
  ل دموکرات روسيهابرنامه حزب کارگر سوسي
  
  
   ١٩٠٣ اوت ١
  

توسعه بازرگانی چنان روابط نزديکی بين مردم جهان متمدن ايجاد کرده که جنبش عظيم رهايی پرولتاريا بايد بين 
  . شد و از مدتها قبل چنين شده است المللی می

  
ز ارتش جهانی پرولتاريا، همان هدف نهايی  اسوسيال دموکراسی روسيه با در نظر گرفتن خود به عنوان بخشی

  .های ديگر کشورها را دنبال می کند سوسيال دموکرات
  

  .اين هدف نهايی به وسيله ويژگی جامعه بورژوايی معاصر و سير توسعه آن تعيين می شود
  

رين بخش وسايل بيشترين و مهم ت. ويژگی عمده اين جامعه توليد کااليی مبتنی بر روابط توليدی سرمايه داری است
 دارد، در حالی که اکثريت قريب به اتفاق جامعه شامل توليد و مبادله کاالها به طبقه کوچکی از معدود افراد تعليق

پرولتاريا و نيمه پرولتاريايی است که جايگاه اقتصادی آنها مجبورشان می کند تا به طور مداوم يا متناوب کار خود 
، اجير سرمايه داران شوند و با کار خويش درآمد طبقات باالی جامعه را ايجاد را بفروشند و يا، به عبارت ديگر

  .کنند
  

های توليدی   که بر اهميت اقتصادی بنگاهقلمرو تحت تسلط روابط توليدی سرمايه داری با پيشرفت دايم تکنولوژی،
بدين ترتيب بخشی از . يابدبزرگ می افزايد و توليد کنندگان کوچک مستقل را تضعيف می کند، دايمًا گسترش می 

اقتصادی بقيه کاهش يافته که در -توليد کنندگان کوچک مستقل به پرولتاريا تبديل شده و عملکردهای اجتماعی
  .بعضی موارد وابستگی کمابيش کامل، آشکار و شديد به سرمايه پيدا می کند

  
ر توليد و گردش کاال از نيروی کار زنان و به عالوه همين پيشرفت تکنولوژی، سرمايه داران را قادر می سازد تا د

پيشرفت تکنولوژی منجر به کاهش نسبی نيازهای از سوی ديگر، از آنجا که . کودکان هر چه بيشتر استفاده کنند
مديريت به نيروی کار انسانی می شود، عرضه کار به ناچار از تقاضا پيشی می گيرد و در نتيجه وابستگی کار 

  .ميزان استثمار افزايش می يابدمزدبری به سرمايه و 
  

وضعيت فوق در جوامع بورژوايی، در کنار رقابت شديد فزاينده بين اين کشورها در بازار جهانی، فروش کاالها را 
های صنعتی کمابيش  اضافه توليدی که در شکل بحران. می کندهای دايمًا متزايد توليد می شود، مشکل  که در کميته

 دوره های هر بار کمابيش طوالنی تر رکود صنعتی متظاهر می شود، بيانگر نتيجه گريز ناپذير حاد و به دنبال آن در
ها و دوره های رکود صنعتی به نوبه خود توليد کنندگان  بحران. رشد نيروهای مولده در جامعه بورژوايی است

هر چه ی بيشتر می کند و کوچک را باز هم بيشتر خانه خراب می کند، وابستگی کار مزدبری به سرمايه را حت
  .سريع تر به خانه خرابی نسبی و حتی گاهی مطلق وضعيت طبقه کارگر منجر می شود

  
ابرابری نپيشرفت تکنولوژی، که بيانگر افزايش بارآوری کار و رشد ثروت اجتماعی است، باعث افزايش بنابر اين 

گی نامطمئن تر، افزايش بيکاری و محروميت اجتماعی در جامعه بورژوايی، تعميق شکاف بين دارا و ندار، زند
  .های هر چه وسيع تر توده های زحمتکش می شود های گوناگون برای بخش

  
اما هر قدر که تمام اين تضادهای ذاتی جامعه بورژوايی رشد و توسعه می يابد، نارضايتی توده های زحمتکش و 

اش با استثمارگران  افزوده شده و مبارزهگی پرولتاريا از نظم موجود نيز رشد يافته، بر تعداد و همبستستم کشيده 
در عين حال پيشرفت تکنولوژی، که وسايل توليد و توزيع را متمرکز کرده و فرايند کار را .  می شودهر چه شديدتر

های سرمايه داری اجتماعی می کند،هر چه سريع تر شرايط مادی برای جايگزينی روابط توليدی سرمايه  در بنگاه
. ی را با روابط توليدی سوسياليستی، به عبارت ديگر شرايط مادی برای وقوع انقالب اجتماعی را ايجاد می کنددار

های جنبش سوسيال دموکرات بين المللی، به مثابه سخنگوی آگاه جنبش  انقالبی که بيانگر هدف نهايی تمام فعاليت
  .طبقاتی پرولتاريا است

  
و با گزين کردن مالکيت اجتماعی وسايل توليد و توزيع به جای مالکيت خصوصی انقالب اجتماعی پرولتاريا با جاي

برقراری سازمان برنامه ريزی شده فرايند توليد اجتماعی، به طوريکه رفاه و رشد همه جانبه تمام افراد جامعه را 



ا می سازد، زيرا به جامعه را ملغی کرده و بدين وسيله تمام بشريت ستم کشيده را رهتضمين کند، تقسيم طبقاتی 
  .تمام اشکال استثمار بخشی از جامعه توسط بخش ديگر پايان می بخشد

  
شرط ضروری برای اين انقالب اجتماعی ديکتاتوری پرولتاريا است، يعنی تسخير آن قدرت سياسی توسط پرولتاريا 

  .کندکه او را قادر می سازد هر گونه مقاومت از جانب استثمارگران را سرکوب 
  

يفه برای خود که پرولتاريا را قادر به تحقق رسالت تاريخی بزرگش يال دموکراسی بين المللی، با تعيين اين وظسوس
سازد، وی را در يک حزب سياسی مستقل مخالف با تمام احزاب بورژوايی متشکل می کند، تمام نمودهای مبارزه 

گران با استثمار شوندگان را آشکار می سازد و طبقاتی اش را هدايت می کند، تقابل آتشی ناپذير منافع استثمار
برای انقالب اجتماعی نزديک را به پرولتاريا می آموزد و در عين حال برای ساير  اهميت تاريخی و شرايط ضروری

توده های زحمتکش و استثمار شده، بی آيندگی وضعيت شان در جامعه سرمايه داری و ضرورت يک انقالب 
حزب طبقه کارگر، حزب سوسيال دموکرات، . ن از يوغ سرمايه داری را آشکار می سازداجتماعی برای رهايی آنا

می پذيرند، به صفوف خود فرا می تمام اليه های زحمتکش و ستم کشيده جامعه را تا آنجا که ديدگاه پرولتری آنرا 
  .خواند

  
 که با تسلط شيوه توليد های کشورهای مختلف، در راه رسيدن به هدف نهايی مشترک خويش سوسيال دموکرات

شود، مجبورند هم به دليل رشد ناهمگون اين شيوه توليد در جوامع  داری در سراسر جهان متمدن تعيين می سرمايه
سياسی متفاوت در هر کشور، برای خود وظايف کوتاه مدت مختلف -مختلف و هم به دليل وجود شرايط اجتماعی

  .معيين کننده
  

داری کهن  است، هنوز بسياری از بقايای نظم پيش سرمايه مسلط توليد وهيداری ش ايهدر روسيه که هم اکنون سرم
اين بقايا . پادشاه مبتنی بودهای زحمتکش به زمينداران بزرگ، دولت يا  ما وجود دارد، نظمی که بر بندگی توده

لوگيری کرده، به حفظ و اقتصادی بوده، از رشد همه جانبه مبارزه طبقاتی پرولتاريا جترين مانع پيشرفت  بزرگ
کند و تمام مردم را در جهل  ترين اشکال استثمار مليونها دهقان توسط دولت و طبقات دارا کمک می تشديد وحشيانه
  .دارد و انقياد نگه می

  
خود، گاه کل اين نظم وحشيانه، استبداد تزاری است که، بنابر ماهيت  ترين اين بقايا و قدرتمندترين تکيه برجسته
ترين دشمن تمام آرزوها و آمال پرولتاريا برای آزادی   هرگونه تغيير اجتماعی بوده و بدون ترديد سرسختدشمن
  .است

  
استبداد تزاری و جايگزينی آن را توسط يک جمهوری حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه واژگونی  بنابراين،

  :کند  جمهوری موارد زير را تضمين میقانون اساسی اين. دهد وظيفه عاجل سياسی خود قرار میدموکراتيک 
  . دولتی در مجلس قانونگذاری واحدی متشکل از نمايندگان مردمحاکميت مردم؛ يعنی تمرکز قدرت عالی -١
و تمام ارگانهای خودگردان محلی برای حق رأی همگانی، برابر و مستقيم در انتخابات مجلس قانونگذاری  -٢

رسيده باشند؛ رأی مخفی در اين انتخابات؛ حق هر رأی دهنده تمام شهروندان مرد و زنی که به سن بيست 
 .پارلمانی دوساله؛ پرداخت حقوق به نمايندگان مردمبرای انتخاب شدن در هر نهاد انتخابی؛ دوره 

 .ای برای نواحی با شرايط ويژه زندگی يا ترکيب ويژه جمعيت خودگردانی محلی وسيع؛ خودگردانی ناحيه -٣
 . مسکنمصونيت فردی و مصونيت -۴
 .های کارگری آزادی نامحدود عقيده، بيان، مطبوعات و اجتماعات، آزادی اعتصاب و تشکيل اتحاديه -۵
 .آزادی تغيير مکان و اشتغال -۶
 .لغو امتيازات طبقاتی و برابری کامل تمام شهروندان بدون توجه به جنس، مذهب، نژاد يا مليت -٧
ق برقراری مدارس الزم به هزينه دولت و حق هر مليتی برای آموزش به زبان مادری خويش از طري -٨

 از  حق هر شهروند در به کارگيری زبان مادری خويش در جلسات عمومی؛ استفادهارگانهای خودگردان؛
 .زبان مادری به طور برابر با زبان رسمی در تمام نهادهای محلی، عمومی و دولتی

 .دهند ه بخشی از کشور را تشکيل میحق تعيين سرنوشت برای تمام مليتهايی ک -٩
 . حق هر فرد برای به محاکمه کشيدن  هر مقام رسمی از طريق مجاری عادی در برابر هيأت ژوری -١٠
 . انتخاب قضات توسط مردم -١١
 . جايگزينی ارتش دايمی با تسليح عمومی مردم -١٢
 . جدايی دين از دولت و مدرسه از دين -١٣
ری برای تمام خردساالن دختر و پسر تا سن شانزده سالگی؛ ای رايگان و اجبا  تحصيل عمومی يا حرفه -١۴

 .تأمين غذا، لباس و وسايل تحصيل برای خردساالن نيازمند توسط دولت



  
اساسی دموکراتيکيزه کردن اقتصاد کشور خواستار حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه به عنوان شرط 

  . بر درآمد وارث استهای غير مستقيم و وضع مالکيت تصاعدی لغو تمامی مالکيت
  

حزب جهت حمايت از طبقه کارگر در برابر تحقير جسمی و روحی و همچنين برای گسترش توانايی اين 
  :طبقه برای مبارزه برای رهايی، خواستار مفاد زير است

  . ساعت برای تمام کارگران مزدبر٨محدوديت کار روزانه به  -١
های اقتصاد  بخش بگيران زن و مرد در تمام مقررات قانونی برای مرخصی هفتگی برای همه مزد -٢

 . ساعت متوالی کمتر نباشد۴٢کشور که مدت آن از 
 .کاری ممنوعيت کامل اضافه -٣
هايی که به  های اقتصاد به استثنای شاخه در تمام شاخه)  صبح۶ شب تا ٩از (ممنوعيت شب کاری  -۴

های کارگری قرار  مورد تأييد سازمانداليل تکنيکی مطلقًا به شب کاری نياز دارند، و اين داليل بايد 
 .گيرد

و محدوديت مدت کار روزانه برای )  سال١۶ تا(ممنوعيت استخدام خردساالن در سنين تحصيل  -۵
 . ساعت۶به )  سال١٨ تا ١۶(نوجوانان 

ممنوعيت استفاده از کار زنان در مشاغلی که برای سالمت آنان زيان آور است؛ مرخصی برای زنان  -۶
 هفته بعد از زايمان، با حق دريافت دستمزد به ميزان معمول در سراسر اين ۶فته قبل تا  ه۴باردار از 

 .دوره
های توليدی  ها و بنگاه ها، کارخانه خردساالن در تمام کارگاهايجاد شير خوارگاه برای نوزادان و  -٧

مادرانی که کنند؛ اجازه مرخصی حداقل نيم ساعت در هر سه ساعت به  ديگری که زنان را استخدام می
 .دهند به فرزندان خود شير می

بيمه دولتی برای کارگران در سن پيری و مواقع ناتوانی جزئی يا کامل از طريق وجوه مخصوصی که  -٨
 .شود داران تأمين می با اخذ ماليات از سرمايه

 زمانی از ساعات کار هفتگی در قراردادهای استخدامی ممنوعيت پرداخت دستمزد جنسی؛ تعيين مدت -٩
 .برای پرداخت دستمزد نقدی

 ممنوعيت برداشت از دستمزد کارگران توسط مديريت، بدون توجه به دليل يا هدف چنين  -١٠
 ).جريمه، کار ناقص و غيره(هايی  برداشت

 های های اقتصاد و تعميم بازرسی به تمام بنگاه  تعيين تعداد کافی بازرس کارخانه در تمام شاخه -١١
کار خدمتکاران خانگی (توليدی دولتی که کار مزدبری استخدام می کنند های  توليدی، به عالوه بنگاه

شرکت کنند؛  ؛ تعيين بازرسان زن در صنايعی که زنان را استخدام می )باشد چنين بازرسی می نيز تابع
نمايندگان منتخب کارگران به هزينه دولت در نظارت بر اجرای قوانين کارخانه، در تعيين ميزان 

 .ذيرش يا رد کاالهای تمام شده و ساير اموردستمزد و در پ
های خودگردانی محلی، به همراه نمايندگان منتخب کارگران، بر شرايط بهداشتی   نظارت ارگان -١٢

واحدهای مسکونی کارخانه و همچنين نظارت بر مقررات حاکم بر استفاده از اين واحدهای مسکونی 
شخص و شهروند در برابر دخالت کارفرمايان در  و شرايط اجاره، به طوری که از کارگران به عنوان

 .شان حمايت شود های خصوصی زندگی و فعاليت
ستخدام ا مزدبری که کار توليدی های  برقراری بازرسی بهداشتی کامًال سازمان يافته در تمام بنگاه -١٣

برای کنند؛ اين تشکيالت بهداشتی بايد کامًال مستقل از مديريت باشد؛ خدمات پزشکی رايگان  می
 .کارگران به هزينه کارفرما، و پرداخت دستمزد در طول مدت بيماری

از کارگران وضع  احراز مسئوليت جزائی برای کارفرمايان در موارد نقض قوانينی که برای حمايت  -١۴
 .شده است

اقتصاد که به طور يکسان از نمايندگان کارگران و های  ای در تمام شاخه های حرفه  ايجاد دادگاه -١۵
 .ت تشکيل شده باشدمديري

های خودگردان محلی برای استخدام کارگران  توسط ارگان) مبادله کار( لزوم ايجاد دفاتر کاريابی  -١۶
های کارگری در اداره  نمايندگان سازمانهای اقتصاد، و شرکت  محلی و غير شهری در تمام شاخه

 .آنها
  

و برای پيش برد رشد آزاد کند،  انان وارد می نظام سرواژ، که فشار طاقت فرسايی بر دهقبرای نابودی بقايای
  :مبارزه طبقاتی در روستا حزب قبل از هر چيز خواستار اجرای مفاد زير است



، و تعهدات ديگری که در حال حاضر بر عهده ١الغای ديون مربوط به بازخريدن زمين، رانت اسمی -١
  .دهقانان به عنوان يک طبقه ماليات پرداز قرار دارد

 .کند منع میاش  انينی که دهقان را از فروش زمينلغو تمام قو -٢
که به عنوان ديون مربوط به بازخريد زمين و رانت اسمی از دهقانان اخذ شده  بازگردانيدن تمام وجوهی -٣

های متعلق به    و همچنين مصادره زمينها، اين منظور مصادره اموال کليساها و صومعهاست؛ و برای 
دارانی که از  ای بر امالک زمين و افراد خانواده تزار؛ وضع ماليات ويژههای حکومتی  پراتور، ارگانما

اند؛ سپردن وجوه به دست آمده در  داخت شده دهقانان برای بازخريد زمين وام دريافت کردهروجوه پ
 .ای جوامع روستايی صندوق عمومی خاصی جهت نيازهای فرهنگی و خيريه

 :های دهقانی برای ايجاد کميته -۴
انان جدا شده، و هم قاز تصرف ده] ١٨۶١در سال [هايی که در موقع الغای سرواژ  گرداندن زمين باز-الف

گيرند، به  د نگهداشتن آنها توسط زمينداران مورد استفاده قرار مینقياای جهت در ا اکنون به عنوان وسيله
 خريد توسط دولت به از طريق مصادره يا در صورت انتقال زمين به ديگران، از طريق.  (جوامع روستايی

  ؛ )هزينه متصرفات وسيع اشرافيت
 و غيره با قراردادهای موقت ٢"خيزانی" که در قفقاز هم اکنون دهقانانی به عنوان یيها زمين دن بازگردان-ب

  در دست دارند به خود آنان؛
  .مانده است از بين بردن بقايای نظام سرواژ که در اورال، آلتای، ناحيه غرب و نواحی ديگر محفوظ -ج
های بيش از اندازه و کان لم يکن اعالم کردن تمام معامالتی که  ها از حق تخفيف اجاره  برخورداری دادگاه-۵

  .بيانگر روابط بندگی باشند
  

های  های فوری خود از همه جنبش ل دموکرات روسيه در کوشش برای دست يابی به هدفاحزب کارگر سوسي
های  در عين حال، تمام طرح. کند  اجتماعی و سياسی موجود در روسيه پشتيبانی میانقالبی عليه نظماپوزيسيون يا 

رفرميستی را که در صدد گسترش يا تقويت قيمومت پليسی يا بوروکراتيک بر طبقات زحمتکش باشند، قاطعانه رد 
  .کند می

ثبات و پردوام اين تغييرات ل دموکرات روسيه به نوبه خود اعتقاد راسخ دارد که تحقق کامل، بااحزب کارگر سوسي
 منتخب مردم به دست مجلس موسسان و تشکيل يک از طريق واژگونی حکومت استبدادیسياسی و اجتماعی تنها 

  .آيد می
  
  

  
، انتشارات سازمان ١٨٩٨-١٩١٧ها و تصميمات حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه  قطعنامه: ترجمه
  .انيا، بريت١٣۶٣های فدائی خلق ايران، دی  چريک

 .١٣٨٣روبرت هاکوپيان، اسفند : بازنويس
  
  
  
  

 ی روسيه آرشيو سوسيال دموکراسی

  

 مبدا

  

                                                 
  .پرداخت  رانتی که دهقان به جای انجام بيگاری به مالک می،)quitrent( رانت اسمی  1
اين دهقانان . کردند شد، که طبق شرايط معينی بر روی زمين مالکان کار می به دهقانان بدون زمين گرجستان گفته می) Khizani( خيزانی  2

گرفت و وابستگی شان به  ، اينان را در بر نمی١٨۶١رفرم ارضی سال . های شخصی برخوردار بودند رسمًا سرف نبودند و از بعضی آزادی
  .مالکان قطع نشد
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