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 ١بدربارۀ اعتصا                                             
 حتی يک استان صنعتی يافت نمی شود که در آن .يافته است درسال ھای اخير انبوه اعتصاب ھای کارگری به شدت افزايش

قابل درک است که کارگران  بنابراين.  و در شھر ھای بزرگ اعتصاب ھا ھرگز تمام نمی شوندچند اعتصاب رخ نداده باشد

اھميت اعتصاب ھا، شيوه ھای ھدايت آنھا و وظايف  ھا بايد ھرچه بيشتر به مسائل مربوط بهپيشرو و سوسياليست 

تالش ما اين است که بعضی از نظرات خود را در اين مورد برجسته . بپردازند سوسياليست ھای شرکت کننده در آنھا،

ين ضد اعتصاب  دوم به قوانٔدازيم؛ در مقالهٔاولين مقاله قصد داريم به اھميت اعتصاب در جنبش طبقه کارگر بپر در. سازيم

ھدايت اعتصاب ھا در گذشته و حال و رويکردی که کارگران  ٔدر روسيه اشاره خواھيم کرد؛ و در سومين مقاله به شيوه

 .پيش گيرند خواھيم پرداخت پيشرو بايد در قبال آنھا در

                                                                                    ١ 

ھر کس به اعتصاب فکر کند، خواه بر مبنای . اعتصاب ھا باشيم  نخست ما بايد در پی توضيح بروز و گسترشۀدر مرحل

 يا گزارش جرايد، بالفاصله در می يابد در ھر کجا که کارخانه ھای بزرگ راه اندازی می ٔتجربه شخصی، قول ديگران

  .ش می يابد، اعتصاب رخ می دھد و گسترش می يابدشوند و تعدادشان افزاي

کارگر يکی را پيدا کرد که در آن اعتصاب ) يا حتی ھزاران( به ندرت امکان دارد در ميان کارخانه ھای بزرگ با صدھا

رخانه که شمار کا از زمانی کارخانه ھای بزرگ در روسيه کم بود اعتصاب ھا کمتر بودند؛ اما زمانی که تعداد. نشده باشد

   .بيشتر شده است اعتصاب ھا  فراوانی  قديمی و شھرھا و روستاھا چند برابر شده، ھای بزرگ در مناطق صنعتی

ٔ بايد به مبارزه کارگران عليه ًشود؟ چون سرمايه داری ضرورتا ی ھمواره منجر به اعتصاب میئچرا توليد انبوه کارخانه 
  . شکل اعتصاب به خود می گيردًدر توليد انبوه اين مبارزه ضرورتا سرمايه داران بينجامد و

  .بگذاريد اين را توضيح دھيم

آن زمين ھا، کارخانه ھا، ابزار کار و غيره متعلق به تعداد اندکی   گفته می شود که درئیرمايه داری به آن سيستم اجتماعس

عنوان کارگر  ند بهالک ھيچ چيز يا چيز اندکی ھستند و مجبورٔھستند، در حالی که توده کثير مردم ما مالک و سرمايه دار
                                                 

نامه به گروه . " ک.ن( نوشت ) Robochaya Gazeta( گازتا لنين، زمانی که در تبعيد به سر می برد، اين مقاله را برای روبوچايا)  1

بخش ھای ديگر   نوشته شدناز. ٔفقط بخش نخست اين مقاله در مٶسسه مارکسيسم لنينيسم موجود است). جلد  ، ھمين٢٠٧، ص " سردبيران

 .اطالعی در دسترس نيست
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تا برايشان کاالھای گوناگون برای فروش در بازار  زمينداران و کارخانه داران کارگران را استخدام می کنند. استخدام شوند

  ھای آنان ضروری است بهکارخانه ھا تنھا ھمان قدر که برای بقای کارگران و خانواده عالوه بر اين، صاحبان. توليد کنند

کند به جيب کارخانه دار سرازير  کارگران مزد پرداخت می کنند، در حالی که ھر آنچه کارگر اضافه بر مزد خود توليد می

آنھا نه برای . مردم به عنوان کارگر در استخدام عده ای ديگر ھستند ٔبه اين ترتيب در اقتصاد سرمايه داری توده. می شود

ھمواره سعی در کاھش  اين نکته قابل فھم است که کارفرمايان. دريافت مزد برای کارفرمايان کار می کنند ازایخود بلکه در 

اما به خاطر فراھم آوردن غذای کافی برای خود  کارگران. ين تر، سود کارفرما بيشترئتمزدھا دارند؛ ھرچه مزد کارگر پادس

که بتوانند مانند انسان ھای ديگر و نه مثل گدايان، لباس مناسب بپوشند، برای اين  و خانواده ھايشان، برای مسکن مناسب و

کارگران و کارفرمايان بر سر  بنابراين مبارزه ای مستمر بين. کوشند که باالترين دستمزد ممکن را به دست آورند می

س در پی ارزان ترين آن که مناسب می يابد استخدام کند، پ دستمزد در جريان است؛ کارفرما آزاد است ھر کارگری را

. است کارفرما آزاد است، پس در پی يافتن گران ترين آن ھا، آن که باالترين مزد را می پردازد، کارگر در انتخاب. ھاست

زميندار يا يک دھقان ثروتمند، يک  فرمای او يکريک کارگر، صرف نظر از اين که در شھر کار کند يا در روستا، خواه کا

   .کارفرما چانه می زند، با او بر سر دستمزد جدل می کند کارخانه دار باشد، ھمواره باپيمان کار، يا يک 

دھقانان : است شمار کارگران در حال افزايش را سامان دھد؟  ی مبارزه ایئولی آيا امکان دارد که يک کارگر به تنھا

نه داران شروع به استفاده از ماشين کرده اند؛ کارخا ورشکسته از دھات به شھرھا يا کارخانه ھا سرازير می شوند؛ مالکان و

 به  تعداد بيکاران در شھرھا افزايش می يابد و شمار ھر چه بيشتری از دھقانان. است اين باعث بيکار شدن کارگران شده

 رای جنگيدن به ضد کارفرما بئیبه تنھا. ن تر می آورندئين و پائيدستمزدھا را پا گرسنگان سطح. گدائی روی می آورند

کارفرما به او خواھد گفت برو  اگر کارگر مزد مناسبی مطالبه کند يا با کاستن آن مخالفت ورزد،. کارگر ناممکن می شود

   .ن تر کار کنندئيبا خوشنودی با دستمزدی پا  نداکارخانه تعداد زيادی گرسنه ايستاده اند که حاضر ِدم دروازۀ  بيرون،

شمار زيادی بيکار در شھر و ده موجود باشد، زمانی که کارخانه  شده باشند که ھموارهزمانی که مردم تا آن حد خانه خراب 

فاقد  ًمطلقا مچاله شده باشند کارگر منفرد در مقابل سرمايه دار و مالکان خرد توسط ميليونرھا اندوخته  داران ثروتی انبوه

تحت کار برده وار به کام مرگ بفرستد؛ در کند، او را ُ  خرد ًمی تواند کارگر را کامال ه سرمايه دارآن گا. قدرت خواھد بود

به عنوان مثال اگر آن دسته از مشاغلی را در نظر بگيريم که کارگرانش . را نيز واقع نه تنھا خود وی، بلکه زن و فرزندانش

ر بعضی موارد طوالنی ست؛ د از حمايت قانون برخوردار نيستد، مشاھده می کنيم که کار روزانه بيش از حد معمول ھنوز

که کارھای طاقت فرسا انجام می دھند؛ نسلی از کارگران   ساله ای را می بينيم۶ ، ۵ ساعت؛ يا کودکان ١٩ تا ١٧بين 

کنند؛  شان برای سرمايه داران کار میيکارگرانی که در خانه ھا: مثال.  می ميرندئیاز بی غذاً گرسنه را می بينيم که تدريجا

در دوران برده داری و ارباب رعيتی ھم  حتی. ی می تواند مثال ھای مشابه بسياری را ذکر کندگذشته از اين ھا ھر کارگر

ِمردم زحمتکش اعمال می شود، وجود نداشته است، زمانی که کارگران  ھرگز چنين فشاری که تحت نظام سرمايه داری بر

ٔبرخوردار از حمايت قانون در مقابل اعمال خودسرانه قادر به مقاومت، يا    . کارفرما، نباشندَ

کارگران چون می بينند که ھر . ٔمبارزه نوميدانه ای را آغاز می کنند و چنين است که کارگران برای درنغلتيدن به فالکت،

اعتصاب کارگران .  ضد آنھا شورش می کنندهًھستند، مشترکا ب سرمايه ناتوان  ٔمنفرد در مقابل فشارخرد کننده کدام به شکل

عمل  ئیدست آوردن آنچه که به خاطرش تالش می کنند نمی شوند، چون به چراه  موفق به بءابتدا آنھا در. آغاز می شود

فقط می خواھند خشم خود را به کارخانه  ًآنھا صرفا ماشين ھا را داغان و کارخانه ھا را ويران می کنند؛. خود آگاه نيستند
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 ت اسفناکی گرفتار آمده اند و در راه چه چيزی بايد تالش کنند،ئي وضعچرا در چنين آنھا بدون اين که بدانند. داران نشان دھند

  . از يک موقعيت طاقت فرسا، به آزمايش می گذارندئیقدرت مشترک خود را برای رھا

ليس و کارخانه داران روسيه آن و چيزی که پ-منفرد بروزمی کرد  به شکل طغيان ھایءدر ھمۀ کشورھا خشم کارگران ابتدا

 تمام اين کشورھا اين قيام ھای مجزا باعث بروز اعتصاب ھای کمابيش آرام از يک طرف و در.  نامندمی» شورش«را 

ٔمبارزه ھمه جانبه طبقه کارگر برای رھا ٔ   . اش از طرف ديگر، شدندئیٔ

ٔاعتصاب ھا چه اھميتی در مبارزه طبقه کارگر دارند؟  پديده برای پاسخ دادن به اين پرسش بايد نگاھی کامل تر به اين ٔ

شرايط کارگر منفرد  و اگر در اين. ن می شودييکه ديديم مزد کارگران با توافق بين آنان و کارفرمايان تع ھمان طور. بيندازيم

ًکامال فاقد قدرت باشد، پر واضح است که آنھا بايد مشترکا برای جلوگيری از   ند برایاآنھا مجبور. مطالبات خود مبارزه کنند ً

کشوری با سيستم سرمايه داری اعتصاب ھای  که در ھر اين. افزايش مزد دست به اعتصاب بزنندکاھش دستمزدھا يا 

مريکا کارگران منفرد احساس بی قدرتی می ا و ئیجا، در کشورھای اروپا در ھمه. کارگری رخ می دھند يک واقعيت است

با پيشرفت . نشان دھند تن اعتصاب، از خود مقاومتبه شکل جمعی می توانند، با اعتصاب يا تھديد به راه انداخ کنند؛ آنھا تنھا

بدر شدن ھرچه بيشتر سرمايه داران کوچک  سرمايه داری، با افزايش سرعت تأسيس کارخانه ھای بزرگ، با از ميدان

زيرا بيکاری افزايش می يابد، رقابت بين . مشترک کارگران مبرم تر می شود توسط سرمايه داران بزرگ، نياز به مقاومت

بايد مزد کارگران به حداقل  دن اين منظوررکه برای برآو(داران برای توليد ھرچه ارزانتر کاال افزايش می يابد  مايهسر

.ھا حادتر می شوند و افت و خيز در صنايع شديدتر و بحران) ميزان ممکن برسد
٢

 در دوران رونق صنعت، کارخانه داران 

می کند صاحبان کارخانه ھا  آن سھيم نمی کنند؛ اما وقتی که بحران بروززيادی به جيب می زنند ولی کارگران را در سود 

ضرورت اعتصابات در جوامع سرمايه داری، تا . کارگران بيندازند سعی می کنند تا بار خسارات ناشی از بحران را به دوش

نکرده  دھی اعتصاب را ممنوع، پذيرفته شده است که قانون اين کشورھا سازمانئیدر کشورھای اروپا آن حد از جانب ھمگان

در فرصتی ديگر در مورد اين قوانين و ( ٔتنھا در روسيه است که قوانين بربرمنشانه ضد اعتصاب ھنوز اعتبار دارند. است

  .)ِاعمال آنھا سخن خواھيم گفت

ٔبه ھر صورت، اعتصاب ھا که برخاسته از سرشت خود جامعه ٔطبقه کارگر به ٔسرمايه داری اند، نمايانگر آغاز مبارزه  ِ

 اما. داران ثروتمند با کارگران منفرد فاقد مالکيت، نشانگر نھايت بردگی کارگران است تقابل سرمايه. ضد اين سيستم ھستد

کارگرانی که مايل باشند با به کار بستن  بدون يافتن. ر می کندييزمانی که اين کارگران بی چيز متحد می شوند اوضاع تغ

سرمايه داران، ثروت جديدی توليد کنند، ھيچ ثروتی در جھان برای سرمايه  بزار و مواد متعلق بهنيروی کار خود، از ا

بردگانی خواھند بود  ًرو شوند، عماله تا زمانی که کارگران به شکل منفرد با سر مايه داران روب. نخواھد بود داران سودمند

خدمتگزارانی   ھميشه ديگری سود توليد کنند، کسانی که برایدريافت پاره ای نان، با کار مداوم برای   برابر که بايد در

بندگی پولدارھا  ًاما زمانی که کارگران خواسته ھای خود را مشترکا بيان می کنند و از. خواھند ماند مطيع و زبان بسته باقی

ند کردن عده ای انگل که کارشان فقط صرف ثروتم سرباز می زنند، ديگر برده نيستند، انسان می شوند، آنھا می خواھند

به اين معنا که . بردگان طلب سروری خواھند کرد. ِامکان زيست انسانی فراھم کنند ِمی خواھند برای انسان ھای کار،. نشود

                                                 
 ٔدر اين جا اما اشاره کوچکی داريم به. صنايع و اھميت آن برای کارگران خواھيم پرداخت  ديگر به تفصيل به موضوع بحرانئیما در جا)  2

ٔعالئمی دال بر پايان دوره رونق و ) ١٨٩٩پايان سال (ولی حاال بود " رونق "خوبی پيش رفته است، صنعت دراين که تا اکنون امور صنعت ب
ِشود؛ مشکالت در بازاريابی، ورشکستگی کارخانه داران، ورشکستگی خرده دالالن، می شروع بحران مشاھده بيکاری، (فالکت کارگران  ِ

 نلني - ). کاھش مزدھا و غيره
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به اين . خودشان سامان دھند خواھند زندگی خود را نه مطابق ميل مالکان و سرمايه داران، بلکه طبق خواسته ھای می

در يکی از . آنانٔافکنند، زيرا آغازی ست بر برچيده شدن سلطه  واره ترس در دل سرمايه داران میترتيب، اعتصاب ھا ھم

از حرکت  ٔاگر بازوان توانمند شما اراده کنند، ھمه چرخ ھا«: در مورد طبقۀ کارگر چنين آمده لماناسرودھای کارگری 

ھا، راه آھن و غيره وغيره ھمه مانند چرخ ھای  ھا، ماشينکارخانه ھا، زمين : در واقعيت نيز چنين است» .بازخواھند ايستاد

اين ماشين . خام را استخراج و فرآوری می کند و به مقاصد مختلف تحويل می دھد  ماشينی که مواد–يک ماشين عظيم ھستند 

 توليد می کنند و کارخانه ھا کاال ش توسط کارگرانی که زمين را کشت می کنند، سنگ معدن استخراج می کنند، درتماميت در

اين ماشين  زمانی که کارگران از کار کردن سر باز می زنند، تمامی. آيد خانه، کارگاه و راه آھن می سازند، به حرکت درمی

 –سروران واقعی ھستند  ھر اعتصابی به سرمايه داران خاطرنشان می کند که نه آنھا، بلکه کارگران. افتد از کار می

اعتصابی به کارگران يادآوری می کند که نااميد نباشند، که  ھر. رچه رساتر حقوق خود را می طلبندکارگرانی که با صدای ھ

 ۀرشت ِثير عظيمی بر خود اعتصاب کنندگان و کارخانه ھای اطراف و کارخانه ھای ھمانأچه ت ببينيد اعتصاب. تنھا نيستند

با کارفرما جدل و در مورد دھد،   کارش را انجام میدر شرايط معمولی و صلح آميز، کارگر بدون غرزدن. صنعتی دارد

ٔصدای بلند خواسته ھای خود را بيان می کند، اعاده حق می کند، تنھا به  ھنگام اعتصاب اما او با. ش مذاکره نمی کندشرايط
 برای اھداف نھادن ابزار دستمزدش فکر نمی کند، به ھمکارانش که چون خود او، بدون ترس از مصائب، با زمين خودش و

کارگران مشقات ھولناک فراوانی ھمراه دارد که فقط با خانه خرابی  ھر اعتصابی برای. کارگران به پا خاسته اند می انديشد

بازداشت، منع اقامت در   خانواده ھای گرسنه، از دست دادن درآمد، در اکثر موارد–قابل مقايسه ھستند  ھای ناشی از جنگ

کارگران از افرادی که به ھمکاران خود پشت کرده و با  با وجود اين ناماليمات،.  در آنجاستشھری که خانه و شغل شان

پا  با وجود اين ناماليمات، کارگران کارخانه ھای اطراف با ديدن رفقای به. نفرت دارند کارفرما وارد معامله می شوند،

سوسياليسم در مورد اعتصاب کارگران  ان بزرگانگلس، يکی از آموزگار. ٔخاسته خود شھامت دوباره ای کسب می کنند

ِند قدرت تمامی ابورژوای منفرد تا اين حد طاقت می آورند، قادر مردمی که برای شکست يک«: انگليس چنين می گويد
».بورژوازی را درھم بشکنند

٣
شمار زيادی از کارخانه ھا شروع به  اغلب کافيست يک کارخانه اعتصاب کند تا بالفاصله 

  ثيری روی کارگرانی می گذارند که می بينند رفقايشان،أعجب ت ثير اخالقی ای دارند،أاعتصاب ھا عجب ت. کننداعتصاب 

ھر ! لحظۀ کنونی، ديگر برده نيستند و با ثروتمندان ھمتراز گشته اند حتی برای لحظه ای ھم که شده، يا دست کم برای

ِاندازد، فکر مبارزه تمامی طبقکارگران را به فکر سوسياليسم می ً اعتصابی ضرورتا ٔ . از ستم سرمايه ئی کارگر برای رھاۀِ

ٔرشته صنعتی يا يک شھر به ندرت و به سختی به  بسيار پيش آمده است که قبل از اعتصاب، کارگران يک کارخانه يا يک

سترش يافته و عدۀ ھرچه اعتصاب، محافل و انجمن ھای مطالعاتی در ميان آنھا گ سوسياليسم فکر کرده باشند؛ اما بعد از

 .از آنھا سوسياليست شده اند بيشتری

و قدرت کارفرمايان در چه چيزی نھفته است؛ به آنھا می  يک اعتصاب به کارگران می آموزد که بفھمند قدرت خودشان

ٔمحل کارشان و نه فقط به کارفرمای خودشان، بلکه به تمامی طبقه کارگر، به آموزد که نه فقط به ھمکاران ٔطبقه   تمامیِ

کارگر ثروتی ميليونی اندوخته و حاضر  زمانی که کارخانه داری، که در نتيجه زحمت چندين نسل. سرمايه دار بينديشند

ن تر از پيش کاھش دھد و اگر ئيبلکه سعی می کند آن را به سطح پا نيست اندکی به درآمد کارگران اضافه کند که ھيچ

فھمند که  ھزاران خانواده گرسنه را به خيابان پرتاب کند، آنگاه کارگران به وضوح مینشان دھند  کارگران از خود مقاومت

اغلب . خودشان و عمل مشترکشان تکيه کنند ٔکل طبقه سرمايه دار دشمن کل طبقه کارگر است و کارگران تنھا می توانند به

                                                 
 )٢۶٠، ص ١٩۵٨مسکو،  ،٢آثار منتخب مارکس و انگلس، جلد (  کارگر در انگليسۀشرايط طبق انگلس، فردريش)   3
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ارگران را فريب دھد، ظاھر يک حامی را به خود تالش خود را به خرج می دھد تا ک ِاتفاق می افتد که يک کارخانه دار تمام

اعتصاب ھمواره اين فريب را به  يک. و استثمار کارگران را با دادن لقمه ای ناچيز و وعده ھای دروغين، پنھان سازد بگيرد

  .آنھا گرگی در لباس ميش است »حامی«يک ضربت درھم می شکند و به کارگران نشان می دھد که 

ھمان . تنھا سرمايه داران، بلکه دولت و قانون نيز می گشايد اب ھا چشم کارگران را به روی ماھيت نهعالوه بر اين، اعتص

می کنند به  ِدارد ظاھر حامی کارگران را به خود بگيرد، مقامات دولتی و پادوھای آنان نيز تالش گونه که سرمايه دار سعی

. کارفرمايان به يکسان رعايت خواھند کرد در مورد کارگران وکارگران اطمينان دھند که تزار و دولت تزاری عدالت را 

 مقامات دولتی، به ويژه در رده ھای باال، ندارد و در نتيجه اغلب اين چيز ھا را باور کارگر قانون را نمی شناسد، ارتباطی با

تش در کارخانه ظاھر می موارد ار ليس و در اکثرودادستان، بازرس کارخانه، پ. سپس نوبت اعتصاب فرا می رسد. می کند

ًند که گرد ھم آيند و علنا در مورد  امجاز کارفرمايان طبق قانون: قانون را نقض کرده اند  کارگران درمی يابند که آنان. شوند

. کنند، اما اگر کارگران به توافق مشترکی برسند، تبھکار خوانده می شوند شيوه ھای کاھش دستمزدھا با يک ديگر مذاکره

خريد اعتباری از آنھا   که کارگران امکانئی مواد غذاۀخانه ھايشان رانده می شوتد؛ فروشگاه ھای عرضه کنند زکارگران ا

آميزی دارند   مسالمت کارگران، حتی ھنگامی که رفتار آرام و را دارند ، بسته می شوند؛ سعی می شود سربازان را عليه

ِپشت به جمعيت بی سالح در حال فرار شليک می   و زمانی که آنھا ازحتی به سربازان دستور تير ھم می دھند. تحريک کنند
 تزار به ھمين شيوه از ارتشيانی که(مراتب قدردانی خود را از سربازان ابراز می کند ً کنند و آنان را می کشند، تزار شخصا

ری آشکار می شود که کارگ بر ھر).  آتش گشوده بودند تشکر کرد١٨٩۵به طرف کارگران اعتصابی در ياروسالو در 

کارگران کم کم . می کند و دست و پای کارگران را می بندد دولت تزاری بدترين دشمن اوست، زيرا از سرمايه داران دفاع

دھان  برای حفظ منافع ثروتمندان وضع شده اند؛ که مقامات دولتی حافظ اين منافع ھستند؛ که ًمی فھمند که قوانين صرفا

کارگر بايد خود حق اعتصاب، حق انتشار  ۀ و اجازه نمی دھند که نيازھای خود را بيان کنند، که طبقزحمتکشان را می بندند

را برای خود کسب قانون گذار و حق نظارت بر اجرای قوانين ] پارلمان[ روزنامه ھای کارگری، حق شرکت در مجلس ملی

کاری دست می  را باز می کند و به ھمين خاطر به ھرخوبی می داند که اعتصاب ھا چشم و گوش کارگران دولت خود ب. کند

سوسياليست ھا و  لمان، که به آزار و سرکوبايک وزير کشور   بيھوده نبود که. زند تا آنھا را ھرچه زودتر پايان دھد

یپشت ھر اعتصابی ھيدرا« :کارگران پيشرو شھره بود، در برابر نمايندگان مردم اظھار داشته بود
٤

رده انقالب کمين ک 

».است
٥
 کارگر بايد برای احقاق ۀتقويت می کند که دولت دشمن آنھاست و طبق ھر اعتصابی اين فکر را به وجود می آورد و 

  .برای مبارزه عليه دولت آماده سازد حقوق مردم خود را

می طبقۀ سرمايه دار و  کارگر عليه تماۀ تمامی طبقۀشوند؛ که به مبارز بنابراين اعتصاب ھا به کارگران می آموزند که متحد

مدرسه ای که در  .می خوانند»  جنگۀمدرس«به ھمين دليل سوسياليست ھا اعتصابات را . ليسی، بينديشندوپ عليه ھر دولت

   .يوغ سرمايه  يوغ دولتيان، اززحمتکشان از   ۀ مردم، ھمۀ ھمئیآن کارگران جنگ را می آموزند، جنگی برای رھا

) از جمله تعدادی از سوسياليست ھا(شماری از کارگران  در اثر گسترش اعتصاب ھا،. تخود جنگ نيس»  جنگۀمدرس«اما 

 ًکارگر می تواند خود را صرفا به اعتصاب، صندوق اعتصاب يا انجمن ھای مربوط به آن، ۀبه تدريج معتقد می شوند که طبق

 خود نائل ئیشرايطی به رھا حتی تحت کارگر تنھا با اعتصاب کردن به پيشرفت ھای چشمگير و ۀمحدود سازد؛ که طبق

                                                 
ھيدرا توسط ھرکول کشته می شود . سر جديد به جای آن سبز می شود با قطع يک سر، دو. ی چند سر در داستان اساطير يونانئغولی افسانه ) 4

  )کمک ديکشنری وبستر توضيح مترجم فارسی به(
 von Puttkamer)( پوتکامر پروس، فننقل قول لنين از وزير امور داخلی )  5
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کارگر متحد و حتی در اعتصابات کوچک وجود دارد، تصور می  ۀبعضی از آنھا وقتی می بينند که چه قدرتی در طبق. شود

 آن چيزی که از سرمايه داران و دولت طلب می کند، کافيست که يک اعتصاب ۀبه ھم  کارگر، برای نيلۀکنند که طبق

 خود ۀکارگر مراحل اولي اين ايده توسط کارگران کشور ما نيز، زمانی که جنبش طبقۀ. کشور برپا سازدسراسری در  عمومی

از شيوه  يکیاعتصاب تنھا . اين يک فکر نادرست است.  بودرا طی می کرد و کارگران ھنوز بی تجربه بودند، ابراز شده

 ءراه نيست؛ و اگر کارگران به ابزارھای ديگر ھدايت مبارزه بی اعتنا  ست، ولی تنھائیھای مبارزۀ طبقۀ کارگر برای رھا

چنين . رت داردضرو اين واقعيت دارد که صندوق اعتصاب برای موفقيت آن. موفقيت اين طبقه کند خواھد شد باشند، رشد و

ولی اين .  رايج استدر ھمۀ کشورھا) متفاوت صنعتی ًمعموال صندوق ھای جداگانه در رشته ھای(ی ئصندوق ھای کارگر

البته . ليس آنھا را رديابی، پول صندوق را ضبط و کارگران را دستگير می کندوپ در روسيه بسيار دشوار است، چون

 ئینمی خواھيم کارگران را از برپا  ِدھی اين صندوق ھا کار با ارزشی ست و مامی توانند مخفی شوند؛ و سازمان کارگران

ممنوع است، بتواند تعداد زيادی عضو   ًايد انتظار داشت که صندوق اعتصاب، تا زمانی که قانوناولی نب. داريم آنھا برحذر

. نخواھند داشت  چندانیئی اندک است، اين صندوق ھا کارآئیتا زمانی که شمار کارگران در چنين سازمان ھا و. جذب کند

عظيم مالی وجود دارند، طبقۀ کارگر نمی تواند   ھای که اتحاديه ھای کارگری با ذخيرهئیافزون بر اين، حتی در کشورھا

مانند بحرانی که اکنون (يک گير کوچک، در سازوکار صنايع . مبارزه محدود سازد خود را به اعتصاب به مثابۀ تنھا وسيلۀ

ِروسيه در شرف وقوع است در ُ تی کار بيندازند، چون توقف موق ًکافی ست که کارخانه داران، حتی عمدا، اعتصاب راه) ُ

کارگران نمی توانند تنھا به اعتصاب ھا و انجمن ھای اعتصاب  بنابراين. برای تھی ساختن صندوق اعتصاب به نفع آنان است

بتوانند زمان مناسب  اعتصاب ھا زمانی موفق خواھند بود که کارگران دارای آگاھی طبقاتی کافی باشند، در ثانی،. اکتفا کنند

و با سوسياليست ھا در ارتباط باشند و بتوانند از  دانند خواسته ھای خود را چگونه مطرح کنندن کنند، بييبرای اعتصاب تع

بايد تالش شود تا شمار آنان . تعداد چنين کارگرانی در روسيه ھنوز اندک است. کنند طريق آنھا جزوه و اعالميه دريافت

 کارگران آگاه و ۀاين وظيف. ساخت قاتی و سوسياليسم آشنايابد تا بتوان توده ھای کارگر را با اھداف و مبارزات طب افزايش

که، ھمان طور که مشاھده  سوم اين.  کارگر را تشکيل دھندۀطبق سوسياليست ھاست که برای اين منظور حزب سوسياليست

اعتصاب  در واقع اين. کارگران نشان می دھند که دولت دشمن آن ھاست و بايد با آن مبارزه کرد نموديم، اعتصاب ھا به

ھمان گونه که . مردم با دولت ھا مبارزه کنند است که به کارگران تمام کشورھا می آموزد که به خاطر حقوق کارگران و ھمه

ِاشاعه مفھوم حقيقی دولت و اھداف طبقاتی ست که از عھده انجام اين رود گفتيم، تنھا يک حزب سوسياليست کارگری، با  رٔ

روسيه و چگونگی   ھدايت اعتصاب ھا توسط کارگران پيشرو درۀه طور اخص به شيودر فرصتی ديگر ب. آيد  برمیئیرو

کيد کنيم که اعتصاب ھا   .استفاده از آن خواھيم پرداخت ِخود جنگ،  ھستند و نه»  جنگۀمدرس«ٔدر اين جا بايد بار ديگر تا

 کارگران می توانند و بايد از اعتصاب ھای .ھستند  کارگرۀکه آنھا فقط يکی از ابزارھای مبارزه، فقط جنبه ای از جنبش طبق

 تمامی اردوی کار فراروند؛ در واقع اين ھمان کاری ست که ئیکارگر برای رھا ٔمنفرد به سوی مبارزه تمامی طبقۀ

 خود ئیيعنی برای رھا زمانی که ھمه کارگران آگاه سوسياليست بشوند،. ش ھستند کشورھا در حال انجامۀدر ھم کارگران

سوسياليسم و آموزش کارگران به منظور جنگ با دشمن متحد  ٔکنند، زمانی که آنھا در سراسر کشور برای اشاعهتالش 

  ھمۀئی مردم از ستم دولت و رھاۀ ھمئیی تشکيل دھند که برای رھائِسوسياليستی کارگر شوند، زمانی که آنھا حزب

کارگری ھمه کشورھا خواھد شد،  خشی از تماميت جنبش عظيم فقط آن زمان طبقۀ کارگر ب–کارگران از يوغ سرمايه بجنگد 

کشورھا، متحد  ھمۀ کارگران«: بر خواھد افراشت که روی آن نوشته شده  که ھمۀ کارگران را متحد کرده و پرچم سرخی

 »!شويد
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 ١٨٩٩در اواخر سال : نوشته شده

انتشار بر مبنای دست نويس . انتشار يافت ٨-٩ٔشماره » انقالب پرولتری«ٔ در مجله ١٩٢۴اولين بار در سال : منتشر شده

 . استٔکپی شده متعلق به شخصی ناشناس صورت گرفته

 ٣١٠-٣١٩، ص ۴ آثار لنين، انتشارات پروگرس، مسکو، جلد ۀمجموع: منبع
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