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 مترجم  ۀمقدم

لِ  اعتصاب«  ۀ»دربار  ۀمقال سال    نینرا  پ  120  از  شیب  یعنی  ،یالد یم  1899در   که   نوشت  یاوضاعدر    ش،یسال 

  مناسبات بود.    یریگکلدر حال ش  1بر کتُاُ  انقالب   از  شیپ   یۀروسدر    یا ندهیفزاصورت    به  یکارگر  یهااعتصاب

  ن ی ا اکنونموضوع   نیو ا است ب یهنوز به همان ترت  ــ ما  کشورجمله   ازــ  کشورهادر همۀ  حاکم  نظام  و موجود 

  مالک  کارگراست و تودۀ    ی معدود  عدۀ  دست   در  هیسرما:  است  قرار  همان  بر  اوضاع.  کند یم   یخواندن  را  مقاله

.  شود یم  شکار  یرویمجبور به فروش ن  ششت یمع  و  اتی حفظ ح   یبرا  و  ستین  خود  کار  یرویجز ن  یزیچ   چیه

  تِ ی وضع  نیبهتر  در  یحت  چون)  دشویم  ترانباشته  انیکارفرمادر دست    هی سرما  و  شوندیم  رتریفق  روزروزبه  کارگران

  کل  از  کارگرانسهم    ستمیس نیا  در  همچنان  کارگران،به    ازاتیامت  انواعدر نظر گرفتنِ دادن    باپرداخت دستمزد و  

در    دارهیسرما  سود  شیاست. افزا  یدائم(  دارهی)سرما  کارفرماو    کارگر  انیم  جدال  نی ا(.  است  زیناچ ثروت جامعه  

ارزان   حکم   به  کارگر،است.    ینشدنحل  تضاد   ن یا.  آنهاست  ان یم  رقابت  دی تشد  و  کارگرانتر بودن  گرو هرچه 

 منافع اوست.  رفتنِ نیب ازمنفعت طرف مقابل در    کهحضور دارد   ینبرد  دانیدر م ، بودنش کارگر

  شده   تربزرگ  کار  رۀیو ارتش ذخ  کرده  دایپ  شیافزا  کارانیب  و  زانی چ یب  تیجمع  روزروزبه  ،یکنون  اوضاع  در

)از جمله    یرسم   ریشاغالن غ  ادِیز تر شده است. وجود تعداد  ناامن  کارگران  یبرا  یکار   تیوضع  ن،یهمچن.  است

کارگران    یقراردادها  از   درصددر حدود نود    ی زیچ   ،ضمناً.  ادعاست   ن یا  ۀ دکنندییتأ  کشوراز زنان( در    ی اریبس

وادار    ، ستین  شان یزندگ  ط یمح  در  کار  امکان  چون   آنهااز    یاد ی ز  تعداداست.    مدتکوتاهموقت و    یْرسم   ۀ حوز

از    دور  یحت  و   کنند  یزندگاز خانواده و دوستانشان    دورمهاجرت کنند و در آنجا    تربزرگ  یشهرها  به  شوندیم

عظ  بودنِ   محروم.  رندیبمآنها   غ  یاجتماع   نیتأم  ۀ میب  از  کارگران از    ی میبخش  کارگران  جمله  (  یرسم   ر ی)از 

  و  ها یمار یب  ، یکاردشوار   تیوضع  لیدل  به   کارگران  که است    یحال  در   ن یا.  است  بغرنج  تی وضع  نی ا  ۀ دکنندی تشد

  ر یوممرگ  یآمار باال  ضربه  نی تریکار .  ندامهی ب  و  نیتأم  یبرا  جامعه  بخش  ن یترشایسته  نداآن  معرض  در   که  یخطرات 

 یبرا نند،یبینم  یکافحمالت را  نیا که ان،یکارفرما است.  کار تیوضع نبودن منیاو  کاربر اثر حوادث  کارگران

  گذارند یم  کارگران  دوش   برهمۀ فشارها را    م،یتحر  تیوضعاز    ی ناش  یسودآور  کاهش  بحرانِ  و   هایجبران دشوار

برا   کردن  فراهم  جمله  ازــ  نکنند  ها آن  یبراکه    ستین  یایخدمت خوش  چی ه  یخارج  گذارانهیجذب سرما  یو 

 . زیناچ  دستمزد با کارگر

 
دست کارگران و دهقانان و به رهبری حزب بُلشِویک صورت گرفت،  در روسیه به    1917انقالب اکتبر انقالبی است که در سال  .  1

 که نهایتاً به برپایی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجامید.
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عمل    توانندینم   خود  شتیمع  به   حمله  مقابل  در  کارگران   شکستنهم    درشوند.    روزیپ  و  کنندمنفرد 

بس   متحدِ  ۀجبه  یبرا  متحد نامنفرد و    یهااعتراض    ی کارگر  یهااعتصاب  اوضاع،  نیا  در.  است  آسان  اریمقابل 

  یهااعتصاب.  است  کارگران  شت یمع  سطح  بردنباال    یمبارزه برا   یها ک یتاکت  نیترمهم  از  اعتصاب.  ردیگیدرم 

 یهپکو  تپه،هفت  شکرین  کارگران: اعتصاب  وستیپوقوع    به  اوضاع  نیهم  در  آن  از  شی پ  یهاسال  و  ر یاخ  سالچند  

م   اعتصاب».  رهیغ  و  نیقزو  یکنتورساز  ان،یپارس  گاز  شگاهیپاال   دره،آقچادرملو،    ک،ارا کارگران   تا  آموزدیبه 

 ا یخودشان    یکارفرما   ۀدربار  فقط  که  آموزدیم   آنها  به  هست؛  چه  در  کارگران   قدرت  و  انیکارفرما  قدرتبفهمند  

کارگر را در نظر   ۀو تمام طبق  دارهیسرما  ۀطبق  تمام  ان،یکارفرما   تمامفکر نکنند، بلکه    خودشان  یِ فعل   همکاران

و رسم    راهو    نندیبب  ممکنرا    شدن  موفق  شود یم  باعثو    کند یدور م  یدیناامرا از    کارگران  اعتصابْ  2.« رندیبگ

 ها بخش   و  هاکارخانه  ریسا  کارگران  قیباعث تشو  3تپه چون اعتصاب هفت  ییهانمونه  ،نیهمچن.  اموزندیب  را  مبارزه

 . شود یاتحاد م انِیجر نیا به وستنیپ  و اعتصاب به

  کارفرماها،  ریسا  که  نندیب یم   کمکماما    شوند، یم  روخود روبه  یکارفرماابتدا با    کارگراناعتصاب،    ان یجر   در

  بله، ــ  هم  رهیغ   و   ها رسانه  جمعه،  ۀ ائم  ، یانتظام  ی روهاین  ،ی شهردار  مجلس،  ندگانینما  ه،یقضائ  ۀ قو  دولت،  ن امأمور

  کارخانه  دارِهی سرما   با  فقط   که  شوندیم   متوجه. آن زمان  ندیآ یم   کارفرما  ی ار ی  به  ــلیطو  و  ضی عر  دستگاه  نیا  ۀهم

 فهمندیم  تجربهبه.  کند یم  دفاع  دارانهیسرما  از  که  ندیروروبه  «ی»دستگاه  با  بلکه  ستند،ی ن  روروبه  شانخود   شرکتِ  و

منافع    شهیهم  دولت  که   ی دستگاه  و  قانون   با  که   فهمندیم  ؛است  کارگران   استثمار  ی حامو    ان یکارفرما حافظ 

 هم   در   را  آنان   اتحاد  و  کندیم   سدرا    کارگران  شرفتیپ  ریمس   کند،یم   حفاظت  دارانهی سرما   منافع  از  که  ندیروروبه

  ، (بردارند  شاندر مبارزه و احقاق حقوق  جلو  به  رو   یگام  بتوانند)و    باشد  زیآمتیموفق  اعتصاب  ۀجینت. اگر  شکند یم

 نی ا  یدستاوردها  پاسدار  ــ است(  دارهیسرما  ۀطبق)  حاکم  ۀطبقرونوشت خواست    کهــقانون    نندی بیم  وضوحبه

 .ست ین یروزیپ

ساخته    دارانهیحراست از منافع سرما   یبرا   فقط   که  ینیقوان  با  وضوحبهو    گرید   بار  اعتصاب   انیجر  در   کارگران

حقوق    که  ییکارفرما  یبرا  ی مشخص  مجازات  قانون،  نیا  یکجا  چیه  در.  کنند یم  نرم  پنجه  و  دستاست    شده

 ری تأخ  یابهانه  و  لیدل  هر  به  کارگران  یدیدر پرداخت سنوات و ع  یمتوال  یهاماه  و  نپردازد   موقعبهرا    کارگرانش

بازخواست    یقانون  ریغ  تجمع  ل یبه دل  تیوضع  ن یا  به  اعتراض  و   اعتصاب  صورت   در   کارگرانوجود ندارد. اما    کند

 
 .11. از همین مقالۀ »دربارۀ اعتصاب« نوشتۀ لنین، صفحۀ 2

شود، در اعتراض به پرداخت نکردن  اعتصاب در دو سال می   100تپه، که شامل بیش از  های اخیر کارگران نیشکر هفت. اعتصاب3

داران توان به فشار مضاعف کارگران به سرمایهتپه میهای معوقۀ کارگران رخ داد. از جمله دستاوردهای مبارزات کارگران هفتحقوق

 . های معوقه، پرداخت حقوق سرِ موعد مقرر و بازگرداندن همکاران اخراجی به سر کار اشاره کردگیری حقوقبرای بازپس 
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  ی اتبصره  ریدر تفس  یادار  عدالت  وان ید  پختدست  یموقت و فصل  یقراردادها  میعظ  ی بال.  شد  خواهند  مجازات  و

 ن یهم  رِیحملۀ اخ  یسازیخصوص .  ستیبودن آن ن   یبر دائم  یلیدل  کار  قرارداد  ۀچندبار  دی تمد:  است  کاراز قانون  

در   دار هیسرما  دست شتریب هرچه گذاشتنباز   ی عنیبه زبان ساده   یسازیخصوص.  است کارگران اتیح  به ستمیس

  منفرد،   دارانهیبه دست سرما  یدولت  سابقاً  یهابخش  سپردن  با  شان یکار  تیوضع  کردن  ترناامن  کارگران،استثمار  

  ،واقع  در.  امور  شبردیپ  ندیاز فرا  یو حذف نظارت و مقررات دولت  ،یخصوص  ی هاو صندوق  هاشرکت  ،هانگیهلد

  سرکوب  ۀنیزمو    زند یم   کنار  اوست   ۀارادو    دارهیسرما  راه   سر  بر  که  را  یی هاتی موانع و محدود  یساز یخصوص

عرصه    نیا  در.  ستین  کارگرانو حراست از حقوق    تی امن  نیتأم  دارعهده  ینهاد   چیه.  کندیرا فراهم م  یعموم 

  دائماً  هابر دوش خود اوست. رسانه  یهر شخص  یزندگ  بار   و  تیمسئول:  شود یم  دای پ  شعار   نیا  ۀسروکل ناگهان  

  کارفرما دولت و    کهبودن آن دارند. انگار    ی تصادف  ا ی  کارگران  شت یسخت مع  اوضاعبودن    ی عیطب  ی در القا  ی سع

  ی زندگ  تا   کندتالش    مجزاصورت    به   دیبا  ی کس  هر  و  اندنداشته  تیوضع  نیا  جاد یادر    ی دخالت  چیه  طی شرا  ریسا  و

  ای  یاز تنبل  یناش (  کندیم   کارنامساعد    تی وضعساعت در    12تا    10  کهسخت هر فرد )   ی داشته باشد. زندگ  یبهتر

 . شود جلوه داده می  شخود  یاستعدادکم

  و   د یتأک  که   آموزند یم   ؛ است   ممکن   مبارزه  دائم   شبردیپ  با  فقط   شانیدستاوردها  حفظ  که   آموزندیم   کارگران

برا  ی پافشار چقدر  حقوقشان  و    ی ضرور  اهدافشان  شبردیپ  یبر  حفظ    یبرا  که  شوندیم   متوجه است 

 ۀفاصلدر    یتشکل  نیچن  بتیاست. در غ  یضرور  یکارگرو مستقل    یدائم  یۀاتحادو    تشکلوجود    شان،ی دستاوردها

به    کارگران  اتحادشکستن    هم  در   ها،اعتصاب  ان یم   ی ها برنامه  نیترمهم  از  کهــ  شان یدستاوردها  بردن   غما یو 

  شان انیمبزنند و    هم  بر  را  کارگران  انیم  اتحاد  کنندیم  تالش  کارفرماو    دولتاست.    ممکن  یراحتبه  ــکارفرماست

 ابزار  نیترمهم  تاًینها  و  رند،ی را به دست بگ  شانرا دچار اختالل کنند و مهار افکار  کارگران  یآگاه  ندازند،یتفرقه ب

نخست مبارزه    ی هادر گام  دو   هر  که   ،رندیبگ  آنها   از   را  ــیکارگر  مستقل  یۀ اتحاداعتصاب و    ،یعنی ــ  شانیدفاع

»وس بلندمدت  در  و  آن  »اهداف«  مبارزه  یاب یدست  یبرا  یضرور   یاله«یاز  اهداف  استثمار    که گونه    همان .  ندابه 

 در .  دهد یرخ م   ی اوضاع  نی در چن  مکرراً  کهاست    ی کی تاکت  زیاست، اعتصاب ن  ی ستمی س  نیچن  خصلت  کارگران

 مختص   کارگران  یتینارضا   و   اعتصاب.  داد  خواهد  رخ   اعتصاب  است   بی ترت   ن یا  به  حاکم  طیشرا  که  ی کشور  هر

آمر  ییکشورهادر    بلکه   ست،ین  رانیا  به و  آلمان  فرانسه،  م   یبزرگ  یهااعتصاب  هم  کا ی مانند   و   افتدیاتفاق 

  ی دار هیسرما  که   یزمان   تا .  زنندیم  هااعتصاب  ن یا  سرکوب  به   دست  هم  کشورهاآن    حکومت  و   داران هیسرما

  کشورها در تمام    کارگران  ی تینارضا  و  اعتصاب  است،  حاکم  جهان  بر  ــکارگراناز    دارانهیسرما   یکشبهره  ،یعنی ــ

تحقق آن، اهداف و قدرت نهفته در آن از   ط یاعتصاب، شرا  ۀدربار راستا و    نیهم  در. داد  خواهد  رخ  بارها  و  بارها

 . آموخت  اریبس توان یم  رو  شیپ ۀمقال
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  مترجمان   از  دارد  جا  و   است  شده  برده  بهره   هم  مقاله  نیا  ی فارس  گرید   یهانسخه  از  مقاله   نیا  ۀ ترجم  کار  در

 . میکن تشکر هانسخه آن

1400 نیفرورد  
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 اعتصاب   ۀ دربار 
 ن ی لن  ری میوالد

 هم   یصنعت  ۀمنطق  ک ی   یحت  گر ی رخ داده است. د  اد یز  اریبس   کارگرانْ  یهااعتصاب  هیروس  در  ر،یاخ  یهاسال  در

.  دارد   ادامه  وقفهیبها  بزرگ اعتصاب  یدر شهرها  نیهمچناعتصاب رخ نداده باشد.    چند که در آن    شودینم  دایپ

 ائلمس   ن یا  به  مدام  و   شیپ  از  شیب  د یبا  هاستیالیسوس  و  ی طبقات   یآگاه  یدارا  است که کارگرانِ  یع یطب  ن،یبنابرا

در   کنندهشرکت  ی هاستیالی سوس  ف یوظا  و  آنها   دهی سازمانرهبری و    ی هاروش  ها،اعتصاب  تی اهم  :بپردازند

 . آنها

  یبه طور کل   م یقصد دار  ، مانمقاله  نی. در اولمیمسائل مطرح کن  نیا  ۀ درباررا    نظراتمان از    یبرخ  میتالش دار

ضد اعتصاب در   نیقوان بر  میگذاریم دست ،دوم ۀدر مقال 4م؛یکارگر بپرداز ۀها در جنبش طبقاعتصاب تیبه اهم

  ۀ دربار   و   حال  و  گذشته  در  هیروس  در  هااعتصابدهی  و سازمان  یرهبر  روش  ۀدربار  ،سوم  ۀو در مقال  ه؛یروس

 . میسینویم رندیبگ هااعتصاب قبال  در  دیبا یطبقات  یآگاه یدارا کارگرانِ که  یموضع

*** 

اعتصاب از    شیها دهیو د   هادهی شنهر کس که    .میبده  حیتوض  هااعتصاب  گسترش  و  وقوع  ۀ دربار  دیبا  اول،   ۀوهل  در

که هر جا    شودیفوراً متوجه م   اورد یبه خاطر ب  ، هاروزنامه  ا ی  گرانی د  یهاگزارشاز    چه   ی شخص  ۀتجرب   به  چه   ،را

ندرت  . بهابدییم  گسترشو    افتدیاعتصاب اتفاق م   ،شودیم  ادیز  تعدادشانو    د نآوریبرم   سر   بزرگ  یها کارخانه

  رخ نداده اعتصاب آن   در که شود دایپ کارگر( انهزار یحت   یگاه) هاصد با  بزرگ ۀکارخان  ک ی  یحتممکن است  

که    یزمان  ازاما    ؛کم بود  هم  هاتعداد اعتصاب  داشت  وجود  هیدر روس  یکم  بزرگِ  ی هاکه کارخانه  یباشد. زمان

 ش یافزا  سرعتبه  دی جد  یشهرها  و  روستاها  در  هم  و  ی م یقد   یصنعت  مناطق  در  هم  بزرگ  یهاکارخانه  تعداد 

 شد.  شتری بها هم تعداد اعتصاب  افت،ی

 نزاع  بهمنجر    ر یناگزبه  یدار هیسرما   نظام  چون  ؟شودیم   اعتصاب  به  منجر  شهیهم  هاکارخانه  در   انبوه  د یتول  چرا

 . ردیگیم  خود به اعتصاب شکل  ریناگز نزاعِ  نیاست ا  انبوه دْیتولکه   ی زمانو  شودیم  انیکارفرما  هیعل کارگران

 . میدهیم حیتوض  باره نیا در

 
 . مقالۀ پیش رو همین مقالۀ اولی است که لنین از آن نام برده است. )توضیح مترجم(4
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از    یمتعلق به تعداد کم  رهیغ  و  دیتول  ابزار  کارخانه،   ن، یاست که در آن زم  ی اجتماع  نظام  آن  نام  یدار هیسرما

  و مجبورند   دارند،  ی کم  اریبس   اموال  ا ی  ،ندارند  یاموال  چیهمردم    ۀ که تود  یاست، در حال   دارانهیو سرما   ان اکملّ

که    کنندیم   وادارشان   و  کنندیم  استخدامکارگران را    دارانکارخانه  و  داران نیزم  .کنند  ی مزد   کار   باشند و   کارگر

  دستمزد   یزانیم  به  صرفاً  کارگران   به  دارانکارخانه  ن،ی ا  بر   عالوه  .کنند  د یتول  بازار  در  فروش  یبرا  ی محصوالت 

  ن یبر ا  اضافه  کارگر   چهآن  که  ی حال  در   کند،  نیمأت   شانخانواده  و  آنها  یبرا  را  معاش  لیوسا  حداقل  که  دهندیم

تول بنابررودیمدار  کارخانه  بی به ج   سود  شکلبه    دکنیم   د یمقدار    مردمْ   ۀتود   ،یدارهیسرما   اقتصاد  تحت  ،نیا. 

. کنندیکار م  انیکارفرما  یبرا  دستمزد  بابتبلکه    ،کنندیخودشان کار نم  ی آنها برا  ؛نداگرانی د  ۀشداستخدام  کارگرانِ

  شان سود ،چه به کارگران کمتر بدهندهر ؛کنند کم  را هادستمزد  تا  اندتالش در   شهیهم ان یکه کارفرما  است  یعیطب

 ی کاف  ی غذاشان  خانواده  یبرا  تا  ورندبیادستمزد ممکن را به دست    نیشتر یب  کنندیم   ی . کارگران سعشودیم  شتریب

 ،ن یا. بنابرهاگدا  ه یشب  نه  و  لباس بپوشند   مردم   یۀ کنند و مانند بق  یزندگ  مناسب   یهاکنند، در خانه  ه یته  و سالم 

را که به نظرش    یکارگر  تاکارفرما آزاد است   ؛دارد انیبر سر دستمزد جر  انیکارگران و کارفرما  نی ب  یدائم   ینزاع

  ی برا  تا   است  آزاد   هم  کارگر.  استکارگر    نیتر ارزان  ی جوو جست  در   ،جهینت  در  ،و   کند   استخدام  است مناسب  

مزد    نیشتریب که    یکس   یعنی   ، گرددیم   کارفرما  نیبهتر  دنبال  به  ،نیاو بنابر  کند  انتخاب  را  شیکارفرما  شدنْ  استخدام

  دهقان   دار،نیزماستخدام    در  نکهیاز ا  فارغ  و  شهردر    ایکار کند    روستادر    نکهیا  از  فارغــ  . کارگربپردازداو    بهرا  

  ر یدرگدستمزد    سر   براست و با او    ی زندر حال چانه  با کارفرما  شهیهم  ــ باشد  دارکارخانه  ا ی  مانکاریپ  ثروتمند، 

 . است

 ش یافزارو به    کارگران؟ تعداد  بزندمبارزه  به    دست  ییتنهابه  که  است  مقدور   منفردکارگر    ک ی   یبرا  ا یآ  یول

و    ملّاکان.  کنندیکارخانه فرار م  ایشهر    یبه سو   ییروستا  ینواح و از    نندینشیم  اهیس  خاک  به  دارنداست: دهقانان  

حال    دارانکارخانه شغلایآالت نیماش  آوردندر  از  را  کارگران  که  شهرکندیممحروم    شانیهاند  در  تعداد  .  ها 

 دستمزدها   شوندیم   سبب   که  اندیاگرسنه  افراد  آنها   ؛دارد   وجود   گدا  شیاز پ  شیب  روستاهاو در    کاریب  یروزافزون

  ی اگر کارگر تقاضا  .است  شدهممکن  نا با کارفرما    یانفراد  ۀمبارز   یهر کارگر  یبرا  5. شود  داده  سوق  ترنییپا   و  نییپا

 
داران از این ارتش ذخیرۀ کار برای پایین داری ضروری است. سرمایهوجود ارتش ذخیرۀ صنعتی از کارگران بیکار در نظام سرمایه .  5

کنند و در کنند، در شرایط رونق آنها را وارد بازار کار میاده می زنی کارگران شاغل استفنگه داشتن دستمزدها و کاهش توان چانه 

اند و  سرنوشت گردانند. باید توجه داشت که کارگران شاغل و کارگران بیکار، هر دو، همشرایط رکود آنها را به خیل بیکاران بازمی

Line
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 از  یادیتعداد ز  رایز   کند،یم  اخراج  را  اوندهد، کارفرما    تی رضا  دستمزد  کاهشبه    ای  داشته باشد   دستمزد مناسب

 کار کنند.  همدستمزد کم  ن یهمبا  شوندیخوشحال م  کهپشت در کارخانه هستند  مردم گرسنه

  داشته  وجود  روستاهاها و  در شهر  کاریب  ی ادیز  تعداد  شهیهم  که  باشند   دچار  یفالکت   چنان  بهکه مردم    یوقت

ده باشند، کر  حذفعرصه    از  را  ان مالکخرده  ثروتمندانْ   و  باشند  انباشته  یهنگفتثروت    دارانکارخانه  که   یقتو  ،باشد

که کارگر    شودیممکن م   دارهیسرما  یبرا  طی شرا  نیا  تحت  . شودیم   ناتوان  مطلقاً  دارهیکارگر منفرد در برابر سرما

که تا سرحد    کند  وادار  هم،را    فرزندانش  و  زن  بلکه  خودشفقط    نهواقع    در  ،را  کارگر  و  کند  سرکوب  کامالًرا  

آنها کارگران    که  م یرینظر بگ  در  را  یمشاغل  مثال   یبرا  اگر.  دهند   ی گاری مرگ تن به ب  کسببه    موفق  هنوزدر 

  ی طوالن  اندازهیب  کارِ   روز   شاهد  ،دنمقاومت نشان ده  دارانهیدر مقابل سرما   توانندیاند و نم نشده  قانون   ت یحما 

 حد   از  شیب  فشار  در کارْکه    میهست  یاساله  6  ا ی  5کودکان    شاهد  رسد؛یم ساعت    19تا    17  به  یگاه  که  ،میهست

را خواه  ینسل   ؛آورند یم   خودشان  به گرسنه  دائماً  کارگران  به  دید  میاز  گرسنگ  ج یتدرکه  مثال:  رندیمیم  یاز   .

خان  یکارگران در  برا  ۀکه  ا  عالوه   ؛کنندیم  کارمشقت    با  داران هیسرما  یخودشان    تواندیم  یکارگر  هر  ن،یبر 

  موفق   اینشان دهند    یمقاومت  دارانهیمقابل سرما  در  نتوانند  کارگران  یوقت  تا !  اوردیبه خاطر ب  یگر ید  ادیز  ی هامثال

  ار یبس  رود یم   آنان   بر   که  ی ستم  ،نشوند  کند محدود  را   انی کارفرما  ۀخودسران  اقداماتکه   ینیقوان  تی حما  کسب   به

به   کشانزحمتبر    ستم   هرگز  هم  یتیرعـارباب  ای  یداربرده  نظام  در  یحت   که  یطور  بود،  خواهد  وحشتناک

 . نبوده است اوضاعی نی چن  با یدارهی سرما  نظام  در  کارگرانستم بر  ی وحشتناک

.  زنندیم   صالیاست  فرط  از  یاهمبارز به    دست  یوضع  نیچن  به  سقوطشان  از  یریجلوگ  یبرا  کارگران  ،نیبنابرا

 به   را  آنها  هیسرما  یِگرستمکه    نندیبیماست و    ناتوان  کامالً  ،ییتنهابه  آنها،   از  ک یهر    که  نندیبیم  کارگران  یوقت

  انکارگر  اعتصابات.  زنند یم  شان ان یکارفرما  ه یعل  ان یطغ  بهبا هم دست    کند، یم  د یتهد   و از پا درآوردن   کردن   ریتحق

کارگران  گیرددرمی ابتدا  در    صرفاً   ؛ندارند  یآگاه  عملشان  علت  از  و  هستند  چه  دنبال  به که    دانندینم   اغلب . 

  ؛ نشان دهند  دارانکارخانه  به  را  شان خشم  خواهندیم  فقط .  کنندیها را خراب مو کارخانه  کنندیم  دخر  را  هانیماش

  کنند   درک   یحت  آنکه بدون    ، کنند   خالص   فرسا طاقت  یتیوضع  ازرا    خود  تا   کنند یم   امتحان   را  شان یجمع   قدرت

 . کنند مبارزه  د یبا  یزیچه چ   یو برا است اسفناک قدر آن  وضعشانچرا 

 
روزی در جمعیت شاغالن و روزی دیگر در میان داری مبارزه کنند، چرا که هر کارگر ممکن است  باید متحدانه علیه نظام سرمایه 

 بیکاران باشد. )توضیح مترجم(
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در    دارهاکارخانهو    سیپل   کهــ  گرفتخود    به  مجزا  یا هانیطغ  شکل  ابتدادر تمام کشورها خشم کارگران  

آن    هیروس اندیگویم  6«شورش»به  کشورها  تمام  در    ی هااعتصاب  موجبطرف    کی  از  مجزا  ی هاانیطغ  نی. 

 . شد خودش  ییرها یکارگر برا ۀطبق ۀجانبهمه ۀمبارز موجب گری و از طرف د  آرام شیوبکم

  دِ ید   دیبا  ابتدا  الؤس  نیا  به  پاسخ  یبرا  ست؟یکارگر چ   ۀطبق  ۀمبارز  یبرا(  کار  در  وقفه  ای)  اعتصاب  تیاهم

اعتصاب  ی تر کامل باش  از  تع  نیب  توافق  را  کارگر  مزد دست   ،می دید   که   طور  همان.  میداشته  کارفرما    ن ییکارگر و 

  ی برا  یجمع طور    به   دی است که کارگران با  واضح  ،است  ناتوانمنفرد کامالً    کارگر  ط، ی شرا  نیا   تحت  اگر،و    کند یم

 مزددست  کسب  یبرا  ا ی  دناوریب  ن ییپا  را  مزددست   ان یکارفرما  نکهیاز ا  یریجلوگ  یبرا  آنها   ؛ کنند  مبارزه  مطالباتشان

اعتصابات    ،یدار هیسرما   نظام  با  ی کشور  هر  در   که  دارد   ت یواقع  ن یا.  دهند  سازمان   را  یی هااعتصاب  ند مجبور  شتریب

 ناتوان خود را    باشند ن  متحد  که  یوقت  کارگران  ،کای و آمر  ییاروپا  یکشورها  ۀهمدر    ،جا  همه.  دهدیم   رخ  انکارگر

مقاومت   هاکارفرما  مقابل  در  توانندیم  ،اعتصاب  به   دیتهد  با   چه  اعتصاب  با  چه  ،یجمع  فقط به صورت  نند؛یبیم

  شود و هرچه  ی اندازراه  ترعیسر   بزرگ  یهاکارخانه  هرچه  ،کند  دایپ  یشتریتکامل ب  یدار هیسرما  هرچهنشان دهند.  

 دایپ  یجمع به مقاومت    یترمبرم  ازین  کارگران  ، درکنند  به  دان یم  از  شتری ب  را  خرد  دارانهیسرمابزرگ    داران هیسرما

محصوالتشان    متیق  ن یتربا ارزان  کنندیم  تالشکه    دارانهیسرما  انیمرقابت    ،ابدییم  شیافزا  یکاریب  رایز   ،کنندیم

 نوسانات   و(  بدهند  دستمزد  کمتر  هرچه  کارگران  به  شوندیمجبور م   کار  نیا  یبرا  و)  شودیم  شتریب کنند    دیرا تول

  ی کالن   یسودها  دارانکارخانه  ،است  رونق  دوران  درصنعت    یوقت.  شود یم  حادتر  7هابحران   و  دتریشد   صنعت

  کنندیم   یسع  داران کارخانهبا درگرفتن بحران،    اما  ؛افتندینم سود    نیادر    کارگرانکردن    میسهبه فکر    یول  ،برندیم

  تا   راموضوع    نیو ا  است  ی ضرور   یامر  اعتصاب   یدارهیسرما   ۀ امعج  در.  ندازندیبدوش کارگران    رب  را  ها انیز

 فقط  ؛ کنندیم   ق ی تصد  کندینم   ممنوع   رااعتصاب    یدهسازمان  شاننیقوانکه    یی اروپا  ی کشورهامردم    ۀ هم  ی حد

و   نیقوان  نیا  ۀدربار یگری )ما در فرصت د  شودیم اعمال  هنوز   اعتصاب هیعل  هانیوحش  نیقوان  که  است  هیروس  در

 .( میکنیصحبت م آنها  یاجرا

 
6. mutiny 

کنیم  کنیم. در اینجا صرفاً اشاره می ما در جای دیگر با جزئیات بیشتری بحران در صنعت و اهمیتش برای کارگران را بررسی می .  7

است و صنعت »رونق« پیدا کرده است ولی اکنون )انتهای سال خوبی پیش رفته  های اخیر در روسیه امور صنعتی بهکه طی سال 

های واضحی مبنی بر اینکه این »رونق« به بحران ختم خواهد شد وجود دارد: مشکالتی در تأمین محصوالت بازار، ( نشانه 1899

تمزد و غیره(. )توضیح  فرسا برای کارگران )بیکاری، کاهش دس، بیچارگی مالکان خرد و مصائب طاقت دارانورشکستگی کارخانه 

 لنین( 
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  ۀطبق  ۀمبارز  آغاز  ۀدهندنشان  ،است  یدار هیسرما   ۀجامع  خودِ  تیماه   از  برآمدهکه    ،اعتصاب  ،هر صورت   در

  اند مواجه  زیچ یب کارگران منفرد و    با  ثروتمند   داران هیسرما  که  ی موقع  آن   .است  یاجتماعنظام    نیکارگر بر ضد ا

  ت ی وضع  ن یا  ،شوند  متحد  هم  با  ز یچ یبکارگران    نیا  یوقت  یول   .است   کارگران  مطلق   ی بردگ   تیوضع  ۀدهندنشان

ا  ، داردن  ی ادهیفا  دار هیسرما   یبرا  ی ثروت   چی. هکند یم  رییتغ باشند    دایپ  ی بتواند کارگران  نکهیمگر  کند که حاضر 

. تا  دنکن  دیتول  یا است صرف کنند و ثروت تازه  دار هیکه متعلق به سرما  ی و مواد  لی وسا  ی را رو   شان کار  یروین

خواهند ماند    یباق  یواقع  یبردگان  مانند  ،باشند  داشته  سروکار  دارانهیبا سرما  تک تک کارگران ناچارند    که  یزمان

  ع ی مط  ریمزدبگ  خدمتکارانِ   دی برسانند و تا ابد با  سود  گرانیدائماً به د   یبه دست آوردن قرص نان   یکه مجبورند برا

 نشوند   حاضر  و   کنند  انیب  یجمع دسته  صورت  به  را  شانی هاخواسته  کارگران  یوقت  ی ول .  بمانند   یباق   بستهزبان  و

  آنها   ۀخواست  . شوندیم   یواقع  انسان   به   لیتبد   و  دهند یم  ان ی پا  شان یگبرد   به  ، شوند  میتسل  دارپول  ی ها آدم  مقابل

  در   د یبا  بلکه  باشد،   خورمفت  مشت  ک ی   کردن  ثروتمند  خدمت  در  فقط  شانزحمت  دینبا   که  است  ن یا  پس  نیز

  خواست  بردگان  آن  .کنند  یزندگ  یواقع  یها انسان  انندم  بتوانند  تا  باشد  کشندیم  زحمت  که  هم  یی آنها  خدمت

  ی زندگ   و  کار  خواهندیم  شاناز  داراننیزم  و  دارانهیسرما  که  طور  آن  خواهندیم ن  کارگران  ؛کنندیم   شدن  ارباب

  دل   در   ترس  شهیهم  اعتصاب  ،رو  نیا  از.  کنند   یزندگ  و  کار   خواهندیم  شانخود  که  طور  همان  اندلی ما   بلکه  ،کنند

 ۀ طبق  ۀ باردر  ی آلمان  ی کارگر  یهاسرود  از  ی کی   در.  شودیم   شان یبرتر  فی تضع  باعث  چون   ،اندازدیم   داران هیسرما

:  است   طور  نی هم  هم  تیواقع  در   و  « .کند  اراده  تان یتوانا  ان بازو  اگر  ،افتدیم  گردش   از  هاچرخ» :  است  آمده   کارگر

ند  ایمیعظ  نی ماش  یهاچرخ  مانند  همه  ره یغ  و  آهنراه  خطوط  آالت،نیماش  ،داراننیزم  یهانیزم   ها،کارخانه

 به   نیماش  نیا  کل .  دهدیم  مقصدشان  لیو تحو  آوردیعمل م   ،کشدیم  رون یبرا    یمختلف  حصوالتکه م   ینیماشــ

  کاالکارخانه    در   کند، یم  استخراجسنگ معدن را    زند، یرا شخم م  ن یزم  که  ی کس  د،ی آیدرم   حرکت  به  کارگردست  

  در   نیماش  کل  ،کنندیم  امتناع  کردن  کار  از  کارگران  یوقت  .سازدیآهن مکارگاه و راه  و  ساختمان  و  کندیم  دیتول

 اربابان   هاکارگران و نه آن  که  است  نیا  ادآوری   اندارهیسرما  یبرا  ی. هر اعتصابردیگیم  قرار  توقف  خطر  معرض

  ادآور یکارگران    یراب  اعتصاب  هر.  کنندیم   مطالبههرچه بلندتر    یحقوق خود را با صدا  که  یکارگرانــند  ایواقع

تنها ن  ستین  ناامیدانه  تشان یکه موقع  است  نیا   خود   یرو  هم  ی االعادهفوق  اثر  چهاعتصاب    دینی. ببستندیو آنان 

  ی عاد   ۀدور. در  اردذگیم   صنعتهمان    یهاکارخانه  ایمجاور    یهاکارخانه  کارگران  یرو  هم  و  کنندگاناعتصاب

بدون    ،شآرام با    توأم و   م   یاعتراض  چیهکارگر  را  کارفرما    کند، یکارش    اوضاعش  ۀباردر  و  شود ینم  ریدرگبا 

کارفرما    یهایبدرفتار   تمام  ؛کندیبلند اعالم م   یرا با صدا  شیهاخواسته او    ،اعتصاب  ۀدور . در  کندیمن  یصحبت
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  تمام   فکر  به  بلکه  ست،ین  شدستمزد   و  خود  فکر  به  فقط   و  کند؛یم  مطالبه  را  حقوقش  ؛شود یم  ادآوری  او  به  را

.  اند کرده  امیق  کارگران  منافع   یبرا  ها،یسختاز    هراس  بدون  و   انددهیکش  کار   از  دست او    همراه  که  است  همکارانش

 ی هافالکتکه فقط با    ییفرساطاقت  یهایسخت،  شودیم   کارگران  یبرا  یادیز  یهایسخت  به  منجرهر اعتصاب  

  شهر   از  د یتبعو    گاهیوبگاه  یهابازداشتدستمزد،    قطعگرسنه،    یهاخانوادهــ کرد  اشسهیمقا شودیم دوران جنگ  

 ان یکارفرما  با  و  کنندیکه همکاران خود را ترک م  یکسانها، کارگران به  رنج  نیتمام ا  رغمی. عل کار  و  سکونت  محل

می  ری تحق  ۀدید  هب  کنند یم  معامله عل کنندنگاه  ا  رغمی.  کارگران   ییهارنج  نیتمام  است،  همراه  اعتصاب  با  که 

 ی که برا  یافراد».  کنندیم  دایپ  یاتازه  جسارتاند  مبارزه شده  ریگدر  که  شانیرفقا  ۀمشاهد  بار  اجوهم  یها کارخانه

 8را در هم بشکنند.«   یقادر خواهند بود که قدرت تمام بورژواز  آورند یتاب م   قدر نیبورژوا ا  کیخم کردن پشت  

  معموالً  است.  یسیاعتصابات کارگران انگل  ۀبار انگلس، در  شیدریفر  سم،یالیاز آموزگاران بزرگ سوس  یکی  ۀگفت  نیا

اعتصاب    ک ی   در  که   است  یکاف ا  شودکارخانه  ز   نکهیتا  تعداد  در  فوراً  . فتدیب  راه  هاکارخانه  از  یادیاعتصاب 

م   گذاردیم   اثر  یکارگران   ی رو  چقدر   و   گذاردیم کارگران    یۀروح   رد   یم یعظ  ریثأت   عجب  اعتصاب   نندیبیکه 

  ی! هر اعتصاب برابرند  گاهیجا   در با ثروتمندان    ،هم که شده   ی کوتاه  مدت  ی برا  الاقل  ،و  ستند یبرده ن  گرید   شان یرفقا

.  ه یستم سرما  از   ییرها  یکارگر برا  ۀتمام طبق  ۀ مبارز   فکر   ، اندازدیم  مسیالیسوسفکر  به    ی لیکارگران را خ  ذهن

 باً یتقرشهر    ک ی   ایبخش از صنعت    ک ی  ای کارخانه    ک ی  کارگران  ،از اعتصاب بزرگ  قبلافتاده که    اتفاق  معموالً

  ی هاهحلق  ،اعتصاب  از  بعد  اما  ،بودند   کرده  فکر  اشدرباره  ندرتبه  یحت  و  دانستندینم   سمیالیسوس  از  یزیچ   چیه

 . اندآورده رو  سمیالیبه سوس شتریو ب شتری ب آنهاو  است شده  مرسوم اریبسکارگران  انیم  در هاانجمنو  ی ات مطالع

  آموزد یم  آنها  به  ؛سته  چه  در  کارگران  قدرت  و  انیکارفرما  قدرتبفهمند    تا  آموزدیبه کارگران م  اعتصاب

بلکه    انشخود  یِ فعل  همکاران  ایخودشان    یکارفرما   ۀدربار   فقط   که نکنند،    ۀ طبق  تمام  ان،یکارفرما   تمامفکر 

  کی نسل از کارگران    نیکه از زحمت چند  یدارکارخانه  که  ی. وقترندیکارگر را در نظر بگ  ۀو تمام طبق  دارهیسرما

مزدها را  دست  کندیم  تالش  یحت  ای  کندیم دستمزدها امتناع    هب  یزیناچ مبلغ    شیافزااز    است  کرده  انباشت  عالمه

  بر کارگران   ،کند یم  ابانیخ  و   کوچه  ۀ آوارگرسنه را    ۀکارگران، هزاران خانواد  مقاومت   صورت   در   ، دهد و  کاهش

  اتحاد خودشان و    به   فقط   دیباکارگر است و کارگران    ۀدشمن کل طبق  دارهیسرما  ۀطبق  کل که    شودیروشن م   کامالً

 
8. Frederick Engels, The Condition of the Working Class in England (Marx and Engels, Selected Works, 

Vol. II, Moscow, 1958, p. 260). 

 شود:و با مشخصات زیر در فضای مجازی هم پیدا می است  این کتاب به فارسی ترجمه شده

 . )توضیح مترجم(طبقه کارگر در انگلستان وضعفریدریش انگلس، 
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فر  کارگران  تا  کندیم  را   شتالش  تمام  دارکارخانه  معموالً  .باشند  داشته  دیام  چشم عملشان   دهد، ژست    بی را 

.  بگذارد   سرپوشاز کارگران    اشیکشبهره  بر  رشوه   چندرغازو    خرمن  سر  ی هابا وعده  و   ردیبگ  خودبه    رخواهیخ

چشم بر هم   بهرا    لهیح   نیاست ا  شیدر لباس م  یگرگ  کارگرانْ   رخواه«ی»خ  نکه یاعتصاب همواره با نشان دادن ا

 . کندیم  آب  بر نقش ی زدن

باز    هم  نیدولت و قوان  ت یبلکه به ماه  ، دارانهیسرما  ت یاعتصاب چشم کارگران را نه فقط به ماه  عالوه،به

 جا   کارگران  رخواهیخرا    شانخود  کنندیم  یسع   کهداران  کارخانه  مثل  درست  شان،دولت و نوکران  انمأمور.  کند یم

ِتب  نان یبه کارگران اطم  دارند  یسع ،  بزنند   فکر   به  زانیم   کی  به  ،عدالت  یاقتضا  به  ، یزار و دولت تزاردهند که 

کارگر  اندکارگران  و  انیکارفرما مأمور  داند،ینم  نیقوان  از   یزیچ .  ــ  یسروکاردولت    ن ابا  با  بهندارد  خصوص 

. دادستان،  شودیماعتصاب    بعدش.  کند یرا باور م  نهایا  ۀاغلب هم  ،جهینت  در  وــ  دارند  یباالتر   یهاکه پست  ییآنها

پلی دولت  مقامات م  کارخانه   مقابلدر    سربازان  اًغالب   و  سی،  کارگران  شوندیظاهر  را    شوندیم  باخبر.  قانون  که 

آوردن دستمزد    ن ییپا  یهاراه  ۀ بارهم جمع شوند و علناً در  دور مجازند که    ی قانوننظر    از   ان یاند: کارفرماشکسته

  شان ی ها! کارگران از خانهشوندیم  محسوب  مجرممشترک برسند    توافقکارگران اگر به    یول   ،کارگران بحث کنند

  یوقت   یحت  و  بنددیبخرند م  هی نس  جنساز آنها    توانندیرا که کارگران م   یی ها مغازه  سی پل  ، شوندیانداخته م  رونیب

 ی حت.  دنکن  ک ی کارگران تحر  هیعلکه سربازان را    شودیم   تالش   کنند،یم  رفتار   خشونت  بدون  و  آرام  کارگرانکه  

کارگران   در حال فرارْ  جماعتِ   به   یراندازیت   با  آنها  یوقت  و  شود یم   داده   کارگران   به   کیشل  دستور  سربازان   به

کرد   ی سپاسگزار  ی سربازانتزار از    ،صورت  ن ی)به هم  کندیم   ی قدردان  سربازان  از  خود تزار    کشند، یرا م   سالحیب

 یکه دولت تزار  شود یروشن م   ی بر هر کارگر  . کشته بودند(  1895در سال    اروسالولیرا در    یکه کارگران اعتصاب

فقط    نیقوان  که  فهمند یم. کارگران  کندیم  ریدستگ  را  کارگران  ودفاع    دارانهیاز سرما  چون  ،است  شدشمن   نیبدتر

  که   فهمندیم  ؛کنندیم  محافظت  منافع  نیا  از  دولت  نامأمور  که  فهمندیم  ؛است  شده  نوشته  ثروتمندانمنافع    یبرا

  حق   خودش   یبرا   دی با  کارگر  ۀ طبق  که   فهمندیمد؛  نرا اعالم کن  شان یازهاین  د نندار  اجازه   و   اندبسته  را  ان کارگر  دهن

را   نیقوان  که  یا یمل  لسمجحق شرکت در  و    یکارگر  یها هروزنام  چاپ  حق  نیهمچن  ،اوردیبه دست ب  اعتصاب

کارگران را باز   ان چشم  اعتصاب  که  داند یم   خوب  یلیخ  خودش دولت    . کندیم   نظارت  آنها   یاجرا  بر   و  ب یتصو

اعتصاب    جلوِهرچه زودتر    تا   کنندیم   یکار  هر  ودارند    وحشت از اعتصاب    نیچننیا  ،لیدل  نیو به هم  کندیم

 ی دارا  و کارگرانِ  هاستیالیسوس  مستمر  بی تعقدر    که  ،آلمان  کشور  یوزرا  از  ی کی  که  نبود  لیدلیب.  شود  گرفته

نما  در   ،بود  بدنام  ی طبقات   یآگاه اعتصاب    :داشت  اظهار  مجلس  ندگانیمقابل  هر   نهفته انقالب    یوالیه»پشت 
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  کارگر  ۀطبق  نکهیا  و   است  شاندشمن   دولتْ  که   کندیم   تی تقو  و  جادیا  کارگرانرا در    فهم  نیاهر اعتصاب    9«.است

 . مردم آماده کند   حقوق  احقاق منظور بهدولت  با  نبرد یبرارا  خود  دیبا

متحد باشند    یکه فقط وقت  دهدینشان م   آنهابه    ؛شوند  متحد  هم  با  که  آموزدیم  کارگران  به  اعتصاب  ،نیراببنا

کنند  دارانهیسرما  با  توانندیم م  ؛مبارزه  به کارگران  نبرد کل طبق  که  آموزدیاعتصاب   ۀ طبق  کل  هیعل  کارگر  ۀبه 

 ۀ مدرسرا »  اعتصاب  هاستی الیسوس  که  است  لیدل  نیا  به.  فکر کنند  یس یپل  ۀخودکامحکومت    هیعلدار و  کارخانه

م کارگران    یامدرسه  ،نامندیجنگ«  آن  در  برا  رندیگیم   اد یکه  دشمنانشان  با  تمام    ییرها  یکه  مردم،  تمام 

 . بجنگند  هیسرما ۀسلط ازو   حکومت  نامورأم  چنگالاز   ،کشانزحمت

  ی است، برخ   افتهی  گسترشکارگران    نی بکه اعتصاب در    ی. وقتستین  جنگ   خودِ  جنگ«   ۀمدرس»   ن،یاوجود    با

به اعتصاب،    صرفاً خود را    تواند یکارگر م   ۀکه طبق  کنندیم  تصور(  هاستیالیاز سوس  ی از کارگران )از جمله برخ

  بهبود   تواندیماعتصاب    با  صرفاًکارگر    ۀطبقکه    کنندیم   تصور  ؛اعتصاب محدود کند  ۀتیکم  ایصندوق اعتصاب  

در    یچه قدرت   نندیبیم  یوقت  یبرخ.  وردبیا  دست  به  را  اشییرها  یحت  ای  بدهد  اشیزندگ   تیوضع  در   یریچشمگ

  یکاف   فقط کارگر    ۀطبق  کنندیم   فکر   ، دارد  وجود   کوچک  ی هااعتصاب  در  ی کارگر و حت  ۀطبق  ۀمتحدان  یهااعتصاب

  دست   به  خواهندیم   حکومتو    دارانهیتا کارگران هرچه از سرما  کند  پا  بر در سراسر کشور    یاعتصاب عموم است  

بود و کارگران هنوز   نوپا کارگر    ۀکه جنبش طبق  یدر دوران  هم  گر ید  ی کشورهاکارگران    را  دهیقع   نیا.  ورندبیا

  ق ی طر  آن   ازکه    است   ییهااز راه  ی ک ی. اعتصاب  است   اشتباه  ده یعق  نیا  اما .  ندبود   کرده  مطرحبودند    تجربه یب   یلیخ

 توجه   مبارزه  شبردیپ  یهاراه  ریسا  به  کارگران  اگر  و  ست؛ی نتنها راه    یول  ،کندیم  مبارزه  اشییرها  یبرا   کارگر  ۀطبق

 اعتصاب باشد    قرار  اگر  که  است  درستاین  کارگر را کند خواهند کرد.    ۀطبق  ی هایروزیپو    شرفتیپ  سرعتنکنند،  

  ی کارگر   یهاصندوق  نیاست. ا  ازیناعتصاب    صندوق  بهکارگران در طول اعتصاب    نیتأم  یبرا  ،باشد  زیآمتیموفق

 ؛ است  برقرار  کشورها  تمام   در(  هاکارگاه  ای  ف اصنا  ، صنعت  گوناگون   یهارشتهکارگران در    یها)معموالً صندوق

را پول  ،ردیگ یم   را  آن  رد  سیپل  چون  است،  سخت  ی لیخ  هاصندوق  نیا  کردن  برقرار  هیدر روس  نجایا  یول ها 

 جاد یا  ،عتاً یطب  ؛کنند پنهان    سیپل  دی داز  را    آن  توانند یکارگران م   ، . البتهکندیم  بازداشت را    کارگران و    کند یم  فیتوق

  تصور  د ینبا  ی ول .  نکنند  پا   بر   را  آن  که  میکن  ه یتوصکارگران    به  میندار  قصدما    و   است  د یمفها  صندوق  گونهنیا

 ب لبه خود ج   کننده مشارکت  ی ادیتعداد ز  تواند یم  ،کرده  شممنوع  قانون  ی تا وقت  کارگران،  یهاصندوق  کهشود  

  د واقع نخواه   دیمف  یل یخ  کارگران  ی هاصندوق  ، است  کم  ی التیتشک  نیچن   در   تیعضو  زانیمکه    یزمان کند و تا  

 
 ای از وزیر کشور پروس، فون پوتکامر، نقل کرده است. )توضیح مترجم انگلیسی( . لنین جمله9
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به حتشد.  اتحاد  یی کشورها  یبرخ در    یعالوه،  مبالغ  آن    در  یکارگر  یها هیکه  و  دارد  وجود  در   یهنگفتعلناً 

.  استمبارزه    ی هاراه  از  یکی   که  ،اعتصاببه  کند    محدودرا    خودش   د ی نباهم    بازکارگر    ۀاست، طبق  ارشانیاخت

آنچ  بحران،  ی عنی) صنعت    کاروباردر    یمشکل  فقط  روس  امروز  همانند  تا است    الزم(  است  الوقوعبیقر  هیدر 

  پول  و  کنند  لیتعط   یوقت  چندرا    کار ست که  ا  شان چون به نفع  ،ندازندیب  راه  اعتصاب  عمد  از  یحت  دارانکارخانه

  ی اعتصاب  یهاتیفعالخود را به    د ینبا   وجه، چیه  به  ،کارگران  اوالً،  ،نی. بنابرابرسانند  تهکارگران را به   ی هاصندوق

  کامالً باشد که کارگران    زیآمتیموفق  دارد   امکان   ی صورت   در   فقط  اعتصاب  ، اًیثانمحدود کنند.    یاعتصاب  ی هاتهیکمو  

را    شانیهاخواسته  طورچ   بدانندرا انتخاب کنند،    اعتصاب  ی برا  مناسب  موقع  بتوانندباشند،    داشته  ی طبقات   یآگاه

. هنوز تعداد کنند  هیته  جزوهو    هیاعالم  آنها  قیطر  از  بتوانند  وباشند    داشته  ارتباط  هاستیالیسوس  بامطرح کنند، و  

  آرمان  نکهیا  تاکرد    تالش  آنهاتعداد    شیافزا  یبرا  وجود  تمام  با  دیبااست و    کم  یلیخ  هیدر روس  یکارگران  نیچن

است    یافه یوظ   ن یا.  آشنا شوند  کارگر  ۀطبق  ۀ و مبارز  سمی الیبا سوس  هاو آنشود    ی معرف  ان کارگر  ۀ تود  به  کارگر  ۀطبق

  ی برا   کارگر  ۀطبق  یِستیالیحزب سوس  لیتشک  با   انهمتحد  د یبا  ی طبقات  یآگاه  یدارا  و کارگرانِ  هاستیالیکه سوس

دشمن   حکومت که    دهد یم  نشانکارگران    به  م، یدی دکه    طور   همان   اعتصاب،   ،ثالثاً.  رندیعهده بگ  به  منظور   نیا

  کشورها   تمام   کارگر  ۀطبق  به  که   است  اعتصاب  ،واقع  در.  باشد   داشته  ادامه   د یبا   حکومت  ه یعل  مبارزهست و  آنها

که    طور  همان حکومت مبارزه کنند.    هیحقوق تمام مردم عل  یحقوق کارگران و برا  یکه برا   است   داده  اد ی  آرامآرام

  ۀآرمان طبق  ازدولت و    از  ح یصح  درک   ۀ اشاعبا    را   نبرد  نیا  تواند یم   یکارگر   یِستیالیسوس  حزب  فقط   ،میگفت

د ببرد  شی پکارگران    انیم  درکارگر   فرصت  در  اعتصاب  نکه یا  ۀدربار   ،ی گر ی.  روسچگونه  در  و   هیها  رهبری 

کارگرانِ  شودیم   یدهسازمان بحث   ترقیدق  کنند   استفاده  هافرصت  آن   از  دیبا   یطبقات   یآگاه  یدارا  و چگونه 

  جنگ   خود   نه  و   است   جنگ«  ۀ مدرس»  ،میگفت   ترشیپکه  همان طور  که اعتصاب،    میاشاره کن  د یبا  نجای کرد. ا  میخواه

و   توانندیم . کارگران  استکارگر    ۀجنبش طبق  ۀجنب  ک ی و فقط    مبارزه  یها راه  از  یک ی  فقط   اعتصاب  نیو همچن

اعتصاب  د یبا   را   کار   ن یا  دارندتمام کشورها    کارگران عمالً  واقع    درکه  همان طور    ،روندب  فراتر  منفرد  یهااز 

  یدارا  که تمام کارگرانِ  ی. وقتگام بردارند  کشان زحمت  تمام  یی رها  یکارگر برا  ۀطبق  تمام  نبرد   یسو  به   و  ، کنندیم

آنها در سراسر کشور   که  یوقت  ،کنند  تالش  ییرها   نیا  یکه آنها برا  یوقت  یعنی شوند،    ستیالیسوس  یْ طبقات  یآگاه

  آموزش  را   دشمنانشان  هیعل  مبارزه   یهاراه  تمام کارگران    به   تا  متحد شوند   کارگران  انیدر م   سمیالیسوس  ۀ اشاع  یبرا

  ی برا  و  حکومت  مردم از ستمِ  تمام   ییرها  یبنا کنند که برا  یایکارگر  یستیالیکه آنها حزب سوس  ی، وقتدهند

 جنبش   از   یایاساس   بخشکارگر    ۀطبق  زمان است که  آن  فقطــ  کند یم   مبارزه   هیسرما   ۀ سلطکارگران از    تمام   ییرها
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 افرازد یمبر  را  یو پرچم سرخ   کند یمکارگران را متحد    تمامکه    ی جنبش  آن   ،خواهد شد  تمام کشورها  انِکارگر  میعظ

 10«!دیشو  متحد ،کشورها تمام »کارگران : کلمات نوشته شده است نیکه بر آن ا
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