده بين حزب و سنديکاها را توصيه می کند، به اشتوتگارت که برقراری پيوندهای ف ۀقطعنام«
  ***.»تصويب رسيده است

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

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

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

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

ه ، منشويکها ديگر نه برداشتهای ارتدکس بلکه برداشتهای   ١٩٠۵در نوامبر   *** ی طرفی     عاميان اره ب را درب
  ــ لنين! بگذار آقايان اس ارها به خاطر بياورند. عرضه می کردند



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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .»...در دست نداريم " صفوف يک حزب متحد را از هم می پاشد اين نطق رفيق پلخانف"اينکه 
شما طبيعتًا حق داريد که راجع به دادن اخطار از کميته مرکزی ما به پلخانف با ! آقايان اس ارها

شما کامال حق داريد که فکر کنيد می توان مثال به حزبی که رسمًا اعالم . طعنه سخن بگوييد
ولی چرا بايد يک دروغ . ، احترام گذاشتمحکوم نمی کندنی را سلوک کادت مآبانه آقای گرچو

، او تنها يکی نبود اشتوتگارت ۀحزب سوسيال دموکرات در کنگر ۀآشکار گفت؟ پلخانف نمايند
عالوه بر اين، او نقطه نظرات حزب سوسيال دموکرات را . از سی و سه نماينده آن بود

رات اپوزيسيون فعلی منشويکی آن بود که در مقابل نقطه نظ ۀنمايندگی نمی کرد، بلکه بيان کنند
اس ارها نمی توانند از اين امر . حزب سوسيال دموکرات و تصميمات لندن آن قرار گرفته است

  .دروغ می گويند عمدًابی اطالع باشند، که به اين معنی است که 
می کرد، او که مسئله روابط ميان سنديکاها و حزب سياسی را بررسی  یا هدر کميت« ... 

در روسيه يازده سازمان انقالبی وجود دارد؛ سنديکاها بايد :"دقيقًا چنين اظهار داشت] پلخانف[
وارد کردن اختالفات سياسی در سنديکاها، در روسيه مضر ... به کداميک از آنها بپيوندند؟ 

د چنين تفسيری اعالم نمودند که نباي همه متفقًا در مقابل اين حرف، اعضاء کميته.". خواهد بود
به هيچ وجه سنديکاها و اعضاء آنها را وادار به پيوستن "از قطعنامه کنگره کرد، و اينکه آنها 

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

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

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

رفيق (اين بند اصالحی پذيرفته شد، ولی نه به اتفاق آراء، . »سنديکائی را از نظر دور داشت



سخنگوی نظرات حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه به نفع اين بند اصالحی رأی  وئينف،
  .قضايا بدين قرار بود). به عقيده ما صحيح بود داد، کاری که

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

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

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

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

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

اند  و منشويکها راه پوشيده تری را انتخاب کرده... خود را پنهان کنند اين کار را انجام می دهند 
انترناسيونال کارگری، شما حق داريد از ما  ۀبنام اتوريت! درست است آقايان اس ار. »...

بدون اينکه وحدت سازمان «ن مبارزه را با ظرافت و با حسابگری به پيش ببريم، بخواهيد که اي
ما با کمال ميل اين را می پذيريم و از شما نيز می خواهيم که . »سنديکائی را از نظر دور بداريم

  !آنرا قبول کنيد، ولی ما از کارزار خود دست برنخواهيم داشت
آری، ... فات سياسی در سنديکاها مضر است ولی پلخانف گفته است که وارد کردن اختال

پلخانف واقعًا اين سخن ابلهانه را اظهار داشته و آقايان اس ار هم طبيعتًا الزم بود که به آن می 
. چسبيدند، به همان ترتيب که همواره به چيزهائی که کمترين ارزش پيروی را دارند، می چسبند

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

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

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

وارد «رد، مخالفت خواهيم کرد، ولی هيچگاه از لطمه وارد می آو... جريان اعتصابات و غيره 
سنديکاهای کارگری بطور  تمام در صفوف کارگران بطور اعم و در» کردن اين اختالفات

  .اخص، سر باز نخواهيم زد
اوال احزاب متعدد سوسياليست فقط در . پلخانف به يازده حزب هم از اين عاقالنه تر نيست ۀاشار

ر روسيه فقط دو حزب رقيِب سوسياليسِت با اهميت وجود دارد، ثانيًا د. روسيه وجود ندارد
سوسيال دموکراتها و اس ارها، زيرا کامال احمقانه است که همۀ احزاب ملی را هم در همين 

ثالثًا مسئله متحد ساختن احزاب واقعًا سوسياليست، مسئله کامال بخصوصی است؛ . کيسه بريزيم
ما همواره و در همه جا بايد در . ع را مخدوش می کندبا به ميان کشيدن اين، پلخانف موضو

کارگر کوشش کنيم؛ حال اين امر که  ۀجهت نزديک کردن سنديکاها به حزب سوسياليست طبق
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کدام حزب، در اين يا آن کشور و با هر مليت مفروضی، حزب سوسياليست واقعی و حزب 
های بين المللی نيستند که  های کنگره ی است و اين قطعنامها هکارگر است، مسئله ويژ ۀواقعی طبق

  .بين احزاب هر کشور است ۀمبارز ۀآن تصميم می گيرند بلکه نتيج ۀدربار
ن موضوع در مقاله وی نمونه بارزی از نقطه نظرات به غايت نادرست رفيق پلخانف درباره اي

ه ، پلخانف ب۵۵در صفحه . عرضه شده است) ۶(*نشريه سورمنی مير) ١٩٠٧(١٢در شماره 
لوناچارسکی رجوع می دهد که می گفت رويزيونيست های آلمانی بی طرفی سنديکاها را 

رويزيونيست ها می گويند سنديکاها «:پلخانف به لوناچارسکی پاسخ می دهد. موعظه می کردند
بايد بی طرف باشند، ولی منظورشان از اين حرف اينست که بايد از سنديکاها جهت مبارزه 

پايان بخشيدن به بی «:و پلخانف چنين نتيجه می گيرد» .رتدکس استفاده کردبرعليه مارکسيسم ا
اگر ما سنديکاها را بطور تنگاتنگ و اکيدًا به حزب وابسته . ی نداردا هطرفی سنديکاها فايد

رويزيونيستی در حزب پيروز شود، حذف بی طرفی سنديکاها تنها " ايدئولوژی"گردانيم، و اگر 
  .»"انتقادات به مارکس"ود برای پيروزی جديدی خواهد ب

اين نوع استدالل، نمونه يک روش بسيار متداول نزد پلخانف می باشد، روشی مبتنی بر گريز 
اگر در حزبی ايدئولوژی . زدن از مسئله و پرده پوشی بر روی جوهر اساسی بحث

. تکارگر نيس ۀرويزيونيستی واقعًا پيروز شود، پس آن حزب ديگر، حزب سوسياليست طبق
شکل گيری حزب و مبارزات و انشعاباتی  که در جريان آن به  ۀمسئله به هيچ وجه بر سر نحو

مسئله بر سر اينست که در هر کشور سرمايه داری يک حزب . وقوع می پيوندند نيست
منافع . ما تعريف روابط اساسی بين آنها می باشد ۀسوسياليست و سنديکاها وجود دارند، و وظيف

ازی بطور غيرقابل اجتناب به کوشش برای اين می انجامد که فعاليت سنديکاها را طبقاتی بورژو
ی ا هبه اقداماتی محدود و محقر در چارچوب نظم اجتماعی موجود تنزل داده، از ايجاد هر رابط

ميان آنان و سوسياليسم جلوگيری به عمل آورد؛ و تئوری بی طرفی سنديکاها پوشش 
رويزيونيست های درون حزب سوسيال . بورژوازی استهای  ايدئولوژيِک اين کوشش

  .سرمايه داری خواهند يافت ۀدموکرات به هر ترتيب که شده هميشه راهی برای خود در جامع
  

مسلمًا، هنگام تولد جنبش سياسی و سنديکايی کارگران در اروپا، حمايت از بی طرفی سنديکاها 
زات پرولتری در زمانيکه اين مبارزات نسبتًا مبار ۀاولي ۀای برای گسترش پاي هبه عنوان وسيل

ی بر روی سنديکاها نداشت، امکان ا هتکامل چندانی نيافته بود و بورژوازی هم نفوذ همه جانب
ولی در حال حاضر از نقطه نظر سوسيال دموکراسی بين المللی، دفاع از چنين . پذير بود

پلخانف را ميخواند که می وقتی که آدم اين تضمين دهی . موضعی کامال نادرست است
، تنها می تواند لبخند »مارکس امروز هم طرفدار بی طرفی سنديکاها در آلمان می بود«:گويد

از » نقل قول«ی از يک ا هی به اتکاء استنباط يکجانبا هبزند؛ بخصوص هنگامی که چنين عقيد
يده گرفته مارکس بيان می شود و مجموع و ماهيت بيانات مارکس و روح اين آموزش ناد

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

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

ی در عمل کسب کرده است، و باالخره به ا هبرخوردار است و به عنوان يک رهبر آنچنان تجرب
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عنوان يک سوسياليست آنچنان در فکر منافع مبارزات انقالبی است، که هر بار برايش پيش آمده 
موارد شخصًا خودش را از مرداب بيرون کشيده و ديگران % ٩٩که گامی به خطا بردارد، در 

 ۀببل هنگامی که در دفاع از برنام. ند به دنبال او بروند را نيز از آن نجات داده استا هاستکه خو
هنگامی که بر روی ضرورت  ،به ولمار پيوست) ١٨٩۵در (*ارضی رويزيونيستها در برسلو

، و همچنين هنگامی که )در ِاسن(تفکيک اصولی ميان جنگهای تهاجمی و تدافعی اصرار ورزيد 
. سنديکاها را به عنوان يک قائده َعلم کند، اشتباه کرد» بی طرفی«که حاضر است اعالم نمود 

الق گرفتار آيد، اين برای او نه به تما بر اين باور هستيم که اگر پلخانف فقط همراه ببل در با
معذلک ما هنوز معتقديم که از ببل، . دفعات متعدد و نه در زمانهای طوالنی رخ نخواهد داد

  .مرتکب اشتباه می شود، نبايد تقليد کردهنگامی که 
اند،  گفته می شود که اگر بخواهيم تمامی کارگرانی را که به لزوم بهبود وضع ماديشان پی برده

ی است که پلخانف بطور خاص بر آن تأکيد ا همتحد سازيم، بی طرفی ضروری است، و اين نکت
نمايند که مرحلۀ کنونی تکامل اما کسانی که چنين استدالل می کنند، فراموش می . دارد

 ۀجامع ۀچگونگی به دست آوردن اين بهبودی در محدود ۀتضادهای طبقاتی لزومًا، حتی در مسئل
برخالف تئوری ای که معتقد به ضرورت ايجاد . را به همراه دارد» اختالفات سياسی«معاصر، 

تئوری بی طرفی بطور پيوندهای نزديک بين سنديکاها و سوسيال دموکراسی انقالبی می باشد، 
 ۀاجتناب ناپذير به انتخاب آنچنان ابزاری جهت کسب اين بهبودی خواهد رسيد که تضعيف مبارز

که اتفاقًا مربوط به ارزيابی يکی (يک مثال برجسته . طبقاتی پرولتاريا را به دنبال خواهد داشت
ارائه » منی ميرسور« همين شماره ۀبه وسيل) از جالبترين حوادث جنبش کارگری مدرن است
را مشاهده می کنيم  .E.Pدر کنار پلخانف آقای . شده که در آن پلخانف از بی طرفی دفاع می کند

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

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

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

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

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

ی از قبيل پلخانف، ا هی مقاله می نويسند که منشويکهای شناخته شدا همواجه شوند، در همان نشري
  .يوردانسکی و شرکاء

 ۀنوامبر خود دربار ١۶در سرمقاله ) ٧(عدالتروزنامه سوسيال دموکرات انگليسی بنام     
ما، همصدا با تقريبًا همه اعضاء «:توافقنامه بين بل و کمپانی های راه آهن چنين می نويسد

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

در شماره » بورنت«و » .آور باشد و خوب است که کارگران آنرا بالفاصله ملغی اعالم کنند
در مورد همين » !باز هم فروخته شديم«:ی تحت عنوانا هنوامبر در مقال ٢٣بعدی به تاريخ 
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يکی از قوی ] .A.S.R.S[سه هفته پيش شرکت متحد کارکنان راه آهن «:نوشت قرارداد چنين
و ... ترين سنديکاهای کشور به شمار می رفت؛ اما امروز به يک انجمن امداد تبديل شده است 

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

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

» زياده از حد انقالبی«عده ای سوسيال دموکرات » بتب و تا«ای ه هاما شايد اينها نشان    
، ارگان حزب  ميانه رو مستقل کارگری )٨(*ليبر ليدر] نشريه. [باشد؟ خير چنين نيست

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

 محافظه کار ۀگرفته تا روزنام اخبار رينولدزراديکال  ۀاز روزنام(سرمايه داری نسبت به بل 
رذيالنه ترين قراردادی بود که تا به «اعالم نموده که قرارداد بسته شده از جانب بل ) تايمز

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

را به . . . کارگران راه آهن «به خاطر اين توافق زيان آوری است که » بل برای پاسخگويی
 ۀميانه رو در سرمقالو سردبير اين روزنامه . »هفت سال زندان با اعمال شاقه محکوم می سازد

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

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

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

ی، بودند که اين اعضای يک سازمان مطلقًا روشنفکر –فابينها  –تنها اپورتونيستهای افراطی 
از خجالت  –که هوادار فابينها هستند  – The New Age ۀنمودند و حتی مجل تأييد قرارداد را

صورتش سرخ بود و اين نشريه از روی ناچاری اقرار کرد که گرچه روزنامۀ بورژوا محافظه 
ا در عوض فابينها را به صورت کامل درج کرده بود، ام ۀاجرائی جامع ۀکميت ۀبياني تايمز کار

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

. .E.Pای از بکار بستن تئوری بی طرفی به وسيله يک همکار آقای پلخانف، آقای  هاينست نمون
 ۀنبود، بلکه بر سر بهبود شرايط کارگران در جامع» اختالفات سياسی«له ديگر بر سر مسئ

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

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

                                                 
* Labour Leader 
** Bazaine 

 مترجم –اشاره به قرارداد سدان   ***



  
  ١٩٠٨فوريه  ١٩) سوم مارس( ٢٢شماره » پرولتاری«مطابق با متن روزنامه 

  متن انگليسی – ۴۶٩-۴۶٠ اتمجموعه آثار لنين صفح ١٣ترجمه شده از جلد 
  
  

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

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

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

مواردی که تضييقات پليس امکان تشکيل سنديکاها يا بازسازی سازمانهای سنديکايی از هم 
ای سنديکايی و سنديکاها به صورت ه همرکزی پيشنهاد می کرد که هست ۀپاشيده را ندهد، کميت

ی امداد، جمعيت مبارزه در مورد سازمانهای قانونی از قبيل تعاونيها. مخفيانه سازماندهی شوند
مرکزی به سازمانهای محلی حزب رهنمود ميداد  ۀکميت ۀقطعنام... با مشروبات الکلی و غيره 

گروههای مستحکم سوسيال دموکرات را برای پيش برد فعاليت حزب در بين «که درون آنها 
اقدام منشويکها برای خنثی کردن هر گونه . ايجاد کنند» ای هر چه وسيع تری از پرولتارياه هتود

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

ريا در سنديکاها را نبايد وظايف مبارزاتی سازماندهی پرولتا«و وجود قانونی سنديکاها » گردد
  ).۴ ۀ، صفح١٩٠٨ ۀفوري) ٢۶( ١٣، مورخ ٢١ ۀشمار» پرولتاری«.(»کم ارزش نمايد

ارگان کادتهای چپ  ۀی بود که به عنوان تعبير عاميانا هروزنام) قرن ما(» ناخ وک« -٣
  .در پترزبورگ منتشر می گرديد ١٩٠٨تا  ١٩٠۵در بين سالهای » تاواريش«
لنين رهبری می شد و  ۀبلشويکی کارگری بود که به وسيل ۀروزنام، )به پيش(» وپريود« -۴

 ١٩تا  ١٩٠۶سپتامبر ) ٢٣(١٠بين » پرولتاری«بطور غيرقانونی توسط هيئت سردبيری 
» وپريود«. آن منتشر گرديد ۀشمار ٢٠در ويبورگ چاپ می شد و  ١٩٠٨) اول فوريه(ژانويه 
زبانی ساده و قابل درک برای جمع  حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه را به ۀبرنام

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

مهمی را به اين روزنامه جای . منشويکها و اس ارها می توانست موجب گردد، بيان می کرد
، )، فعاليت سنديکايی*)Lock Out(ا ه هاعتصابات، مبارزه عليه بستن کارخان(مسائل کارگری 

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

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



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

تصميمات  ۀتفسيرهايی دربار: گی حزب اختصاص يافته بودستونهای بسيار زيادی به زند
تصميمات  ۀ، دربار)لندن ۀکنگر(حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه ۀپنجمين کنگر

ی با خوانندگان کارگر ا هپيوندهای فشرد» وپريود«ی؛ ا هکنفرانسهای کشوری، شهری و منطق
  .خود برقرار کرده بود

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

اين  ۀدربار» پرولتری«منتشر شد، اما توقيف گرديد و نقدی که لنين می خواست در روزنامه 
  .د هيچگاه نوشته نشدکتاب بنويس

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

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

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

  .اول جهانی اين نشريه به ارگان سوسيال شووينيستها تبديل شد
در لندن منتشر  ١٩٢۵و اوائل  ١٨٨۴ ۀهفتگی بود که بين ژانوي ۀمجل»  Justice« عدالت  -٧

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

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

  
  

 )١(کارگران انگليسی و آلمانی برای صلح تظاهرات می کنند 
  
  

بطوری که همه می دانند، در انگليس و آلمان مدتهاست که فعاليت شووينيستی به وسيلۀ 
ا اين دو کشور، های بازاری تعقيب می شود که در آنه های بورژوا، بخصوص روزنامه روزنامه

رقابت بين سرمايه داران انگليسی و آلمانی در بازار . يکی برعليه ديگری برانگيخته می شوند
تفوق پيشين انگليس و سلطۀ تقسيم نشدۀ آن در بازار جهانی . جهانی بيش از پيش شديد می شود
با  آلمان يکی از ممالک سرمايه داری است که بخصوص. چيزی مربوط به گذشته می گردد

. 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 

بنابراين جای تعجب نيست که سرمايه داران هر دو کشور، جنگ بين آلمان و انگليس را . شود
. ر می دانند، و نظاميان در هر دو جانب آنرا کامال مطلوب فرض می کننداجتناب ناپذي
انگليسی می خواهند قدرت يک رقيب خطرناک را با نابود کردن قدرت دريايی ) ٢(جينگوهای

يونکرهای آلمان و ژنرالها، به . آلمان که هنوز بی اندازه ضعيف تر از انگليس است کاهش دهند



بدين اميد که قادر خواهند بود که از برتری تعداد افراد خود در  سرکردگی ويلهلم دوم بوربون
نيروهای زمينی سود جويند، و بدين اميد که غريو پيروزيهای نظامی نارضائی روزافزون 

های کارگر را فرو خواهد نشاند و از تشديد مبارزۀ طبقاتی در آلمان جلوگيری خواهد کرد،  توده
  .در پی جنگ هستند

مدتی مديد است . سی و آلمانی تصميم گرفتند که برعليه خطر جنگ علنًا اقدام کنندکارگران انگلي
ای خستگی ناپذير را برعليه شووينيسم و نظامی  که نشريات کارگری در هر دو کشور مبارزه

اما آنچه که اکنون مورد نياز است ابراز مؤثرتر خواست طبقۀ کارگر است تا . اند گری ادامه داده
کارگران انگليسی تصميم گرفتند که يک هيئت نمايندگی . وسيلۀ ارگانهای مطبوعاتیبيان آن به 

به برلين بفرستند تا در يک تظاهرات عظيم که هدفش اعالم تصميم توأم طبقۀ کارگر هر دو 
  .کشور مبنی بر اعالم جنگ عليه جنگ بود، شرکت کنند

اينبار . در برلين صورت گرفت) تمبنابر تقويم قديم، هف(سپتامبر ٢٠تظاهرات در روز يکشنبه 
نمايندگان کارگران انگليسی توانستند که کارگران برلين را بدون مخالفت و مشکلی مورد خطاب 

ژائور می خواست به نمايندگی طبقۀ کارگر فرانسه، در . دو سال پيش وقتی که ژ. قرار دهند
لمان صحبت کند و عليه ای سوسيال دمکراتيک در برلين با کارگران آ يک گردهم آيی توده

اينبار حکومت آلمان . جينگوهای بورژوا اعتراض کند، حکومت آلمان او را از اين کار منع کرد
  .جرأت بيرون راندن هيئت نمايندگی کارگران انگليس را نکرد

حدود پنج هزار نفر . جلسۀ عظيمی از کارگران در يکی از بزرگترين تاالرهای برلين برپا شد
اين تاالر اجتماع کردند، و اضافه جمعيت مرکب از چندين هزار تن ديگر، زمينها بالفاصله در 

مأموران حفظ نظم جلسه که بازوبندهای سرخی بر بازو . و خيابانهای اطراف را اشغال کردند
که (های کارگری آلمان  رفيق لژين، رهبر مشهور اتحاديه. داشتند حفظ نظم را برعهده گرفتند

، به هيئت نمايندگی )های سوسيال دمکرات هستند شوند، ولی عمال اتحاديهخوانده می » آزاد«
او . انگليسی از طرف تمام طبقۀ کارگر سازمان يافتۀ سياسی و صنعتی آلمان، خوش آمد گفت

در آنزمان آن . سال قبل کارگران فرانسوی و انگليسی برای صلح تظاهرات کردند ۵٠گفت که 
امروز انگلستان و آلمان . های سازمان يافته پشتيبانی نشدند تودهپيشقدمان سوسياليست به وسيلۀ 

از طرف اين ارتش بود . اند ميليون کارگر سازمان يافته ۴.٣روی هم دارای ارتشی مرکب از 
که اکنون هيئت نمايندگی انگليس و گردهم آيی برلين صحبت کرد و اعالم داشت که تصميم 

  .داردجنگ يا صلح در دست طبقۀ کارگر قرار 
يکی از اعضای هيئت نمايندگی انگليس به نام مديسون در نطق جوابيۀ خود فعاليت جنگجويانۀ 

ای را از طرف  رسوايی را که به وسيلۀ بورژوازی تعقيب می شود محکوم کرد و خطابيه
سخنگو . کارگر امضا شده بود ٣٠٠٠کارگران انگليسی تسليم کارگران آلمانی کرد، که به وسيلۀ 

کرد که نمايندگان هر دو جناح جنبش کارگری انگليس در ميان امضاء کنندگان وجود اضافه 
يعنی هم سوسيال دمکراتها و هم طرفداران حزب مستقل کارگر که هنوز دارای نقطه (دارند 

خطابيه خاطرنشان می کرد که جنگها در خدمت طبقات دارا ). نظر محکم سوسياليستی نيستند
طبقات دارا از مصيبتهای . تحمل تمام بارهای سنگين جنگ را می کنندهای کارگر  توده. هستند

بگذار کارگران متحد شوند تا برعليه نظاميگری بجنگند و صلح را . ملی سودجوئی می کنند
  !تضمين نمايند

پس از نطق ساير اعضای هيئت نمايندگی انگليس و يک نمايندۀ حزب سوسيال دمکرات آلمان، 
سياست خودخواهانه «ای مبنی بر نکوهش  به اتفاق آراء پذيرفتن قطعنامه ريچارد فيشر، جلسه با

و اعالم آمادگی برای عمل کردن بر طبق قطعنامۀ » و کوته بينانۀ طبقات حاکم و استثمارگر



جلسه در . کنگرۀ بين الملل اشتوتگارت يعنی نبرد برعليه جنگ با تمام وسائل، خاتمه يافت
. تظاهرات خيابانی انجام نگرفت. ا می خواندند با نظم ختم شدحاليکه کارگران سرود مارس ر

اين از خصوصيتهای رژيم آلمان است که آرام . پليس برلين و مقامات نظامی محلی نا اميد گشتند
به پادگان برلين آماده باش داده . ترين تظاهرات کارگران بايد همراه با نمايش پليس و ارتش باشد

های مؤکد تمرکز داده شده بودند،  ان در بخشهای شهر بر طبق نقشههای سرباز دسته. شده بود
واحدهای پليس در خيابانها و . عمدتًا چنانکه پناهگاهها و تعدادشان به آسانی قابل تشخيص نبود

ای که از آنجا به قصر سلطنتی ختم  ميدانهای مجاور تاالر جلسه گشت می زدند، بخصوص جاده
پليس در لباسهای عادی و سربازان که در حياطهای قصر پنهان  قصر سلطنتی به وسيلۀ. می شد

ای پليس برای کشيک دادن سازمان داده شده بود و  با نظام پيچيده. شده بودند احاطه شده بود
اعزام شده » مهم«های پليس در خيابانها پرسه می زدند؛ افسران پليس به تمام محلهای  دسته

زلۀ خبرگير عمل کردند و مقامات نظامی را از هر قدمی که بودند؛ پليسهای دوچرخه سوار به من
برمی داشت آگاه می کردند؛ پلها و معبرها در تحت سه برابر محافظت قرار داده شده » دشمن«

هنگام اظهارنظر دربارۀ تمام اين اقداماتی که به وسيلۀ حکومت ) Vorwarts(وروارتس. بودند
ا به پاسبانی از سلطنتی که در معرض تهديد است آنه«:ويلهلم دوم صورت گرفت به طنز نوشت

  .»پرداختند
ويلهلم دوم و بورژوازی آلمان تمرين يک . ما از جانب خود می افزائيم که اين يک تمرين بود
چنين تمرينهايی در هر حال و بی شک هم . نبرد نظامی با طبقۀ کارگر شورشی را می کردند

ی سربازان آنطور که سرود کارگران فرانسوی می های کارگر مفيد است و هم برا برای توده
تمرينهای تکراری، شايد با آهستگی بسيار، اما با اطمينان . »!اين يک موفقيت خواهد بود«گويد 

  .بسيار به نقطۀ اوج عظيم تاريخی ختم می شوند
  

  ١٩٠٨سپتامبر ) ٢١(٨نوشته شده در 
  ١۵کليات آثار لنين، جلد 

  
  توضيحات

  
ه در      اين مقاله توس -١ ارگری ک ردهم آيی ک ا گ پتامبر  ) ٢٠(٧ط لنين در ارتباط ب رای   ١٩٠٨س ب

ه در شماره       . اعتراض عليه تهديد جنگ تشکيل شده بود، نوشته شده است   ن مقال ه اي ود ک رار ب ق
  .نشريۀ پرولتاری منتشر شود اما هيچگاه انتشار نيافت ٣۶
٢- jingo – ناسيوناليست افراطی جنگ طلب.  
  
  

 »دفتر بين المللی سوسياليست ميتينگ « از 
  
  

نخستين مادۀ . تمام وقت روز بعد به وسيلۀ ميتينگ دفتر بين المللی سوسياليست گرفته شد... 
بنابر . دستور جلسه، يعنی پذيرفتن حزب کارگر بريتانيا، تمام وقت نشست صبح را گرفت

، عبارتند از، اوال مقررات بين الملل، سازمانهايی که قابل پذيرفته شدن به عضويت هستند
احزاب سوسياليستی که مبارزۀ طبقاتی را می پذيرند، و دومًا سازمانهای کارگری که نقطه نظر 



حزب کارگر که جديدًا در مجلس عوام ). های کارگری يعنی اتحاديه(آنها مبارزۀ طبقاتی است 
قطعًا اصول بريتانيا تشکيل شده است خود را آشکارا سوسياليست نمی خواند، و صريحًا و 

که، در پرانتز بگوئيم، سوسيال دمکراتهای بريتانيا از اين حزب (مبارزۀ طبقاتی را نمی پذيرد 
احتياج به گفتن نيست که اين حزب کارگر بطور کلی در بين الملل ). می خواهند که آن را بپذيرد

اين حزب  به جهت آنکه، در حقيقت. و بخصوص در کنگرۀ سوسياليستی اشتوتگارت پذيرفته شد
مقررات بين الملل تشريح  ٢و  ١سازمانی از نوع مختلط است، که مابين دو نوع، که در بندهای 

در هر صورت . های کارگری بريتانيا است شده قرار می گيرد، اين حزب معرف سياسی اتحاديه
مسئلۀ پذيرش اين حزب مطرح شد، و به وسيلۀ خود حزب در هيئت به اصطالح حزب کارگر 

، که يکی از دو بخش فرعی )، بطوری که انگليسيها آنرا می خوانند I.L.P(مطرح شد  مستقل
  .است] S.D.F[بخش فرعی ديگر فدراسيون سوسيال دمکراتيک . بخش انگليسی بين الملل است
حزب کارگر، به منزلۀ يک سازمان وابسته به بين الملل را  مستقيمحزب مستقل کارگر پذيرفتن 

ليزير نمايندۀ آن بر اهميت بسيار زياد اين نمايندگی صدها هزار کارگر بروس گ. تقاضا کرد
او . سازمان يافته که پيوسته با اطمينان به جانب سوسياليسم در حرکتند، در پارلمان، اصرار کرد

کائوتسکی، در جواب او، خود را از اين . به اصول و فرمولها با نظر تحقيرآميز می نگريست
ز نسبت به اصول و هدفهای نهايی سوسياليسم مبرا کرد، اما کامال از طرز رفتار اهانت آمي

. پذيرش حزب کارگر به عنوان حزبی که مبارزۀ طبقاتی را در عمل دامن می زند پشتيبانی کرد
  :کائوتسکی قطعنامۀ زير را مطرح نمود

نقطه نظر  های پيشين کنگرۀ بين الملل، تمام سازمانهايی که از آنجايی که بر طبق قطعنامه« 
اند به عضويت  مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر را قبول کرده و ضرورت کار سياسی را پذيرفته

اند، دفتر بين الملل اعالم می دارد که حزب کارگر انگليس به کنگرۀ بين المللی  پذيرفته شده
گر سوسياليستی پذيرفته می شود، به جهت آنکه، در حالی که صريحًا مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کار

را نمی پذيرد، اما در عمل حزب کارگر است که اين مبارزه را انجام می دهد و نقطه نظر آنرا 
کائوتسکی به وسيلۀ » .می پذيرد، زيرا حزبی سازمان يافته مستقل از احزاب بورژوازی است

های گروه فرانسوی و بطوری که رأی گيری نشان داد، با اکثريت ملل  ها، وايالنت اطريشی 
مخالفت اول به وسيلۀ هايندمان، نمايندۀ فدراسيون سوسيال دمکراتيک . شتيبانی شدکوچک پ

انگليس ابراز شد، که خواستار آن شد که وضع حاضر حفظ شود تا آنکه حزب کارگر صريحًا 
دومين نمايندۀ فرانسوی و (اصول مبارزۀ طبقاتی و سوسياليسم را بپذيرد؛ آنگاه از طرف روسل 

ويچ از حزب سوسياليست رولوسيونر و آورامف نمايندۀ جناح انقالبی ، روبان)پيرو گوسد
  .سوسياليستهای بلغار

من استدالل کردم که غير . من اجازه صحبت گرفتم تا به اولين بخش قطعنامۀ کائوتسکی بپيوندم
های کارگری،  ممکن بود که پذيرش حزب کارگر را رد کنيم، يعنی، معرف پارلمانی اتحاديه

های کارگری از هر قبيل را پذيرفته است، حتی آنها که به خود  قبال تمام اتحاديهچون کنگره 
اما، گفتم که قسمت . اند که به وسيلۀ نمايندگان بورژوازی در پارلمان نمايندگی شوند اجازه داده

، حزب کارگر در واقع مستقل از ليبرالها نيست عملدوم قطعنامۀ کائوتسکی غلط است، زيرا در 
است کامال مستقل طبقاتی را دنبال نمی کند، بنابراين من پيشنهاد اصالحی می کنم مبنی و يک سي

  :شروع می شود بايد به صورت زير خوانده شود» زيرا«بر اينکه پايان قطعنامه که با کلمۀ 
معرف نخستين قدم از طرف سازمانهای واقعًا کارگری بريتانيا در ] حزب کارگر[زيرا که آن « 

من اين » .کارگری است سوسياليستست طبقاتی آگاهانه و در جهت يک حزب جهت يک سيا
اصالح را تقديم دفتر کردم، اما کائوتسکی آنرا نپذيرفت و در نطق بعدی خود اظهار داشت که 



اما مبارزۀ عمده بين حاميان و . بگيرد» آرزوها«دفتر بين الملل نمی تواند تصميماتی بر مبنای 
وقتی که قطعنامه در شرف رأی گيری بود ادلر پيشنهاد . ائوتسکی بودمخالفان کل قطعنامۀ ک

چنين شد، و هر دو بخش به وسيلۀ دفتر بين الملل . کرد که قطعنامه به دو بخش تقسيم شود
قسمت اول با سه رأی مخالف و يک رأی ممتنع، و قسمت دوم با چهار رأی مخالف : تصويب شد

روبانويچ در هر دو رأی . د کائوتسکی تصميم دفتر گرديدو يک رأی ممتنع، بدين ترتيب پيشنها
بگذاريد اضافه کنم که ادلر، که بعد از من و قبل از نطق دوم کائوتسکی . گيری، رأی ممتنع داد

من از نشريۀ ارگان سوسياليستهای بلژيک،  –صحبت کرد به شکل زير به من جواب داد 
پيشنهاد لنين «:گزارشها را از اين نشست داد نقل می کنم، که مفصل ترين و دقيق ترين» مردم«

، اما نمی تواند ما را ]اغوا کننده verlockend، ادلر گفت  seduisante[وسوسه کننده است 
اين وظيفۀ ما . وادار کند فراموش کنيم که حزب کارگر اکنون خارج از احزاب بورژوازی است

  ».عيت پيشرفت را می پذيريمما واق. نيست که قضاوت کنيم که چگونه چنين کرده است
من اکنون به خود اين اجازه . چنين بود جوهر بحث در دفتر بين الملل دربارۀ مسئلۀ مورد گفتگو

ام برای خوانندگان  را می دهم که با تفصيل بيشتر به اين بحث بپردازم، تا موضعی را که گرفته
سکی عنوان شد نتوانست مرا قانع کائوت.ادلر، و ک.استداللی که به وسيلۀ و. پرولتاری شرح دهم

با اظهار اين مطلب در قطعنامه که حزب . کند، و من هنوز فکر می کنم که آنها اشتباه کردند
، کائوتسکی بدون شک انعکاس »صريحًا مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر را نمی پذيرد«کارگر 
کارگر چيست  معينی بود، يعنی آنکه اکنون سياست حزب» قضاوت«معين و » آرزوی«صدای 

ای  بيان کرد، و آنرا به چنان شيوه غيرمستقيماما کائوتسکی اين را . و آن سياست چه بايد باشد
او به  عقيدۀبيان کرد که بيانش در مجموع اوال ماهيتًا غلط بود، و دومًا مبنايی برای سوء تعبير 

نه ! نه در کل سياست! نه در ضمن انتخابات( پارلماناينکه با جدا ساختن خود در . دست می داد
از احزاب بورژوازی، حزب کارگر بريتانيا نخستين قدمها را به جانب !) در تبليغ و تهييج

ای طبقۀ کارگر برمی دارد، غيرقابل بحث  سوسياليسم و به جانب سياست طبقاتی سازمانهای توده
کند که حزب حقيقتی که ما را مجبور می . نيست، بلکه يک حقيقت است» آرزو«اين يک . است

. ايم های کارگری را در آن پذيرفته کارگر را در بين الملل بپذيريم، زيرا که ما هم اکنون اتحاديه
سرانجام، دقيقًا چنين فرمول بندی است که صدها هزار کارگر انگليسی را که بی شک 

کند که  اند، مجبور می تصميمات بين الملل را ارج می نهند اما هنوز سوسياليستهای کامل نشده
قدم را  اوليندوباره دربارۀ اين مسئله بيانديشند که چرا آنان را کسانی در نظر می گيرند که فقط 

فرمول بندی من حتی سايۀ اين ادعا . در طول اين راه چه بايد باشند بعدیاند، و قدمهای  برداشته
گری ملی هم نيست که بين الملل بايد عهده دار حل مشکالت مفصل و مشخص يک جنبش کار

گردد، عهده دار آن گردد که تعيين کند چه وقت قدمهای بعدی بايد برداشته شوند، و اين قدمها چه 
اما اينکه بطور کلی الزمست قدمهای بعدی در ارتباط با حزبی که صريحًا و به . بايد باشند

ئوتسکی در کا. روشنی اصول مبارزۀ طبقاتی را قبول نمی کند، برداشته شوند، بايد پذيرفته شود
چنان به نظر . قطعنامۀ خود، بجای قبول مستقيم، اين مطلب را بطور غيرمستقيم قبول می کند

يک مبارزۀ طبقاتی پيگير  عملمی رسد که گويا بين الملل تصديق می کند که حزب کارگر در 
را انجام می دهد، گوئی برای يک سازمان کارگری کافيست که يک گروه کارگری جداگانه در 

  !از بورژوازی مستقل گردد کل کارهايشرلمان تشکيل دهد تا در پا
در مورد اين مسئله، هايندمان، روسل، روبانويچ و آورامف بدون شک موضعی باز هم اشتباه 

که روبانويچ با رأی ممتنع خود برای هر دو بخش قطعنامه نه تنها چيزی را تصحيح (تر داشتند 
تی که آورامف اعالم داشت که پذيرفتن حزب کارگر يعنی وق). نکرد، بلکه ايجاد سردرگمی کرد



تنها الزمست که . ای غلط بود تشويق فرصت طلبی، نظری را بيان کرد که به طرز خيره کننده
انگلس سالها به شدت اصرار کرد که . را بخاطر آوريم) Sorge(های انگلس به سورژ نامه

عمل کردن به مانند سکتاريستها مرتکب سوسيال دمکراتهای انگليس به رهبری هايندمان، با 
های  اشتباه می شدند، آنها قادر نبودند که خود را با غريزۀ طبقاتی نا آگاهانه اما قدرتمند اتحاديه

می کردند، در حاليکه مارکسيسم بايد » دگم«کارگری پيوند دهند و مارکسيسم را تبديل به يک 
ی ای وجود دارد که رشد آگاهی سياسی و وقتی که شرايط عين. »راهنمائی برای عمل باشد«

های کارگر را کند می کند شخص بايد قادر باشد که با صبر و ثبات قدم  استقالل طبقاتی توده
فعاليت درست در ميان دست در دست آنها کار کند، در اصول هيچگونه امتيازی ندهد اما از 

بعدی تأييد شدند، وقتی که اين درسهای انگلس با حوادث . خودداری نکند های کارگر توده
های کارگری، تنگ نظرانه، آريستوکراتيک، با بی فرهنگی خودخواهانه و دشمنی نسبت  اتحاديه

به سوسياليسم انگليس، که چند خائن تمام عيار به طبقۀ کارگر تحويل دادند که خود را برای 
حرکت حال شروع به  ، در هر)مانند جان برنز رذل(احراز مقام وزارت به بورژوازی فروختند 

سوسياليسم کردند، گرچه اين حرکت به طرزی ناهنجار، ناپيوسته و کج و معوج است،  به جانب
تنها کوران نمی توانند ببينند که اکنون سوسياليسم به . باز هم به جانب سوسياليسم پيش می روند

ديل به يک جنبش تب يک بار ديگرسرعت در ميان طبقۀ کارگر انگليس رشد می کند، سوسياليسم 
  ...ای در آن کشور می شود و انقالب اجتماعی در بريتانيای کبير نزديک می شود  توده

  
  ٣٧پرولتاری شمارۀ 

  ١٩٠٨اکتبر ) ٢٩(١۶ 
  لنين. امضاء ن

  ١۵مجموعه آثار لنين، جلد 
  
  

 از قطعنامۀ ششمين کنفرانس حزب کارگری سوسيال دمکرات روسيه
  در پراگ

  
  انی کار حزبخصوصيت و اشکال سازم

  
  

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

اينکه جهش جديد جنبش طبقۀ کارگر رشد بيشتر اشکال سازمانی کار حزبی را در مسيری که 
های غيرقانونی سوسيال دمکراتيک  نجا ذکر شده است ممکن می سازد، يعنی، تشکيل هستهدر آ

های وسيعی از  انواع انجمنهای قانونی کارگران است، کنفرانس  که تا حد ممکن همراه با شبکه
  :معتقد است که 

مبارزۀ برای سازمانهای غيرقانونی حزبی ضروری است که بطور فعال در رهبری  -١
های  ، و همکاری بين هسته)های اعتصاب و غيره اعتصابات، کميته(شرکت کنند  اقتصادی

های  های کارگری تضمين نمايند، بخصوص با هسته غيرقانونی حزب را در اين زمينه با اتحاديه



های  های کارگری، و همچنين با رهبران مختلف جنبش اتحاديه سوسيال دمکراتيک در اتحاديه
  .کارگری

سازمان  صنعتیهايی بر مبنای  های سوسيال دمکراتيکی که در اتحاديه که هستهمطلوب است  -٢
 ای ناحيههای حزب که بر مبنای  اند، هر گاه که شرايط محل اجازه دهد، در رابطه با شعبه يافته

  .اند عمل کنند سازمان يافته
انجمنهای قانونی نشان دادن حداکثر ابتکار در سازمان دادن کار سوسيال دمکراتها و کار در  -٣

ها، انواع مختلف انجمنهای تفريح و  ها، کتابخانه ها، قرائت خانه اتحاديه. موجود ضروری است
های  های کارگری و راهنمايی نشريات اتحاديه های اتحاديه سرگرمی کارگران، توزيع نشريه

عليم کارگری با افکار مارکسيسم، بکار بردن نطقهای اعضای سوسيال دمکرات در دوما، ت
های ساير رأی دهندگان  های کارگری و کميته کارگران به عنوان سخنرانان قانونی، ايجاد کميته

، و سازمان دادن )در رابطه با انتخابات دومای چهارم(برای هر ناحيه، هر خيابان و غيره 
  .کمپين های سوسيال دمکراتيک در رابطه با انتخابات مقامات شهرداری و غيره

های غيرقانونی حزب تقويت شوند  ای بکار برده شود تا هسته که کوشش ويژهضروری است  -۴
و تعداد آنها افزايش يابند، و اشکال تازۀ سازمانی برای آنها يافته شود که دارای حداکثر امکان 
انعطاف پذيری می باشند، و سازمانهای عمدۀ غيرقانونی حزب را در شهر تأسيس و تقويت کنند 

، ميتينگهای حزبی کارخانه و غيره »ها مراوده«ای غيرقانونی مثل  انهای تودهو اشکالی از سازم
  .را گسترش داد

پخش ادبيات . روزانه کشيده شوند عملیمطلوب است که محفلهای مطالعاتی به کارهای  -۵
  .غيرقانونی سوسيال دمکراتيک و ادبيات مارکسيستی قانونی و امثال آن

باشيم که تبليغ سيستماتيک از طريق ادبيات سوسيال ضروری است که در نظر داشته  -۶
های منظم و  های غيرقانونی حزب، که به فاصله دمکراتيک و بخصوص پخش منظم روزنامه

ای برای برقراری ارتباطهای  مرتب منتشر می شوند، می تواند دارای اهميت فوق العاده
سيال دمکراتيک در بين انجمنهای های سو های غيرقانونی و هم بين هسته سازمانی، هم بين هسته

  .قانونی موجود کارگران باشد
  
  

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

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

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

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

 تماماين بيمه در ) است برمبنای اصول زير الف دولتیبهترين شکل بيمۀ کارگران بيمۀ  -٢
حادثه، مريضی، پيری، ناقصی دائمی و (نيستند مواردی که کارگران قادر به کار کردن 
ها و  های بارداری و زايمان، مزايايی برای بيوه تدارکات اضافی برای زنان کارگر در دوره



يا در صورت از دست دادن درآمد به علت بيکاری بايد ) يتيمان در صورت مرگ نان آور
تمام ) های آنان بشود؛ ج ان و خانوادهمزدبگير تمامبيمه بايد شامل ) زندگی آنها را تأمين کند؛ ب
مخارج بيمه بايد از  تمامخود دريافت کنند و  کاملای برابر با درآمد  افراد بيمه شده بايد حق بيمه

همۀ اشکال بيمه بايد به وسيلۀ سازمانهای بيمۀ ) طرف صاحبان کار و دولت پرداخت شود؛ د
اصل مديريت تمام و کمال اين امور به  تسليم شود و بر مبنای ای ناحيهاز نوع  متحدالشکل

  .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 : اين اليحه تنها دو مورد را بيمه می کند) بنيادی يک طرح بيمۀ معقول است، زيرا الف
) بر طبق ليبرال ترين محاسبات يک ششم(قط شامل بخش کوچکی می شود ف) و بيماری؛ ب

و ) سيبری، و به روايت حکومت همچنين قفقاز(کارگران روسی، چونکه اين اليحه تمام نواحی 
کارگران کشاورزی، کارهای ساختمانی، (ای از کارگران که مخصوصًا محتاج بيمه هستند  دسته

اين اليحه حق ) را دربر نمی گيرد؛ ج) ها و غيره مغازه راه آهن، پست و تلگراف و شاگردان
حداکثر خسارتی که می پردازد در صورت ناقص شدن (ای گدامنشانه در نظر گرفته است  بيمه
در نتيجۀ حادثۀ ضمن کار دو سوم درآمد و از آن هم بيشتر بر مبنای سطح درآمد کمتری  کامل

گران را مجبور به پرداخت قسمت اعظم و در ضمن کار) نسبت به واقعيت حساب شده است
زيرا طرح چنان است که کارگران را وادار به تأمين نه تنها هزينۀ  –مخارج بيمه می کند 

را که در عمل زياد رخ می دهند نيز » کم اهميت«بيماری می کند بلکه بايد هزينۀ بيمۀ اتفاقات 
ر طبق آن خسارت برای صدمات، اين رويۀ جديد در مقايسه با قانونی کنونی که ب. بپردازند

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

عمال نظارت کلی، به آنها که عالوه بر ا(ژاندارمری، پليس ) »شورای رسيدگی به امور بيمه«و 
حق هدايت فعاليتهای عملی سازمانهای بيمه و اعمال نفوذ در برگزيدن کارمندان آنها و غيره 

انجمنهای بيمۀ حوادث ضمن کار تحت تسلط انحصاری کارفرما (، و کارفرما )داده شده است
انجمن نفوذ صاحبان قانون . ها اداره می شود است، انجمنهای به نفع بيماران به وسيلۀ کارخانه

  .قرار می دهد) کار را تضمين می کند و غيره
اين قانون که حاکم بر حياتی ترين منافع کارگران است، تنها قانون ممکن در اين دورۀ  -۴

ارتجاع لجام گسيخته و تفوق ضدانقالب است، و نتيجۀ سالها مذاکره و موافقت بين حکومت و 
ر بيمه که واقعًا در تطابق با منافع کارگران باشد تنها پس اصالح در ام. نمايندگان سرمايه است

از سرنگون کردن نهايی 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
زب و رفقای فعال در سازمانهای موجود قانونی اين وظيفۀ مبرم سازمانهای غيرقانونی ح -١
است که گسترده ترين تبليغ را عليه ) های کارگری، کلوبها، انجمنهای تعاونی و غيره اتحاديه(

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

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

دهند؛ اين تبليغ  می شود مورد انتقاد قرار وسيلۀ سوسيال رفرميستها شايعبورژوائی را که به 
بايد، بطور کلی، در ارتباط با وظايف بنيادی سوسياليستی ما باشد؛ از طرف ديگر الزمست که 



دوما و وضع سياسی جاری و بطور کلی رابطۀ » اصالح«در امر تبليغ، رابطۀ بين خصوصيت 
  .دمکراتيک و شعارهای ما نشان داده شود –آن با وظايف انقالبی 

گروه سوسيال دمکرات در دوما عليه اليحه کامال صحه می گذارد و توجه کنفرانس بر رأی  -٣
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 دهد، جلب می نمايد

ای آرزوهای نمايندگان  می کند که بحث بطور برجستهکنفرانس بخصوص اين حقيقت را تأکيد 
اکتبريست سرمايۀ عقب مانده را که آشکارا دشمن کارگران اند و طرز برخورد حزب دمکرات 
هوادار قانون اساسی را نمايان ساخت که در پشت ماسک نطقهای رياکارانۀ نمايندگان آن، به 

مخفی است؛ در واقع کادتها در » ماعیآرامش اجت«وسيلۀ عبارات سوسيال رفرميستی دربارۀ 
دوما عليه فعاليت مستقل طبقۀ کارگر رأی دادند و بطور خصومت آميز با پيشنهادهای ايجاد 

  .اصالحات اساسی در اليحه توسط گروه سوسيال دمکراتها در دوما مبارزه کردند
ل تبليغ سوسيال کنفرانس جدًا به کارگران عليه کوششهايی که جهت محدود کردن يا قلب کام -۴

دمکراتيک و محدود کردن اين مبارزه به آنچه که قانونًا در دورۀ حاضر تسلط ضدانقالب مجاز 
شمرده می شود هشدار می دهد، از طرف ديگر کنفرانس تأکيد می کند که لبۀ تيز اين تبليغ بايد 

رايط کارگران های کارگر قرار گيرد که هيچ بهبود واقعی در ش بر توضيح اين نکته برای توده
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
اگر که اليحۀ دوما عليرغم اعتراض کارگران دارای آگاهی طبقاتی به صورت قانون درآيد،  -۵

انجمنهای کارگران (ا را به استفاده از اشکال جديد سازمانی که به وجود می آيند کنفرانس، رفق
های سازمانی فرا می خواند تا  برای ترويج فعال عقايد سوسيال دمکراتيک در اين هسته) بيمار

ای برای نهادن غل و زنجير جديدی بر  از اين طريق قانون جديد را به عوض اينکه وسيله
ای برای رشد آگاهی طبقاتی کارگران، تقويت سازمان آنها و  يل به وسيلهکارگران باشد، تبد

  .گستردن مبارزۀ ايشان برای آزادی سياسی کامل و برای سوسياليسم نمايند
  

  ١٩١٢نوشته شده در ژانويۀ 
  ١٩١٢چاپ در فوريۀ 

  در جزوۀ کنفرانس سراسری حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه
  ١٧کليات آثار لنين، جلد 

  
  

 در سوئيس
  
  

مملکت خرده بورژوائی که . می خوانند» جمهوری نوکران«سوسياليستهای محلی، سوئيس را 
در آن مسافرخانه داری مدتهای مديد است که پيشۀ عمده بوده است و وابسته بسيار داشته به 
. دانگلهای پولداری که پولهای هنگفتی را در مسافرتهای تابستانی به کوهستان بر باد می دادن

تا اين اواخر شايع ترين نوع  –صاحبان امالک کوچکی که تملق سياحان ثروتمند را می گويند 
  .بورژوازی سوئيس چنين بود



استفاده از . صنعت بزرگ در سوئيس رشد و توسعه می يابد. اکنون چيزها تغيير می کنند
زرگی در اين امور های کوهستانی به منزلۀ منبع مستقيم نيروی برق نقش ب آبشارها و رودخانه

» زغال سنگ سفيد«قدرت آبشارها، که جايگزين زغال سنگ می شود، غالبًا . بازی می کند
  .خوانده می شود

صنعتی شدن سوئيس، يعنی رشد و توسعۀ صنعت بزرگ در آنجا، به ايستايی پيشين جنبش طبقۀ 
روح . ی می شودمبارزه بين سرمايه و کار دارای خصوصيت حادتر. کارگر خاتمه بخشيده است

خواب آلودگی و بی فرهنگی که غالبًا در گذشته بين انجمنهای کارگری سوئيس شايع بود محو 
می شود و جای خود را به روحيۀ جنگندۀ پرولتاريای دارای آگاهی طبقاتی و سازمان يافته می 

  .دهد که آگاه از قدرت خويش است
بر اينکه کشور آنها يک جمهوری کارگران سوئيسی به هيچ وجه تصورات واهی را مبنی 

بورژوازی است که از همان نوع بردگی مزدوری حمايت می کند که در ساير کشورهای 
اند که  لکن در عين حال به خوبی ياد گرفته. سرمايه داری بدون استثناء وجود دارد، قبول ندارند

  .ارگر استفاده کنندهای وسيع ک از قوانين جمهوری خود برای روشن کردن و سازمان دادن توده
ژوئيه به  ٢٩(ژوئيه  ١٢ثمرۀ کار آنها به روشنی در اثنای اعتصاب عمومی در زوريخ در 

  .آشکار گشت) تقويم قديم
نقاشان و خياطان در زوريخ چندين هفته در اعتصاب بودند، و . کارها اينطور شروع شد

شمگين تصميم گرفتند که کارفرمايان خ. تقاضای اضافه دستمزد و تقليل ساعات کار داشتند
حکومت جمهوری بورژوا مشتاق به خدمت به . مقاومت اعتصاب کنندگان را درهم شکنند

! اعتصاب کنندگان خارجی کرد اخراجسرمايه داران، به کمک آنها شتافت، و شروع به 
کارگران خارجی زيادی، بخصوص ايتاليائی، که برای کار به سوئيس می روند در آنجا وجود (

کارگران موضع خود را چون يک تن واحد . اما استعمال نيروهای سبعانه کمکی نکرد) ددارن
  .حفظ کردند

در هامبورگ آلمان، شرکتی است که صاحب آن . آنگاه سرمايه داران متوسل به شيوۀ زير شدند
 –سرمايه داران زوريخی . لودويک کوخ است که متخصص در تهيۀ اعتصاب شکنان است

از آن شرکت خواستند که اعتصاب شکنانی را  –! هوريخواهان، نخنديدوطن پرستان و جم
بفرستد که می دانستند شامل انواع جنايتکارانی هستند که در آلمان محکوم به جاکشی، چاقوکشی 

را با تپانچه مسلح ) لمپن پرولتاريا(سرمايه داران اين اراذل و اوباش محکوم . و غيره هستند
های کارگرنشين پر کردند و به  ها را در محله اب شکنان قهوه خانهگروه بی شرم اعتص. کردند

چون گروهی از کارگران گردآمدند تا اوباش را بيرون . ای پرداختند اوباش گری بی سابقه
  .بريزند، يکی از اوباش کارگری را که در اعتصاب بود با گلوله زد

ميم گرفته شد که استيضاحی در تص. کارگران صبر خود را از دست دادند و قاتل را کتک زدند
وقتی که مقامات شهر در دفاع از سرمايه . شورای شهر زوريخ دربارۀ اوباش صورت گيرد

داران، اعتصاب و در معرض ديد عموم قراردادن شعارهای اعتصاب را قدغن کردند کارگران 
  .گرفتنداعتصاب عمومی يک روزه تصميم به اعتراض از طريق يک 

ها تنها استثنای غم انگيز  کارگران چاپخانه. کارگری متفقًا اعالم اعتصاب کردند های تمام اتحاديه
نمايندۀ تمام سازمانهای  ۴٢۵آنان ابراز مخالفت با اعتصاب کردند، و جلسۀ سازمان . بودند

با وجود ! پاسخ گفت» ننگ«ها با فرياد رسای  کارگری زوريخ به تصميم کارگران چاپخانه
همان روحيۀ قديمی رهبران بی فرهنگ (ی تصميم به اعتصاب گرفته شد مخالفت رهبران سياس

  !).و فرصت طلب سوئيسی



با علم به اينکه سرمايه داران و مديران خواهند کوشيد که اعتصاب صلح آميز را درهم شکنند، 
در زمان جنگ شخص به . »در جنگ بايد جنگيد«کارگران بر طبق اصلی عاقالنه عمل کردند، 

کارگران در پنج شنبه عمدًا اعالم . حمله صورت خواهد گرفت چه وقتويد که دشمن نمی گ
داشتند که اعتصاب در سه شنبه يا چهارشنبه صورت خواهد گرفت، در حاليکه در حقيقت روز 

  .سرمايه داران و مديران غافلگير شده بودند. تعيين کرده بودند جمعهآنرا 
ی هزار اعالميه به زبانهای آلمانی و ايتاليائی صبح زود س. اعتصاب کامال موفقيت آميز بود

همه چيز متوقف . اعتصاب کننده ايستگاههای ترامواها را اشغال کردند ٢٠٠٠حدود . توزيع شد
جمعه در زوريخ روز خريد است، اما شهر مرده به نظر می . زندگی در شهر فلج گشت. شد

ۀ اعتصاب قدغن شده بود و از طرف کميت) تمام مشروبات الکلی(مصرف مشروبات . رسيد
  .کارگران اکيدًا از اين دستور پيروی کردند

حکومت و سرمايه داران که اميدوار بودند کارگران را تحريک به اعمال خشونت آميز کنند، 
نه تنها در معرض ديد عموم قرار . شاهد شکست خود بودند و اکنون در پيش خود خشمگين اند

نگها و تظاهرات در فضاهای سر باز نيز به وسيلۀ فرمان دادن شعارهای اعتصاب بلکه ميتي
را اشغال » خانۀ مردم«پليس در زوريخ . مخصوص در سراسر ناحيۀ زوريخ قدغن شده بود
سرمايه داران اعالم کردند که کارگران . کرد و تعدادی از رهبران کارگران را دستگير نمود

  .تا انتقام خود را از اعتصاب کنندگان بگيرندها راه داده نخواهند شد  برای سه روز به کارخانه
کارگران آرامش خود را حفظ می کنند، به دقت تحريم مشروبات و شراب را رعايت می کنند، 

حال که ثروتمندان تمام سال را استراحت می کنند، چرا کارگران سه «:در بين خود می گويند
  »روز در سال استراحت نکنند؟

  
  ۶٣پراودا شمارۀ 

  ١٩١٢ۀ ژوئي ١٢
  .ژ.امضاء ب
  ١٨مجموعه آثار لنين، جلد 

  
  

 »کنگرۀ سوسياليستی ايتاليا « از 
  
  

  .چند روز قبل سيزدهمين کنگرۀ حزب سوسياليست ايتاليا، در شهر رجيو اميليا پايان يافت
. مبارزه در داخل حزب سوسياليست ايتاليا در سالهای اخير صورت حادی به خود گرفته است

انقالبيون بر خصلت پرولتری . انقالبی و اصالح طلب: اساسی وجود داشتدر اصل دو گرايش 
جنبش تأکيد کرده و عليه تمام تظاهرات فرصت طلبی جنگيدند، يعنی روحيۀ ميانه روی، معامله 

اصل عمدۀ اين . جنبش طبقۀ کارگر) سوسياليستی(با بورژوازی، و چشم پوشی از اهداف نهائی 
  .زۀ طبقاتی استگرايش و پايۀ نظرات آن مبار

اصالح طلبان در نبرد برای اصالحات، يعنی بهبوديهای منفرد شرايط سياسی و اقتصادی، 
آنها حامی ائتالف و اتحاد با بورژوازی . پيوسته جنبۀ سوسياليستی جنبش را فراموش می کنند

پيوسته از  های بورژوازی گردند، تا بدانجا که هستند، تا بدانجا که سوسياليستها وارد وزارتخانه
در ايتاليای سلطنتی، تبليغات جمهوريخواهی به تنهايی (عقايد جمهوريخواهی صرفنظر می کنند 



دفاع می کنند، سياست تصرف » سياست مستعمراتی«، تا بدانجا که از )خالف قانون نيست
  .مستعمرات، سياست تحت ستم درآوردن، چپاول کردن و نابود کردن بوميان و غيره

احزاب سوسياليست وجود دارد، در ايتاليا  تماماساسی که به اين و يا آن شکل در  اين دو گرايش
موجب به وجود آمدن دو گرايش افراطی گرديد که کامال از سوسياليسم منحرف و بنابرآن 

يکی از اين افراطی های غير . متمايل به انشعاب از حزب سوسياليست کارگران هستند
سنديکاليستها متمايل به . شده بود» مد«زمانی در ايتاليا است که  سنديکاليسمسوسياليست 

آنارشيسم بودند، و به سوداگری عبارات انقالبی دست زدند، نظم مبارزۀ طبقۀ کارگر را نابود 
کردند و با استفادۀ سوسياليستها از سکوی مجلس مخالفت کردند يا از چنين مخالفتی پشتيبانی 

  .کردند
عيف است، و طبقۀ کارگر به سرعت خود را از اين مرض رها می نفوذ آنارشيسم در همه جا ض

  .کند
از  خارجهم اکنون ) Arturo Labriolaبه رهبری آرتورو رابريوال (سنديکاليستهای ايتاليائی 
مارکسيستهای . نقش آنها در جنبش طبقۀ کارگر قابل اغماض است. حزب سوسياليست هستند

شورها به هيچ وجه تسليم احساسات و تمايالت آنارشيستی که انقالبی در ايتاليا، به مانند ساير ک
  ...موجب اختالل در جنبش کارگران می گردد نمی شوند 

  
  ۶۶پراودا شمارۀ 

  ١٩١٢ژوئيۀ  ١۵
  امضاء ای

  ١٨مجموعه آثار لنين، جلد 
  
  

  در بريتانيا
  
  

کارگر در  جنبش طبقۀ. شش سال و نيم است که ليبرالهای بريتانيائی قدرت را در دست دارند
ای به خود می گيرند، به عالوه آنها  اعتصابات خصلت توده. بريتانيا قويتر و قويتر می شود

  .ديگر اعتصابات اقتصادی محض نيستند و به اعتصابات سياسی ارتقاء می يابند
رهبر معدنچيان اسکاتلندی که اخيرًا چنان قدرتی را در  Robert Smillieرابرت سميلی 

، اعالم می دارد که معدنچيان در نبرد بزرگ بعدی خواستار )١(نشان دادند ای مبارزۀ توده
و اين نبرد بعدی با سنگدلی نزديک می شود، زيرا . دولتی شدن معادن ذغال سنگ خواهند شد

تمام معدنچيان بريتانيا به خوبی آگاه هستند که اليحۀ رسوای حداقل دستمزد نمی تواند هيچ بهبود 
  .نها به وجود آوردمحسوسی در اوضاع آ

و بدين جهت ليبرالهای بريتانيائی که در حال باختن در نبرد هستند، شعار ديگری اختراع کردند 
بدون تقلب نمی توان «. تا دوباره رأی دهندگان را برای مدتی مجبور به اعتماد به ليبرالها کنند

رسيهای مجلس را بدون تقلب نمی توان ک«. شعار تجارتی سرمايه داری است» چيزی فروخت
  .شعار سياسی سرمايه داری در ممالک آزاد است» به دست آورد

» اصالحات ارضی«که بدين منظور به وسيلۀ ليبرالها اختراع شد، تقاضای » مد روزی«شعار 
معلوم نيست که منظور ليبرالها و لويد جرج متخصص آنان در امر فريب دادن مردم، از . است



ظاهرًا غرض آنان افزايش ماليات زمين است و نه چيزی بيشتر از . چيست »اصالحات ارضی«
و غيره است، » برگرداندن زمين به مردم«اما هدفی که در واقع در پس پچ پچ های راجع به . آن

در واقع جمع آوری ميليونها پول بيشتر برای ماجراجوئيهای نظامی و برای نيروی دريائی 
  .است

کشاورزان سرمايه دار قطعاتی . کال به شيوۀ سرمايه داری انجام می شوددر بريتانيا، کشاورزی 
از زمين به اندازۀ متوسط را از مالکان اجاره می کنند و آنها را به کمک کارگران مزدبگير 

  .کشت می کنند
نمی تواند وضع کارگران کشاورزی را به » اصالح ارضی«در تحت چنين شرايطی هيچگونه 

در بريتانيا خريد امالک حتی ممکن است به يک شيوۀ جديد برای چاپيدن . دهيچ طريقی تغيير ده
کارگران تبديل شود، زيرا زمينداران و سرمايه داران که قدرت دولت را قبضه خواهند کرد، 

و اين بها بايد که به وسيلۀ ماليات دهندگان، . زمين خود را به قيمتهای گزاف خواهند فروخت
  .ردديعنی کارگران، پرداخت گ

اند از يک جنبه منجر به چيز خوبی شده  قيل و قالی که ليبرالها راجع به مسئلۀ زمين راه انداخته
  .اين قيل و قال موجب ايجاد عالقه به سازمان دادن کارگران کشاورزی گرديده است: است

رالها ها به يکديگر بپيوندند، ليب وقتی که کارگران کشاورزی انگليسی بيدار شوند و در اتحاديه
عوام فريبانۀ خود يا تفکيک کارگران مزارع و کارگران » قولهای اصالحات«ديگر با 

  .روزمزد، قادر به گريز زدن نخواهند بود
رهبر  Joseph Archاخيرًا خبرنگاری از يک روزنامۀ کارگری انگليس، با ژوزف آرچ 

رگران مزدبگير کارآزمودۀ کارگران کشاورز انگليس که فعاليت بسياری برای ارتقاء کا
چنين کاری را يکمرتبه . کشاورزی به يک زندگی با آگاهی طبقاتی، نموده است، مالقات کرد

 –برای هر کارگر کشاورز » سه جريب زمين و يک گاو« –نمی شد انجام داد، و شعار ارچ 
ه او ای که او بنيان گذارد از هم پاشيد، اما هدفی ک اتحاديه. ای بود شعار بسيار ساده لوحانه

بخاطر آن جنگيد نمرده است، و سازمان دادن کارگران کشاورزی در بريتانيا بار ديگر يک 
  .مسئلۀ فوری می شود

. ای که در آن متولد شده زندگی می کند در همان دهکده و همان خانه. سال دارد ٨٣ارچ اکنون 
، ١۵ای  تا هفته او به مصاحبه کنندۀ خود گفت که اتحاديۀ کارگران کشاورزی توانست مزد را

در نورفولک که  –ولی اکنون مزد کارگران کشاورز در بريتانيا . شلينگ باال ببرد ١٧و  ١۶
  .شلينگ تنزل کرده است ١٣يا  ١٢ای  دوباره به هفته –ارچ در آن زندگی می کند 

  
  ٨٩پراودا شمارۀ 

  ١٩١٢اوت  ١٢
  امضاء پ

  ١٨مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  توضيحات
  
دنچی در آن شرکت        ١٩١٢تصاب معدنچيان در بهار لنين به اع -١ ون مع ه در حدود يک ميلي ک

  .نمودند اشاره دارد
  



  

  در آمريکا
  
  

های کارگری خوانده می  سی و دومين اجالسيۀ ساالنۀ فدراسيون کار آمريکا، که انجمن اتحاديه
ن يک در کنار حزب سوسياليست سريع الرشد، اين انجم. شود، در روچستر به پايان رسيد

از اتحاديۀ صنفی کهن، سنتهای ليبرال بورژوا که تمامی وزن خود را بر : يادگار از گذشته است
  .طبقۀ کارگر آمريکا آويخته است اشرافيت

 Samuel Gompersساموئل گومپرز  .عضو داشت ١٨۴١٢۶٨فدراسيون  ١٩١١اوت  ٣١در 
 Maxاما ماکس هيز . شد يک مخالف سرسخت سوسياليسم، دوباره به عنوان پرزيدنت انتخاب

Hayes  رأی گومپرز آورد، در  ١١٩٧۴رأی در مقابل  ۵٠٧۴کانديدای سوسياليست کارگران
» اتحاديه گرايان«مبارزۀ سوسياليستها عليه . حاليکه قبال گومپرز به اتفاق آراء انتخاب می شد

  .ستها می انجامددر جنبش اتحاديۀ کارگری آمريکا به آهستگی اما مطمئنًا به پيروزی سوسيالي
را می پذيرد، بلکه » هماهنگی بين کار و سرمايه«گومپرز، نه تنها کامال افسانۀ بورژوائی 

سياستی کامال راست گرايانۀ بورژوائی را در فدراسيون در مقابل سياست سوسياليستی اجرا می 
در ! ستهای کارگری ا سياسی کامل اتحاديه» بی طرفی«کند، گرچه ادعايش آنست که طرفدار 

ها و  اثنای انتخابات رياست جمهوری اخير آمريکا، گومپرز در نشريۀ رسمی فدراسيون برنامه
را تجديد چاپ کرد، ) دمکراتها، جمهوريخواهان و ترقی خواهان(مواضع هر سه حزب بورژوا 

  !را تجديد چاپ نکرد سوسياليستاما برنامۀ حزب 
جالسيۀ روچستر حتی از جانب طرفداران اعتراض عليه چنين طرز کاری عليه گومپرز در ا

  .خود گومپرز بلند شد
اوضاع در جنبش کارگری آمريکا، همانگونه که در انگليس هست يک جدائی کامال واضح بين 

سياست تالشهای مطلقًا اتحاديۀ کارگری و سوسياليستی را به ما نشان می دهد، انشعاب بين 
زيرا که اگر چه ممکن است غريب به نظر . یو سياست کارگری سوسياليست کارگری بورژوائی

برسد، در جوامع سرمايه داری حتی طبقۀ کارگر نيز در صورتی که اهداف آزادسازی خود را 
فراموش کند، می تواند يک برنامۀ بورژوائی را اجرا کند، با بردگی مزدی بسازد و خود را 

خيالی در » بهبود«ا، بخاطر امروز به اتحاد با اين حزب بورژوا و فردا با آن حزب بورژو
  .وضع کارش محدود کند

قدرت سياست بورژوائی کارگری انگليس و آمريکا ) موقتی(علت اصلی تاريخی اهميت ويژه و 
آزادی سياسی طوالنی و شرايط مساعد استثنائی آنها در مقايسه با ساير کشورها، برای رشد و 

اين شرايط تمايل به ايجاد يک . استتوسعۀ گسترده و عميق سرمايه داری در اين کشورها 
اشرافيت در داخل طبقۀ کارگر در اين کشورها داشته است که به دنبال بورژوازی کشيده شده و 

  .می کند خيانتبه طبقۀ خود 
ساير کشورها به . در قرن بيستم اين شرايط ويژه در انگليس و آمريکا به سرعت ناپديد می گردد

کارگران سوسياليسم را از طريق دست اول  های تودهرسند، و سرمايه داری آنگلوساکسون می 
هر چه که رشد سرمايه داری جهانی سريعتر باشد، پيروزی سوسياليسم در انگليس . می آموزند

  .و آمريکا زودتر خواهد آمد
  

  ١٩١٢ )٢٠(٧نوشته شده قبل از 



  ١٩۵۴چاپ برای اولين بار در 
  ۶در مجلۀ کمونيست شمارۀ 

  ٣۶ين، جلد مجموعه آثار لن
  
  

 ١٩١٢جنبش کارگری بريتانيا در 
  
  

 ١٩١١در حاليکه اعتصاب راه آهن در . اعتصاب معدنچيان حادثۀ برجستۀ سال گذشته بود
کارگران بريتانيای سرمايه داری را نشان داد، اعتصاب معدنچيان قطعًا نشانگر » روحيۀ جديد«

عليرغم کوششهای مصرانۀ  طبقات حاکم و» جنگی«عليرغم تدارکات . دورۀ جديدی بود
های سرمايه، اعتصاب موفقيت آميز  بورژوازی برای درهم کوبيدن مقاومت عصيان گرانۀ برده

. در اين اعتصاب اثری از اعتصاب شکنان ديده نشد. معدنچيان تشکلی شايسته نشان دادند. بود
س از شش هفته و پ. استخراج ذغال سنگ به وسيلۀ سربازان يا کارگران بی تجربه مطرح نبود

مبارزه، حکومت بورژوازی بريتانيا ديد که کل فعاليتهای صنعتی کشور در شرف توقف است و 
دارد ) ١(»وقتی که دستهای تو اراده کنند تمام چرخها از حرکت باز می ايستند«ترانۀ کارگران 

  .به حقيقت می پيوندد
  .حکومت امتيازاتی داد

جهان به خود ديده، در جلسۀ هيأت نمايندگان بردگان  نخست وزير قدرتمندترين امپراطوری که«
اين » در حال اعتصاب صاحبان معادن حاضر شد، و از آنها خواست که با مصالحه موافقت کنند

  .بدان گونه است که يک مارکسيست مطلع مبارزه را جمع بندی کرد
خاموش » آتی«ت های اصالحا حکومت انگليس که معموال سال به سال کارگران خود را با وعده

به سرعت قانون جديدی از  پنج روزدر ظرف . می کند، اين بار يک اقدام سريع به عمل آورد
مزد تعيين کرد، يعنی مقررات نرخهائی را وضع کرد  حداقلاين قانون يک ! مجلس گذرانده شد

  .از آن تقليل يابد کمترکه دستمزد نمی تواند به 
اصالحات بورژوازی، اقدام نيمه کاره و ناچيزی است و تا  درست است که اين قانون، مانند تمام

حدی صرفًا فريب کارگران است، زيرا در حالی که حداقل نرخ دستمزد را تثبيت می کند، 
با وجود اين، آنها که با . کارفرمايان در هر حال بردگان مزدگير خود را پائين نگه می دارند

يند که از اعتصاب معدنچيان به اين طرف، ديگر جنبش کارگری بريتانيا آشنائی دارند می گو
اند  آنها توانسته. اند که بجنگند کارگران آموخته. همان که قبال بود نيستپرولتاريای بريتانيا 

ای سر به زير  ديگر بره. اند از قدرت خود آگاه شده. را که به پيروزی می انجامد ببينند ای جاده
يد که به کام تمام مدافعان و ستايندگان بردگی مزدی که برای مدتهای مديدی به نظر می رس

  .خوش آيند باشد نيستند
در بريتانيا، تغييری در توازن نيروهای اجتماعی به وجود آمده است، تغييری که نمی توان آنرا 

  .با ارقام تشريح کرد اما همه آنرا احساس می کنند
انشعاب بين حزب سوسياليست . نداردبدبختانه پيشرفت زيادی در امور حزب در بريتانيا وجود 

. ادامه دارد) از سوسياليسم(و حزب کارگر مستقل) فدراسيون سوسيال دمکراتيک سابق(بريتانيا 
 سنديکاليستیرفتار فرصت طلبانۀ نمايندگان مجلس متعلق به حزب اخير مانند هميشه تمايالت 

  .قوی نيستندخوشبختانه اين تمايالت . را در ميان کارگران افزايش می دهد



های کارگری بريتانيا، عليرغم بسياری از نمايندگان حزب کارگر در مجلس که با  اتحاديه
سرسختی سياست قديمی کارگری ليبرال را دنبال می کنند، به آهستگی ولی با اطمينان به جانب 

ی را است که اين مشی قديم *اما اين خارج از قدرت اين آخرين موهيکانها. سوسياليسم می روند
  .حفظ کنند

  
  ١پراودا شمارۀ 
  امضاء دبليه

  ١٩١٣اول ژانويۀ 
  ١٨کليات آثار لنين، جلد 

  
  توضيحات

  
ه در سال     Georg Herweghلنين به شعری از گئورگ هروگ  -١ د ک شاعر آلمانی استناد می کن

  .برای انجمن عمومی کارگران آلمان نوشته شده است ١٨۶٣
  
  

 تجربه می آموزد
  
  

انه عالقه به سرنوشت جنبش آزاديخواهانه در کشور ما دارد نمی تواند که در هر کس که صادق
سالهای جهش، به عالوۀ سالهای ضد انقالب، . ما نباشد طبقۀ کارگردرجۀ اول عالقمند به جنبش 

نيروهای آزاديخواه گام برمی دارد و  جلوی تمامورای تمام شکها، نشان داد که طبقۀ کارگر در 
جنبش طبقۀ کارگر بطور نزديکی با سرنوشت جنبشهای اجتماعی روسيه،  بنابراين سرنوشت

  .اند بطور عموم، درهم بافته شده
و ! را در هشت سال گذشته نشان می دهد در نظر بگيريد اعتصابی کارگرانمنحنی که جنبش 

سعی کنيد که منحنی ای مشابه که رشد و افت جنبشهای آزاديخواهانۀ تمام روسيه را بطور کلی 
. دو منحنی بطور کامل بر هم منطبق خواهند شد. در طول اين سالها نشان می دهد رسم کنيد

رابطۀ نزديک و تفکيک ناپذير بين جنبش آزاديخواهانه بمثابۀ يک کل از يک طرف، و جنبش 
  .طبقۀ کارگر از طرف ديگر وجود دارد

  .رد توجه کنيدوجود دا ١٩٠۵به آماری که راجع به جنبش اعتصابی در روسيه از سال 
  

 تعداد اعتصابات سال
  تعداد اعتصاب کنندگان

 )به هزار(
١٩٠۵ ١٣.٩٩۵ ٢.٨۶٣ 
١٩٠۶ ۶.١١۴ ١.١٠٨ 
٣ ١٩٠٧.۵٧ ٧٣۴٠ 
١٧ ٨٩٢ ١٩٠٨۶ 

                                                 
* Mohicans 



٣ ١٩٠٩۴٠ ۶۴ 
٢٢٢ ١٩١٠ ۴٧ 
١٩١١ ۴۶۶ ١٠۵ 

١٩١٢  
  اعتصاب کننده ١.۵٠٠.٠٠٠تخمينًا 

 )اقتصادی و سياسی(
  

ی هر چه تمام تر نشان می دهند که جنبشهای اعتصابی کارگران مطمئنًا اين آمارها به روشن
  .روسيه بهترين هواسنج کل مبارزۀ آزاديخواهانۀ سرتاسر کشور در روسيه است

و  ١٩٠۶در . وجود داشتند) ١٩٠۵(حدود سه ميليون اعتصاب کننده در سال اوجگيری جنبش
متوسط با يک ميليون نفر ، جنبش دچار افت شد اما همچنان در سطح بااليی، بطور ١٩٠٧

سال . به سقوط خود ادامه داد ١٩١٠آنگاه موج فروکش کرد و تا . اعتصاب کننده ادامه يافت
 ١٩١٢سال . نقطۀ عطف بود، زيرا که منحنی شروع به صعود کرد، گرچه بطور بطی ١٩١١

 ١٩٠۶منحنی با اطمينان و پيوستگی به سطح . يک جهش عمده به طرف باال را نشان می دهد
صعود می کند و به سطح سالی ميل می کند که رقم اعتصاب کنندگان سه ميليون بود، و 

  .ثبت کرد جهانیرکوردی 
. بهترين شاهد آنست ١٩١٣شروع سال . شکی در اين مطلب نيست. آمده است عصر جديدی

را مطرح  عمومیای پيش می رود که مسائل  فردی به نقطه جزئیکارگران از مسائل  تودۀ
ها اکنون متمرکز بر چيزی بيش از عيوب بخصوصی در  توجه وسيع ترين توده. د کردخواه

اکنون : اين عيوب به عنوان يک کل مطرح است تماميتاکنون مسئلۀ . زندگی روسی است
  .مسئلۀ يک تغيير مطرح است نه اصالحات

اخر چنين مبارزۀ واقعی بهترين حالل دشواريهائی است که تا اين او. تجربه درس می آموزد
و شعار » کارزار عريضه«به جدال ما دربارۀ  ١٩١٢اکنون، بعد از . مورد مناقشه بودند

  تجربه چه چيزی را نشان داده است؟. نظری بيافکنيد» آزادی اجتماعات«
چنين معلوم شد که غيرممکن است که حتی چند ده هزار امضاء از کارگران برای عريضۀ 

، يک ميليون سياسیديگر، واقعيت آنست که تنها اعتصابات از طرف . بسيار معتدلی جمع کرد
فراتر رود، » آزادی اجتماعات«اين حرف که شخص نبايد از شعار . کارگر را دربر گرفت

ها حرف ما را نخواهند فهميد و از بسيج شدن خودداری  چون اگر چنين کاری بشود گويا توده
و حرف بی اساس کسانی است که از خواهند کرد، نشان داده شد که چقدر بی معنی است 

لکن ميليونها تودۀ واقعی زنده، دقيقًا به پشتيبانی از وسيع ترين . واقعيات زندگی به دور هستند
فقط اين فرمولها بودند که . فرمولها، که در عين حال قديمی و غيرمحدود بودند، بسيج شدند

نشان داده شده است که چه کسی واقعًا ای  بطور اقناع کننده. ها را سرشار از حرارت کردند توده
  .ها به پيش می رفته است و چه کسی بدون آنها يا برعليه آنها با توده

ها خود فرمولهای مصنوعی را که در ادارات حکومت ساخته  جنبش تازه، عظيم و قدرتمند توده
  .می شوند مثل آشغال بی ارزش به کناری انداخته و به پيش گام برمی دارد

چيزی است که اهميت تاريخی جنبش بزرگی را که در جلوی چشمانمان جريان دارد اين آن 
  .تشکيل می دهد

  
  ١۵پراودا شمارۀ 

  ١٩١٣ژانويۀ  ١٩



  ١٨مجموعه آثار لنين، جلد 
  
  

 )نتايج غم انگيز فرصت طلبی(در بريتانيا 
  
  

ياليست حزب کارگر بريتانيا، که بايد از دو حزب سوسياليست در بريتانيا يعنی حزب سوس
بريتانيا و حزب مستقل کارگر تميز داده شود، فرصت طلب ترين سازمان کارگری است و غرق 

  .در روحيۀ سياست کارگری ليبرال است
اما حزب . در بريتانيا، آزادی سياسی کامل وجود دارد و احزاب سوسياليست آشکارا وجود دارند

ی از آنها غير سياسی هستند و بقيه کارگر نمايندۀ پارلمانی سازمانهای کارگری است که بعض
ليبرال، مخلوطی منظم از نوعی که انحالل طلبان ما می خواهند، آنهائی که اين همه فغان می 

  .اتهام می زنند» زير زمينی«کنند و به گروه 
در بريتانيا، فرصت طلبی حزب کارگر بريتانيا را  ١٩شرايط ويژۀ تاريخی نيمۀ آخر قرن 

تا حدی در سود عظيم خاص سرمايۀ انگليسی » اشرافيت کارگری«ی که تشريح می کند، زمان
حتی حزب مستقل کارگر، . اکنون اين شرايط موضوعی مربوط به گذشته می گردند. شريک شد

اند که حزب کارگر در باتالق فرو رفته  در بريتانيا نيز فهميده سوسياليستيعنی فرصت طلبان 
  .است

، نشريۀ حزب مستقل کارگر، مطلب )رهبر کارگر( Labour Leaderدر آخرين شمارۀ 
تخمينهائی دربارۀ نيروی دريائی در مجلس انگليس مورد بحث واقع . آموزندۀ زير را می يابيم

به البته بورژوازی اين پيشنهاد را با رأی دادن . آنرا دادند تقليلسوسياليستها پيشنهاد . می شود
  کردند؟و نمايندگان کارگر چه . دولت رد کرد نفع
  !!، يعنی عليه تقليلبرای دولترأی  ۴، غايب ٢١رأی برای تقليل يعنی عليه دولت،  ١۵

دو نفر از چهار نفر عمل خود را اينطور توجيه کردند که کارگران حوزۀ انتخابی آنها از صنايع 
  .تسليحاتی امرار معاش می کنند

به سوسياليسم،  خيانتلبی منجر به ای داريد از اينکه چگونه فرصت ط در اينجا مثال تکان دهنده
ايم، محکوم کردن اين خيانت در  همانطور که قبال اشاره کرده. به امر کارگری می شود خيانت

از اشتباهات ديگران، کارگران . بين سوسياليستهای انگليس هر چه بيشتر گسترش می يابد
  .يبرال چقدر مهلک استروسی نيز بايد ياد بگيرند که بفهمند فرصت طلبی و سياست کارگری ل

  
  ٨۵پراودا شمارۀ 

  ١٩١٣آوريل  ١٢
  امضاء دبليو

  ١٩مجموعه آثار لنين، جلد 
  
  

 درسهای اعتصاب بلژيک
  



  
همانطور که خوانندگان می دانند اعتصاب عمومی کارگران بلژيک نيمه پيروزمندانه به پايان 

کومت را داير بر تشکيل مقامات اداری ح قولاند  کارگران فقط توانسته تا اينجا ).١(رسيد
کميسيونی نه فقط به منظور رسيدگی به مسئلۀ حق رأی محلی بلکه همچنين در سطح ملی را 

نخست وزير بلژيک در مجلس نمايندگان قول داد که کميسيونی در ماه . برای خود به دست آورند
  .مه برگزيده خواهد شد

چيزيست که به هيچ عنوان نمی ) »باالاز «مانند هر قول ديگری (البته اين قول از طرف وزير 
ای از تغييرات  اگر اوضاع عمومی سياسی حاوی شواهدی دربارۀ پاره. توان آنرا جدی تلقی کرد

کهنه، محافظه کارانه، سرکش و خيره سر » نظم«که به وسيلۀ اعتصاب عمومی سياسی در 
م حتی نمی تواند از يک به وجود آمده، نباشد، آد) يعنی ارتجاعی و مخالف اصالح و روشنگری(

  .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 

کرد که با فراخوان حزب  طبقۀ کارگر بلژيک ثابت. معرض نمايش گذاشته شد چيز مهمی نيست
يکی از رهبران کارگران در اثنای اعتصاب . سوسياليست خود قادر به مبارزۀ مصممانه است

و بياننگر اين » !ما اعتصاب را در صورتی که الزم باشد دوباره تکرار خواهيم کرد«:گفت
ه هستند و ها از اهميت استوار نگهداشتن اسلحۀ خود در دستان خويش آگا حقيقت بود که توده

اعتصاب به سرمايه داران بلژيکی ثابت . اند که برای بار ديگر آنرا مورد استفاده قرار دهند آماده
کرد که به آنها زيانهای بسياری را تحميل خواهد کرد، و اعطای امتيازات در صورتی که 

  .غيره سرمايۀ بلژيکی نخواهد بيچاره وار از سرمايۀ آلمان عقب بماند، از ضروريات است، و
در بلژيک مدتهای مديدی است که قانون اساسی پابرجا مستقر شده، و آزادی سياسی از 

با داشتن اين آزادی سياسی، کارگران راهی گسترده و باز در . دستاوردهای کهن مردم است
  .پيش دارند

  .داشت؟ دو دليل عمده وجود دارد کوچکدر اينصورت چرا اعتصاب موفقيتی چنين 
سلط فرصت طلبی و اصالح طلبی در يک بخش سوسياليستهای بلژيکی است، اولين دليل ت

اعضای پارلمان با عادت به اينکه متحدًا با ليبرالها . بخصوص آن بخشی که در مجلس است
در نتيجۀ چنين چيزی، . حرکت کنند، احساس می کنند که در تمام فعاليتها متکی به ليبرالها هستند

ای جز محدود کردن موفقيت، قدرت و  وجود داشت، و ترديد نتيجهدر فراخوانی اعتصاب ترديد 
  .حيطۀ کل مبارزۀ کارگران نمی توانست داشته باشد

کمتر به اميد ليبرالها باشيم، کمتر به آنها اعتماد کنيم، و : اولين درس اعتصاب بلژيک آنست که
  .اعتماد بيشتر به مبارزۀ مستقل و از صميم قلب کارگران داشته باشيم

. در بلژيک است حزبدومين علت عدم موفقيت نسبی آن، ضعف سازمانهای کارگری و ضعف 
اند با  حزب کارگران در بلژيک نتيجۀ اتحاد کارگرانی که از لحاظ سياسی سازمان يافته

، اتحاديه گرايان و »خالص و ساده«اند، همکارانی  کارگرانی که از لحاظ سياسی سازمان نيافته
نقطۀ ضعف بزرگ جنبش کارگری بلژيک است، که آقای يگوروف در  اين يک. غيره است

  .اند کيف سکايا ميسل و انحالل طلبان در لوچ به غلط از آن غافل شده
توجه بيشتری به تبليغات سوسياليستی بکنيم، و بيشتر : دومين درس اعتصاب بلژيک آنست که

صادق به سوسياليسم است را بنا کار کنيم تا سازمان حزبی قدرتمند، بسيار اصولی و محکم که 
  .کنيم



  
  ١٩١٣مه ) ١۵(٢نوشته شده در 

  ١٠۴در پراودا شمارۀ  ١٩١٣ماه مه  ٨طبع شده در 
  و.امضاء ک
  ٣۶مجموعه آثار لنين، جلد 

  
 توضيحات

  
ارگران بلژيکی   . به وقوع پيوست  ١٩١٣آوريل  ٢۴تا  ١۴اعتصاب عمومی در بلژيک از  -١ ک

وده   . حق رأی همگانی و مساوی   : اسی بودندخواهان تغييری در قانون اس ای  اعتصاب مقياسی ت
ا   ۴٠٠٠٠٠از بين بيش از يک ميليون کارگر بين : داشت د    ۵٠٠٠٠٠ت ر در آن شرکت کردن . نف

ارگران     الی توسط ک ای م ی داد و کمکه ار اعتصاب را پوشش م ترده اخب وی گس ه نح راودا ب پ
  .روسی به صندوق اعتصاب را گزارش می کرد

  
  

 الت برای کارگرانتعطي
  
  

کارگران فلزکار در آلمان، مثل کشورهای ديگر از پيشقدمان دارای آگاهی طبقاتی و سازمان 
منظم برای کارگران را  تعطيالت ساليانۀآنها در بين مسائل ديگر مسئلۀ . يافتۀ کارگران اند

  .اند مطرح ساخته
کنند و ادعا می کنند که اين کارخانه داران با تمام قدرت در برابر اين طرح مقاومت می 

اما کارگران فلزکار آلمان در يک جزوۀ مخصوص که به . تحميل می کند» مخارج سنگين«
اند که اين طفره روی خودخواهانه و رياکارانه را  وسيلۀ اتحاديۀ آنان منتشر شد ارقام دقيقی داده

شرکت سهامی  ٩٣ سودخالص در ١٩١٠و  ١٩٠۵اند که بين  کارگران ثابت کرده. رو می کند
  !درصد بوده است ١٣.۴فلزکار آلمان بطور متوسط 

کافيست که اين سود به مقداری نه بيشتر از دو درصد کاهش يابد تا به تمام کارگران تعطيالت 
  .منظم داده شود

اما در حال حاضر رشد نظام تعطيالت هنوز نارسا است، و در بيشتر موارد به وسيلۀ سرمايه 
کارگران فلزکار آلمان دو آمارگيری . کردن بيشتر کارگران بکار برده می شود داران برای مقيد

  .١٩١٢و ديگری در  ١٩٠٨اند، يکی در  دربارۀ مسئلۀ تعطيالت کرده
کارگر مشغول به کار در اين  ٧۵۵٩١از . اند کارخانه تعطيالت داشته ١٣٨کارگران  ١٩٠٨در 

  .اند داشته درصد تعطيالت ١٧.٩نفر يعنی  ١٣۵٧٩ها  کارخانه
کارگر در استخدام  ٢٣٣٩٢٧از . اند کارخانه دارای تعطيالت بوده ٣٨٩، کارگران ١٩١٢در 

  .اند درصد تعطيالت داشته ١۴نفر يعنی  ٣۴٢۵٧ها،  اين کارخانه
از کل ! کارخانه از هزار کارخانۀ صنايع فلزی دارای نظام تعطيالتی بودند سهدر مجموع، فقط 

  .اند دارای تعطيالت بوده يک پنجاهمدرصد، يعنی کمتر از  ١.٨تعداد کارگران فلزکار 
تنها به کارگرانی  –يعنی بيشتر از نه دهم آنها  –هايی که تعطيالت می دهند  بيشتر کارخانه

با (کارخانه  ٣٨٩از . تعطيالت می دهند که مدت نسبتًا طوالنی برای آنها کار می کردند



پنج کارگر را در استخدام دارند طول خدمتی از  ١۴٠٢٠٩کارخانه که  ٨۴، )کارگر ٢٣٣٩٢٧
  .قبل از آنکه به کارگر مزايای تعطيالت داده شود می خواهند(!) تا ده سال

چنين تعطيالتی واضح است که بهبودی ای بطور مسخره آميز کوچک برای کارگران می باشد، 
ای برای مبارزه با  ای هستند که کارگران را در کارخانه نگهدارند و وسيله عمدتًا طعمه
  !اعتصابات

يک طول تعطيالت از ) های ذکر شده درصد کارگران در کارخانه ٧٢برای (در بيشتر موارد 
درصد  ١۶، و فقط برای کمتر از يک هفته استبرای ده درصد دورۀ کار . تجاوز نمی کند هفته

  .است) تا دو هفته( بيشتر از يک هفتهآنها مرخصی 
، به کارگرانی که به مرخصی می )درصد ٩٧(که تعطيالت می دهند  هايی در بيشتر کارخانه

  .روند مزدهای پيشين پرداخت می شود، يا متوسط مزد هفتگی
بنابراين درمی يابيم که حتی در صنعت پيشروی يک کشور پيشرفته، نظام تعطيالت برای 

کافی و منظم می اما کارگران متوجه احتياج به استراحتی . کارگران بطور رسوائی غيرکافيست
شوند و کارگران سازمان يافته با پافشاری خود قادر خواهند بود که به موفقيت در اين زمينه نيز 

  .نائل آيند
  

  ١٢۴پراودا شمارۀ 
  .ن.امضاء ن

  ١٩١٣) ژوئن ٢(مه  ٢٠نوشته شده در 
  ١٩١٣مه  ٣١طبع و نشر 

  ٣۶کليات آثار جلد 
  
  

 بات پيشينبا اعتصا ١٩١٢مقايسۀ نتايج اعتصابات در 
  
  

ها در ناحيۀ مسکو آماری راجع به نتايج اعتصاباتی که در طی هفت ماه  انجمن صاحبان کارخانه
کارگر از مجموع  ١٣١.۶٢۵اين آمار شامل . رخ داده منتشر کرده است ١٩١٢گذشتۀ 

ها که بدون شک تقليل  بر طبق ارقام ارائه شده توسط صاحبان کارخانه(کارگری  ۵٩۵.٢١١
  .اند می باشد شرکت کرده ١٩١٢که در اعتصابات اقتصادی در تمام طول سال ) است داده شده

ما ارقام مربوط به نتايج اعتصابات را در سالهای قبل در نشريات رسمی وزارت بازرگانی و 
را دربر می ) ١٩٠٧-١٩٠۵(و سه سال انقالبی ) ١٩٠۴-١٨٩۵(صنايع که دهۀ قبل از انقالب 

  .گيرد در دست داريم
ختانه اطالعات دارای ارزش مساوی نيستند، روی آن اطالعات گردآوری شده به وسيلۀ بدب

آمار رسمی دربارۀ نتايج اعتصابات آنها را . ها به خوبی کار نشده است انجمن صاحبان کارخانه
به سود کارخانه داران انجاميده، و  - ٢به سود کارگران انجاميده،  -١:به سه دسته تقسيم می کند

به شکست  -١ها، آنها را تقسيم می کند به  آمار صاحبان کارخانه. صالحه انجاميدهبه م -٣
اعتصاباتی که نتايج  -٣به رضايت کامل يا نسبی کارگران انجاميده، و  -٢کارگران انجاميده، 
  .آنها مشخص نيست



ه در کارگرانی ک). حتی بطور نسبی(دو دسته اطالعات فقط به اين طريق می توانند مقايسه شوند
اعتصاباتی شرکت داشتند که به مصالحه انجاميده يا نتايجش نامشخص بوده، به دو قسمت 

] اعتصابات[خورده تقسيم می شوند و در نتيجه  شکستشده و  پيروزمساوی بين اعتصاباتی که 
  :اين هم نتايج مقايسه ).البته تخمينًا(فقط اين دو عنوان را می گيرند 

  

 
شمار اعتصابات 

  کنندگان
 )به هزار(

شمار اعتصاب 
کنندگان در 

 اعتصابات پيروز
 )به هزار(

 درصد پيروز

برای ده سال قبل 
 از انقالب

١٨٩۵  - ١٩٠۴ ۴٢۴ ١۵٣٧ ٩.۵ 

 سه سال انقالبی
١٩٠۵ ١.۴٧٠ ٣٩۵ ۴٨.٩ 
١٩٠۶ ۴۵٢٣٣ ٨ ۵٠.٩ 
٢٠٠ ١٩٠٧ ۵٢٩ ٩.۵ 

 ۵١.٠ ۴٩ ٩۶ ١٩١١ برای همۀ سال
برای هفت ماه 
 آخر سال

١٣٢ ١٩١٢ ۵۵ ۴١.۶ 

  
و  ١٩١١تمام اين ارقام تنها راجع به اعتصابات اقتصادی هستند، و به عالوه اطالعات برای 

در اعتصابات شرکت کردند  ١٩١٢شمار کارگرانی که در کل سال . ناکامل هستند ١٩١٢
سال رکورد  ١٩١١همانگونه که می توان ديد، سال . تجاوز می کند ١٩٠٧از رقم ) ٢١٢٠٠٠(

را نيز پشت سر  ١٩٠۶يت اعتصابات اقتصادی بود، حتی سال بسيار موفق انقالبی برای موفق
بود و در % ۵٠.٩درصد اعتصاب کنندگانی که اعتصابشان پيروز شد  ١٩٠۶در . گذاشت
  .رسيد% ۵١اين رقم به  ١٩١١

پيروز شد، % ۴٨.٩ -١٩٠۵(موفق بودند  ١٩٠۵کمتر از اعتصابات  ١٩١٢اعتصابات در 
 دهۀ، اما اين اعتصابات بطور متوسط موفق تر از اعتصابات )يروز شدپ% ۶.۴١ -١٩١٢
  ).پيروز% ٢٩.۵(به ميان نياوريم ١٩٠٧، حرفی از %)٣٧.۵(بودند ١٩٠۴-١٨٩۵

در آلمان در اثنای کل دهۀ اول قرن . جالب است که اين ارقام با ارقام اروپای غربی مقايسه شوند
به انقالب  دو سالدر روسيه (ه وجود داشت اعتصاب کنند ١.٨٩٧.٠٠٠) ١٩٠٩-١٩٠٠(بيستم
از اين ). ، فقط اعتصابات اقتصادی را به حساب می آوريم، به همان اندازه حاصل دادتنهايی
درصد در اعتصاب خود پيروز شدند، يعنی کمی کمتر از روسيه در  ٣۶.٨يا  ۶٩٨.٠٠٠ارقام 

مار اعتصاب کنندگان ، ش١٩٠٩-١٩٠٠در بريتانيا برای ده سال . دهۀ قبل از انقالب
در اعتصابات خود % ۴٧.۵يا  ۵٨٨.٠٠٠اعتصاب کننده،  ١.٢٣۴.٠٠٠از . بود ٠٠٠.١.٨٨۴

و  ١٩٠۶، ١٩٠۵پيروز شدند، يعنی بسيار بيشتر از روسيه در دهۀ قبل از انقالب، اما کمتر از 
ا بر شمار اعتصاب کنندگانی که در اعتصاب خود پيروز شدند در مورد آلمان و بريتاني(١٩١١

  ).همان مبنايی محاسبه شد که برای روسيه
از  بيشتر ١٩٠۵در  تنهاشمار اعتصاب کنندگان در روسيه که در اعتصاب خود پيروز شدند 

شخص می تواند از اينجا . در آلمان يا بريتانيا بوده است برای ده سالشمار اعتصاب کنندگان 
  .وز بکار گرفته نشده استقضاوت کند که چه مقدار از قدرت پنهان طبقۀ کارگر هن



  
  ١٩١٣) ژوئن ٧(مه  ٢۵نوشته شده در 

  ١٣٣طبع و نشر در پراودا شمارۀ 
  ١٩١٣ژوئن  ١٢

  .امضاء ن
  ١٩مجموعه آثار لنين، جلد 

  
  

 در استراليا
  
  

 –حزب کارگر که در مجلس عوام اکثريت داشت . اخيرًا انتخابات عمومی در استراليا انجام شد
کرسی را در  ٧۵کرسی از  ٣۶حزب کارگر اکنون . شکست خورد –کرسی  ٧۵کرسی از  ۴۴

 ٣٠ليبرالها اکثريت را کسب کردند ولی اين اکثريت بسيار نا استوار است، زيرا . اختيار دارد
  .کرسی مجلس اعيان در دست حزب کارگر است ٣۶کرسی از 

اکثريت  اعياناين چه کشور سرمايه داری غريبی است که در آن نمايندگان کارگران در مجلس 
دارند و تا همين اواخر در مجلس عوام نيز اکثريت داشتند و هنوز هم خطری نظام سرمايه را 

  !تهديد نمی کند
يک مخبر انگليسی مطبوعات کارگری آلمان، وضعی را که غالبًا نويسندگان بورژوازی از آن 

  .سوء تعبير می کنند، تشريح کرد
در حقيقت اين حزب يک حزب . اليست نيز نمی خواندحزب کارگر استراليا حتی خود را سوسي

  .بورژوا ليبرال است، ضمن آنکه به اصطالح ليبرالها در استراليا در واقع محافظه کار هستند
مثال در . ها در نامگذاری احزاب منحصر به فرد نيست اين استفادۀ غريب و ناصحيح از واژه

د، و در فرانسه دشمنان سوسياليسم، خرده آمريکا برده داران ديروز دمکرات خوانده می شون
برای فهميدن اهميت واقعی احزاب، ! بورژواها، سوسياليستهای راديکال خوانده می شوند

شخص نبايد که تابلوی آنها را مورد نظر قرار دهد، بلکه بايد خصلت طبقاتی و شرايط تاريخی 
  .هر کشور را در نظر بگيرد

  .يا استاستراليا يک مستعمرۀ جوان بريتان
کشور تازه دارد شکل يک دولت مستقل به . سرمايه داری در استراليا هنوز بسيار جوان است

اينها بريتانيا . اند قسمت عمدۀ کارگران کسانی هستند که از بريتانيا مهاجرت کرده. خود می گيرد
تی که ای داشت، وق را در زمانی ترک کردند که سياست کارگری ليبرال تقريبًا تسلط يکپارچه

ها در  حتی اکنون نيز اکثريت کارگران ماهر کارخانه. بودند ليبرالهای کارگر انگليسی  توده
اين نتيجۀ وضع بطور استثنائی مساعد و انحصاری است که . بريتانيا ليبرال يا نيمه ليبرال هستند

رگر در بريتانيا های کا فقط حاالست که توده. بريتانيا در نيمۀ دوم قرن گذشته از آن بهره مند بود
  ).اما به آهستگی(به جانب سوسياليسم پيش می روند 

های کارگری غير  بين اتحاديه اتحادو در حاليکه در بريتانيا به اصطالح حزب کارگر يک 
سوسياليست و حزب کارگر مستقل شديدًا فرصت طلب است، در استراليا حزب کارگر نمايندۀ 

  .ر سوسياليست استهای کارگری کارگران غي اتحاديه خالص



رهبران حزب کارگر استراليا مقامات رسمی اتحاديۀ کارگری هستند، در همه جا اين رهبران 
هستند، و در استراليا همه صلح جو و صرفًا » نوکران سرمايه«معتدل ترين و خادم ترين 

  .ليبرال
وز بسيار سست های پيوندی که واليات جداگانه را به صورت استراليائی متحد درآورده هن رشته
های پيوند و استقرار حکومت مرکزی را  حزب کارگر بايد که رشد و تقويت اين رشته. هستند

  .مورد توجه قرار دهد
در استراليا حزب کارگران آن کاری را انجام داده است که در ساير ممالک به وسيلۀ ليبرالها 

م و تربيت واحد، ماليات بر زمين ای واحد برای تمام کشور، قوانين تعلي انجام شده، يعنی تعرفه
  .ای واحد ارائه کرده است واحد و قوانين کارخانه

طبيعتًا وقتی که استراليا سرانجام رشد و توسعه يافت و بمثابۀ يک کشور سرمايه داری مستقل 
که راه را  ليبرالاستوار گشت، وضع کارگران فرق خواهد کرد، همانطور که حزب کارگر 

استراليا تصوير اوضاعی است . باز می کند، فرق خواهد کرد سياليستسوبرای حزب کارگر 
يک حزب کارگر : قانون اين است. در قانون امکان پذير است استثناهايیکه در تحت آن 

يک حزب کارگری ليبرال که فقط : استثناء اين است. سوسياليست در يک کشور سرمايه داری
که برای سرمايه داری بطور کلی نامعمول است،  ای برای زمانی کوتاه به وسيلۀ اوضاع ويژه

  .ظاهر می شود
» تعليم دهند«آن ليبرالهائی که در اروپا و در روسيه می کوشند که با ذکر مثال استراليا به مردم 

فکر پياده کردن . که مبارزۀ طبقاتی غير ضروری است، فقط خود و ديگران را فريب می دهند
وان توسعه نيافته که به وسيلۀ کارگران ليبرال بريتانيايی يک مستعمرۀ ج(اوضاع استراليا 
در کشورهائی که دولت مدتهای طوالنی است که استقرار يافته است و ) مسکون شده است

  .سرمايه داری کامال رشد کرده است، مسخره است
  

  ١٩١٣ژوئن ) ٢١(٨نوشته شده در 
  ١٩١٣ژوئن  ١٣چاپ در 

  ١٣۴پراودا شمارۀ 
  امضاء دبليو

  ١٩وعه آثار لنين، جلد مجم
  
  

 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 
باند سياه تزار و مالکين، جمعيت اداری و بورژوازی سيصدمين . سوم ژوئن سپری شده است
ت وحشيانه تاتاری و ننگ بار کردن روسيه توسط رومانف ها را جشن سالگرد غارتگری، حمال

خويش را آغاز کرده است، گرچه هيچگونه » کار«تشکيل شده و ) ١(دومای چهارم. گرفتند
سردرگمی و . ايمانی به چنين کاری ندارد و کامال هيجان ضدانقالبی خود را از دست داده است

بدون داشتن هيچ اميدی ] ای که جامعه[کرده است، خستگی مفرط جامعه ليبرالی را احاطه 



درخواست اصالحات می کند، حال آنکه غيرعملی بودن جزئی ترين اصالحات را اکنون ديگر 
  .اند قبول کرده

و اکنون زمان نبرد اول ماه مه توسط طبقه کارگر روس فرا رسيده است، ابتدا در ريگا تمرين 
اين . در سن پترزبورگ در روز اول ماه مه اجرا شدآن شد و سپس به صورت نبردی قاطعانه 

وظايف سنگين انقالب . عمل بمثابه غرش رعد و برق، فضای تاريکی و ترس را از هم دريد
قريب الوقوع ، با تمام عظمت و شکوه خود يکبار ديگر در پيش است، و نيروهای طبقه پيشرو 

انه در مقابل چشمان صدها انقالبی که رهبری آن را به دست دارند با شايستگی تمام و قاطع
انقالبيونی که تعقيب جالدان و يا ترک و فرار دوستانشان باعث شکست و خردشدنشان  –قديمی 
  .اند و نيز در برابر ميليونها نفر از نسل جديد دمکراتها و سوسياليستها بپا خاسته –نگشته 
خود را از دست داده است، حال های قبل از اول ماه مه، به نظر می رسيد که دولت عقل  هفته

توقيف ها و . اند آنکه آقايان کارخانه داران به نحوی رفتار کردند که گويا هرگز عقلی نداشته
وضع اياالت ديگر هم دست . تفتيش ها تمام نواحی کارگری پايتخت را درهم و برهم کرده بود

لفی برپا کردند و شعارهای کارخانه داران عاجز شده کنفرانس های مخت. کمی از پايتخت نداشت
گاه کارگران را تهديد به تنبيه و يا اخراج می کردند، گاه از پيش امتياز . متناقضی را پذيرفتند

می دادند و يا به متوقف کردن کارها رضايت می دادند، گاهی هم دولت را برمی انگيختند تا 
ل ماه مه را در شمار دست به خشونت بزند، و گاهی از دولت تقاضا می کردند تا روز او

  .تعطيالت رسمی ثبت نمايد
ولی با اينکه ژاندارمها نهايت حرارت خويش را نشان دادند، با اينکه بخشهای صنعتی را 

خويش، چپ و راست مردم را » ليست مظنونين«کردند، با اينکه بر اساس آخرين » تصفيه«
باند تزار و طبقه سرمايه داران کارگران بر خشم ناتوان . توقيف کردند، کاری از پيش نبردند

آنها اشعار . های تأسف انگيز و تهديد کننده دولت را به باد تمسخر گرفتند»اطالعيه«خنديدند و 
با » هايی اعالميه«طنزآميزی نوشته و دست به دست و يا دهان به دهان پخش می کردند؛ آنها 

مردم را به تظاهرات و کميت کوچک و چاپی بد، خالصه و مفيد ولی بسيار آموزنده که 
آنها شعارهای قديمی، بی پرده و انقالبی سوسيال . اعتصابات دعوت می کردند، تهيه می نمودند

ها عليه استبداد و سلطنت را رهبری کردند، يادآوری  اولين حمله توده ١٩٠۵دمکراتها که در 
  .می نمودند

ه صد هزار نفر دست به اعتصاب های دولتی اعالم نمودند ک روز بعد از اول ماه مه، روزنامه
های بورژوازی، با استفاده از نخستين خبرهای تلگراف شده تعداد اعتصاب  روزنامه. اند زده

يکی از خبرنگاران ). کيفسکايا ميسل(کنندگان را صد و بيست و پنج هزار نفر گزارش کردند 
نفر  ١۵٠٠٠٠يزان ارگان مرکزی سوسيال دمکراتهای آلمان تعداد اعتصاب کنندگان را به م

نفر را  ٢٠٠٠٠٠ - ٢٢٠٠٠٠های بورژوازی رقمی مابين  مخابره کرد و روز بعد کليه روزنامه
  !نفر رسيد ٢۵٠٠٠٠ولی در حقيقت ميزان واقعی اعتصاب کنندگان به . گزارش کردند

و در واقع بسيار  –اما موضوع جالب توجه به غير از تعداد اعتصاب کنندگان روز اول ماه مه 
همه جا، در گوشه و . تظاهرات انقالبی خيابانی بود که توسط کارگران برگزار گرديد –م تر مه

کنار پايتخت جماعت کارگران به خواندن اشعار انقالبی پرداختند و با آوازی بلند در حالی که 
پرچم های سرخ حمل می کردند و انقالب را فرياد می زدند ساعتها برعليه پليس و نيروهای 

اين کارگران افراطی ترين مريدان تزار . که توسط دولت بسيج شده بودند مبارزه کردند امنيتی
را واداشتند که احساس کنند که مبارزه شان جدی و از روی شوق بوده و پليس با مشتی از افراد 



روبرو نيست، بلکه اينان در حقيقت ) ٢(»اسالوفيل«درگير مسئله ساده و مبتذل مانند جريان 
  .طبقه کارگر پايتخت بودند که برخاسته بودند های توده

اين يک تظاهر واقعًا عالی و آشکار از اهداف انقالبی طبقه پرولتاريا، از نيروهای انقالبی او که 
توسط نسلهای جديد فوالدين و تقويت گشته بود و درخواست انقالبی از مردم و خلق های روسيه 

انستند با اين مسئله که انفجار لنا قابل پيش بينی نبود سال گذشته دولت و کارخانه داران تو. بود
خود را تسکين دهند، و اينکه نمی توانستند اقدامات و تدارکات فوری برای مبارزه با نتايج چنين 
انفجاری را تهيه ببينند، لکن اينبار سلطنت، دورانديشی شديدی را به نمايش گذارده بود، چرا که 

اقدامات بودند؛ » شديدترين«که انجام شده بود » اقداماتی«ند و وقت زيادی برای تدارک داشت
های  نتيجه اين بود که سلطنت تزار ضعف کامل خود را در مقابله با بيداری انقالبی توده

  .پرولتاريا نشان داد
در حقيقت، يک سال تمام از مبارزۀ اعتصابی پس از واقعۀ لنا نشان داده است عليرغم فريادهای 

، عليه اعتصابات »جنون اعتصاب«ليبرالها و نوکران بله گويشان عليه تأسف آميز 
، عليه ترکيب اعتصابات اقتصادی و سياسی، امسال نشان داده است که »سنديکاليستی«

ها، برای  پرولتاريای سوسيال دمکرات چه اسلحه عظيم و غيرقابل تعويضی برای تهييج توده
اعتصاب . مبارزه در چنين عصر انقالبی برگزيده است برپا داشتن آنها، و برای کشيدن آنها به

اين مبارزه حتی به وضع مالی . ای به دشمن نه مهلت و نه اجازه استراحت داد انقالبی توده
حکومت تزاری را » قدرتمند«دشمن نيز صدمه زد و در انظار همه جهان حيثيت سياسی ظاهرًا 

از کارگران را قادر کرد که حداقل قسمت اين نبرد بخشهای بيشتر و بيشتری . لجن مال کرد
به دست آورده بودند مجددًا تحصيل کنند و نيز بخشهای  ١٩٠۵کوچکی از آنچه را که در سال 

ای  چنين مبارزه. جديدی از مردم زحمتکش را، حتی عقب مانده ترين آنها را، به مبارزه بکشانند
اقدام نمايشی منظم و کوتاه مدت بود، و ظرفيت انقالبی کارگران را تحليل نبرد، بلکه به صورت 

ها به شکل  ای آشکار و باز هم مؤثرتر و انقالبی تر به وسيله توده در ضمن راه را برای مبارزه
  .تظاهرات خيابانی هموار کرد

در طول سال گذشته، هيچ کشوری در جهان مانند روسيه اين تعداد از مردم را بخاطر مقاصد 
خود نديده است، آن هم چنان اعتصابات با استقامت، متنوع و با سياسی در حال اعتصاب به 

اين وضعيت به تنهايی و در نهايت نمايانگر حقارت و حماقت نفرت بار آن عاقل . چنين نيرويی
نمايان ليبرال و انحالل طلبانی است که کوشيدند تا تاکتيکهای کارگران روسيه را بين سالهای 

هايی که اساسًا  دوره –های مشروطه  دوره» اروپائی«رهای با استفاده از معيا ١٩١٣-١٩١٢
 –ها شد  صرف کارهای تدارکاتی جهت اشاعه تعليمات سوسياليستی و آگاهی در ميان توده

  .نمايند» تنظيم«
برتری عظيم اعتصابات در روسيه بر اعتصابات کشورهای اروپائی، يعنی پيشرفته ترين 

توانايی های ويژه کارگران روسی نيست، بلکه نشانه کشورهای جهان، نمايانگر کيفيتها و 
. وضعيت خاص کنونی، وجود موقعيت انقالبی و رشد مستقيم يک بحران انقالبی می باشد

در آنجا انقالب سوسياليستی خواهد بود و (هنگامی که رشد مشابهی از انقالب در اروپا فرا رسد 
پرولتاريای پيشرفته ترين کشورهای ، )نه يک انقالب بورژوا دمکراتيک، مانند کشور ما

سرمايه داری، دست به آغاز اعتصابات انقالبی نيرومندتر، تظاهرات و مبارزۀ مسلحانه برعليه 
  .مدافعين بردگی مزدی خواهند زد

ماه گذشته در روسيه، خصوصيتی  ١٨اعتصاب روز اول ماه مه امسال، مانند اعتصابات 
عتصابات اقتصادی معمول متمايز بود بلکه حتی با آن انقالبی داشت، زيرا که نه تنها از ا



اعتصابات تظاهرات آميز و اعتصابات سياسی که تقاضای اصالحات مشروطه نيز می کنند، 
آنهايی که در قيد جهان بينی ليبرالی هستند و . برای مثال آخرين اعتصاب بلژيک، متفاوت است
سی کنند، قادر نخواهند بود که اين خصوصيت ديگر قادر نيستند که امور را از نظر انقالبی برر

ممتاز اعتصابات روسيه را درک کنند، خصوصيتی که کامال بستگی به حالت انقالبی روسيه 
عصر ضدانقالب و آزادی عمل برای افکار مرتدين، مردمان بسياری از اين نوع را در . دارد

  .شود پشت سر گذاشته، حتی آنهايی که مايلند سوسيال دمکرات ناميده
نه تنها طبقه  –روسيه يک موقعيت انقالبی را تجربه می کند زيرا که ظلم عليه اکثريت مردم 

به حداکثر خود رسيده است، و اين ستم  –پرولتاريا بلکه نه دهم توليدکنندگان به ويژه دهقانان 
ی با تشديد شده، گرسنگی، فقر، بی حقوقی، تحقير مردم، عالوه بر همه، به طرز کامال آشکار

ای که در  وضع نيروهای مولده روسيه متضاد است، با سطح آگاهی طبقاتی و خواستهای توده
نه تنها اروپائی  –برانگيخته شدند متضاد است، با اوضاع همه کشورهای همسايه  ١٩٠۵سال 

  .نيز متضاد است –بلکه آسيائی 
هميشه موجب پيدايش موقعيت  ظلم به تنهايی، هر اندازه هم زياد باشد،. اما اين همه مطلب نيست

در اکثر موارد برای انقالب تنها کافی نيست که طبقات پايين . انقالبی در يک کشور نمی شود
همچنين الزم است که طبقات باالئی نيز قادر به . نخواهند تحت شرايط قديمی زندگی کنند

ا امروز در روسيه و اين همان چيزی است که م. فرمانروائی و حکمرانی به شيوه قديم نباشند
بورژوازی تمام . يک بحران سياسی در جلو چشمان ما به بلوغ خود می رسد. مشاهده می کنيم

را بر » توسعه صلح آميز«توان خويش را به کار گرفته است تا ضدانقالب را حمايت کند و 
پول که بورژوازی به جالدان و اربابهای فئودال هر قدر . مبنای چنين ضدانقالبی تضمين نمايد

های  می خواستند داد، بورژوازی به انقالب ناسزا گفت و آنرا انکار کرد، بورژوازی چکمه
پورشکويچ و تازيانه مارکوف را ليسيد و چاکر آنها شد، بورژوازی تئوريهايی بر مبنای مباحث 

روشنفکر «را لوث کرده و آنرا انقالبی  ١٩٠۵بيرون کشيد، تئوريهايی که انقالب » اروپائی«
  .، ضعيف، جنايت آلود، خيانت کار و چنين و چنانی توصيف کرد»مآبانه

) ٣(از کادتها –و هنوز بورژوازی، عليرغم وقف کردن اين همه از پول، شرف و وجدان خود 
توسعه «می پذيرد که حکومت مطلقه و مالکان زمين قادر نبودند که  –گرفته تا اکتبريست ها 

را مهيا » نظمی«و » قانون«ر نبودند که شرايط اساسی برای را تضمين نمايند، قاد» صلح آميز
کنند که بدون آن هيچ کشور کاپيتاليستی قادر نيست در قرن بيستم، پهلو به پهلوی آلمان و چين 

  .نوين زندگی کند
يک بحران سياسی در سطح تمام کشور روسيه مشهود است، بحرانی که نه تنها بر قسمتهايی از 

بر بنياد آن تأثير خواهد گذاشت، بحرانی که بر بنياد ساختمان تأثير خواهد سيستم دولتی بلکه 
صرف نظر از اينکه ليبرالها و انحالل . گذاشت و نه بر يک قسمت جانبی و يا فقط يک طبقۀ آن

يورتمه » شکر خدا ما قانون اساسی داريم«طلبان ما با چه عبارات چرب و نرمی داير بر اينکه 
فقط اشخاص محدودی رابطه (حات سياسی در دستور روز قرار دارد بروند و اينکه اصال

، صرف نظر از اينکه چه مقدار از اين درازگوئی )نزديک بين اين دو موضوع را نمی بينند
اصالح طلبانه بيرون می ريزد، حقيقت اين است که حتی يک نفر انحالل طلب و يا ليبرال هم 

  .ای را نشان دهد ح طلبانهنمی تواند در اين موقعيت هيچ راه اصال
که زمين (وضعيت توده مردم روسيه، بدتر گرديدن موقعيت آنها به واسطه سياست ارضی جديد 

، اوضاع بين المللی، )داران فئودال بايد به عنوان آخرين وسيله نجات خويش به آن می چسبيدند
جمع کل شرايط  چنين است –و طبيعت بحران سياسی عمومی که در کشور ما شکل گرفته است 



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
طبقاتی در روسيه که باعث  چنين است وضع اجتماعی، اقتصادی و سياسی، چنين است روابط

ای از اعتصابات گشته است که در اروپای مدرن غيرممکن است، اروپای  ظهور نوع ويژه
ای از  ای از آن را به عاريت بگيرند، آن هم نمونه مدرنی که همۀ انواع مرتدها می خواهند نمونه

آن انقالب آينده که از پرتو (و نه از انقالبهای گذشته بورژوازی» مشروطيت«شرايط کنونی 
نه ظلم به طبقات پايين و نه بحران در ميان طبقات باال قادر است ). پرولتاريا خواهد درخشيد

موجب انقالب گردد؛ آنها فقط می توانند موجب زوال يک کشور شوند مگر اينکه آن کشور 
انقالب و  برخوردار از يک طبقۀ انقالبی باشد که بتواند حالت منفعل ستم را به يک حالت فعال

  .قيام تبديل نمايد
ای  ها را به انقالب بکشاند، طبقه ای که حقيقتًا قادر باشد توده نقش يک طبقه واقعًا پيشرفته، طبقه

ای  اين وظيفه. که بتواند روسيه را از زوال برهاند، فقط توسط پرولتاريای صنعتی ايفا خواهد شد
اين اعتصابات، که ليبرالها از آن . می گردداست که توسط اعتصابهای انقالبی پرولتاريا عملی 

بر طبق قطعنامۀ فوريۀ (نفرت دارند و انحالل طلبان قادر به درکش نيستند، عبارتند از
R.S.D.L.P (» يکی از مؤثرترين وسيله غلبه بر بی تفاوتی، نا اميدی و تفرقه در ميان

ن، همزمان ترين و گسترده ترين و آنها را به سوی متمرکزتري... پرولتاريای کشاورز و دهقانان 
  )۴(».عمليات انقالبی می کشاند

های زحمتکش و مردم تحت استثمار را که از حقوق اساسی خويش محروم  طبقۀ کارگر، توده
طبقه کارگر، به آنها مبارزۀ . بوده و در نااميدی به سر می برند به عمل انقالبی می کشاند

نقالبی تربيت می کند و برای آنها تشريح می کند که انقالبی می آموزد، آنها را برای عمل ا
طبقه کارگر آنها را نه تنها . چطور از مخمصه رسته و چگونه رهائی خويش را به دست بياورند

با مثالهای عينی و نه مثالهايی از ] آموزشی[در حرف، بلکه در عمل آموزش می دهد، 
ای که خواستهای اقتصادی و  البی تودهماجراجوئی های قهرمانان تکرو بلکه حاصل از عمل انق

  .اند سياسی را درهم آميخته
چقدر اين افکار ساده و روشن به افکار هر کارگر صادقی که فقط اصول مقدماتی تئوری 

و چقدر دور از روشنفکران خائن به ! نزديک است گرفتهسوسياليسم و دمکراسی را فرا 
ناسزا گفته و » مخفی«] جريان[ل طلب به های انحال سوسياليسم و دمکراسی که در روزنامه

 »نيز سوسيال دمکرات«استهزايشان می کنند و به ساده لوحان اطمينان می دهند که ايشان 
  .هستند

نبرد اول ماه مه پرولتاريای سن پترزبورگ که از طرف پرولتاريای تمام روسيه حمايت می 
وا دارند اهميت تاريخی جريان شد، بار ديگر به وضوح به آنهايی که چشم بينا و گوش شن

در سن  R.S.D.L.Pتنها سازمان حزب . انقالبی مخفی در روسيه امروزی را نشان داد
های بورژوازی را مجبور کرد که قبل از اول  حتی روزنامه) کميته سن پترزبورگ(پترزبورگ 

 ۴نين ژانويه و در روز عيد سيصدمين سالگرد رومانف ها و همچ ٩ماه مه همچنين در روز 
ها ديده شده  های کميته سن پترزبورگ بارها و بارها در کارخانه آوريل يادآور شوند که اعالميه

  .است
بعضی از اوقات آنها از نظر ظاهر . ها به قيمت فداکاريهای عظيمی تهيه می شوند اين اعالميه

ساعت و محل آوريل، فقط  ۴بعضی از آنها، مثال دعوت به تظاهرات روز . اصال دلپسند نيستند



خط اعالم می کند که به وضوح به صورت مخفی و با عجله بسيار در  ۶تظاهرات را در 
سوسيال «از به اصطالح (ما کسانی را داريم . های مختلف و با چاپهای مختلف تهيه شده چاپخانه
صحبت می کنند، با پوزخند کينه » کار زيرزمينی«که وقتی دربارۀ اين شرايط ) »دمکراتها

اگر تمام حزب محدود به جريان مخفی می شد، چند عضو می «:نه لب برچيده و می پرسندجويا
يک ارگان خائن در دفاع لوچ را ببينيد،  ٩۵)١٨١(شماره (» داشت؟ دويست يا سيصد تا؟

اش از آقای سدوف که شجاعت غم انگيز برای اعتراف به انحالل طلب بودن را »یا هسرمقال«
يعنی درست در همان زمانی . روز قبل از نبرد اول ماه مه منتشر شد اين شماره لوچ پنج. دارد

آقايان دان، پوترسف و شرکاء که چنين ). !ا بوده هکه جريان مخفی در حال آماده کردن اعالمي
هزاران پرولتر در صفوف  ١٩٠٣ای می کنند بايد بدانند که تا سال  اظهار نظرهای وقيحانه

و حتی همين حاال هزاران و دهها هزار کارگر به  ١٩٠٧در هزار نفر  ١۵٠اند و  حزب بوده
. های جريان مخفی را چاپ و پخش می کنند اعالميه R.S.D.L.Pعنوان اعضای جريان مخفی 

» قانونيت«اما آقايان انحالل طلب می دانند که آنها به خرج جريان مخفی، تحت حمايت 
که از دروغهايشان نيز پليدتر است، » يشانشکلکها«استوليپينی از رد قانونی اکاذيب پليدشان و 

  .در امان هستند
ای طبقه کارگر و کار انقالبی  ببينيد که تا چه حد اين اشخاص پست تماس خود را با جنبش توده

و آن هم با استفاده از معيارهای خود که تعمداًً جهت مناسب بودن ! اند بطور کلی از دست داده
دويست يا «شما برای يک لحظه ممکن است فرض کنيد که . برای ليبرالها تحريف شده است

های مخفی شرکت  کارگر در سن پترزبورگ در کار چاپ و توزيع اين اعالميه» سيصد
  .اند داشته

کارگر، پيشقراوالن پرولتاريای سن پترزبورگ، مردمی » دويست و يا سيصد«نتيجه چيست؟ 
مانند سوسيال دمکراتها نيز عمل می کنند،  که نه تنها خود را سوسيال دمکرات می خوانند، بلکه

مردمی که بخاطر اين عمل مورد احترام و قدردانی تمام طبقه کارگر روسيه هستند، مردمی که 
ياوه سرائی نمی کنند بلکه در واقع تنها حزب سوسيال دمکرات » حزب بزرگ«راجع به يک 

های مخفی را چاپ و پخش می  مخفی موجود در روسيه را تشکيل می دهند، اين مردم اعالميه
با استهزاء به ) که به وسيله سانسورچيان استوليپين حمايت می شوند(انحالل طلبان لوچ . کنند

  .آن و غيره می خندند» غلو شده«و اهميت » جريان مخفی«،»دويست يا سيصد نفر«
ون طبق تصميمی که به وسيله نيم دوجين از اعضاء کميسي! ای رخ می دهد ناگهان معجزه

چاپ و » دويست يا سيصد نفر«ای توسط  اجرائی کميته سن پترزبورگ گرفته می شود، اعالميه
  .هزار نفر چون پيکری واحد در سن پترزبورگ برمی خيزند ٢۵٠ –توزيع می گردد 

حزب علنی طبقۀ «ها و نطقهای انقالبی کارگران در ميتينگها و تظاهرات از يک  اعالميه
خيال پردازيهايی که به وسيله آن  –يا اصالحاتی از اين نوع » تآزادی اجتماعا«، »کارگر

آنها از انقالب به عنوان تنها راه رهائی . صحبت نمی کنند –ليبرالها مردم را اغفال می کنند 
آنها از جمهوری به عنوان تنها شعاری صحبت می کنند که در مقابل . صحبت می کنند

ن دهنده تغييری است که برای تضمين آزادی دروغهای ليبرالی مبنی بر اصالحات، نشا
  .ای است که آگاهانه جهت دفاع از آن برمی خيزند ضروری است، نشان دهنده نيروهای بالقوه

دو ميليون سکنه سن پترزبورگ اين درخواستها برای انقالب را که تا قلب تمام بخشهای 
مام سن پترزبورگ از يک مثال ت. زحمتکش و ستمديده مردم نفوذ می کند، می بينند و می شنوند

ای درمی يابند که راه نجات واقعی کدام است و چه چيزی در ورای  واقعی در مقياس توده
و صدها  –تماس هزاران نفر کارگر با هم . صحبت ليبرالها دربارۀ اصالحات وجود دارد



 ای سن روزنامه بورژوازی، که حداقل به صورت خالصه مجبور به گزارش اکسيون توده
در سراسر روسيه اخبار مربوط به مبارزۀ اعتصابی پيگير پرولتاريای  –پترزبورگ شدند 

هم توده دهقانی و هم دهقانانی که در خدمت ارتش هستند اخبار مربوط . پايتخت را پخش می کند
به اين اعتصابات، درخواستهای انقالبی کارگران و مبارزۀ آنها را برای يک جمهوری و جهت 

اعتصابات انقالبی، به آهستگی اما با . نهای کشاورزی به نفع دهقانان را می شنوندمصادرۀ زمي
  .های مردم را برای انقالب تهييج، بيدار، روشن و متشکل می کند اطمينان، توده

بيان کننده منافع و نيازهای ميليونها و دهها ميليون » مردم مخفی«از » دويست يا سيصد نفر«
نااميدکننده را برايشان نقل می کنند، چشمان آنها را نسبت به ضرورت هستند، آنها حقيقت وضع 

مبارزۀ انقالبی بازمی کنند و ايمان آنها را به اين مسئله قوی می کنند، آنها را مسلح به شعارهای 
ها را از زير نفوذ پرطمطراق و کامال جعلی شعارهای اصالح  صحيح می سازند و اين توده

دوجين انحالل طلب در ميان قشر روشنفکر، با » دو يا سه«و . می دهندطلبانه بورژوازی نجات 
استفاده از پولی که در خارج و از ميان بازرگانان ليبرال برای اغفال کارگران ناآگاه جمع آوری 

  .می شود، همان شعارهای بورژوازی را در ميان کارگران می برند
، سه اردوگاه ١٩١٣- ١٩١٢البی سالهای اعتصاب روز اول ماه مه، مانند تمام اعتصابات انق

اردوگاه جالدان و . سياسی را که روسيۀ امروز بر طبق آن تقسيم شده است، روشن ساخته است
اين اردوگاه حداکثر تالش خود را با تمسک به روشهای . اربابان فئودال، سلطنت و پليس مخفی

اردوگاه . رگر عاجز استهای کا بيرحمانه کرده است و در حال حاضر در مقابله با توده
اند و طالب  بورژوازی، که همه آن، از کادتها گرفته تا اکتبريستها، فرياد و فغان راه انداخته

اصالحات هستند و خود را با اين تفکر که اصالحات در روسيه امکان پذير است، مضحکه می 
  .ای تحت ستم استه اردوگاه انقالب، تنها اردوگاهی است که بيان کننده خواست توده. کنند

تمام کارهای ايدئولوژيکی، همه کارهای سياسی در اين اردوگاه تنها توسط سوسيال دمکراتهای 
مخفی انجام می شود، به وسيله کسانی که به خوبی می دانند تا چگونه از هر نوع فرصت قانونی 

يعنی طبقۀ با روح سوسيال دمکراسی استفاده کنند و بطور جدائی ناپذيری با طبقۀ پيشرو، 
هيچ کس از پيش نمی تواند بگويد که آيا اين طبقه پيشرو می تواند با . پرولتاريا پيوند دارند
ولی اين . ها را در تمام مسير منتهی به انقالب پيروزمند هدايت کند يا خير موفقيت رهبری توده
ا و خيانتهای عليرغم تمام دودلی ه –ها به چنان راه حلی  رهبری توده –طبقه وظيفه خود را 
تمام عناصر زنده و . هستند، انجام خواهد داد» همچنين سوسيال دمکرات«ليبرالها و آنهايی که 

حياتی سوسياليسم روسی و دمکراسی روسی هم اکنون و به تنهايی بر اساس مثال مبارزۀ 
  .انقالبی پرولتاريا و تحت رهبری آن در حال آموزش هستند

به همه جهان نشان داده است که پرولتاريای روسيه با ثبات قدم نبرد روز اول ماه مه امسال، 
مسير انقالبی خود را طی می کند، مسيری که جدا از آن هيچ راه نجاتی برای روسيه که اکنون 

  .در حال زنده به گور شدن و زوال است وجود ندارد
  

  لنين. ای . و 
  ١٩١٣ژوئن  ١۵

  ٣١سوسيال دمکرات شماره 
  ٣١کليات آثار جلد 

  
  توضيحات



  
. و(قصد تأسيس آن را داشت  ١٩٠۵مجلس مشاوره نمايندگان که حکومت تزاری در سال  -١
  ).٨٧٧لنين جلد فارسی کليات صفحه . ای
) آوريل ۶مارس و  ٣١و  ٣٠(مارس  ٢۴و  ١٨، ١٧منظور تظاهرات اسالوفيل است که در  -٢

غارها بر ترکيه در جنگ اول توسط ناسيوناليستهای مرتجع پس از پيروزی صربها و بل ١٩١٣
 .بالکان در سن پترزبورگ برگزار شد

اين حزب، حزب عمدۀ بورژوازی روسيه يعنی . کادت يا حزب دمکرات مشروطه طلب -٣
کادتها که . تأسيس يافت ١٩٠۵حزب بورژوازی ليبرال سلطنت طلب بود که در اکتبر سال 

ناميده بودند، » آزادی خلق«زب خود را دمکراتيسم جعلی را وسيله استتار خود قرار داده و ح
آنها سعی داشتند تزاريسم را با شکل سلطنت . می کوشيدند تا دهقانان را به سوی خود جلب کنند

پس از پيروزی . کادتها بعدها به حزب بورژوازی امپرياليستی تبديل شدند. مشروطه حفظ نمايند
ها و طغيانهای ضدانقالبی دست  طئهانقالب سوسياليستی اکتبر کادتها بر ضد جمهوری به تو

  ).٨٧٧صفحه  –چاپ فارسی  –آثار منتخب لنين در يک جلد (زدند 
 .۴۵٧صفحه  ١٨کليات آثار لنين جلد  -۴
  
  

 جنگ طبقاتی در دابلين
  
  

شهری که از نوع شهرهای کامال صنعتی نيست، با سکنۀ نيم ميليون  –در دابلين، پايتخت ايرلند 
ر تمام شئون زندگی جامعۀ سرمايه داری در همه جا رخنه می کند، تا به مبارزۀ طبقاتی که د –

پليس کامال وحشی شده؛ پليسهای مست به کارگران آرام حمله . حد جنگ طبقاتی پيش رفته است
بيش از (صدها کارگر . ها می ريزند، پيران، زنان و کودکان را آزار می دهند می کنند، به خانه

تمام رهبران برجستۀ . اينها تلفات اين جنگ هستند – دو نفر کشتهو اند  زخمی شده) نفر ۴٠٠
شهر . مردم برای صلح آميزترين سخنان به زندان افکنده می شوند. اند کارگران دستگير شده

  .مانند يک اردوگاه نظامی است
 چه اتفاقی افتاده است؟ چگونه چنين جنگی می تواند در کشوری آزاد، آرام، با فرهنگ و متمدن

  درگير شود؟
ايرلند چيزی مانند لهستان بريتانيا است، شايد بيشتر شبيه گاليسيا باشد تا لهستان که به وسيلۀ 

ستم ملی و ارتجاع کاتوليک کارگران اين . ورشو، لودز و دومبرووسکی نمايندگی می شود
ن و کودن اند است، و دهقانان را به بردگان بی رمق، نادا کشور بدبخت را تبديل به گدا کرده

روحانيت، و بورژوازی را به صورت ستون پياده نظام با نقاب ميهن 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 هر نوع خشونتی دارد
بورژوازی ايرلند . پيروزند) عنی بورژوازی ايرلندي(در حال حاضر ناسيوناليستهای ايرلندی 

حکومت (زمينها را از مالکان انگليسی می خرد، حکومت مستقل خودش را به دست می آورد 
معروفی که برای آن چنين مبارزۀ سرسخت طوالنی بين ايرلند و انگليس  Home Ruleملی 

» خودی«کشيشان ايرلندی با شرکت » خودی«؛ آنها به آزادی بر کشور )جريان داشته است
  .حکومت خواهند کرد



امور «خود را، يعنی پختگی خود را در » ملی«بله بورژوازی ناسيوناليست ايرلند پيروزی 
  .با اعالم جنگ تا سرحد نابودی با جنبش کارگری ايرلند جشن می گيرد» دولت

ت قدرت او کمتر انگليسی در دابلين زندگی می کند، اما در حقيق Lord-Lieutenantيک حاکم 
 استقالل] روزنامۀ[، ناشر  Murphyاز رهبر سرمايه دار دابلين است که شخصی به نام مرفی 

، سهامدار اصلی و مديرعامل ترامواهای دابلين، و سهامدار در !)ای وای بر من -» استقالل«(
يرلندی مرفی از طرف تمام سرمايه داران ا. بسياری کار و کسبهای سرمايه داری دابلين است

برای ) تقريبًا هفت ميليون روبل(اعالم داشته است که حاضر است که هفتصد و پنجاه هزار پوند 
  .های کارگری ايرلند خرج کند نابود کردن اتحاديه

کارگران ايرلندی، که بصيرت و . اند ها به صورتی عالی شروع به رشد کرده و اين اتحاديه
» ملی«ی ايرلند را که در کار جشن گرفتن پيروزی آگاهی طبقاتی می يابند، اراذل بورژواز

، دبير  Larkinکارگران ايرلندی در شخص رفيق الرکين . خود هستند تحت فشار قرار می دهند
الرکين ناطقی برجسته و مردی . اند اتحاديۀ کارگران حمل و نقل ايرلند، رهبری با استعداد يافته

آن  –بين کارگران غير ماهر انجام داده است  با انرژی جوشان ايرلندی است که معجزاتی در
تودۀ کارگران بريتانيائی، که غالبًا به وسيلۀ روحيۀ ملعون خرده بورژوايی، ليبرال و اشرافی 

  .اند کارگران ماهر بريتانيائی از کارگران پيشرو جدا گشته
بطور بی کارگران غير ماهر . های کارگری ايرلندی دميده شده است روح جديدی به اتحاديه

 –اند  حتی زنان شروع به سازمان يافتن کرده. اند های کارگران دميده نظيری جان تازه به اتحاديه
اينطور به نظر می رسد که دابلين از . چيزی که قبال در ايرلند کاتوليک مذهب سابقه نداشت

. می شودلحاظ سازمانهای کارگری به يکی از شهرهای پيشگام در تمام بريتانيای کبير تبديل 
کشوری که در گذشته با کشيشهای چاق شکم گنده و کارگران فقير، گرسنه و ژنده پوشی که حتی 

ها لباسهای مندرس خود را می پوشيدند زيرا که بنيۀ خريد لباس يکشنبه نداشتند،  در يکشنبه
اين کشور گرچه در زير يوغ ملی دوگانه و سه گانه است، شروع به تبديل . مشخص می شد

  .به کشوری با يک لشکر سازمان يافتۀ کارگران کرده استشدن 
در ابتدا دويست . کرد» الرکينيسم«بله، مرفی، اعالن جنگ صليبی بورژوازی عليه الرکين و 

 تلخکارگر تراموا از کار اخراج شدند تا به اعتصابی در اثنای جشن دامن زده و کل مبارزه را 
اعتصاب کرد و خواستار بازگشت مجدد کارگران  اتحاديۀ کارگران حمل و نقل اعالم. کنند

کارگران با بر زمين . مرفی نقشۀ بستن در به روی کارگران را ريخت. برکنار شده گشت
  .خشم به جوش آمد. جنگ در سراسر جبهه برپا شد. گذاردن ابزارها تالفی کردند

بش آزاديبخش برای شرکت در جن ١٨۶٧ضمنًا او نوۀ الرکين مشهوری است که در  –الرکين 
در اين نطقها الرکين خاطرنشان ساخت که . نطقهای آتشين در ميتينگها کرد –ايرلند اعدام شد 

حزب بورژوازی انگليس، دشمن حکومت ملی ايرلند، آشکارا به فراخوان مقاومت در برابر 
مت حکومت پرداخته، تهديد به انقالب می کرد، به سازمان دادن مقاومت مسلحانه در برابر حکو

  .ملی پرداخته و مطلقًا بی امان، کشور را سرشار از درخواستهای انقالبی می کرد
پوريشکويچ (کارسون، لندوندری، و بونار الو  انگليسیاما آنچه که ارتجاعيون و شوونيستهای 

ممکن است انجام دهند، کارگران ) های انگليسی، ناسيوناليستهايی که ايرلند را زجر می دهند
ميتينگی که به وسيلۀ کارگران . الرکين دستگير شد. مکن نيست که انجام دهندسوسياليست م

  .فراخوانده شده بود قدغن شد
کوشش برای از ميان بردن حق تجمع موجب برخاستن طوفانی از . لکن ايرلند روسيه نيست

در محاکمه الرکين متهم گرديد و در واقع مرفی را . شد ضروریمحاکمه الرکين . نفرت گرديد



با سؤال پيچ کردن شاهدها، الرکين ثابت کرد که مرفی در شب . در جايگاه متهم نشانيد
الرکين اعالم داشت که پليس جيره خوار . ای طوالنی با حاکم داشته است دستگيريش، مکالمه

  .مرفی است و هيچ کس جرأت انکار ادعای او را نکرد
الرکين ). وان به يک ضربه نابود کردآزادی سياسی را نمی ت(الرکين به قيد ضمانت آزاد شد 

و مسلمًا او بطور . اعالم داشت که در ميتينگی حاضر خواهد شد، و مهم نيست که اتفاقی بيافتد
پليس او را شناخت، . ناشناس در ميتينگ حاضر شد، و شروع به صحبت کردن با جمعيت نمود

ردش بود، جمعيت را چماق برای دو روز چماق ديکتاتوری پليس در گ. دستگير کرد و کتک زد
. های کارگران ريخت پليس به خانه. می زدند، با زنان و کودکان وحشيانه رفتار می کردند

. 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

کارگران دابلين . مراسم تدفين نوالن انجام شد) اوت به تقويم قديم ٢٢(سپتامبر  ۴روز پنج شنبه 
وحشيگريهای پليس تخفيف . نفری در پس تابوت رفيق خود حرکت کردند ۵٠٠٠٠ای  در دسته

يک پيرمرد ايرلندی به . يافت، جرأت نکردند که مزاحم جمعيت شوند، و نظمی نمونه برقرار شد
اهرات با شکوه تر از تظاهراتی است که برای تدفين پارنل اين تظ«:خبرنگاری آلمانی گفته بود

Parnell )انجام شد) رهبر ملی نامدار ايرلند«.  
. حوادث دابلين مشخص کنندۀ نقطۀ عطفی در تاريخ جنبش کارگری و سوسياليسم در ايرلند است

شده است  او فقط موفق. های کارگری ايرلند را نابود می کند مرفی تهديد کرده است که اتحاديه
او . که آخرين بقايای نفوذ بورژوازی ناسيوناليست ايرلند را بر روی کارگران ايرلندی نابود کند

کمک به پوالدين کردن جنبش انقالبی مستقل طبقۀ کارگر در ايرلند کرد که آزاد از هر گونه 
  .تعصبات ملی گرايانه است

) اوت به تقويم قديم ١٩(اول سپتامبر های کارگری که در اين مطلب بالفاصله در کنگرۀ اتحاديه
عليرغم مقاومت  –حوادث دابلين هيئتهای نمايندگی را . در منچستر گشايش يافت ديده شد

های کارگری با روحيۀ خرده بورژوايی آنها و تحسينی که برای  رهبران فرصت طلب اتحاديه
ين استقبال عمومی به عمل از هيئت نمايندگی کارگران دابل. شعله ور ساخت –کارفرمايان دارند 

، رئيس هيئت مديرۀ اتحاديۀ مهندسان شعبۀ دابلين دربارۀ Partridgeنماينده پارتريج . آمد
يک دختر جوان . خشونتهای نفرت انگيزی که در دابلين به وسيلۀ پليس انجام شد، صحبت کرد

ر قفسه پنهان شد، ولی او د. کارگر وقتی که پليس به خانۀ او هجوم آورد، تازه به بستر رفته بود
اگر که شخص بتواند (» انسانها«اين . پليسها مست بودند. موهای او را کشيدند و بيرونش آوردند

پارتريج ! يک پسر بچۀ ده ساله و حتی يک کودک پنج ساله را کتک زدند) آنان را انسان بخواند
پارتريج . ه، توقيف شددو بار به جهت نطق کردن، که خود قاضی پذيرفته بود که صلح آميز بود

مطمئن هستم که اکنون اگر بخواهم که دعای خداوند را در انظار بخوانم دستگير خواهم «گفت 
  .»شد

در دابلين بورژوازی دوباره اسلحۀ . کنگرۀ منچستر يک هيئت نمايندگی به دابلين فرستاد
ر اوکرائين يا در درست مانند بورژوازی ناسيوناليست لهستان، يا د(ناسيوناليسم را برداشت 

 خوشبختانهاما » !انگليسيها را نبايد کاری در خطۀ ايرلند باشد«و اعالم کرد که !) ميان يهوديان
  *.ناسيوناليستها قبال نفوذ خود را بر کارگران ايرلندی از دست داده بودند

                                                 
نگرانی می کنند که الرکين يک حزب کارگری مستقل ايرلندی ناسيوناليستهای ايرلندی اکنون ابراز   *

  .سازمان خواهد داد که اجبارًا بايد در اولين مجلس ملی ايرلند به حساب آورده شود



. ده بودسخنانی که در کنگرۀ منچستر ابراز شدند از نوعی بودند که برای مدتی طوالنی شنيده نش
ای طرح شد مبنی بر اينکه تمام کنگره به دابلين منتقل شود و اعتصابی عمومی در تمام  قطعنامه

رئيس هيئت مديرۀ اتحاديۀ معدنچيان اظهار داشت  Smillieاسميلی . بريتانيا سازمان داده شود
انقالب متوسل که روشهای بکار گرفته شده در دابلين کارگران بريتانيايی را وادار می کند که به 

  .شوند و استفاده از سالح را بياموزند
آنها دفاع از  –های کارگر بريتانيائی به آهستگی اما مطمئنًا راه جديدی در پيش می گيرند  توده

امتيازات کوچک اشرافيت کارگری خود را بخاطر مبارزۀ بزرگ قهرمانانۀ خود، بخاطر يک 
ه در اين راه قرار گرفتند، کارگران بريتانيائی، با و موقعی ک. نظام جديد اجتماعی رها می کنند

انرژی و سازمان خود، سوسياليسم را سريعتر و ايمن تر از هر جای ديگر به وجود خواهند 
  .آورد

  
  ٢٣سورنايا پراودا شمارۀ 

  ١٩١٣اوت  ٢٩
  ۵ناخ پوت شمارۀ 

  ١٩١٣اوت  ٣٠
  امضاء  و

 ١٩مجموعه آثار لنين، جلد 
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