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   .ضرورت نیاحاضر تالشی است در پاسخ به  ترجمه. برگردانِ مجدد آن احساس شد

 کهن. ی

 

 

دیگر حتی یک منطقٔه صنعتی هم . اند  سالهای اخیر، تعداد اعتصابات کارگری بشدت افزایش یافتهدر روسیه ، در 

از . گیرند ها هرگز پایان نمی و در شهرهای بزرگ، اعتصاب. شود که در آن چندبار اعتصاب ُرخ نداده باشد یافت نمی

های پیشبرد آن و  ، باید اهمیت اعتصاب، شیوهها اینرو قابل فهم است که کارگراِن واجِد آگاهی طبقاتی و سوسیالیست

 .بخودشان خاطرنشان کنند -مرتبا و دائما-های مشارکت کننده در آنرا  وظایِف سوسیالیست

  در مقالٔه نخست. هایمان، پیرامون این مسایل را بطور فشرده بیان کنیم د تا بعضی از ایدهکوشیدر اینجا خواهیم 

روی بطور کلی به اهمیت اعتصاب در جنبش طبقٔه کارگر بپردازیم؛ در مقالٔه دوم ، قصد داریم تا [نوشتار حاضر]

های روسیه در آن هدایت شده  و در سومی به مسیری که اعتصاب کردخواهیم بحث  -در روسیه-ضداعتصاب  قوانینِ 

 1.پرداخت می شوند، و به برخوردی که کارگراِن واجد آگاهی طبقاتی باید اتخاذ کنند و می

را با تجارب شخصی،   هر کسی که اعتصاب. ها بیابيم در قدِم نخست باید توضیحی برای بروز و گسترش اعتصاب

ها در آنجاهایی بروز و  کند، فورا متوجه خواهد شد که اعتصاب می  ها در ذهنش تداعی گزارشات ديگران و يا روزنامه

با  –بندرت ممکن است کارخانه بزرگی . اند زیاد شده های بزرگ تاسیس و به لحاظ عددی یابند که کارخانه بسط می

آنزمان که در روسيه فقط . بیابیم که در آنها اعتصابی ُرخ نداده باشد -کارگر( و در برخی موارد حتی هزارها)صدها 

اطق هم در من-های بزرگ   بزرگ وجود داشت، تعداد اعتصابها نیز خیلی کم بود؛ اما وقتی کارخانه ٔچند عدد کارخانه

ها نیز  بسرعت شروع به رشد نهادند، تعداد اعتصاب -صنعتی قديمی و هم در شهرها و روستاهای جديدالتاسیس

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1899/dec/strikes.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/cw/volume04.htm
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye_komonisthaye_iran_enghelabiune-komonist-komonist_016.pdf
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehadiieye_komonisthaye_iran_enghelabiune-komonist-komonist_017.pdf
http://kandokav.com/issue/kandokav-103-fa/
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دهد؟ دلیلش این است  کنند، ُرخ می هایی که تولیِد انبوه می اما چرا اعتصاب همیشه در کارخانه .افزایش پیدا کردند

کند، و وقتی تولید در مقیاس وسیع صورت  ضرورتا ایجاب می که کاپیتالیسم، مبارزٔه کارگران علیه کارفرمایان را

 .دهد گیرد، این مبارزه ضرورتا به شکِل اعتصاب خود را بروز می می

 .اجازه بدهید توضیح بدهیم

شماری از  به تعداد انگشت... ها، ابزارها و غيره کاپیتالیسم، آن نظام اجتماعی است که در آن زمين، کارخانه

داران تعلق دارد، این در حالیست که تودٔه مردم چیزی در تملک ندارد و يا آنچه دارد بسيار ناچیز  مايهزمینداران و سر

کنند و  داران، کارگران را اجاره می زمینداران و سرمایه .دهد است، و از اینرو مجبور است تا خود را بمثابٔه کارگر اجاره

دار فقط آنقدر مزد به  بعالوه، کارخانه. دارند تا فالن یا بهمان کاال را بمنظور فروش در بازار تولید کنند آنها را وامی

، بمثابٔه سود [مزد]بر این  آنکه تولیِد مازاد ش را بدهد، حالا و خانواده خودپردازد که کفاِف زندگی بخورونمیر  کارگر می

بنابراين، در اقتصاد کاپیتالیستی، تودٔه مردم، کارگران استیجارِی هستند که برای . رود دار می به جیب کارخانه

 شود فهمید که تالش دائمِی  می. کنند  ازای دریافت مزد، برای کارفرمايان کار می کنند بلکه به خودشان کار نمی

. شود بپردازند، سود بيشتری عاید خودشان میمزد مزد کارگران است؛ هر چه کمتر  ن بردنِ کارفرمايان در جهت پایی

شان غذای مکفی و کامل،  در عوض، سعی کارگران بر آن است تا باالترین مزد را دریافت کنند تا بتوانند برای خانواده

ين یک مبارزٔه همیشگی میان کارگران و بنابرا. فراهم کنند -و نه بسان گدايان-مسکن خوب، و لباسی مشابه سایرین 

تر است اجاره کند، پس  کارفرمايان، بر سر مزد در جريان است؛ کارفرما آزاد است تا هر  کارگری را که بنظرش مناسب

گردد؛ و کارگر هم آزاد است تا خود را به کارفرمای دلخواهش اجاره دهد، پس سراغ کسی  سراِغ ارزانترينش می

کند، یا خود را به  صرفنظر از اینکه یک کارگر در روستا یا شهر کار می. پردازد ین مزد را به او میرود که بیشتر  می

کارفرماست، و  -در هر صورت-اش  دهد، طرِف معامله دار اجاره می کار و یا کارخانه زمیندار، دهقاِن ثروتمند، مقاطعه

 .جنگد با اوست که بر سر مزد می

: تعداد کارگران رو به افزایش  است  پیش ببرد؟ را بتنهايی به  فرد ممکن است که این مبارزهاما آيا برای يک کارگِر من

داران  زمینداران و کارخانه. ها هستند خرابی و فرار از روستا و روان شدن از ده به شهر و کارخانه دهقانان در حال خانه

در شهرها، تعداد بیکاران رو به افزایش است . قاپند ان میآالتی هستند که کاِر کارگران را از آن در حال بکارگیری ماشين

در چنین . ]برند تر می تر و پایین اند، سطح مزدها را پایین شود؛ و آنها که گرسنه و در دهات بر تعداد گدایان افزوده می

کند  سبی طلب میکارگری که مزد منا. تنه علیه کارفرما بجنگد شود تا یک غيرممکن می[ منفرد]برای کارگر [ شرایطی

 زیادی بیرون  ٔمردمان گرسنه! برو بيرون: شود کارفرما روبرو می دهد، با این پاسِخ  و یا به کاهش مزد رضایت نمی

 .تر کار کنند منتظرند و خوشحال خواهند شد تا با مزد پایین

ا وجود دارد، و وقتی شود که هميشه تعداد زيادی بيکار در شهرها و روستاه خراب می وقتی اوضاِع مردم بقدری 

شوند، کارگر منفرد ـ در برابر  اندوزند و خرده مالکان توسط ميليونرها له می داران ثروتهای عظیم می کارخانه

بشکند،  شود تا کارگر را کامال درهم دار مقدور می نوقت است که برای سرمايهآ. ماند می قدرت مطلقا بی -دار سرمایه

برای نمونه، اگر در مشاغلی که کارگران موفق . کاِر بردگی بکشد -نه فقط از او بلکه از زن و فرزندانش-و تا حد مرگ 

اندازه طوالنی  شاهد ساعات کار بیداران نیستند،  اند تا حمايت قانون را کسب کنند و قادر به مقابله با سرمایه نشده

ساله، و نسلی از کارگران دائما گرسنه هستیم که در  ٦يا  ٥فرسای کودکان  طاقت، کاِر (ساعت در روز٧١تا  ٧١حتی )

داران جان  خودشان برای سرمايه کارگرانی هستند که در خانهٔ   اش نمونه. حال مرِگ تدريجی از گرسنگی هستند

 ! تواند موارد مشابه دیگر را بخاطر بیاورد کارگری میکنند؛ بعالوه، هر  می



 در باره اعتصاب 3

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

رعیتی نیز علیه کارگران -داری و ارباب  شود حتی در دورٔه برده می ستِم دهشتناکی که در کاپیتالیسم بر کارگران روا

کارفرمايان  نی که اقدامات خودسرانهٔ یانو شد؛ بویژه اگر که کارگران قادر به مقاومت نباشند، و از حمایت ق ِاعمال نمی

ای را آغاز  پس برای درنیافتادن به این درجه از خواری، کارگران مبارزه مأيوسانه .نصیب باشند ، بیسازند را محدود می

کند، شروع  شان می قدرت هستند و ستِم سرمايه، تهديد به نابودی یابند که بتنهايی کامال بی و وقتی درمی. کنند می

 . شوند د و اعتصابات کارگری آغاز مینماین رفرمايان میجمعی علیه کا به طغياِن دسته

شان آگاه نیستند؛ لذا بسادگی به  اقدام  دالیلدانند درپی کسِب چه چیزهایی هستند، به  در ابتدا کارگران غالبا نمی

دارها نشان دهند؛  شان را به کارخانه خواهند خشم آنها فقط می. پردازند ها می ها و تخریب کارخانه شکستن ماشين

آنکه هنوز بفهمند چرا در چنین  بی غيرقابل تحمل آزمایش کنند، شان را برای خالصی از اين وضعيِت  نيروی جمعی

در کلیه کشورها، خشم کارگران در ابتدای امر، . برند و برای چه چیزی بايد جهد کنند ای بسر می دانهموقعيِت نومي

های  اين شورش. گذاشتند" طغیان"داران بر آن اسم  در روسیه، پليس و کارخانه -های منزوى ظاهر شد به شکل شورش

ند و از سوی ديگر، به مبارزات شو  ر مینجمآميز  صلحکمابیش های  به اعتصابیی کشورها، از سو  کلیهدر منزوى، 

 . جانبٔه طبقٔه کارگر برای رهایی همه

چه اهمیتی در مبارزٔه طبقه کارگر دارد؟ برای پاسخگویی به این سئوال بايد یک تصوير ( یا تعطیل کار)اعتصاب 

تر ديديم، مزِد یک کارگر براساس توافِق بعمل آمده میان کارگر و  همانطور که پیش. تر از اعتصاب رسم کنيم کامل

قدرت است، پس طبیعی است که  گِر منفرد کامال بیتحت چنین شرايطی، دیدیم که کار . شود کارفرما تعيين می

هایی را برای ممانعت از کاهش  اعتصاب مجبورند تاشان مبارزه کنند، و  های بطورجمعی برای خواستباید کارگران 

کارگری جریان  اتواقعيت این است که در هر کشور کاپیتالیستی، اعتصاب. سازمان دهند شانمزدباالبردن یا و مزد 

و کنند؛ و  قدرتی می همه جا، در همٔه کشورهای اروپايی و آمريکا، آنزمان که کارگران متحد نيستند، احساس بی. دارد

فقط زمانی قادرند در مقابل کارفرما مقاومت نشان دهند که بطور جمعی، اقدام به اعتصاب یا تهدید به اعتصاب 

 . کنند

داران  سرمایه شوند، و هرچه خرده های بزرگ سریعتر برپا می کند، و هرچه کارخانه هرچه کاپیتالیسم بیشتر رشد می

شوند، به همان نسبت نیاز به مقاومت  بيرون انداخته میاز صحنه های بزرگ  بیشتر و بیشتری توسط کاپیتالیست

ی که درصدد تولید اجناِس اندار  سرمایهيابد، رقابت بین  گردد، چرا که بيکاری افزایش می تر می جمعِی کارگران عاجل

، (به اين منظور آنها مجبورند تا هرچه ممکن است مزد کمتری به کارگران بپردازند)گیرد  ارزانتر هستند، شدت می

داران سودهای  وقتی صنعت رونق دارد، کارخانه 2.ندشو  ها حادتر می د و بحرانگرد  تر می نوسانات صنعتی برجسته

داران سعی  شود، کارخانه افتند؛ اما وقتی بحران آغاز می کت دادن کارگران در سود نمیولی بفکر شرا  ،برند کالن می

تا جوامع اروپایی  لزوِم اعتصاب در جامعه کاپیتالیستی، توسط آحادِ . کنند تا ضررها را به پای کارگران بنویسند می

نیستند؛ تنها در  اعتصابزماندهی سا برسمیت شناخته شده که قوانين اين کشورها قادر به ممنوعیِت آنقدر وسیع 

در فرصت دیگری به این قوانین و کارکردشان )االجراست  همچنان الزم ،وحشيانه علیه اعتصاب روسيه است که قوانينِ 

 (. خواهیم پرداخت

نشانٔه شروِع مبارزات طبقٔه کارگر علیه سیستِم  -خیزند کاپیتالیستی برمی  که از ماهیت جامعه-ها  بهرحال، اعتصاب

گردد، شرایط از بردگِی مطلق  میداِر ثروتمند با کارگران منفرد و فاقد ِملک رودرو  وقتی سرمایه. اجتماعی هستند

ثروت بدرد . کند شوند، شرایط تغيير می چيز باهم متحد می بی ولی وقتی همین کارگرانِ . کند کارگران حکایت می

خورد اگر که نتواند کارگرانی را بیابد که حاضر باشند تا نيروی کار خود را روی وسائل و موادی که به  دار نمی سرمايه
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داران  نفرد با سرمايهتا زمانی که کارگران مجبورند تا بطور م. ای توليد نمایند او تعلق دارند صرف کنند و ثروت تازه

دیگران کارکنند تا قرص نانی به  اقی خواهند ماند که دائما باید برای سودرسانی بهای ب معامله کنند، بردگان واقعی

کارگران  که اما وقتی. اِی مطیع و خاموش باقی بمانند خدمتکاراِن اجاره باید تا ابد کهرند، بردگانی و بیاچنگ 

شان خاتمه  به بردگی[ گویی]دهند،  خرپولها نمی کنند و تن به سرسپردگیِ  بيان میجمعی خواستهای خود را بطور 

کنند که کارشان صرفا نبايد در خدمت  شروع به طرح این خواست میو شوند،  میبدل به انسان و ند، بخش می

بتوانند که کنند تا  که کار میبشود هم آنانی مشمول حاِل خور شود، بلکه بايد  شماری مفت انگشت تر کردنِ  غنی

خواهند  میو کنند،  شدن می کشیدن خواسِت ارباب بردگان شروع به پیشپس، . همچون انسانهای واقعی زندگی کنند

خواهند کار و زندگی  ، بلکه آنطور که خود کارگران میتوقع داشتند ها دیگر نه آنطور که زمینداران و کاپیتالیست

 .برد ال میو شان را زير س ، چرا که برتریترساند میرا داران  ميشه سرمايهاز اینرو اعتصاب ه. کنند

ايستاد، اگر که بازوان  همه چرخها از گردش بازخواهند : "طبقٔه کارگر آمده در يک سرود کارگری آلمانی، در بارهٔ 

ماشينها، راه آهن و غيره  ها، زمينهای زمینداران، کارخانه: در عالم واقعيت نیز چنین است". نيرومندتان اراده کند

نشاند،  کند، به تولید می ماشينی که مواد مختلف را استخراج می-همه بمثابٔه چرخهای يک ماشين عظيم هستند 

کارگری که شخم . آید بحرکت درمی کارگر کلیت اين ماشين توسط. دهد کند، و تحويِل مقاصدشان می پردازش می

تاسیس آهن  سازد، کارگاه و راه پردازد، خانه می کند، و درون کارخانه به تولید کاال می زند، فلزات را استخراج می می

هر اعتصابی به یاد . کند کنند، کلیت این ماشین، تهدید به ایستادن می وقتی کارگران از کار امتناع می. اندازد راه می

اند؛ کارگرانی که با صدای بلندتر و باز  که اربابان واقعی -و نه آنان-آورد که این کارگران هستند  داران می سرمایه

شان ناامیدکننده  که موقعیت کند میخاطرنشان هر اعتصاب به کارگران . کنند هایشان را مطالبه می بلندتر خواست

های  کارخانه کنندگان و نیز بر کارگرانِ  گرفی بر اعتصابببينيد اعتصاب چه تأثير ش. نیست، که آنان تنها نيستند

 . های همان شاخه از صنعت دارد مجاور و يا کارخانه

شود  دهد، با کارفرما درگیر نمی آميز است، کارگر کارش را بدون غرولند انجام می در زمانهایی که اوضاع عادی و صلح

کند،  هایش را با صدای بلند اعالم می اب، کارگر خواستاما هنگام اعتص. کند و راجع به شرایط خودش بحث نمی

کند، و دیگر نه صرفا به  نماید، هر آنچه را که حقش است مطالبه می های کارفرمایان را یادآوری می استفاده همٔه سوء

از  کند که همراه با او ابزار کار را زمين گذاشته و بدون واهمه همکارانش فکر می خودش و مزدش بلکه به همهٔ 

های زيادی را برای کارگران بهمراه  هر اعتصاب، محروميت .اند ها، برای پیشبرد اهداف کارگران بپاخاسته محروميت

درآمدی،  های گرسنه، بی خانواده: آورد، محروميتهای وحشتناکی که فقط با مصایِب جنگ قابل مقايسه هستند می

به عليرغم همٔه این رنجها، کارگران، . شان در آنجاستکار محل  و  از شهری که خانه بازداشت در غالِب موارد و تبعید

عليرغم همٔه رنجهايی . نگرند کنند، به ديدٔه تحقیر می که صف اعتصابیون را ترک و با کارفرمايان مصالحه میکسانی 

اند،  ر مبارزه شدهدرگیپیگیرانه های مجاور، از مشاهدٔه رفقايشان که  کارخانه د، کارگرانِ آور  میه همراه که اعتصاب ب

 . ندابی می  ای شهامت تازه

مردمانی که اینقدر تحمل : "يکی از آموزگاران بزرگ سوسياليسم، انگلس، در بارٔه اعتصابات کارگران انگليس گفت

غالبا . 3"یک بورژوای منفرد را خم کنند، قادر خواهند بود تا قدرت همه بورژوازی را درهم بشکنند کمر دارند تا 

واقعا اعتصاب . دمایبسیار دیگر سرایت ن هایِ  تا فقط یک کارخانه اعتصاب کند تا اعتصاب فورا به کارخانهکافیست 

تواند بر روحیه سایر کارگران بگذارد، وقتی که آنها  تواند داشته باشد، چه تاثیری می چه تاثیر اخالقی شگرفی می

 !بینند می -بطور موقتیفعال  حتی–آنها با ثروتمندان را  شوند و برابر شدنِ  بردگی رفقايشان می شاهد پایان بخشیدنِ 
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کلیِت طبقٔه کارگر برای  انديشٔه مبارزهٔ  کند؛ به ذهن کارگران تحمیل میهر اعتصابی، قویا انديشٔه سوسياليسم را 

يک کارخانٔه معین، يا يک شاخٔه  غالبا اتفاق افتاده که تا پیش از یک اعتصاب بزرگ، کارگرانِ . رهایی از ستم سرمايه

ده بودند؛ اندیشیو حتی بندرت به آن  هدانست مشخص، چيزی راجع به سوسياليسم نمی ویژٔه صنعتی، و يا يک شهرِ 

شان بسیار معمول شده و تعداد بيشتر و بيشتری از   های مطالعاتی دربین ولی بعد از اعتصاب، گروهها و انجمن

آموزد تا دریابند که قدرت کارفرمايان و قدرت کارگران از کجا  اعتصاب به کارگران می. اند کارگران سوسياليست شده

شان فکر نکنند، بلکه به همٔه  خیلی نزدیک آموزد که صرفا به کارفرمای خودشان و يا همکارانِ  آید؛ به آنها می می

داری که از حاصِل رنج چند نسل از  خانهوقتی کار . دار و کّل طبقٔه کارگر بیاندیشند کارفرمايان و کّل طبقه سرمايه

کند و يا حتی در پی کاهش مزدشان  کارگران، ميليونها انباشته ولی با اینحال از باالبردِن جزئی مزد کارگران امتناع می

گران اندازد، برای کار  هزاران خانوادٔه گرسنه را به خیابان میو او ایستند،  آید، و وقتی که کارگران در برابرش می برمی

توانند  دشمِن طبقٔه کارگر است، و کارگران صرفا می -بمثابه یک کّل –شود که طبقٔه کاپیتالیست  کامال روشن می

تمام تالشش را  -در پوشش یک خیرخواه–دار  افتد که کارخانه غالبا اتفاق می. بخودشان و اقدام متحدشان اتکا کنند

های دروغين پنهان  و یا دادن وعده [آبگوشت]با دعوت به سوپ  گیرد، و استثمارش را برای فریب کارگران بکارمی

شان گرگی   "خیرخواه"دهد که  کند و به کارگران نشان می اعتصاب، همواره این فریبکاریها را آنی افشا می. کند می

 .است در لباس ميش

نسبت به ماهیت حکومت و بلکه  نا دار  گوش کارگران را نه تنها نسبت به ماهیت سرمایه و  بعالوه، اعتصاب چشم

و  حکومتکنند تا ُپز خيرخواهی بدهند، مأمورين  داران سعی می همانطوریکه کارخانه. کند قوانين نيز بازمی

کنند تا به کارگران اطمينان دهند که تزار و حکومت تزاری، بنا به اقتضای قانون، هم به  شان نیز تالش می ایادی

 حکومتداند، با مأمورين  کارگر از قوانين چيزی نمی. دهند اهمیت می [اندازهبه یک ]کارفرمايان و هم کارگران 

بعد اعتصاب . کند و نتيجتا اغلب همه این حرفها را باور می ؛های باال دارند تماسی ندارد، بویژه آنهايی که ُپست

یابند که  کارگران درمی. وندش کارخانه، پليس و غالبا نيروی انتظامی در کارخانه ظاهر می دادستان، بازرِس . شود می

کارفرمايان قانونا مجازند که گردهمایی داشته باشند و بطورعلنی : اند شکنی کرده این خودشان هستند که قانون

 !شوند بردِن مزد کارگران بحث کنند، اما  اگر کارگران به يک توافق مشترک برسند، مجرم تلقی می دربارٔه راههای پایین

کند که کارگران امکان  شوند؛ پليس اقدام به تعطیلی فروشگاههایی می یشان بیرون انداخته میها کارگران از خانه

که کارگران زمانی حتی  ،شود تا سربازان را علیه کارگران تحریک کنند تالش می[ بعالوه]خرید نسيه از آنها را داشتند، 

د تا به کارگران شليک کنند؛ و وقتی کارگراِن شو  حتی به سربازان دستور داده می .رفتار آرام و صلح آميزی دارند

به همان ترتیبی که تزار از )فرستد  ُکشتند، تزار شخصا برای نيروی انتظامی تقدیرنامه می غیرمسلِح و در حال فرار را 

 شود که حکومت تزاری، بر هر کارگری روشن می[ به این ترتیب(. ]تشکر کرد ٧٩١٥گران ياروسالو، در  قاتلین اعتصاب

کارگران شروع به . بندد پای کارگران را می و  کند و دست داران دفاع می بدترين دشمن اوست، چونکه از سرمايه

از منافع  حکومتاند، که مأموريِن  تنظیم شده ان دار  کنند که قوانين صرفا در جهت منافع سرمایه فهميدن می

هایش را نداشته باشند، که  زنند تا اجازٔه طرح خواست می بند کنند؛ که بر دهان کارگران پوزه حراست می نا دار سرمایه

طبقه کارگر خودش بايد حق اعتصاب را بدست بیاورد، که خودش باید حِق انتشار نشریه کارگری را کسب کند، و حق 

. کند شان نظارت می مشارکت در مجلس ملی را بدست بیاورد؛ همان مجلسی که قوانین را تصويب و بر اجرای

کند؛ به همين دليل هم است که از اعتصاب  گوش کارگران را بازمی و  داند که اعتصاب چشم بخوبی میحکومت، 

- پروسبی دليل نبود که یکبار يک وزیر داخلی . دساز  شند تا متوقفز  هرکاری میدست به کند و  اینطور وحشت می

در پس هر اعتصاب، : "در برابر نمايندگان مردم گفت -بود همستمر سوسياليستها و کارگراِن آگاه شهر  پيگردِ  در که 
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 ،دهد که حکومت هر اعتصاب این درک را در کارگران تقویت و تکامل می. 4"هیوالی انقالب در کمین است

بنابراین،  .دنمایها آماده  بايد خود را برای مبارزه عليه حکومت و برای حقوق توده میکارگر  شان است و طبقهٔ  دشمن

ن بجنگند ادار  دهد که صرفا زمانی قادرند عليه سرمایه آموزد تا متحد شوند؛ به آنها نشان می صاب به کارگران میاعت

داران و عليه حکومت  آموزد که به مبارزٔه کّل طبقٔه کارگر علیه کّل طبقٔه کارخانه که متحد باشند؛ به آنها می

. نامند می" مدرسٔه جنگ"ها، اعتصاب را  سوسياليستبه همين دليل هم است که . استبدادی پلیسی فکر کنند

آموزند چگونه برای آزاد سازِی همه مردمان، و همٔه اردوی کار از یوِغ مقامات  میای که در آن کارگران  مدرسه

وقتی اعتصاب بین کارگران . خوِد جنگ نيست" مدرسٔه جنگ"اما  .دنجنگشان ب یوغ سرمایه، با دشمناناز و  حکومتی

کنند که طبقٔه  این باور می[ پروراندن]شروع به ( ها از جمله برخی سوسياليست)شود، بعضی از کارگران  می مرسوم

تواند خودش را به اعتصاب، صندوق اعتصاب، و يا انجمِن اعتصاب محدود کند؛ که طبقه کارگر صرفا  کارگر صرفا می

وقتی . اش بهبود ایجاد کند رهایی شرايِط  زندگی و حتیاوضاِع توجهی در  تواند بطور قابل با توسل به اعتصاب می

های کوچک نهفته است، به این  یابند که چه قدرتی در طبقٔه کارگِر متحد و حتی همان اعتصاب بعضی کارگران درمی

غلطتند که صرفا کافیست تا طبقٔه کارگر یک اعتصاب عمومی در سرتاسر کشور سازمان دهد تا همٔه  تصور درمی

اين ايده، ضمنا توسط کارگراِن کشورهایی بیان شده که در آنجاها . داران و حکومت بگيرد ش را از سرمايهمطالبات

 .اين یک ایده اشتباه است. ندا زیادی نیاندوختهتجربه  کارگران هنوز و  هجنبِش طبقٔه کارگر در مراحل ابتدایی بود

، اما این تنها راه نيست؛ و اگر کارگران استکارگر  طبقهٔ بخِش  رهاییمبارزات پیشبرِد  از راههای يکیاعتصاب 

 .شان را به سایر راههای پیشبرِد مبارزه معطوف نکنند، رشد و موفقیِت طبقه کارگر را ُکند خواهند کرد توجه

این . این حقیقت دارد که برای توفیِق اعتصاب، صندوِق اعتصاب الزم است تا کارگران را در طوِل اعتصاب تأمين کند

معموال در کلیه کشورها ( ها های مختلف صنعت، تجارت يا کارگاه صندوقهای کارگراِن شاخه)های کارگری  دوقصن

گیرد، پول صندوق را  اين کار بویژه دشوار است، زیرا پليس رّدش را می -یعنی روسيه-وجود دارند؛ ولی در اينجا 

نرا از چشم پليس پنهان نگه دارند؛ و طبيعتا سازمان دادن البته کارگران قادرند آ. کند توقیف و کارگران را دستگیر می

اما نبايد تصور کنیم که . العاده باارزش هستند، و ما قصد نداریم علیه تدارک آنها تبلیغ کنيم چنین صندوقهایی فوق

عداد تواند اعضای زیادی جلب کند، و تا زمانی که ت صندوق اعتصابی که با مانِع ممنوعیت قانونی روبروست، می

بعالوه، حتی در کشورهايی که . اعضای چنین تشکیالتی کم باشد، صندوق کارگری چندان سودی نخواهد داشت

تواند  کنند و مبالغ هنگفتی در اختيار دارند، باز هنوز طبقه کارگر نمی های کارگری فعالیت علنی می اتحاديه

صنعت [ امورات]یک وقفٔه موقت در تا ست کافیچون فقط . اتیش را صرفا به اعتصاب محدود کند های مبارز  شیوه

داران حتی عمدأ  کارخانه[ در آنصورت] بیافتد؛( شود مثل یک بحران، همان چیزی که دارد به روسيه نزديک می)

از اینرو . اندازند، چونکه به نفع آنهاست تا برای مدتی کار را تعطيل کنند تا صندوق کارگران تهی شود اعتصاب راه می

دومأ . های اعتصاب محدود کنند توانند تحت هيچ شرايطی خود را به اقدامات اعتصابی و انجمن کارگران نمی

، و قادرند باشندکافی برخوردار  تواند با موفقيت روبرو شود که کارگران از آگاهی طبقاتیِ  نجایی میصرفا آ اعتصاب

ها  شان را مطرح سازند، و با سوسياليست های دانند چگونه خواست زماِن مناسب برای اعتصاب را انتخاب کنند، و می

چنين کارگرانی هنوز در روسيه . سترسی پیدا کنندها و جزوات د توانند به اطالعيه تماس دارند و از طریق آنها می

  شمارند، هر تالشی باید صورت بگیرد تا بر تعداد چنين کارگرانی افزوده شود تا از این طریق اهداف طبقه انگشت

است ای  اين وظيفه. ها شناسانده شود، و آشنایی آنها با سوسياليسم و مبارزه طبقٔه کارگر امکانپذیر گردد کارگر به توده

کردن آن، سوسياليستها و کارگراِن آگاه بايد مشترکا و از طریق تاسیس حزب سوسياليستِی طبقٔه کارگر  که برای متحقق

شان حکومت است و  دهد که دشمن تر ديديم، به کارگران نشان می سومأ اعتصاب، همانطور که پیش. به پیش ببرند
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همٔه کشورها  اقع، این اعتصاب است که بمرور به طبقه کارگرِ در و . باید علیه حکومت سازمان داده شود  مبارزه

همانطور که گفتیم صرفا . علیه حکومت مبارزه کنند -بطور عام–ها  آموخت که برای مطالبات کارگری و حقوق توده

 تواند این مبارزه را به پیش ببرد؛ آنهم از طریق تبلیغ و جاانداختن یک حزب سوسیالیستی کارگران است که می

 .مضموِن واقعی حکومت و اهداف طبقه کارگر

بردارِی کارگراِن آگاه از  در فرصت ديگر، بطور اختصاصی راجع به چگونگی پیشبرد اعتصابات در روسيه و نحؤه بهره

است نه " مدرسه جنگ" -همانطور که فوقا گفتيم-اينجا الزم است اشاره کنيم که اعتصاب . آنها بحث خواهيم کرد

کارگران بايد از . اعتصاب صرفا یکی از ابزارهای مبارزه، و تنها يک جنبه از جنبش طبقه کارگر استخود جنگ، و 

اعتصابهای منزوی فراتر بروند، و به مبارزٔه کلیِت طبقه کارگر برای رهایِی همٔه اردوی کار بیاندیشند، همانطور که 

 . اند چنین کرده -در عمل-کارگران همه کشورها 

ه کارگراِن آگاه سوسياليست شوند، یعنی وقتی برای رهایی بکوشند و بمنظور تبلیغ و ترویج هنگامى که کلی

سوسياليسم در بین کارگران و بمنظور آموزاندِن همٔه راههای مبارزه با دشمنان به کارگران، در سراسر کشور متحد 

مردم از ستم حکومتی و رهایی همٔه  شوند، هنگامى که حزب سوسياليستی کارگری بناکنند تا مبارزه برای رهایی کل

کارگران از يوغ سرمايه را به پیش ببرند، فقط در آنصورت است که طبقٔه کارگر به یک جزء جدایی ناپذیر از آن جنبش 

عظيم کارگری، متشکل از کارگران همه کشورها بدل خواهد شد؛ جنبشی که همه کارگران را به زیر پرچمی متحد 

 !"کارگران همٔه کشورها متحد شويد: "قش بستهمیکند که بر روی آن ن
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 ۷۰۲ص " نگاه کنید به  نامه به ادیتور)نوشت   Rabochaya Gazetaرا لنین در زمان تبعیدش برای « در بارٔه اعتصاب» 

لنینیسم تنها همین مقاله موجود بوده و بخشهای دوم و سوم وجود -در آرشیو انستیتوی مارکسیسم(. از همین جلد از مجموعه آثار
  . نداشته و اصال معلوم نیست که نوشته شده باشند
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اینجا صرفا خاطرنشان . اهمیت آن برای کارگران خواهیم پرداخت ما در جای دیگر به تفصیل به موضوع بحران در صنعت و  

در )اند؛ ولی از هم اکنون  داشته" رونق"کنیم که در طول سالهای اخیر، امورات صنعتی روسیه خوب پیش رفته و صنایع  می
شواری در بازاریابی کاالها، د: با یک بحران به پایان خواهد رسید" رونق"شوند که این  های روشنی دیده می نشانه( 9911اواخر 

[. اند از آن جمله( ]بیکاری، کاهش مزد و غیره)مالکان و شرایط وحشتناک کارگران  خرابی ُخرده داران، خانه ورشکستگی کارخانه
 لنین

 F. Engels, The Condition of the Working Class in England 3 
1958, p. 260) , Vol. II, Moscow,Selected Works (Marx and Engels, 
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 .است von Puttkamerنقل قول از وان پوتکمار  


