
  )کئوپراتيو(طرح قطعنامه درباره انجمن های تعاونی 
  )١( از هيئت نمايندگان سوسيال دمکرات روسيه در کنگره کپنهاک

  
  

  :کنگره بر اين عقيده است که 
أثير      انجمنهای تعاونی پرولتری، -١ تثمار توسط دالالن، ت طبقه کارگر را از طريق کم کردن اس

و بهبود وضعيت کارگران ادارات و غيره، به بهبود  یمؤسسات خدماتگذاشتن بر شرايط کار در 
  .وضع خويش قادر می سازد

ارزه جمعی اقتصادی و سياسی، کمک          تعاونی انجمنهای -٢ ده ای در مب ری اهميت فزاين پرولت
  .رساندن در اعتصابات، تعطيلی کارخانه ها و موارد سوانح کار و غيره را بر عهده می گيرند

ولتری، از طريق سازماندهی توده های طبقه کارگر، به آنها اداره مستقل انجمنهای تعاونی پر -٣
دگی   ازمانده زن ای نقش س ا را در جهت ايف ه آنه ن زمين ه و در اي ع را آموخت ازماندهی توزي و س

  .اقتصادی در جامعه سوسياليستی آينده آماده می سازند
  :از طرف ديگر کنگره بر اين عقيده است که 

ع در دست   اصالحات حاصل ا -١ ه طبز انجمنهای تعاونی تا هنگامی که وسائل توليد و توزي  ای ق
  .است کوچکیآن هدف اصلی سوسياليسم می باشد، منحصر به حدود  از سلب مالکيتاست که 

ل     -٢ ند تماي انجمنهای تعاونی اگر صرفًا سازمانهای تجارتی بوده و تابع فشار شرايط رقابت باش
  .بورژوائی دارند میسها تبديل شدن به کمپانيهای

ن        -٣ د اي ند، می توانن ه سرمايه نباش انجمنهای تعاونی هر گاه تشکيالتی برای مبارزه مستقيم علي
  .فريب را به وجود آورند و می آورند که آنها ابزاری جهت حل مسئله اجتماعی هستند

  :بنابراين کنگره، کارگران تمام کشورها را فرا می خواند تا 
رده و            به انجمنها –الف  ر ک زون ت ا را اف ه هر طريق توسعه آنه ری پيوسته و ب اونی پرولت ی تع

داد خطوط    ا را در امت داً  تشکيالت آنه رای هر        (دمکراتيک   اکي ازل و يک سهم ب حق اشتراک ن
  .هدايت کنند) نفر
ارزه        با  –ب  ده های مب ه گسترش اي ا ب ين انجمنه تبليغ و ترويج خستگی ناپذير سوسياليستی در ب

  .طبقاتی و سوسياليسم در ميان توده های کارگران کمک نمايند
با رشد تفاهم سوسياليستی در انجمنهای تعاونی، ارتباط ارگانيک را بين انجمنهای تعاونی و  –ج 

  .های کارگری توسعه و تحکيم بخشندحزب سوسياليست و همچنين با اتحاديه 
ه       همچنين –د  د ب ا در صورتی می توانن کنگره خاطرنشان می سازد که تعاونيهای توليدکننده تنه

  .مبارزه طبقه کارگر کمک نمايند که از اجزاء ترکيبی تعاونيهای مصرف کننده باشند
  

  )١۶مجموعه آثار لنين جلد (نوشته شد  ١٩١٠اوت سال  ١٧ – ١۶به تاريخ 
  
  

  توضيحات
  
اريخ  -١ اگ، از ت ت در کپنه يونال سوسياليس ره انترناس پتامبر  ٢٨کنگ وم س ا س  ١٩١٠اوت ت

دگی       .ر.ک.د.س.در اين کنگره ح. تشکيل شد انف، لوناچارسکی و ديگران نماين ين، پلخ توسط لن



ا در خصوص          . می شد ه ه دماتی و طرح های قطعنام کميسيونهای متعددی جهت بحث های مق
رد     . شخص، از طرف کنگره تشکيل شدمسائل م ا فعاليت می ک طرح  . لنين در کميسيون تعاونيه

ه      رح قطعنام اس ط ا اس ه تعاونيه رای قطعنام ط      او ب ا توس يون تعاونيه ه کميس نهادی ب پيش
در خصوص کار کميسيون کئوپراتيوها و متن طرح قطعنامه هيئت . را تشکيل داد. ر.ک.د.س.ح

اره ک . ر.ک.د.س.نمايندگی ح ام       درب ه ن ين ب ه لن ه مقال ا، ب اونی در    «ئوپراتيوه ای تع ئله انجمنه مس
 .مراجعه نماييد» کنگره انترناسيونال سوسياليست در کپنهاگ
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  امروزه می تواند بمثابه امری اساسی» آزادی اجتماعات«آيا شعار 
  در خدمت جنبش طبقه کارگر قرار گيرد؟

  
  

آنها هر چه . در مطبوعات قانونی، انحالل طلبان به سردمداری تروتسکی می گويند که می تواند
ی اينه  . نمايند تحريفدر توان دارند می کنند تا خصلت واقعی جنبش کارگران را  ا کوششهای  ول

ان   . بيش نيستند ای همذبوحان ه هر خس و خاشاکی متشبث می        در حال غرق شدن   انحالل طلب ب
  .شوند تا حرف نادرست خود را به کرسی بنشانند

ال  نفکری   ١٩١٠در س ای کوچک روش بش گروهه روع  جن ات را ش ت آزادی اجتماع درخواس
اوت   . ساختگی بود جنبشاين . کردند د توده های کارگران بی تف ين      .ماندن د چن هيچکس نمی توان

د    ای هکار بيهود راض کن ا اعت ه        .را برعهدۀ کارگران دانسته به آنه ه ب ود ک ا ب دۀ ليبراله ن برازن اي
ند   ته باش اد داش زاری اعتق لطنت ت ای سياسی تحت س رم ه ل آن را  . رف ودن تقب ط ب ارگران غل ک

  .مشاهده کرده و از گود خارج ماندند
د        –نيستند  اصالحاتی کارگران مخالف مبارزه برا ارزه می کردن ه مب انون بيم رای ق ا ب در . آنه

ا حداقل اصالحات        د ت تفاده کردن ق وکاليشان از هر فرصتی اس ارگران از طري دومای سوم، ک
تند بلکه      . کوچک را به دست بياورند انه نيس ه افس انون بيم ولی نکته اينجاست که دومای سوم و ق

د، در حاليکه   ايق سياسی ان انف وعد » دی اجتماعاتآزا«حق ن روم  ای هتحت سلطنت سوم ژوئ
  .است فاسدتوخالی از طرف ليبرالهای 
دهای  – حتی هم اکنون مخالفت آنها با انقالب محرز است . ليبرالها دشمنان انقالب هستند ياه   بان س
ه ا نياموخت ه آنه ای سوم ب د دوم اری بگذارن ه کن رس از انقالب را ب ه ت د ک ان از. ان ا ترس  ليبراله

ا       ،انقالب  رم ه ارگران يکی از آن رف رای ک انونی تسلی داده و از ب د اصالحات ق ا امي خود را ب
  .يعنی آزادی اجتماعات را طلب می کنند

انه     ه افس ارگران ب انون اساسی  «ولی ک تبداد افسار        » ق ای عمومی، اس دان آزاديه تحت شرايط فق
د     ادی ندارن ای سوم اعتق ارگران آزادی اجتم . گسيخته و دوم ه اعات را  ک د و     مجّدان طلب می کنن

  .و برقراری جمهوری مبارزه می کنند برای سرنگونی سلطنتبرای آزادی تمام مردم،  بنابراين



 اعتصاب انقالبیاعتصابات در ماههای آوريل و مه نشان دهنده اين حقيقت بود که پرولتاريا يک 
رده است    ق اعتصاب سياسی و اقتصادی، ميتينگهای     . را آغاز ک راری     تلفي انقالبی و شعار برق

يده شد         يش کش ه پ اه م ورگ در اول م ايق     –جمهوری که توسط کارگران سن پترزب ن حق ام اي تم
  .بود اعتالی انقالبیدليل قاطع شروع يک 

ت  ين اس يه چن ی در روس رايط عين ع، ش ود: در واق ی ت ارزه انقالب ا مب ت  ای هپرولتاري را جه
د  سرنگونی سلطنت تزاری آغاز کرده است، ن نشانی   –اآرامی در نيروهای مسلح افزايش می ياب

ر می      . اند بر آنکه آنها به مبارزه پيوسته ا روی ب ان دمکرات از ليبراله همچنين پيشروترين دهقان
  .گردانند و به پيشاهنگ طبقه کارگر روی می آورند

الب،  ا، دشمنان انق ال، ليبراله ن ح طدر اي انونی«راه  فق ه و » ق يش گرفت هرا در پ انقالب  برعلي
يش می        » آزادی اجتماعات «) پوچ و دروغ ای هوعد(وعده  ه پ زاری را ب تحت سلطنت روسيه ت
  !کشند

ه   -١: و نيروهای واقعی اجتماعی اينها هستند. چنين است شرايط واقعی سياسی سلطنت تزاری ک
ه  انون«هم ت؛  » ق ه اس خره گرفت ه مس ان   -٢را ب ه هراس ب ک لطنت طل ای س ورژوا ليبراله از ب

ق   ه تلفي ه ب د ک ی کنن اهر م الب تظ د و؛ » آزادی«انق اد دارن زاری اعتق م ت ای  -٣و رژي دمکراته
ه     : که از ميان اين دسته آخری هم اينک يک رهبر برخاسته است  ؛انقالبی ارگران ک وده های ک ت
  .جواب مثبت می دهندو سربازان از هلسينگفورس تا تاشکند، به دعوت آنها  ملوانان

راي  ن ش ت اي ورد   تح ان در م الل طلب ات«ط ، صحبت انح ور » آزادی اجتماع دهبط  ای  نااميدکنن
انونی         ،»اصالحات«از ميان کليه ! احمقانه است رم ق ارگری يک رف رال ک حضرات سياست ليب
انونگرائی      را که هيچ چيز مگر يک وعده نيست، برگزيده غيرممکن ازی ق ا ب اند و خودشان را ب

  .اند سرگرم کرده» اروپائی«
رال    ! نين نخواهد شدچ ارگری ليب ا و سياستهای ک ار   کارگران ليبراله د  را کن ا از هر   . می زنن آنه

ارز        مسئلهرفرمی که واقعًا يک  رده و آن را موضوع مب رداری ک ره ب  ۀفوری باشد حمايت و به
د داد   رار خواهن ان ق ارم     –خودش ای چه م در دوم وم و ه ای س م در دوم ا   –ه ه ت ه گرفت از بيم

  .مزدها برای آنهائی که در ادارات برده وار کار می کنندافزايش دست
رم های سياسی      انونی ولی کارگران وعده توخالی و مضحک رف ه      ق تبداد را ب تحت حاکميت اس

ود باشد که . شدت به مسخره می گيرند ا جهت سرنگونی سلطنت و      همبارزه انقالبی که توسط ت ه
د  ، از نظر وسعت و شدت    شدهبرقراری جمهوری شروع  ه      !رشد کن د داد ک ارزه نشان خواه مب

نهاد               ی پيش ود، ول د ب انونی چه خواه د ق يم بن رم های ن اگر انقالب جديد شکست بخورد نتيجه رف
ود    ه ت ز ب ا  هراههای غيرانقالبی و رفرم های قانونی صلح آمي ه شروع يک      ه ، در حال حاضر ک

  .است ساخته) ١(»آدم توی غالف«تعرض انقالبی است کاری است که فقط از 
ر سلطنت  . تعرض انقالبی که شروع شده است، شعارهای انقالبی را طلب می کند ده  ! مرگ ب زن

  !هشت ساعت کار و مصادره کليه اموال مالکين! باد جمهوری دمکراتيک
  

  ١٩١٢) اوت ١٢(ژوئيه  ٣٠ – ٩شماره  –رابوچيا گازتا 
  ٢۴٢صفحه  – ١٨جلد  –مجموعه آثار  –لنين 

  
  توضيحات

  



ام است    اداستان چخوف ب   شخصيت اصلی –ی غالف آدم تو -١ ين ن ارز     . هم ه ب ه نمون مردی ک
  .بی فرهنگی است که با هر چيز بديع و نو مخالفت می کند کوته نظر انسان
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  جنبش اعتصابی و دستمزدها
  
  

، نه تنها از جنبه ١٩٠۵هر کس می داند که جنبش اعتصابی مشهور کارگران روسيه در سال 
اطالعات داده شده . سياسی بلکه همچنين از جنبه اقتصادی موفقيتهای بزرگی را به دست آورد

دقيقی از عظمت اين  اکنون ما را قادر می سازد تا ايده کامال) ١(از گزارشات بازرسان کارخانه
  .موفقيتها به دست دهيم

  :بر طبق آن اطالعات، درآمد متوسط يک کارگر کارخانه عبارت بود از
  

  روبل ٢٣١     ١٩٠۶روبل                     در سال  ٢٠١     ١٩٠١در سال 
  روبل ٢۴١     ١٩٠٧روبل                     در سال  ٢٠٢     ١٩٠٢در سال 
  روبل ٢۴٢     ١٩٠٨روبل                     در سال  ٢٠٨     ١٩٠٣در سال 
  روبل ٢٣۶     ١٩٠٩روبل                     در سال  ٢١٣     ١٩٠۴در سال 
  روبل ٢۴٢     ١٩١٠روبل                     در سال  ٢٠۵     ١٩٠۵در سال 

  روبل ٢٣٨سال  روبل                       ميانگين پنج ٢٠۶ميانگين پنج سال 
  

بود  ١٩٠۵زيرا بعد از سال . يک نقطه عطف بوده است ١٩٠۵اين ارقام نشان می دهند که سال 
روبل يا  ٢۶روبل در سال يعنی به ميزان  ٢٣١روبل به  ٢٠۵از  ناگهانیکه دستمزدها بطور 

  .درصد، افزايش يافت ١٠بيشتر از 
روبل در دستمزدها را نشان  ٨ ، کاهش١٩٠۴که در مقايسه با سال  ١٩٠۵سال  در خصوص

سال رکود اقتصادی بود يعنی  ١٩٠۵سال  ،اوال :می دهد، نکات زير بايد در نظر گرفته شوند
يک تنزل ناگهانی در صنعت، ثانيًا بر طبق اطالعات وزارت بازرگانی، کارگران بخاطر عدم 

هر  برای يا بطور متوسط ،روبل ١٧.۵٠٠.٠٠٠در زمان اعتصاب پرداخت دستمزدهايشان 
  .روبل را از دست دادند ١٠کارگر بيش از 

روبل در سال  ٢١۵، ١٩٠۵ترتيب می توانيم فرض کنيم که دستمزدهای واقعی در سال بدين 
روبل را به جنبش اعتصابی کمک نموده،  ١٠روبل هر کارگر  ٢١۵بوده است ولی از اين 

با پايداری و وسعت قابل مالحظه و وسيعی، که در هيچ جای ديگر  ١٩٠۵جنبشی که در سال 
  .دجهان سابقه نداشت، مشخص می شو

مورد بررسی قرار می ، ١٩٠١-١٠، در نتيجه اکنون که ما اين ارقام را برای يک دهه کامل
، در بعد از انقالبو  قبل از انقالبرا بين دوره  برجستهدهيم می توانيم آشکارا يک اختالف 

  .دستمزدها مالحظه کنيم



پس از . ل بودروب ٢٠۶دستمزدهای کارگران کارخانه های روسيه بطور متوسط  ١٩٠۵تا سال 
 –روبل بيشتر در سال  ٣٢روبل دريافت می کردند يعنی  ٢٣٨آنها بطور متوسط  ١٩٠۵سال 

  .درصد ١۵.۵افزايشی حدود 
در عرض يک سال، دستمزدها چنان پرشی صعودی داشتند که تمام تالشهای بعدی سرمايه 

) ی باز پس گرفتندرا يکی پس از ديگر ١٩٠۵که به ياد آوريم، تمام دستاوردهای سال (داران 
استاندارد  ١٩٠۵سال . قادر نبودند که کارگران را به استاندارد پائين زندگی قبلی برگردانند

ارتقاء داد که به طريق معمولی در عرض چندين دهه به دست  ای هزندگی کارگران را تا درج
  .می آمد

 دستمزدهايشان ، بر طبق آمار رسمی، کارگران بخاطر عدم پرداخت١٩٠۵در اعتصابات سال 
بر اساس همين منبع، کاهش بازده . روبل را از دست دادند ١٧.۵٠٠.٠٠٠ در طول اعتصابات

  .روبل بود ١٢٧.٣٠٠.٠٠٠، ١٩٠۵سرمايه داران در 
 هر کارگربطور متوسط برای ، ١٩٠۵افزايش دستمزدها بعد از سال  برای کارگران به هر حال

 ۵٧.۶٠٠.٠٠٠ر داشت؛ يعنی در مجموع منفعت درب) ١٩١٠-١٩٠۶(سال  ۵در روبل  ٢٣
نفر  ١.٨٠٠.٠٠٠با توجه به تعداد کارگران که  سال پنجميليون روبل در  ٢٨۶روبل در سال يا 

  .می باشند
  

  ١٩١٢اوت  ٩ – ٨۶شماره  –پراودا 
  ٢۵٨صفحه  – ١٨جلد  –مجموعه آثار  –لنين 

  
  توضيحات

  
ور  -١ ه ای«منظ ه در خالص ان کارخان ات بازرس ال  از گزارش ورگ » ١٩١٠س ن پترزب س

   .است ١٩١١
 

  کمونيستهای انقالبی
  

en.com-www.k 
info@k-en.com 


