
 »لغو کار مزدی«ريشه ھای نظريه ی 

  

  مازيار رازی مقدمه 

  

.  در س�رلوحه تبليغ�ات بخ�شی از فع�ا#ن جن�بش ک�ارگری اي�ران ق�رار گرفت�ه اس�ت» لغو کار م�زدی«مدتی است که شعار 
 مدافعان اين نظريه بدون ذکر سابقه و تاريخچه تشکي3تی، شعار و س�اختار ت�شکي3تی متک�ی ب�ر آن را ط�رح ک�رده و م�ی

ضروری اس�ت ک�ه ک�ارگران پي�شرو پ�يش از انتخ�اب و ي�ا رد اي�ن نظري�ه، . خواھند بر جنبش کارگری ايران انطباق دھند
  .  آشنايی کافی با ريشه  و نکات ضعف و قدرت آن کسب کنند

  

سبت ب�ه ھمواره اعتراضات آنھ�ا ن�. ًسنتا به نقش مرکزی دولت سرمايه داری بی توجه بوده اند» لغو کار مزدی«مدافعان 
آن�ان از انج�ام فعالي�ت ھ�ای روزم�ره .  محدود باقی مان�ده اس�ت» لغو کار مزدی«دولت سرمايه داری در چارچوب شعار 

آن�ان  . طفره می روند» سنديکاليستی«سراسری در جنبش کارگری متکی بر مطالبات عمومی کارگری، به بھانه کارھای 
کرده و تصور می کنند » ضد سرمايه داری«به توفيق سازمان ضرورت ساختن تشکي3ت حزبی طبقه کارگر را موکول 

زمين «بدين ترتيب ھمواره . ًحزب طبقه کارگر الزاما در دوره نامعلوم آتی؛ از دورن اين تشک3ت علنی ظاھر می گردد 
 جانب�ه ي�ک» سنديکالي�سم«وجه مشخصه آنھا درک نمی کنند که . را به سنديکاليست ھا و رفرميست ھا می سپارند» بازی

و » راس��ت«در درون جن��بش ک��ارگری سنديکالي��سم . ني��ست» راديک��ال«و تنھ��ا م��رتبط ب��ه ط��رح ي��ا ع��دم ط��رح ش��عارھای 
آنھ�ا درک نم�ی کنن�د ک�ه ماھي�ت سنديکالي�ستی ي�ک جري�ان .  وجود داشته که دو روی يک سکه ھستند» چپ«سنديکاليسم 

 شناخت و مبارزه ريشه ای آن با دولت س�رمايه داری ن�شأت تعريف سنديکاليسم از. تنھا با شعارھای آن شناخته نمی شود
  . می گيرد

  

ب�ه ط�ور ري�شه ای » چ�پ«از در مماشات ب�ا دول�ت س�رمايه داری ب�ر م�ی آي�د، سنديکالي�سم » راست«چنانچه سنديکاليسم 
).  در ت�اريخبا وجود راديکاليزم و از خ�ود گذش�تگی ھ�ای م�دافعان آن(دولت سرمايه داری را مورد سؤال قرار نمی دھد 

ًشعارھای صرفا صنفی کارگری را طرح کرده و مبارزات سياسی کارگران به پيش سوق نمی » راست«اگر سنديکاليسم 
مطالب��ات م��اورا چپ��ی و ن��اقص ط��رح م��ی کن��د ک��ه از روی س��ر ک��ارگران م��ی گ��ذرد و آنھ��ا را » چ��پ«دھ��د، سنديکالي��سم 

زي�را  . سرس�ختانه مخالفن�د» حزب پيشتاز کارگری«ات با ساختن اتفاقی نيست که ھردو اين گرايش. سردرگم نگه می دارد
را در دس�تور ک�ار ) به نقل از مانيفست کموني�ست(سرنگونی سيادت بورژوازی و تسخير قدرت سياسی بوسيله پرولتاريا 

تی ًدر دس�تور ک�ار ق�رار نگي�رد، م�سلما ض�رورت ت�دارکا" سرنگونی سيادت بورژوازی"زمانی که . خود قرار نمی دھند
  ! نيز منتفی می گردد» حزب پيشتاز کارگری«ًنيز برای انجام اين امر ضروری نبوده، و محققا ساختن 

  

ھ�ردو . ھ�ردو، نق�ش پي�شروان ک�ارگری و گراي�شات درون�ی آنھ�ا را نف�ی م�ی کنن�د» راس�ت«و » چ�پ«سنديکاليست ھای 
ھ�ردوی آنھ�ا . عملی کارگری را نقض می کنندسخن به ميان آورده، اما نقش رھبران » توده ی کارگری«عوامفريبانه از 

مانند کنترل کارگری (با مطالبات انتقالی که کارگران را گام به گام برای رودررويی با دولت سرمايه داری آماده می کند 
 مطالبات انتقالی را شعارھای افراطی معرفی» راست«سنديکاليسم . مخالفند) و افزايش دستمزھا مترادف با تورم و غيره

  !  آنھا را رفرميستی» چپ«می کند؛ و سنديکاليسم 

  

در نتيجه کارگران پيشتاز با ھردوی اين انحرافات که پيشرفت مطالبات ک�ارگری را م�سدود ک�رده، باي�د ب�ه مقابل�ه نظ�ری 
مبارزه در راه تشکيل يک اتحاد عم�ل سراس�ری ب�ر مح�ور ي�ک سل�سله مطالب�ات انتق�الی و در گي�ر ک�ردن تم�ام . بپردازند

ايجاد يک اتحاد عمل . ، آغازگاه درست است»چپ«و » راست«گرايشات کارگری از جمله ھمان گرايشات سنديکاليستی 
سراسری، ھم کارگران را در مقابل دولت سرمايه داری متحد و متشکل کرده و فعاليت يکپارچ�ه را تقوي�ت م�ی کن�د؛ ھ�م 

از جنبش کارگری کوتاه می کند؛ ھم پ�روژه ھ�ای س�ازمان دست ھای نھادھای کارگری وابسته به دولت سرمايه داری را 
بين المللی کار و دولت سرمايه داری را خنثی می کند؛ ھم تجمعی دموکراتيک برای تبادل نظر در مورد مسايل کارگری 

، پی ريزی می کند؛ و ھم ماھي�ت تم�ام طي�ف ھ�ای سنديکالي�ستی را در عم�ل »حزب پيشتاز کارگری«در راستای تشکيل 
بديھی است که برای متشکل کردن توده ھای کارگری؛ گرايشات موجود کارگری و . توده ھای کارگران نشان می دھدبه 

رھب��ران عمل��ی ک��ارگران ک��ه در دوره پ��يش مواض��ع خ��ود را مکت��وب در اختي��ار جن��بش ک��ارگری ق��رار داده ان��د؛ در ابت��دا 
و وحدت گرايش ھا و اف�راد موج�ود ک�ارگری، اتح�اد ت�وده بدون تجمع . بايستی بنيادگذاران اين اتحاد عمل سراسری باشند

  . کارگران عملی نخواھد شد

  

، باي�ستی نظرگ�اه »ح�زب پي�شتاز ک�ارگری«اما برای ايجاد يک اتحاد عمل سراسری و زمين�ه ري�زی در راس�تای ت�شکيل 
ض��د «و » ديک��الرا«ب��ر خ��3ف گ��رايش ھ��ايی ک��ه ش��عارھای . ھ�ای انحراف��ی ک��ه اي��ن رون��د را م��سدود ک��رده بررس��ی ک��رد

را بدون استناد به تاريخچه و نکات مثبت و منفی آن به شکل تصنعی و قيم مآبان�ه، ق�صد دارن�د ب�ر جن�بش » سرمايه داری
  . کارگری تحميل کنند، گرايش راديکال در درون جنبش کارگری بايد اين نظريات رامورد بررسی قرار دھد

  

 سنديکالي�ست ھ�ا در درون -؛ آن�ارکو)19اواخر ق�رن (ای آمريکايی توسط برخی از آنارشيست ھ» لغو کار مزدی«شعار 
در » سوسيالي�ست«؛ و  اح�زاب رفرمي�ست )در اوائل قرن بي�ست و ق�رن اخي�ر(تشکل ھای کارگری اروپايی و آمريکايی 



ام�ه را در سر لوح�ه برن» لغو کار مزدی«يکی از سازمان ھايی که شعار . طرح شده است) در اوائل قرن بيست(آمريکا 
  ) (Industrial workers of the world» کارگران صنعتی جھان«خود جای داده؛ نھادی به نام 

IWWفعاليت مؤثر ضد سرمايه داری در آمريکا انجام داد؛ ) 1917 تا 1905(اين نھاد گرچه در اوائل قرن بيستم .  است
ری نداش�ته و فق�ط خواھ�ان م�شارکت بي�شتر ًاما ام�روز در برنام�ه اش مشخ�صا ذک�ر ک�رده ک�ه ب�ا دول�ت س�رمايه داری ک�ا

  (Daniel De Leon)  دني�ول دولي�ون Bill)  (Haywood بي�ل ھ�ی وود  . کارگران در امور اقتصادی و صنفی اس�ت
 ب�وده 1930 ت�ا 1905از رھبران اين نھ�اد ک�ارگری ب�ين س�الھای ) Mattick, Paul(؛ پل متيک ) St. John(سنت جان 

پ���يش از آن، ح���زب سوسيالي���ست آمريک���ا و تئوري���سين آن ي���وجين . را اش���اعه دادن���د» لغ���و ک���ار م���زدی«ک���ه نظري���ات 
پ��يش از آن، مواض��ع برخ��ی از . ب��ود» لغ��و ک��ارمزدی«  ني��ز م��دافع ش��عار 1904 در س��ال (Eugene V. Debs)دب��ز

  ).1886شيکاگو » ھی مارکت«رجوع شود به دادگاه (آنارشيست ھا آمريکايی نيز چنين بود 

  

تح�ت » #س�ال«آن دوره خ�ود مانن�د » مارکسيست ھ�ا« که کارل مارکس زمانی که  مشاھده کرد که برخی بايد اشاره کرد
از آن شعارھا  ف�ضيلتی ب�رای پوش�ش نظري�ات رفرمي�ستی خ�ود س�اخته " لغو نظام مزدی"و " قوانين آھنين مزد"دفاع از 

" مزخ��رف"#س��ال " و نظ��ام م��زدیلغ��"م��ارکس اش��اره ک��رد ط��رح .  ب��ود، آن اي��ده ھ��ا را آم��اج حمل��ه ق��رار م��ی دھ��د
)nonesense ( وی م��ردود اع��3م گ��ردد " ق��وانين آھن��ين م��زد" اس��ت و باي��د ھم��راه ب��ا) ،ک��ارل م��ارکس، نق��د برنام��ه گوت��ا

ني�ست ک�ه م�سئله  » لغ�و نظ�ام م�زدی«به عبارت ديگر از نظر مارکس م�سئله ب�ر س�ر ). بخش دوم به زبان انگليسی1875
انگل�س ني�ز در مقدم�ه ب�ه اث�ر ک�ارل . ر زي�ر س�ؤال ب�ردن ک�ل نظ�ام س�رمايه داری اس�ت، و ب�ر س�»لغو سيستم ک�ارمزدی«

، در م��ورد انحراف��ات گراي��شات خ��رده ب��ورژوايی ک��ارگری در 1895، در س��ال »مب��ارزه طبق��اتی در فران��سه«م��ارکس، 
  .انگلستان، موضع مشابه ای به مواضع کارل مارکس نسبت به آن مطالبه گرفت

 

ب�ه اج�را در آم�د ک�ه گرچ�ه  از رھب�ران » کارگران صنعتی جھان«توسط » لغو کار مزدی« شعار مھم ترين تجربه عملی
کارگری آن تشکل نقش ارزنده ای در اوائل قرن بيست به ويژه در آمريکا ايفا کردند؛ اما به علت نداشتن يک چ�شم ان�داز 

ران صنعتی جھ�ان، ن�ه توان�ست ح�زب کارگ. مشخص از ساختن حزب کارگری دچار تناقض شده و به تدريج افول کردند
کارگری درست و قوی ای بسازد و نه اتحاديه ای کارگری ای قوی، زي�را در س�ازمان خ�ود ھم�واره از يک�ی ب�ه ديگ�ری 

ب�ا آغ�از . شعارھا و مطالبات راديکال را به علت نداشتن يک حزب قوی مخفی انق3بی به بن ب�ست رس�اند. در نوسان بود
. پيوس�تند) م�رتبط ب�ه کمينت�رن(روسيه بسياری از کادرھای اين نھ�اد ب�ه ح�زب کموني�ست آمريک�ا  در 1917انق3ب اکتبر 

  .زيرا عدم چشم انداز و محدوديت ھای تشکي3تی اين نھاد را تجربه کرده بودند

  

عتی ک�ارگران ص�ن«مقاله زير نوشته جيمز کانن، يکی از فعا#ن کموني�ستی آمريک�ا ب�رای آش�نايی ب�ا نک�ات مثب�ت و منف�ی 
  .، در اختيار کارگران پيشتاز قرار می گيرد»لغو کار مزدی« مدافعان نظريه -IWW» جھان

  

  1384 مھر 27

  

***************************************************  

 

  طرح گستاخ

  

،  در ش��ھر ش��يکاگو گ��ردھم آم��د1905در م��اه ژوئ��ن س��ال ) ک��ارگران ص��نعتی جھ��ان (IWWوقت��ی کنوان��سيون بينانگ��ذار 
جن��بش اعت��صاب عم��ومی ای ک��ه اول��ين انق��3ب روس��يه را در پ��ی  داش��ت، در راه ب��ود و طن��ين آن در راھروھ��ای مح��ل 

رھبران کنوانسيون . دو رويداد با ھم تطابق نمود تا به جھان پيش درآمدی از آينده  خود را بدھد. کنوانسيون شنيده می شد
دو آکسيونی که ھمزمان اما مستقل از ھ�م پ�يش آم�د .  تلقی می نمودندشيکاگو، انق3ب روسيه را به عنوان انق3ب خودشان

  .آنھا سرآغاز اتفاقات بعدی بودند. و به اندازه نيمی از جھان با ھم  فاصله داشت، نشانه آغاز يک قرن انق3بی بود

  

 گف�ت آن فق�ط ي�ک ھمان ط�ور ک�ه لن�ين ھ�م.  باز نمود1917 روسيه، راه را برای انق3ب پيروزمند 1905شکست انق3ب 
 ني�ز خ�ود تمرين�ی ب�ود و MWکنوان�سيون بنيانگ�ذار . بود و حا# اين ارزيابی در سطح جھان پذيرفته شده اس�ت» تمرين«

  .چه بسا در محاسبه نھايی ارزش کمتری از اکسيون روسی ای که ھمزمان رخ داد، نداشته باشد

 

. ه ھای صنعتی م�درن در ص�نايع تولي�دی ت�وده ای بودن�د بی شک مشوقين اوليه محرکين اصلی اتحاديIWWبنيانگذاران 
 به عنوان پي�شروان IWWاما حتی دادن چنين نسبتی به . ًاين چيزی است که عموما به آن اقرار شده و مسئله مھمی است

CIO)  جن�بش. فعلی در واقع بيان کننده تعريف کاملی از اھميت تاريخی آن نيست]) آمريکا[کنگره سازمان ھای صنعتی 
CIO در مرحل��ه کن��ونی از پي��شرفت، فق��ط ي��ک پ��يش ق��سط ک��وچکی اس��ت از مطالب��ات آين��ده بوس��يله پي��شگامانی ک��ه در 

 . را براه اندازندIWW گرد ھم آمدند تا 1905کنوانسيون 

  

ب�ه ي�ک » [ِدلئ�و«و » [ھ�ايوو«، »[ِدب«ي�ان پ�دران م�ا را ب�ه ن�ام ھ�ای ، سه غ�ول موج�ود درمIWWکنوانسيون بنيانگذار 
آنھا ھر يک از گذشته و زمينه ھای فعاليت متف�اوتی م�ی آمدن�د و پ�س از آن ھ�م ط�ولی نک�شيد ک�ه . رم مشترک رساندپ3تف



اما چيزھايی که آنھا گفتند و کارھ�ايی ک�ه کردن�د، از جمل�ه تيم�ی ک�ه ب�رای ب�راه . ھر کدام مسير جداگانه ای را طی کردند
آنھا من�شوری ب�رای طبق�ه ک�ارگر آمريک�ا . ت که نميتوان از ياد بردانداختن يک جنبش جديد ساختند، از جمله کارھايی اس

ًنوشتند که نقدا بر يک نسل از مبارزان کارگری تأثير گذاشته  و مشوق آنھا بوده است و در زمينه مسائل اساسی عمده بر 
  .روی نسل ھای بعدی نيز تأثيرخواھد گذاشت

  

آنھ�ا س�وای ھ�م . ی در کن�ار ھ�م ق�رار م�ی گرفتن�د بلن�دتر ھ�م م�ی ش�دندآنھا مردان درشت ھيکل و بلند قامتی بودن�د ک�ه وقت�
قطارانشان بودند، ھمان طوری که با رھبران امروز اتحاديه ھای ک�ارگری ف�رق داش�تند و تفاوت�شان در عظم�ت ھمت�شان 

يافت�ه بود که ب�ه نگران�ی ھ�ای شخ�صی تب�ديل م�ی ش�د و در  روياھ�ای دور دست�شان از جھ�انی ب�ود ک�ه ب�ا ق�درت س�ازمان 
  .کارگری بازسازی شده و در تعھدشان بود که آنھا را تا آن اندازه پی گير می ساخت

  

.  ج�واب مثب�ت دادن�د، مردم�ی ب�ا ھم�ين خ�صوصيات بودن�دIWWعده کثيری از نمايندگانی که به بنيانگذاری کنوان�سيون 
راديک��ال ھ��ا، شورش��يان و . دن��دآنھ��ا غيرم��ذھبيونی کل��ه ش��ق و س��ازش ناپ��ذير در جن��گ خ��ود ب��ا جامع��ه س��رمايه داری بو

  . را بنيان نھادند، ھمان طور که مبتکر ھر گونه جنبش مترقی ديگری در اين کشور بودندIWWانق3بيونی بودند که 

  

ح�رف " نھاد قانونگذار شھرستان"در اين روزھا وقتی رھبران کارگری نھايت سعی خود را می کنند تا مانند کارآموزان 
. ً و خوان�دن گزارش�ات مردان�ی ک�ه ب�ا زب�ان ديگ�ری ص�حبت م�ی کردن�د، واقع�ا ل�ذت بخ�ش اس�تبزنند، بازگشت به عق�ب

و آنانی که در کنار اين سه ايستادند، ب�ه ش�راکت ب�ين ک�ار و س�رمايه، آن گون�ه ک�ه ھمزم�ان » دلئون«و » ھيوود«، »دبز«
 آورده ان�د ک�ه اي�ن گون�ه IWWاساسی قانون » مقدمه«آنھا در . و شرکا موعظه می شد، اعتقاد نداشتند»گومپرز«بوسيله 

دائ�م اتحادي�ه ھ�ای " ھمزي�ستی"آنھ�ا خيل�ی پ�يش از اي�ن در ب�اره مخالفت�شان ب�ا . »ک�ارگران را گم�راه م�ی کن�د«برخوردھا 
  .پرچمدارش ھستند CIO کارگری در جوار مالکيت خصوصی صنايع صحبت کردند؛ ھمزيستی ای که امروزه رھبران

  

ھادن��د، از پي�شگامان اع��ضای اتحادي��ه ھ�ای ک��ارگری بودن�د و اتحادي��ه ھ�ای ص��نعتی ب��زرگ  را بني�ان نIWWمردان�ی ک��ه 
ولی اھداف آنھا بسيار فراتر از ايجاد اتحاديه ھای صنعتی ای م�ی رف�ت ک�ه . ًامروز مستقيما از آنھا سرچشمه گرفته است

ت ش�ناخته و آن را تغيي�ر ناپ�ذير به عنوان نھادھای معامله گر، مالکيت خصوصی صنايع را به  عنوان يک حق ب�ه رس�مي
  .آنھا روابط بين سرمايه و کار را موقعيت جنگی بشمار می آوردند. می ديدند

  

: نظري�ه اص�لی آنھ�ا را در تاريخچ�ه  ص�حيحی ک�ه از جن�بش تھي�ه ک�رد ب�ه ط�ور ف�شرده اي�ن ط�ور بي�ان نم�ود» بريسندن«
شکلی ک�ه ب�رای آن اتخ�اذ گردي�د ش�کل اتحادي�ه .  بودIWW] ايجاد" [اولين دليل"نظريه تضاد طبقاتی برداشت نھايی يا «

مطالع�ه ای در : IWW(» .ھای صنعتی بود، زيرا که ش�رايط مناس�ب ت�ری را ب�رای اي�ن جن�گ طبق�اتی مھي�ا م�ی س�اخت
  .)108زمينه سنديکاليزم آمريکايی، از پُل فردريک بريسندن، ص

  

 عن�وان وس�يله ای ب�رای رس�يدن ب�ه پاي�ان راه نگ�اه م�ی  به س�ازمان اتحادي�ه ھ�ای ک�ارگری ص�نعتی ب�هIWWبنيانگذاران 
] ام�ر[اين . کردند و پايان راه مورد نظر آنھا، سرنگونی نظام سرمايه داری  و جانشينی اش با نظم جديدی در جامعه بود

. اش�دکه قلب و روح برنامه آنھا بشمار م�ی آم�د، ھن�وز در انتظ�ار اس�تيفای حق�وق خ�ود در انق�3ب ک�ارگری آمريک�ا م�ی ب
زي�را ک�ه .  در باره خود، غفلت نخواھد نم�ودIWWانق3ب ھم آنگاه که فرارسد، در تصديق پيش بينی کنفرانس بنيانگذار 

  . سال پيش در آن چيزی کمتر از ھدف انق3بی برای مبارزه کارگران آشکارا اع3ن نشد50

  

ه خ�ود ني�ز رياس�ت کنوان�سيون بنيانگ�ذار ک�" فدراس�يون غرب�ی مع�دنچيان"، رئ�يس ک�ل »بيل ھي�وود«طرح گستاخ بوسيله 
IWWاو در ابتدای سخنرانی خود، وقتی آغاز کار کنوانسيون را اع3م می داشت، گفت.  داشت، کشيده شد:  

  

ما اين جا جمع شده ايم تا کارگران اين کشور را به حول يک جنبش طبقاتی که . طبقه کارگر است" کنگره قاره ای"اين «
خ3ص�ه م�ذاکرات کنوان�سيون اول (» .گر از ي�وغ بردگ�ی نظ�ام س�رمايه داری اس�ت، متح�د س�ازيمھدفش رھايی طبقه کار

  )1کارگران صنعتی جھان، ص

  

اتحاديه ھای کارگری دارند کم کم درک می کنند که سياھپوستان ھم انسان ھستند و حق دارند برای ام�رار معاش�شان ک�ار 
.  س�ال از اي�ن ھ�ا جل�وتر ب�ود50رد اين مسئله، مانند خيلی مسائل ديگر  در موIWW. کنند و به اتحاديه تعلق داشته باشند

خيلی از اتحاديه ھای گومپرزی قديم بنگاه ھای تضمين کنن�ده ک�ار ب�رای سفيدپوس�تان بودن�د، در ح�الی ک�ه از ع�ضويت و 
ود، سياس�ت آن در س�خنرانی خ�» ھ�ای وود«. حق اشتغال سياھان در قلمرو اي�ن اتحادي�ه ھ�ا ممانع�ت ب�ه عم�ل م�ی آوردن�د

] اي��التی[ب��وده و در ق��انون اساس��ی خ��ود و طب��ق ق��انون " فدراس��يون ک��ارگری آمريک��ا"واب��سته ب��ه "اتحادي��ه ھ��ا را ک��ه 
او در ادام�ه ص�حبت » .سياھپوستان را از سھيم شدن در مزايای اتحاديه ھا محروم می ساختند، با خشم تم�ام محک�وم ک�رد

ھيچ اھميتی برای ن�ژاد، ک�يش، رن�گ، جن�سيت ي�ا ش�رايط پي�شين بردگ�ی «اد خود در جمع عمومی افزود که سازمان نوبني
  )575خ3صه مذاکرات، ص(» .قائل نمی باشد

  

او گفت که کارگران آمريک�ايی م�سير روس�ی را . او با#خره پيشنھاد نظری ای را مطرح کرد که بعدھا به حقيقت پيوست
در سراس�ر اي�ن ک�شور بگون�ه ای رش�د کن�د ک�ه اکثري�ت «د ک�ه او گف�ت ک�ه امي�دوار اس�ت جن�بش ت�ازه را ببين�. طی ميکنند



کارگران را به خود جذب نمايد و سپس اين کارگران برعليه نظام سرمايه داری بلند شوند، ھمان طوری که طبق�ه ک�ارگر 
  ).580خ3صه مذاکرات، ص(» .روسيه دارد انجام می دھد

  

ک�ه باي�د بي�ان کنن�ده مب�ارزه طبق�اتی ...سازماندھی طبقه کارگر...نياز عالی در اين وقت، وجود يک صدا است«: دبز گفت
م�ی باي�د . ًم�ی باي�د ک�ام3 س�ازش ناپ�ذير باش�د. البت�ه باي�د آگ�اھی طبق�اتی داش�ته باش�د. بايد خطوط طبق�اتی را ب�شناسد. باشد

  ).146-144خ3صه مذاکرات، (» .رده پايين طبقه کارگر باشد] متشکل از[سازمان توده ای و 

  

تنھا يک دش�من داش�ته ام ـو آن دش�من، طبق�ه س�رمايه دار ب�وده ] در زندگی[من «: در بخش صحبت ھای خود گفتدلئون 
  ).149-147خ3صه مذاکرات ص (» .مطلوب سرنگونی طبقه سرمايه دار است] حرکت... [است

  

 دول��ت جمھ��وری ش��کل ي��ک«دلئ��ون متفک��ر، در افک��ار خ��ود فرات��ر از تنھ��ا س��رنگونی نظ��ام س��رمايه داری پ��يش رفت��ه و 
 گف�ت IWW» مقدم�ه ق�وانين«در ب�اره » ميني�اپليس«کنوانسيون در ش�ھر -او در سخنرانی پسا. را در نظر داشت» کارگر

صرف نظر از محدوده سياسی پيشين، رأی دھندگان و کانديداھای اين قدرت مرکزی خواھند بود، «صنايع ]کارگران[که 
 م�ستقر IWW» ھئي�ت اجراي�ی ک�ل«ج�ايی ک�ه .  شيکاگو مطرح گرديدھمان طوری که طرح و رئوس آن ھفته گذشته در

  ).بازسازی سوسياليستی جامعه، از دانيل دلئون. (گردد، آنجا پايتخت کشور خواھد شد

  

» مقدم�ه«. ھمه در ھمين خ�ط بودن�د» مقدمه قوانين«سخنرانی ديگران و بيانيه ھای رسمی برگزيده بوسيله کنوانسيون در 
مبارزه بين «: سپس آمده است» .طبقه کارگر و طبقه کارفرما ھيچ وجه مشترکی ندارند«: بقاتی آغاز شدبا تأييد مبارزه ط

تم�ام » اين دو طبقه می بايد ادامه يابد تا تمام کارگران در زمينه سياسی نيز مانند ص�حنه کارخانج�ات متح�د ش�ده و بتوانن�د
  .»تصاحب کرده و تحت کنترل خود نگھدارند«صنايع کشور را 

  

اينھا سازش ناپذيرترين و روشن و واضح ترين قطعنامه ھای انق3بی ای ب�ود ک�ه ب�ه اي�ن منظ�ور ت�ا آن زم�ان منت�شر ش�ده 
 آن نظريه ای که قرار بود IWWاما در کنوانسيون بنيانگذار . ًاھداف سوسياليزم قب3 بوسيله ديگران ترسيم شده بود. بود

پيون�دد و اينک�ه ق�درت ک�ارگری م�ی باي�د س�ازماندھی ش�ده باش�د، بروش�نی بوسيله مب�ارزه ب�رای ک�سب ق�درت ب�ه حقيق�ت ب
  .فرموله شده و بر آن تأکيد شده بود

  

 صادقانه تر از آنچه که می دانستند، صحبت کردند، حتی اگر تنھا پيش بينی کنندگان يک ک�ار ت�اريخی 1905مردان سال 
از ت�اريخ مب�دأ آن ت�ا زم�ان ش�روع س�قوطش بع�د از .   اس�تای بودند که ھنوز در انتظار تکميل شدن خود بوسيله ديگران

اما ج�ايش در ت�اريخ آمريک�ا .  يک تاريخ غيرقابل محو کردنی از خود در عمل به جای گذاشتIWWجنگ جھانی اول، 
. به عنوان يک فاکتور مترقی، به خاطر اظھارات رسمی شجاعانه و دورانديش کنوانسيون بنيادگذار آن محکم ب�اقی اس�ت

  .نظريات تخم عمل بودآن 

  

IWW در پ�شت س�ر کنوان�سيونی ک�ه . قطع نشده است] ممتد و[ پدران خود را داشت، زيرا جنبش طبقه کارگر يک تداوم
ھ��ای «در ش��يکاگو پنج��اه س��ال پ��يش اج��3س داش��ت، س��ربازان طبق��ه ک��ارگر، جن��بش ھ��شت س��اعت ک��ار بوس��يله ش��ھدای 

صنعتی اتحادي�ه خط�وط آھ�ن آمريک�ا، جن�گ ھ�ای طوف�انی مع�دنچيان ، بزرگترين اعتصاب اتحاديه ای کارگران »مارکت
و دو س���ازمان سياس���ی سوسيالي���ستی ـيکی ح���زب ک���ارگر سوسيالي���ست ق���ديمی و ديگ���ری ح���زب » فدراس���يون غرب���ی«

  .سوسياليست نوپاـ ايستاده بود

  

. ت کنن�دگان ارائ�ه گردي�د ک�ه در آنج�ا بوس�يله ش�رکIWWتمام کوشش ھايی که در با# آمد، تابعی بود از کنوانسيون اول 
، بيوه و يکی از رفقای جنگجو و س3ح بدست بسيار خوب و شھيد، يک�ی از اي�ن نماين�دگان ب�ود، ھم�ان »لوسی پارسونز«

بود و او يکی در رده رھبری  مورد احترام مع�دنچيان و س�مبل امي�د و ش�جاعت آنھ�ا در محن�ت و » مادر جونز«طور که 
  .سختی بشمار می آمد

  

  IWW ھا و  مبارزات اوليه و تجربيات، ھرچند غنی ولی غم انگي�ز راه را ب�رای ايج�اد کنوان�سيون بنيادگ�ذار اين جنبش
از س�ال ] در آين�ده[ت�اريخ جن�بش انق3ب�ی طبق�ه ک�ارگر «: زياد در اشتباه نبود وقتی چن�د م�اه بع�د گف�ت» دبز«اما . باز کرد
  )226مقا#ت و سخنرانی ھای يوجين وی دبز، ص (» .IWW محاسبه خواھد شد، يعنی از زمان سازماندھی 1905

  

  سازمان انق"بيون

  

IWW تبديل به جنبش اتحاديه کارگران صنعتی ای ش�د ک�ه تم�ام ک�ارگران را علي�رغم تم�ام تف�اوت ھ�ا و اخت3فات�شان، ب�ه 
 خود برعليه کارفرماي�ان از دفاع برای مطالبات فوری] مبارزه را[حول اين تکليف متحد می کرد که تمام اتحاديه ھا بايد 

 به عنوان يک اتحاديه صنعتی در تمام دوران خوب و بدش، جنگ ھای خ�اطر انگي�زی را در زمين�ه IWW. شروع کنند
 ب�دعت CIOاقتصادی رھبری کرد و استراتژی اعتصاب سازمانی و مبارزه ای را ب�رای مب�ارزات بع�دی جھ�ت س�اختن 

 .نمود

  



اتحاديه گرايی برای کارگران ص�نعتی، ھ�م  ھرمان سازی و پوپو#ريزه کردن برنامه تنھا بعد از و به خاطر قCIOوجود 
اي�ن آم�وزش و نمون�ه در زمين�ه اتحادي�ه گراي�ی  ب�ه تنھ�ايی .  بود ک�ه ممک�ن گردي�دIWWدر حرف وھم در عمل، بوسيله 

عتی مدرن تشخيص داده و  را به عنوان مبتکر، پيشتاز اتحاديه ھای صنIWWکافی است تا به وسيله آن، اھميت تاريخی 
  .سپس ھزاران بار زحمات و خودگذشتگی ھای آن ھمه انسان را در اين راه، به حق تصديق کرد

  

آن ھمزم�ان ي�ک س�ازمان انق3ب�ی ب�ود ک�ه عقاي�د س�اده و ب�ا ق�درتش م�شوق بھت�رين .  بيش از ي�ک اتحادي�ه ب�ودIWW اما 
 از ھم�ه  .ورد و گل سرسبد نسل راديک�ال خ�ود ب�شمار م�ی آم�دمبارزان جوان زمان خود بود و آنھا را به حرکت درمی آ

  . را با افتخار در برکردIWWاينھا فراتر آن چيزی بود که نام 

  

ً به عنوان يک سازمان انق3بی، قطعا در اولين سال شکل گيريش در اخت3فات درون�ی ای ک�ه س�بب IWWماھيت حقيقی 
ً اي�ن تجزي�ه ب�ر س�ر م�سائلی روي�داد ک�ه معم�و# ب�ه م�سائل سياس�ی ي�ک .تجزيه اش در کنوانسيون دوم شد، متظاھر گرديد

 نماينده سازمانی بود ک�ه ش�کل اتحادي�ه ص�نعتی IWWمدير کل » ُچالرز ا شرمن«. حزب مربوط می شود تا يک اتحاديه
 انق3ب�ی ًاما ظاھرا اين نھايت حدی بود که او می خواس�ت پ�يش ب�رود و اي�ن ب�رای آنھ�ايی ک�ه اظھ�ارات رس�می. را داشت

در زمين�ه اص�ول مھ�م ت�ر راض�ی ] ب�ه ج�ای عم�ل[آنھ�ا تنھ�ا ب�ه ح�رف . کنوانسيون اول را جدی گرفت�ه بودن�د، ک�افی نب�ود
  .نبودند

  

در » آي�داھو«در زن�دان ايال�ت » ھ�ای وود« برگ�زار گردي�د، 1906 در ش�يکاگو در س�پتامبر IWWوقتی کنوانسيون دوم 
» وين�سنت س�نت ج�ان«. رگز آدم فرقه گرايی نبود، در کنار جري�ان اي�ستاده ب�ودکه ھ» دبز«انتظار حکم اعدام خود بود و 

بشمار می آمد و از جمل�ه اع�ضای ش�رکت کنن�ده آن در » فدراسيون غربی معدنچيان«که خودش يک شخص معتبری در 
  .متحد شد» دلئون«کنوانسيون دوم بود، تبديل به رھبر نيروھای ضد شرمن شده و با 

  

به مسئله اص�لی ای » سنت جان«اما .  بين فرقه ھا، انواع و اقسام اتھام پراکنی درجه دوم براه افتادبرحسب معمول جنگ
  :او گفت. که محرک او و پشتيبانانش شده بود، با روشی بی مھابا و ثابت پرداخت

  

زه برای بدست مبار....  در دست مردانی قرار داشت که مطابق برنامه انق3بی سازمان عمل نمی کردندIWWمديريت «
رأی اکثري��ت در کنوان��سيون ب��ه اردگ��اه انق3ب��ی تعل��ق . آوردن کنت��رل س��ازمان، کنوان��سيون را ب��ه دو اردوگ��اه تق��سيم ک��رد

اردگاه ارتجاعی با داشتن دبير از تاکتيک ھای بازدارن�ده در کوش�ش خ�ود ب�رای ک�سب کنت�رل کنوان�سيون اس�تفاده . داشت
ت�اريخ، : IWW(» .فت�ر رئ�يس و انتخ�اب دبي�ر از مي�ان انق3بي�ون، اي�ن دم�ل را بريدن�دانق3بيون با از ب�ين ب�ردن د....نمود

  .)ساختار و روش، از وينسنت سنت جان

  

او اول�ين و ت�ا . به عنوان شخصيتی بی ھمتا و برج�سته ت�اريخی س�اخت» شرمن«اين عمل تجزيه را سرعت بخشيده و از 
ک�سان ] در آين�ده. [از مق�ام خ�ود ب�ه پ�ايين ک�شيده ش�ده اس�ت" نب�ودن"بی کنون تنھا رئيس اتحاديه ای است که به علت انق3

  .در تاريخ به عنوان نمونه اول باقی خواھد ماند» شرمن«ديگری ھم خواھند بود، ولی نام 

  

گرديد ک�ه از ابت�دا تنھ�ا اتحادي�ه » فدراسيون غربی معدنچيان«اين تجزيه در کنوانسيون دوم ھمچنين باعث قطع ھمبستگی 
 ک�ه پ�يش از اي�ن ب�ه ط�رف محافظ�ه ک�اری چ�رخش WFMبقيه اعضای دليگاس�يون . ود که سازماندھی محکم داشتای ب

ب�ر ح�سب طبيع�تش و تم�رين ممت�د، ب�ه دف�اع از » س�نت ج�ان«اما . پشتيبانی کردند» شرمن«کرده بودند، در اين ھنگام از 
فته و در سطح کشور شناخته شده بود و خودش  که پايه ھای محکم ياWFMاو بين اع3م ھمبستگی با   : اصول پرداخت

 به فقر کشيده شده و ناروشنی که تنھا برنامه و اصول داشت، ب�دون IWWھم از آن به عنوان مأمور حقوق می گرفت و 
 را ساختند، منافع شخصی و اتحاديه گراي�ی چ�رب و IWWبرای او و ھمه آنھايی که تاريخ . ترديد دومی را انتخاب کرد

  .وفاداری اول می بايستی عطف به اصول انق3بی می بود. جه دوم اھميت قرار داشتنرم در در

  

و طرفدارانش، با کمک پليس، دفتر مرکزی را مورد حمله قرار داده و پول ھ�ای س�ازمان را ھ�ر چ�ه ک�ه ب�ود، » شرمن«
ن�د، ک�ار را ب�ه ط�وری ب�ا مسئولينی که ب�ه ت�ازگی انتخ�اب ش�ده بود"اين طور اشاره کرد که » سنت جان«. تصاحب کردند

س�نت «م�ديريت جدي�د تح�ت رھب�ری .) 144بري�سندن، ص." (دست خالی آغاز کردند که حتی يک تمبر پستی ھ�م نداش�تند
ک��ه از آن ب�ه بع��د ب�ه م��دت ي�ک دھ��ه نق�ش غال��ب را در س�ازمان داش��ت، م�ی باي��د ب�دون داش��تن ھ�يچ گون��ه امکان��ات » ج�ان

  . ار را از ھيچ آغاز می کردملموسی، به جز برنامه و ايده آل ھايش، ک

  

فرق�ه . اثب�ات ک�رد ک�ه ب�رای جم�ع آوری اي�ن س�ازمان مت3ش�ی ک�افی ب�ود» وينسنت سنت جان«آن، به ع3وه دل و جرأت 
جن�اح س�نت ج�ان در . ام�ا چن�دان دوام�ی ني�اورد. شرمن و فدراسيون غربی معدنچيان ھم به رقاب�ت س�ازمانی ب�ه پ�ا کردن�د

ام�ا در س�ال ھ�ای در پ�ی اي�ن .  حقيق�ی اس�تIWWنسيون دست با# را داشت و ثابت کرد ک�ه  کنوا-جريان اخت3فات پسا 
ًسازمان عمدتا نه به عنوان يک اتحادي�ه ص�نعتی ت�وده ای ک�ه ب�رای مطالب�ات اقت�صادی مح�دودی فعالي�ت م�ی ک�رد ک�ه ب�ه 

  .استه بود، اع3م موجوديت کردعنوان يک سازمان انق3بی که در راه مبارزه ای ھمه جانبه با نظام سرمايه داری برخ

  



 عناصر برج�سته ای را از مي�ان انق3بي�ون مب�ارز و  پي�شرو ب�ه زي�ر ش�عارھای خ�ود ک�شيده و ج�ذب IWWبه اين ترتيب 
تحت عنوان اتحاديه، اين سازمان اعتصابات فراوانی را ترتيب داد ک�ه ب�ه ج�ذب ب�ادکنکی خيل�ی از اع�ضا ب�ه ط�ور . نمود

عد از اعتصاب، چه به پي�روزی ک�شيده و چ�ه ب�ه شک�ست، س�ازماندھی اتحادي�ه ای پاي�داری بط�ور اما ب. لحظه ای انجاميد
بعد از ھر اعتصابی، اعضای باقيمانده کسانی بودند که تا سرحد مرگ بر اس�اس اص�ول ب�ا ھ�م متح�د . منظم وجود نداشت

  .شده بودند

  

  

  IWWدوگانگی در 

 

IWWاص�ول -دو س�3ح اص�لی آن :  حقيق�ت ي�ک چي�ز خيل�ی مھم�ی را يک چيز را از مارکسيزم به عاريت گرف�ت؛ در 
  از -مبارزه طبقاتی و عقيده بر اينکه کارگران می بايد رھايی خود را از طريق قدرت سازماندھی شده خود کسب نمايند 

ی باي�د ً محصول حقيقا طبيعی محيط آمريکايی خود بود و تئ�وری و عم�ل آن م�IWWبا اين ھمه . اين قورخانه بيرون آمد
 .در چارچوب سابقه مبارزات طبقاتی و روند پيشرفت آن تا زمان در اين کشور بررسی گردد

  

تجربه طبقه کارگر آمريکا که ھنوز خود را به عنوان يک طبقه مشخص تمي�ز ن�داده ب�ود، مح�دود ب�ود و افک�ار عم�وميش 
مب�ارزه طبق�اتی ب�ه ان�دازه کام�ل فع�ال ب�ود، ام�ا . حتی درباره بھترين عناصر نماينده اش به ھمين ن�سبت تکام�ل نيافت�ه ب�ود

ًاخت3فات عموما شکل چريکی و زدوخوردھای محلی به خود داش�ت . ھنوز فراتر از مراحل ابتدايی خود رشد نکرده بود
ق�درت . که به طور وحشيانه ای از جانب دو طرف، بين گروه ھای مج�زای ک�ارگران و کارفرماي�ان ص�ورت م�ی گرف�ت

  .ًان عمدتا بوسيله مأموران محلی تأمين می شدسياسی کارفرماي

  

اين کارگران از ط�رف مطبوع�ات وح�شتزده .  شکسته بودند1894سپاھيان فدرال اعتصاب کارگران راه آھن را در سال 
ام�ا اينھ�ا م�وارد . معروف بوده و گفته می ش�د ک�ه از آنھ�ا در مقاب�ل مع�دنچيان غ�رب اس�تفاده م�ی ش�د» شورشيان دبز«به 

 فاکتور ثاب�ت و غال�ب در رواب�ط ک�ارو -دخالت دولت فدرال، به عنوان کميته اجرايی تمام سرمايه داران . ی بودندمستثناي
ًک�ارگران معم�و# ب�ين .  ب�ه ن�درت در اخت3ف�ات محل�ی و فرق�ه ای ن�يم ق�رن پ�يش دي�ده م�ی ش�د-سرمايه در دوران معاصر

 البته اي�ن از آث�ار باقيمان�ده از دوران -ز اولی حمايت می کردند مأموران فدرال و محلی فرق قائل شده و در مقام مقايسه ا
  .اوليه است که گريبان اکثريت قابل م3حظه ای را ھمواره گرفته بود وھنوز ھم گرفته است

  

شکل گرفت، مبارزات ھم�ه جانب�ه ک�ارگران برعلي�ه طبق�ه س�رمايه ] با اين گونه عقايد [IWW، 1905زمانی که در سال 
ی، با ھدف گرفتن قدرت سياسی در سراسر کشور، به عنوان ھدفی ضروری در مبارزات ھنوز برای خيلی دار بطور کل

 و تم�ام عملي�اتی ک�ه در پ�ی آن رخ داد، م�ی باي�د از اي�ن زاوي�ه دي�ده IWWبياني�ه رس�می . ھا جا نيافتاده و قابل ھضم نبود
ن که برنامه آنھا از آن اقتباس ش�ده ب�ود، دي�د و تحلي�ل حوزه محدود و نارسای مبارزات طبقاتی در آمريکا تا آن زما. شود

  . سال پيش برجسته کرده و ھرچه بيشتر قابل تقدير می سازد50آنھا را در باره 

  

در وض�عيت آن زم��ان، ب�ا وج��ود اينک��ه مب�ارزات طبق��اتی ک�ارگران ھن��وز در مراح��ل اولي�ه خ��ود ق�رار داش��ت و خيل��ی از 
 ھدف انق3بی را برای طبقه کارگر پيش بين�ی IWW آشکار نشده بود، رھبران مشک3ت و پيچيدگی ھايش ھنوز در عمل

ب�ا ق�رار دادن ھم�ه . کرده و اين ھدف را تنھا يک چيز و بر اساس يک فرمول کلی برای سازماندھی کارگران قرار دادند
رھبر اصلی و م�شوق آن چيز به زير يک سقف، آنھا مسئوليت ساختن سازمانی را به عھده گرفتند که به قول سنت جان، 

در سادگی اين فرمول ھم يک جذابيت  و ھ�م . می بود» نيازھای کارگران بطور کلی کافی«برای : بعد از کنوانسيون دوم
  .  که تنھا با تجربه قابل آشکار شدن و ديدن بود- يک تضاد -يک ضعف وجود داشت 

  

ه اش کاشته ش�د و بع�د از آن ھ�م ھرگ�ز ح�ل نگردي�د،  که در کنوانسيون اول ريشIWWيکی از مھمترين اين تضادھا در 
به عن�وان :  نبودIWWاين دليل کوچکی از ميان د#يل شکست نھايی . ھمانا نقش دوگانه ای بود که برای خود تعيين کرد

يک سازمان ھم می خواست که يک اتحاديه برای ھمه کارگران باشد و ھم يک تشکي3ت تبليغاتی برای انق3بيون منتخب  
يعنی دو وظيف�ه و ک�ار متف�اوت ک�ه در مرحل�ه خاص�ی از پي�شرفت، ني�از ب�ه تب�ديل ش�دن ب�ه دو .  يعنی يک حزب انق3بی-

 ھر دو اين وظايف را خود به تنھايی به دوش گرفته بود و اين دوگانگی بازدارن�ده ک�ارش  IWWاما. سازمان مجزا دارد
 و ھ�ر ک�س IWW آن روزھ�ا ب�رای مب�ارزان س�طح رھب�ری ھمه اينھا و خيل�ی چيزھ�ای ديگ�ر ام�روز روش�ن ت�ر از. شد

  .ديگری در اين کشور است

  

مسائل فوری اعتصاب سرآغاز باز ک�ردن ص�حبت . بود» ک3س آموزش سوسياليزم" در حقيقت IWWجلسات اعتصاب 
اعی ت�ازه بر سر اصول مبارزه طبقاتی و محکوم کردن نظام س�رمايه داری در تم�ام ابع�اد و دادن ت�صوری از نظ�ام اجتم�

  .برمبنای آزادی و تساوی حقوق بود

  

ً در زمان شکوفائيش به معنای واقعی کلمه نه کام3 يک اتحاديه بود و نه يک ح�زب، ام�ا بع�ضی وق�ت IWWدر حقيقت 
اين سازمان يک پيش درآمد ناقصی از ح�زب بل�شويک و فاق�د تئ�وری . ھا ھر دو نقش را داشت به ھمراه بعضی کمبودھا

  .IWWاين بود . ز تصويری از اتحاديه ھای صنعتی انق3بی آينده و فاقد اعضای توده ای #زم بودای جامع و ني



  

  وينسنت سنت جان

  

 ش�د، مث�ل دفع�ه 1908 در س�ال IWW در کنوان�سيون چھ�ارم SLP که باعث جدايی دلئون و اعضای IWWتجزيه دوم 
بود، يا بھتر بگويم ب�ر س�ر اخ�ت3ف » عمل سياسی«وع مسئله اين بار بر سر موض. قبل بر سر يک مسئله عقيدتی رخ داد

  .ًبرداشت از مفھوم عمل طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی که ذاتا امری سياسی است

  

از » ح��زب سوسيالي��ست ک��ارگری« از مف��اھيم عقي��دتی مقررات��ی افراط��ی IWWھ��دف اص��لی از اي��ن تجزي��ه آزاد ک��ردن 
 ص��اف ک��ردن راه ب��رای تعبي��ر س��نت ج��ان از مفھ��وم س��رنگونی نظ��ام در ھنگ��ام رأی گي��ری و ني��ز" عم��ل سياس��ی"مفھ��وم 

ًبا کمک ي�ک تعري�ف ک�ام3 اختي�اری ] نظريه[اين . کارگران سازماندھی شده بود» عمل مستقيم«سرمايه داری از طريق 
  .اع3م گردد" غيرسياسی"ًکام3 ] نظريه[و نا دقيق قرار بود به عنوان 

  

بع�دھا، زي�اده روی . برداش�ت» مقدم�ه«را از " پاراگراف سياسی"ً، صرفا کلمه 1908در يک برخورد منفی، کنوانسيون 
ري�شه اي�ن گ�رايش را ب�ه س�نديکاليزم . را و بھم�راھش اح�زاب سياس�ی را بط�ور کل�ی رد ک�رد" سياس�ت"ًکرده و ص�ريحا 

 ضد سياست اروپ�ا ھ�م  بعدھا عباراتی را از راديکاليزمIWWاين اشتباه بزرگی بود و اگر چه . فرانسوی نسبت می دھند
  :نظر بريسندن در اين باره درست است که می گويد. وارد کرد که به ضررش تمام شد

  

ً شکل گرفت، ک3 ريشه آمريکايی داشت، ن�ه 1905ـايزم، بخصوص آنچه که در چند سال اول بعد سال IWWنظريات «
ران�سه بي�رون زد، اي�ن حقيق�ت دارد و آن در اي�ن اح�ساسات در ابت�دا از ف. ًفرانسوی؛ آنطوری که عموما ت�صور م�ی ش�ود

ًبود، اما در اين کشور ھم در حال شکل گ�رفتن ب�ود و ن�وع آمريک�ايی آن ذات�ا ب�ا ن�وع فران�سويش ] 1890  [90اوايل دھه 
فرانسه  ب�ر روی جن�بش اتحادي�ه ھ�ای ص�نعتی " سنديکاليزم انق3بی" به بعد بود که 1908در واقع از سال . فرق می کرد

 که بی ھمتا بود، محصول داخلی خاک IWWعقايد و اصول . )53بريسندن ص(» .ی در اينجا تأثير مستقيم گذاشتانق3ب
سنت جان ھمان طور که قديمی ھا می دانند، .  آمريکا بشمار می رود و ھمين طور نويسنده اصلی آن، وينسنت سنت جان

س�نت (ش�ھرت او . روزھ�ای قھرم�انی اش ب�ود  در IWWکسی بود که بيش از ھم�ه م�سئول ش�کل دادن ب�ه خ�صوصيات 
 م�ی IWWدر کنار نام درخشان بيل ھای وود کدر م�ی ش�د و اي�ن باع�ث گمراھ�ی ن�و آم�وز متفرق�ه در ب�اره ت�اريخ ) جان
  .اما وينسنت سنت جان سازمان دھنده و رھبر کادرھا بود. شود

  

نوانسيون بنيانگذار رھبری آن را در دس�ت او از محل ک. ھای وود خودش مرد بزرگی بود و شايستگی شھرتش را داشت
در محاکم�ه او ک�ه در ايال�ت آي�داھو . سخنان با عظمتی را که او در آنجا ايراد کرد، در مقدم�ه اي�ن مقال�ه آورده ش�د. داشت

خود را ب�ه مانن�د قھرم�ان طبق�ه ک�ارگر عرض�ه نم�ود و ب�ار ديگ�ر در اعت�صابات " جوان درشت ھيکل"انجام گرفت، اين 
او پ�س س�نت . خود را با س�رعت ب�رق م�ورد توج�ه عم�وم در آورد» آکران«و » پاترسون» «#رنس«  در IWWبزرگ 

  اين مقام را به عھده گرفت و از آنزمان به بعد رياست آن را در طول تمام طوفان ھای جنگ و آزار 1914جان در سال 
 دارن�د، وج�ود IWWي�ل ھ�ای وود در رابط�ه ب�ا عدالتی تاريخی در شناختی ک�ه عم�وم از ن�ام ب. و اذيت ھا به عھده داشت

 شکل می گرفت و کادرھ�ای پاي�ه IWW، در طول سال ھايی که خصوصيت 1914 تا 1906اما در سال ھای بين  .دارد
ای آن معين می شدند، اين وينست سنت جان بود که رھب�ری جن�بش را ب�ه عھ�ده داش�ت و تم�ام عملي�ات آن را ھ�دايت م�ی 

  . نمی بود و حقيقت نمی داشت، اگر اين فصل آن حذف گردد کاملIWWداستان . کرد

  

سنت جان مانند ھای وود يک معدنچی بود؛ مردی خود ساخته که با تحمل سختی ھای فراوان و در پی مب�ارزات طبق�اتی 
ک�ه لقب�ی ب�ود ک�ه ھم�ه ] مق�رب= س�نت " [مق�رب"اگ�ر اي�ن . در جنگ معدنچيان غرب، به مقام خود در کشور رسيده ب�ود

او اھل کتاب نب�ود؛ . ايش می کردند، چيزی را از نوشته ديگران به عاريه می گرفت، حتی خودش ھم متوجه نمی شدصد
ھ�ر چ�ه ک�ه م�ی دان�ست ک�ه خيل�ی ھ�م زي�اد ب�ود را در . آموزش او نتيجه تجربه و م3حظاتش بود و ک�يش او اعم�الش ب�ود

  .می کرد] آموخته ھا[ را ھم بر اساس ھمان زندگی و در ارتباط با مردم آموخته بود و او جمع بندی ھايش

  

به عنوان يک رھبر اجراي�ی در وض�عيت عمل�ی او ع�الی ب�ود و ممل�و . اين اصالت تجربه ھم نقطه قوت او بود ھم ضعف
در عم�ل، او ب�ه ت�صميمات . ـ و آماده برای پياده ک�ردن آنھ�ا"آنقدر که حتی جھنم را ھم به لبخند وامی داشت"از نظريات ـ

رغب�ت ب�ه اي�ن روش از ک�ار نت�ايج پرب�اری را در کارھ�ای او ب�ه .  ع3ق�ه داش�ت- مي�ان بُ�ر- جدی و خيلی موثر صريع و
او در ميان اردوگاه ھای معدنچيان غرب به حد وس�يعی . عنوان رھبر عمليات فدراسيون غربی معدنچيان به ھمراه داشت

 1906ن نقلی از ي�ک گ�زارش در ب�اره او ک�ه در س�ال بريسند. مشھور بوده و قدرتش بر دوست و دشمن شناخته شده بود
  :به وسيله بنگاه کارآگاھان صاحبان معدن تھيه شده بود، می آورد

  

ب�يش از بي�ست نف�ر دردس�ر درس�ت ک�رده ] ب�ه تنھ�ايی] [کل�ورادو[سنت جان در سال گذشته برای صاحبان معدن منطق�ه «
  ».کل منطقه را سازماندھی خواھد کرداگر کاری به کارش نداشته باشند، تا يک سال ديگر . است

  

 وين�سنت س�نت ج�ان ت�ا ج�ايی ک�ه م�ن م�ی دان�م، -به قول معروف " طرز رفتار با مردھا"-دررابطه با کار کردن با مردم 
م�ی ک�رد و خ�وب و ب�د آنھ�ا را ت�شخيص م�ی داد و " ارزي�ابی"او آدم ھا را ب�ا دي�د و ب�صيرت ب�ه س�رعت . مانندی نداشت



 و بقي�ه را در -م�ی س�اختی » مق�رب« بايد آدم جدی ای می بودی برای اين که با -ران را جدا می کرد رياکاران و حليه گ
  .آموزشگاه خودش در عمل تعليم می داد و از بھتريم فرد ممکن را از آنھا می ساخت

  

. الش م�ی س�ازداو معتق�د ب�ود ک�ه ان�سان را اعم�. کلمات کليدی در معيارھای سنت جان بود" عمل"و " تصميم"، "تجربه"
ي�ک ب�ار ش�نيدم ک�ه » .او تجربه بسيار دارد«: وقتی که می خواست از يک سازماندھی کننده تعريف کند، ھميشه می گفت

او س�خنگوی خ�وبی اس�ت، ول�ی نم�ی دان�م چق�در م�صمم «: در باره کس ديگری که در سازمان نق�ش کن�اری داش�ت، گف�ت
ب�ه معن�ای ھمزم�ان ق�درت فک�ر و عم�ل  » ت�صميم«. پ�س دادن اس�تيعن�ی زي�ر آت�ش، امتح�ان " تجرب�ه"از نظر او » .است

  .و وقت تلف کردن است" فلسفه چينی"داشتن و به انجام رساندن کار ب3فاصله و بدون 

  

خصوصيات مثبت سنت جان به عنوان مرد عمل و تصميم به ديگ�ران ھ�م س�رايت م�ی ک�رد؛ آنھ�ا ب�ه ھ�م ش�بيه بودن�د، ھ�م 
او آدم مھرب��ان و . ب��ه اي��ن ترتي��ب س��ازمانی را ب��ر اس��اس ت��صوری از خ��ودش ت��شکيل دادديگ��ر را ج��ذب م��ی کردن��د و او 

ب�رعکس حقيق�ت اي�ن اس�ت ک�ه او . نيکوکار نبود، بلکه يک رھبر بود و ديگ�ران را تنھ�ا دربح�ث مج�ذوب خ�ود نم�ی ک�رد
رافت م�ی باري�د و از از او صداقت و ش�. با عقايد و روش ھای خود زندگی می کرد" مقرب. "انسان بسيار کم حرفی بود

  .در محضر او ھوا تميز بود. خودگذشتگی ای بی شائبه و عاری از تظاھر داشت

  

آنھا به . قسم می خورند" مقرب" ھمگی به سر - که کادرھای مشھوری می شدند-جوانانی که تحت فرماندھی او جنگيدند 
ھ�ا اھمي�ت م�ی دھ�د و ھمي�شه ب�ا او م�ی توان�ستند ب�ه آنھا احساس می کردند که او دوستشان اس�ت و ب�ه آن. او اعتماد داشتند

ج�ان اس «. خوبی کنار آيند و حتی گاھی بھتر از انتظار، البته تا زم�انی ک�ه آنھ�ا ب�ا س�ازمان ب�ه درس�تی رفت�ار م�ی کردن�د
 م�ن ش�نيده ام«: که بعد از تاريخ بريسندن به رشته تحري�ر درآم�د، م�ی گوي�د» IWWزوال «در کتاب خود به نام » گامبز

» . ب�ودIWWکه سنت جان را در مقايسه با بھترين رھبران، بيش از ھم�ه دوس�ت م�ی داش�تند و قاب�ل اعتم�ادترين م�أمور 
  .گامبز درست شنيده بود

  

را " عمل سياسی" داشت تحت تأثير سنت جان متحول می شد، با اھانت تمام مفھوم تنگ و محدود IWWھمين طور که  
سنت جان از مب�ارزه طبق�اتی، اي�ن درک را داش�ت ک�ه . لکردھای پارلمانی برمی شمردرد کرده و آن را درمحدوده به عم

او ھم�ان ان�دازه . مبارزه ای بی رحمانه است برای بدست آوردن قدرت؛ نه ھيچ چيزی کمتر و نه راه ديگری وج�ود دارد
وسيله دو نمون�ه ای ک�ه در پ�يش سوسياليستی و احزاب سياسی را به " سياست"او . اطمينان داشت که لنين] مسئله[به اين 

ب�ه " حزب ک�ارگر سوسيالي�ست"و »ھيل کيت«و  »برگر«به رھبری " حزب سوسياليست: "رويش بود، قضاوت می کرد
  . و او از ھيچ يک از آنھا خوشش نمی آمد-رھبری دلئون 

  

سوسيالي�ست فرص�ت طل�ب برگر يک خرده ب�ورژوای . ًاين طرز برخورد، تا جايی که ادامه پيدا کرد، مطمئنا درست بود
ًاو صرفا از جم3ت راديکال . بود و ھيل کيت ھم با وجود اين که زيرک تر و با ک3س تر بود، اما از ھيل کيت بھتر نبود

  .شرور را از حم3ت چپ محفوظ دارد»  ايزم-برگر«استفاده می کرد تا 

  

اما دلئون با تمام . بود و در رأس آنھا قرار می گرفتدلئون البته با اخت3ف بسيار از اين متظاھران کوچک، از آنھا برتر 
لياق��ت و شاي��ستگی؛ ب��ا نمون��ه ب��ودن در از خ��ود گذش��تگی و ب��ا تم��ام ع��شق و وف��اداريش ب��ه اھ��داف طبق��ه ک��ارگر؛ ب��ا تم��ام 
دشمنانی  که برای خود درست ک�رد ک�ه ب�ه خ�اطرش م�ستحق ع�شق و س�تايش م�ا اس�ت؛ ب�ا تم�ام اينھ�ا، دلئ�ون در تاکتي�ک 

  .فرقه گرا بود و درک او از عمل سياسی بسيار خشک و رسمی بوده و در برابر قانون پرستی بی نتيجه ماندھايش 

  

ً ھي��ل کي��ت ک��ام3 ح��ق داش��ت و در قط��ع -برگ��ر] جري��ان[ب��ه نظ��ر م��ن، س��نت ج��ان در برخ��ورد خ��صمانه اش ن��سبت ب��ه  
پارلمانی برگر و ھيل کيت و ق�انون گراي�ی اعتراضات او به رفرميزم . ھمکاری با دلئون بيش از پنجاه درصد حق داشت

اش�تباه . افراطی حزب کارگر سوسياليست شامل آن گونه انتقادی بود که امروز می توان آن را سالم و درست بشمار آورد
. و تم�ام اح�زاب سياس�ی" سياست ھا"در اپوزيسيون جھانی بود، متکی بر اين نمونه ھای محدود و فاقد ارزش برای تمام 

  .درک او ناشی از کامل نبودن آنھا بود که آنھا را اول در مقابل تندروی و بعد يک چرخش کاذب باز گذاشتنقص در 

  

کتاب و راه حل ھای ] مطالعه[کجروی مھذب سنت جان ناشی از آموخته ھای تجربی محدود و محلی در زندگی به جای 
شتری از تئ�وری ج�امع ک�ه ب�ه وس�يله ديگ�ران در نتيج�ه ساده در عمل مستقيم را ھدف قرار دادن، او را از فاي�ده ب�ردن بي�

 ب�ه عن�وان ي�ک IWWاين به طور کلی در مورد . تجربيات عمومی جھانی مبارزات طبقاتی کسب شده بود، محروم کرد
مح�دوديت . ساده سازی بيش از حد، محدوديت ھ�ای فل�ج کنن�ده ای را ب�ر درک عم�ومی آن گذاش�ت. جنبش صدق می کرد

تم�ام . ام�ا اي�ن ام�ر زم�ان ب�رد.  ب�ه اثب�ات رس�اندIWWيت در اوضاع پيچيده، مضرر بودن خود را برای ھايی که در نھا
  . در بُرد کامل تجلی يابدIWWدوران جنگ جھانی اول و انق3ب روسيه طول کشيد تا ناتمامی افکار حاکم بر 

  

  انحراف مسيرھای طو*نی 

  

و تمامی س�ازمان ھ�ای سياس�ی تعبي�ر گردي�د، ب�ا " سياست" به رد کلی  نسبت به پارلمانتاريزم که بعدھا تبديلIWWتکبر 
ً در صحنه عمل بود که برحسب شرايط زمانی، تقريب�ا ب�ه IWWفعاليت عمده . تشويق اعضايی با ذھن خالی روبرو نبود



ت پي�شين طور خود به خودی منجر به جلب نيرويی می شد که گرايشات و تماي3تش ب�ه ھم�ين ترتي�ب و ب�ه وس�يله تجربي�ا
  .شکل گرفته بود

  

 برای صنعت توليد توده ای در نيم�ه ش�رقی ک�شور، ج�ايی ک�ه ق�درت عم�ده ک�ارگری متمرک�ز ش�ده IWWنقشه سازمانی 
البته قدرت استثمارکنندگان ھ�م در ھم�ان ج�ا متمرک�ز ش�ده ب�ود و در نتيج�ه س�ازماندھی ک�ارگران برعلي�ه . بود، ساخته شد

  .تر از در عمل می بودشرکت ھای بازرگانی در حرف آسان 

  

  طوری طراحی شده بود که پيش از ھر چيز، بيان کننده گرايش مطلق توده عم�ده پرولتاري�ای پاي�ه IWWبرنامه انق3ب 
شانس اينکه کارگر مزدگيری بتوان�د پايگ�اه طبق�اتی اش را تغيي�ر . ای در درون صنايع متعلق به شرکت ھا در شرق باشد

 ي�ا ي�ک دھق�ان کوچ�ک ش�ود، در ش�رق ب�ه مرات�ب کمت�ر اغ�وا کنن�ده ب�ود، ت�ا در س�رحدات داده و تبديل ب�ه مال�ک کوچ�ک
اگ�ر منط�ق . غربی، جايی که اين گونه جا به جايی طبقاتی ھنوز می توانست رخ دھد و در خيل�ی م�وارد ھ�م رخ داده ب�ود

 ک�ارگران مراک�ز - ش�ود ھم�ان ط�وری ک�ه ھمي�شه ب�ه م�وقعش انج�ام م�ی-مبارزه طبقاتی به طور رسمی انجام گرفت�ه ب�ود
می بايستی از بيشترين آگاھی طبق�اتی برخ�وردار ب�وده و ب�يش از بقي�ه پ�ذيرای » می سی سی پی«صنعتی شرق رودخانه 

  .   می بودندIWWاستيناف 

  

اين س�ازمان ھرگ�ز .   نھايت کوشش خود را به خرج می داد، به اين نحو پيش نرفتIWWًاما کارھا عم3 در زمانی که 
د ک�ه اتحادي�ه ھ�ای ق�وی ای را در مي�ان ک�ارگران ص�نايع ماش�ينی م�درن در من�اطق ش�رقی ک�ه از نظ�ر ص�نعتی موفق ن�ش

برعکس، فعاليت غالب آن در خطوط کمترين مقاومت حاشيه ھای مناطق غربی ک�شور ک�ه در . پيشرفته بودند، برپا نمايد
ه استيناف خود را از مي�ان ک�ارگران مھ�اجر  پاسخ مساعدتر بIWW. آنزمان ھنوز در دست ساختمان بود، گسترده گشت

  .مناطق حاشيه ای دريافت کرده و از ميان ھمان ھا اقدام به عضوگيری برای ساختن کادرھای اصلی نمود

  

خ3ف قاعده که در حقيقت، چيزی جز اخت3ف زمانی مابين حقيقت و آگاھی ني�ست، در تجرب�ه ب�ين ] روند[اين در ظاھر 
ًکارگرانی که بيش از بقيه  با پيشرفت صنعتی برای  سوس�ياليزم آم�اده م�ی ش�وند، الزام�ا .  شده استالمللی چندين بار ديده

  .ھميشه اولين کسانی نيستند که آن را تشخيص می دھند

  

جنبش انق3بی اول در جايی عضوگيری می کند که می توان�د، ن�ه ج�ايی ک�ه انتخ�اب م�ی کن�د و از اع�ضای اولي�ه خ�ود ب�ه 
سوسياليزم مارکسيستی، پاسخ منطقی و #زم ب�ه نظ�ام س�رمايه . سازمان و حام3ن اصول استفاده می کندعنوان کادرھای 

داری پيشرفته، بی کيفيت ترين آغاز و طو#نی ترين تأخيرھ�ا را در انگل�ستان داش�ت؛ ک�شوری ک�ه برج�سته ت�رين مرک�ز 
الی ک�ه ھمزم�ان در آلم�ان ک�ه ھن�وز مرحل�ه در ح�. نظام سرمايه داری جھانی در زمان م�ارکس و انگل�س ب�شمار م�ی آم�د

ھمين مارکسيزم که بدست لنين در مبارزه برای ک�سب ق�درت . صنعتی شدن بزرگ خود را پيش رو داشت، شکوفا گرديد
 برنامه ای است بسيار عالی برای آمريکا که پي�شرفته ت�رين ک�شور س�رمايه - و لقب بلشويزم را به خود گرفت -رشد کرد

اما اولين پيروزی خود را در کشوری که از نظر صنعتی يکی از عق�ب افت�اده ت�رين ک�شورھای جھ�ان داری جھان است، 
  .بود، کسب نمود

  

 اما تنھا در درازم�دت -عامل اقتصادی عاقبت غالب می گردد و مبارزه طبقاتی در ھر جايی تابع دوره منطقی خود است 
م اشکال بروز خود،  از ابتدايی ترين آکسيون يک اتحاديه گرفته مبارزه طبقاتی کارگران در تما. و نه در يک خط مستقيم

  .تا انق3ب، زنجير مقاومت سرمايه داری را در ضعيف ترين حلقه آن می شکند

  

 را با رمز رسيدن به پيروزی سريع در IWWتنھا داشتن شکل صحيحی از سازمان، .  ھم اين گونه بودIWWدر مورد 
، ب�ه ب�ی فاي�دگی اتحادي�ه پي�شه 1905بنيانگ�ذاران آن در کنوان�سيون . گ مھيا ن�ساختصنايع تحت کنترل شرکت ھای بزر

از اينرو ، اين مشوقی برای پيشنھاد در زمينه اتحادي�ه ھ�ای ص�نعتی . وری منسوخ شده، اشاره کرده و بر آن تکيه نمودند
 ھ�ای پي�شه وری س�ابق گردي�د، اما برای مدت ھای مديد، ھمان ق�درت متمرک�زی ک�ه باع�ث مت3ش�ی ش�دن اتحادي�ه. گرديد

  .ھمچنان قادر بود تا مانع جايگزينی آنھا با اتحاديه ھای تازه و شکل صنعتی آن گردد

  

.  در ايج�اد اتحادي�ه ھ�ای ص�نعتی انق3ب�ی در مح�ل ھ�ای ب�ومی  آنھ�ا، ناش�ی از کمب�ود کوش�ش نب��ودIWWموفقي�ت ن�اچيز 
IWWفو#د نفوذ کند، اما ھر بار با شکست ] صنعت[، از جمله  بارھا سعی نمود به درون صنايع تحت کنترل شرکت ھا

  . در آغاز، برای سازماندھی در اين زمينه پراکنده و از ھمپاشيده بودIWWتمام کوشش ھای قھرمانانه . مواجه شد

  

، آنھ�ا  و گروه کوچک تھييج کنن�ده اشIWWبرعليه برنامه . جديد با شدت تمام می جنگيدند کارفرمايان با اتحاديه گرايی
اسلحه سنگين منابع مالی خود را بيرون آوردند؛ نظر عمومی را با استفاده از مطبوعات و تبليغات به نفع خ�ود گرداني�ده؛ 

 نم�ی IWWک�ه " ايال�ت سياس�ی"ارتش خصوصی جاسوس�ان و آدمک�شان ک�ارگری و ھمي�شه و ھم�ه ج�ا ق�درت پل�يس آن 
  .خواست به رسميت بشناسد، به کار گرفتند

  

 بيش از ھ�ر زم�ان ديگ�ری مب�ارز ب�ود، بزرگت�رين دس�تاوردش در مي�ان ص�نايع تولي�د IWWام سال ھايی که در طول تم
اعت�صاب موفقي�ت آمي�ز ن�ساجی . ًتوده ای مدرن، ايجاد اعتصاب ھای محلی بود که تقربيا تمام آنھا ھم ب�ه شک�ست انجامي�د



اما ھيچ اتحاديه  پايدار . نای درخشان بود را در سطح کشور مشھور کرد، يک مستثIWW، که 1912در سال " #رنس"
  . نه حتی #رنس-برای مدتی طو#نی احيا نگرديد ] کشور[و دائمی ای ھرگز در ھيچ جايی در شرق 

  

 ت�ا عاقب�ت ب�ه حقيق�ت درآم�دنش در عم�ل در ص�نايع 1905 در کنوان�سيون IWWاز فرمول بندی برنامه اتحاديه ص�نعتی 
 سال تبليغات و امتح�ان و آزم�ايش را پ�شت س�ر 30. نی با انحراف مسيرھای زياد بودتوليدی توده ای، راھی سخت طو#

گذاشت و بعد يک قيام توده ای با قدرت آتشفشان به دليل بحران اقتصادی بی سابقه ای فوران زد، پيش از آنکه قلعه ھای 
چن�ين ش�ورش شک�ست ناپ�ذير ت�وده ای اما زمان . صنايع توليدی توده ای مورد ھجوم و تصاحب اتحاديه گراھا قرار گيرد

  . پيش ازھمه فراخوان کمپين پيشگام خود را داده و آن را به اجرا درآورد IWWفرا نرسيده بود که

  

 که در شرق صنعتی شکست خورده و ترد شده بود و ھمزمان کارگران ھنوز آم�ادگی س�ازمانيابی را IWWدر اين حين 
لوگيری از اي�ن ام�ر م�ی کوش�يدند، فعالي�ت اص�لی خ�ود را در غ�رب متمرک�ز نداشتند و شرکت ھا بيش از ھر زمان در ج

  .ًکرد و در اين راه پيروزی ھايی را بدست آورد و سازمانی را عمدتا برای کارگران فصلی و مھاجر ساخت

  

  ھر چند آنھا زيگزاگی بودند 

  

 س�اله 10ًدی معم�و# ي�ک دوره ھ�ر س�يکل اقت�صا. وج�ود نداش�ت" استخدام تم�ام وق�ت" چيزی به عنوان IWWدر زمان 
داشت، با بحران ھا و ک�ساد اقت�صادی دوره ای خ�ودش ک�ه ل�شکر ک�ارگران اض�افی را تولي�د م�ی ک�رد؛ ک�ارگرانی ک�ه از 

بيکاری در پايان يک س�يکل و آغ�از س�يکلی ديگ�ر ب�ا# و پ�ايين م�ی . بيرون رانده شده بودند] کشور[مرکز صنعتی شرق 
 و کساد اقتصادی جديدی س�ال 1907بحران اقتصادی سال . ائمی آن دوران بشمار می آمدرفت، اما ھميشه جزو سيمای د

  . باعث باد کردن لشکر بيکاران گرديد1913-1914ھای 

  

خيلی از کارگران بيکار، بخصوص جوانان، راھی مناطق ديگر گشتند، ھمان گونه ک�ه ن�سل ديگ�ری بع�د از آنھ�ا در دھ�ه 
غرب که در حال پي�شرفت ب�ود، ب�ه ني�روی ک�ار در حرک�ت ني�از داش�ت و عرض�ه ب�ه .  مجبور شد اين کار را بکند1930

ًدر غرب بخش بزرگی از جمعيت کارگران در حرکت آن زم�ان، ش�ايد اکث�را از نيم�ه ش�رقی . طرف تقاضا کشيده می شد
  .قاره آمده بودند و شرايط زندگی بسيار سختی را داشتند

  

 آن زم�ان و ح�ا#، س�اکن مراک�ز ص�نعتی نيم�ه ش�رقی ق�اره ب�شمار م�ی آمدن�د، آنھا مصمم ترين بخ�ش طبق�ه ک�ارگر ک�ه در
 ب�رای ايج�اد ي�ک تغيي�ر ب�زرگ IWWاما اين مھاجرين از ھر جايی که آمده بودند، با بيشترين آمادگی به برنامه  . نبودند

  .در نظم اجتماعی جواب مثبت دادند

  

IWW اين کارگران به طور اتفاقی در مزارع ک�ار . ً کام3 راحت بود  در ميان اين کارگران که وابستگی مکانی نداشتند
با قطار باربری به دنبال غله ھا می رفتند تا سالم به مقصد برسد و دوباره با قطارب�اربری مراک�ز حم�ل و . پيدا می کردند

ود فرستاده می ش�دند ت�ا نقل بازمی گشتند تا ھر کاری که پيدا می شد، بگيرند؛ کارگران راه آھن به بيرون شھر و ايالت خ
بتوانند کارھ�ای موق�ت پي�دا کنن�د و بع�د دوب�اره ب�ه ش�ھرھای ب�زرگ مح�ل س�کونت خ�ود ب�ازمی گ�شتند و دو ب�اره ب�ه خي�ل 
بيکاران می پيوستند؛ کارگران چوب بری، معدن فلزات، ماھی گيری و غيره که ھميشه در ناامنی بسر برده و در س�خت 

  .کردند، البته وقتی کار گيرشان می آمدترين و بدوی ترين شرايط کار می 

  

برخ�وردار يودن�د، ت�وده اع�ضای ] ش�غلی[اين قشر نازک از کارگرانی که در ھيچ جا ساکن نبوده و از کمت�رين امتي�ازات 
IWWک�ارگران "زيکزاک�ی ھ�ا اغل�ب ب�ه ش�وخی در مي�ان خ�ود م�ی گفتن�د ک�ه سازمان�شان ب�ه ج�ای .  را تشکيل می دادن�د

  .ناميده می شد" کارگران مھاجر جھان"يستی می با" صنعتی جھان

  

. و در ح�ال گ�سترش، نداش�ت] ک�شور[نظام سياسی آمريکا ھيچ جايی برای سھيم کردن اين نيروی کار محرک در غرب 
ًدر ت�دابير کل�ی آنھ�ا را ک�ام3 نادي�ده گرفت�ه . امکانات بسيار ناچيزی در ھ�ر زمين�ه ای ب�رای آنھ�ا در نظ�ر گرفت�ه ش�ده ب�ود

آنھا فاقد موقعيت شھروند دائمی بوده و از حق رأی و ساير حقوق سياس�ی در مح�ل سکونت�شان ک�ه طب�ق ق�انون ب�ه . بودند
آنھ�ا ب�ی خانم�ان ھ�ای دور افت�اده ای بودن�د، ب�دون  ک�س و ک�ار و ب�دون . شھروندان دائمی تعلق می گرفت، بی بھره بودند

  .ا ھيچ نداشتند که ببازندجايی در جامعه که مورد سوء استفاده قرار می گرفتند؛ آنھ

  

، پ�ای ص�ندوق ھ�ای "عم�ل سياس�ی"از آنجايی که آنھا به ھر حال حق رأی نداش�تند، ق�انع ک�ردن آنھ�ا ب�ه اي�ن ک�ه ھرگون�ه 
تجربيات سخت و تلخ گذشته اشان آنھا را پيش از اين قانع ک�رده ب�ود . رأی، چيزی جز توھم و تله نيست، کار سختی نبود

ستثمارگران به تسليم امتيازات متورم شده اشان، کارگران به چيزی بيش از رأی ھای کاغذی ني�از که برای وادار کردن ا
 با برنامه انق3بی جسورانه، تند و فراگيرنده خود در عمل مستقيم، بيان کنن�ده ح�رف دل آنھ�ا ب�وده و آنھ�ا ب�ا IWW. دارند

  .کمال ميل گوش می دادند

  

IWW اتحادي�ه، ح��زب، مرک�ز گردھم�ايی و خان�ه، مدرس�ه و ب��ه : ھم�ه ک�اره ش�ده ب�ود  ب�رای آنھ�ا تب�ديل ب�ه ي�ک س��ازمان
بع�ضی ت�صنيف ھ�ای ب�سيار زيب�ای .  ايمانی که با آن زندگی م�ی کردن�د-عبارتی مذھب آنھا، اما بدون عقايد ماورالطبيعه 



م�ذھبی ب�رای شورش�يان می بايد به خاطر سپرده شود زيرا که به طور طعنه آمي�ز ب�ه مانن�د ش�عرھای ب�ا قافي�ه " جو ھيل"
IWW ش�ھرھای "س�کيد روا" در جنگ برای حفظ روحيه کارگران مھاجری در آم�ده ب�ود ک�ه در بخ�ش ھ�ای پرجمعي�ت 

  .بزرگ غربی ولگردھای خيابانی بشمار می آمدند

  

 زور از بلکه بيشتر آنھا جوانان ماجراجويی بودند که به. امروزی نيستند" اسکيد رو"اين ھا مطرود شده ھای محله ھای 
کارخانجات صنايع اصلی مناطق سروسامان يافته به بيرون رانده شده و يا در پ�ی ک�سب فرص�ت بھت�ر و م�اجراجويی آن 

آنھ�ا اي�ن ش�جاعت و . ًآنھ�ا ش�ديدا زخم�ی و خ�سته بودن�د ول�ی از ک�سی شک�ست نخ�ورده بودن�د. مناطق را رھا ک�رده بودن�د
  . تلخ زندگی خود بجنگندخواسته را داشتند که برای تخفيف در وضعيت سخت و

  

 در م�ی آمدن�د، ب�رای آنھ�ا خيل�ی بي�شتر از ع�ضويت در اتحادي�ه ب�رای پي�شبرد برنام�ه ھ�ای IWWاما وقت�ی ب�ه ع�ضويت 
  م��دعی ب��ود ک��ه از طري��ق IWW. ن��اچيزی ب��ه منظ��ور ک��سب مطالب��ات ف��وری آنھ��ا در زمين��ه نيازھاي��شان ارزش داش��ت

ب�ه آنھ�ا دي�دی از دني�ای ت�ازه م�ی داد و تشويق�شان م�ی ک�رد ک�ه ب�رای .  يابن�دھمبستگی آنھا می توانستند به ھمه چيز دس�ت
  . منافع عمومی کل طبقه کارگر بجنگند

  

 ب�ه ع�ضويت در آم�ده و ھ�ر ج�ا ک�ه م�ی رفتن�د، ح�ام3ن پي�ام IWWاين کارگران آواره در نتيجه تبليغات و آکسيون ھ�ای 
ھمب�ستگی، ق�درت ک�ارگری، ي�ک اتحادي�ه «ر کلم�ات س�حرآميز ب�ه خ�اطر پي�امی ک�ه د. ًبزرگ و کام3 ساده آن م�ی بودن�د

در گروھ�ی از ک�ارگران «: نھفته بود، آنھا ھر جا که رفتن�د، تعھ�د خ�ود را تحک�يم بخ�شيدند» بزرگ و رھايی طبقه کارگر
ی ق�درتی ک�ه باي�د در ھ�ر ک�شور «-آم�ده ب�ود » ج�و ھي�ل«اين ھا کلماتی بود که در پای امضای . »مرد، قدرت نھفته است

  ».حاکم باشد

  

ام�ا اي�ن نگھب�ان . آنھا خود را نگھبانان پيشرفته يک ارتش آزادی بخش برمی شمردند�ـ ھم�انطوری ک�ه در واق�ع ھ�م بودن�د
 جدا و منزوی و در نتيجه مجبور به -پيشرفته از بدنه اصلی لشکری که در محل ھای صنعتی تمرکز داشت، جدا شده بود

. ب�ود] ک�شور[که منتظر رسيدن کمک از جانب ارتش پرولتاري�ا م�ستقر در ش�رق دست زدن به اعمال چريکی، در حالی 
س��نگر را "ُوقت�ی ک�ه زيکزاک�ی ھ��ا ب�صورت ک�ر زيب�ای خ�ود ش�عر . لحظ�ه ش�ادمانی ب�ا اعتم�اد ب�ه مأموري��ت س�ازمان ب�ود

وجود اتحاديه امان ما می با «ًو آنھا واقعا معتقد بودند که » شنيدند که شيپورھا به صدا در آمده«را می خواندند، " نگھدار
  ».توانيم بر ھر دشمنی فائق آييم

  

کسانی که از ميان طرفداران به عضويت شاخه اصلی در آمده بودند، کادرھای سازمان تشکيل م�ی دادن�د ت�ا در جن�گ ب�ا 
 ل�شکر کمک�ی را س�ازمان دھن�د و عقاي�د خ�ود را ني�ز ب�دين وس�يله خاطرن�شان س�ازند؛ عقاي�دی ک�ه] ک�شور[شرق و غرب 

اي��ن .  ب��ودIWWبخ��شی از آن را ھ��ر ف��رد در نتيج��ه تجربي��ات خ��ود بدس��ت آورد و بخ��شی ديگ��ر ناش��ی از آم��وزش ھ��ای 
به ھمين دليل پذيرش اين آموزش براي�شان ت�ا . ًآموزش ھا ظاھرا بر اساس گرايش خود آنھا فرموله شده و نظام گرفته بود

  .اين اندازه آسان بود

  

ه عضويت در م�ی آمدن�د، راه افت�اده و ب�ه من�اطق ديگ�ر ب�رای ي�افتن ک�ار م�ی رفتن�د و ب�ه خيلی از اين کارگرانی که تازه ب
در سال ھ�ای پ�يش از جن�گ . ھمراه خود کارت قرمز و تعھدات تازه يافته خود را می بردند و به ديگران انتقال می دادند

  .ار گرفته بودند قرIWWجھانی اول، بخش ھای مترقی و راديکال جنبش کارگری ھمه بشدت تحت تأثير 

  

.  بوده و عده ای از آنھا حتی به عضويت اي�ن س�ازمان درآم�ده بودن�دIWWسوسياليست ھای چپی سمپات ھای سرسخت 
" م�ردان دو ک�ارتی. " ص�دق م�ی ک�رد(AFL) "فدراسيون ک�ارگری آمريک�ا"اين البته در مورد شمار زيادی از مبارزان 

را به خاطر اصولی که بدان " کارت قرمز"نان و پنيرشان تعلق داشتند و  برای AFL کسانی که به -زيادی وجود داشتند 
  .اعتقاد داشتند حمل می کردند

  

.  در قلب جوانان زد، تا آن زمان و بعد از آن ھم تا به امروز ھيچ جنبشی در اين کشور نزده استIWWجرقه ای را که 
جن�بش رھب�ران . چه داشتند را در راه آن می گذاشتند پيوسته و ھر IWWايده آليست ھای جوان از چھار سوی کشور به 

  .اعتصاب، سازماندھان، سخنرانان، شعرا و شھدای  با لياقت خود را داشت

  

وزنه روزافزون زحمات آن سازمان در راه تبليغات و تأثير آک�سيون ھ�ای قھرمانان�ه اش ک�ه در خيل�ی از م�وارد ب�ا ش�ور 
 ميان يک نسل کامل از آمريکاييان راديکال از ھ�ر ق�شر و واب�ستگی بوس�يله  را درIWWتمام تبليغ می شد، عاقبت نفوذ 

مفھ��وم اتحادي��ه گراي��ی آن س��ازمان ب��ه عن��وان بھت��رين ش��کل ب��رای س��ازماندھی ق��درت ک��ارگری و برنام��ه ھ��ايش ب��رای 
  .سروسامان دادن انق3بی به مبارزات طبقاتی ممکن ساخت

  

ران ف�صلی ت�صاحب ن�شده س�رحدات غرب�ی در  دھ�ه دوم ق�رن م�ا، ت�ا  در ميان ک�ارگIWWاز زمان مجاھدات پيشگامان 
پيک��ت ھ��ای تظ��اھراتی شک��ست ناپ��ذير و اعت��صابات نش��سته ت��وده ھ��ای ک��ارگران خط��وط تولي��د در مراک��ز ش��رقی ص��نايع 

ايی اما از اين راه بود که پيام اتحاديه گر. راھی طو#نی ولی نه مستقيم. ، راھی طو#نی طی شده بود30متمرکز در دھه 



صنعتی عاقبت می توانست به جاھايی دست يازد که بيش از بقيه پذيرش آن را داشت و م�ی توان�ست در نھاي�ت ب�ا ق�درت 
  .تمام منفجر گردد

  

  نقطه چرخش 

  

 15ً که تماما تبليغات و آکسيون بود، مربوط م�ی ش�ود ب�ه - يا #اقل بخش اعظم آن، بخش انق3بی آن - IWWتمام پرونده 
  .بقيه اش دوران افول آن می باشد. آن و آن داستانی پايدار استسال اول عمر 

  

 و انق�3ب روس�يه در ھم�ان س�ال 1917نقطه چرخش آن با ورود ايا#ت متحده آمريکا به جنگ جھانی اول در بھار س�ال 
  .ا شکست رد کرده و به دور انداخته بود، بازگشت و با ورودش در خانه رIWWرا که " سياست"در آن زمان . رخ داد

  

عم�ل "ـ� ن�شان داد ک�ه 1905اين دو رويداد ـ که دوب�اره آمريک�ا و روس�يه را ب�ر ھ�م منطب�ق م�ی ک�رد، درس�ت مانن�د س�ال 
تنھ��ا ان��داختن رأی در ص��ندوق ني��ست ک��ه اي��ن در درج��ه دوم اھمي��ت ن��سبت ب��ه ت��ضاد م��ستقيم ب��ين اتحادي��ه ھ��ا و " سياس��ی

در اعم�ال مخ�الف دو . ً، بلکه دقيقا ذات اصلی مبارزه طبقاتی اس�تصاحبکاران در زمينه مسائل اقتصادی قرار می گيرد
 فک�ر ک�رده ب�ود ک�ه م�ی توان�د نادي�ده بگي�رد، ظ�اھر ش�د و ب�ه عن�وان IWW، ک�ه »مرحل�ه سياس�ی«طبقه مختلف است که 

ًيقت�ا قدرت مرکزی طبقه حاکم عمل کرد و در حفظ قدرت دولت بود که در ھر دو مورد نشان داده شد که چه طبق�ه ای حق
  .حاکم بود

  

با حمله به آنھا و دس�تگيری فع�ا#ن آن IWW ًاز يک طرف، وقتی دولت فدرال آمريکا مستقيما در مت3شی کردن مراکز 
 را ب�ه عن�وان ي�ک اتحادي�ه IWWدول�ت س�رمايه داری کم�ر " عمل سياسی] "يعنی. [دخالت کرد، اين امر به اثبات رسيد

اصلی خود را به فعاليت ھای يک س�ازمان دف�اعی تغيي�ر داده و ب�ا اس�تفاده از   مجبور شد تا فعاليت ھای IWW. شکست
روش ھای قانونی و تبليغاتی به دفاع از حقوق سياسی و مدنی اعضای خود، برعليه تاراج و غارت قدرت دولت سرمايه 

  . دار بلند شود

  

ک�ارگران .  مثب�ت ب�ه نم�ايش گذاش�ته ش�داز طرف ديگر، ھمين نقش تعيين کننده عمل سياسی بوسيله انق3ب روس�يه بط�ور
روسيه قدرت دولت را به دست خود گرفتند و از آن قدرت برای خلع س3ح سرمايه داران و خفه کردن ھرگونه کوش�شی 

ع3وه . اين در حقيقت مرحله اول انق3ب بود و پيش درآمد ھر آنچه که در پی می آمد. از طرف ضدانق3ب استفاده کردند
ًازماندھی و ھدايت اين انق3ب پيروزمندانه، اتفاق�ا ي�ک اتحادي�ه ھم�ه ک�اره نب�ود، بلک�ه حزب�ی از انق3بي�ون براين، مرکز س

  .پای بند بودند) نظم(منتخبی بود که تحت يک برنامه با ھم متحد شده و به يک ديسيپلين 

  

 ب�ه 1905يون بنيانگ�ذار س�ال  را در کنوان�سIWWاکنون وقت آن رسيده بود که دستور پيامبرگونه ھای وود به اع�ضای 
جن�گ و انق�3ب، آمران�ه . کارگران آمريکايی بھتر است به روسيه نگاه کنند و از نمونه روسی پيروی نمايند: خاطر آورد

 را به اين امر واداشته بود تا مفاھيم تئوريک خود را تازه کند؛ بيانديشد و بياموزد و در خود کم�ی IWWترينِ  حاکمان، 
  .کندتغيير ايجاد 

  

 IWWدر ابتدا به نظر می رسيد که اين ک�ار انج�ام خواھ�د گرف�ت؛ پي�روزی بل�شويک ھ�ا ب�ا ع3ق�ه تم�ام بوس�يله اع�ضای 
در عکس العمل اول آنھا، می توان با اطمينان گف�ت ک�ه آنھ�ا در اي�ن پي�روزی آن ش�کل کام�ل انتق�ام جويان�ه . س3م داده شد

  .ن انگيزه آنی و اوليه پی گيری نشداما اي. خود را از تمام زحمات خود می ديدند

  

بعضی از زيکزاکی ھا که در مقام رھبری قرار داش�تند، از جمل�ه خ�ود ھ�ای وود س�عی کردن�د ت�ا درس ھ�ايی از جن�گ و 
ام��ا اکثري��ت بزرگ��ی، بع��د از چن��دين س��ال زيگ��زاک زدن، . انق��3ب روس��يه بگيرن��د و افک��ار خ��ود را ب��ا آن ھ��ا تنظ��يم کنن��د

شک�ست غ�م انگي�زش در راه دي�دن، ش�نيدن و .  محک�وم ب�ه فن�ا گردي�دIWWبه اي�ن ترتي�ب . ر رفتندبا#خره به طرف ديگ
  . آموختن از دو رويداد بزرگ، آن را محکوم به شکست و نابودی کرد

  

نقش اداره کننده و موثر تئ�وری در اي�ن مقط�ع خ�ود را ب�ه ش�کل ع�الی ج�ا ان�داخت و اي�ن در م�دت زم�انی کوت�اه ص�ورت 
 به مرحله فسيل ش�دن خ�ود رس�يده ب�ود و م�ی کوش�يد ت�ا مف�اھيم تکام�ل نيافت�ه خ�ود را در ب�اره IWWی که در حال. گرفت

معنای حقيقی عمل سياسی و احزاب سياسی به يک عقيده ضدسياس�ی عق�يم تب�ديل کن�د، ديگ�ران ب�ه فک�ر اي�ن بودن�د ک�ه ب�ه 
 چپ�ی بودن�د، ب�زودی خ�ود را کموني�ست ديگ�ران ک�ه سوسيالي�ست ھ�ای ج�وان. حقيقت و چيزھای ب�زرگ ت�ازه دس�ت يابن�د

 بوده، ام�ا در ع�وض دارای برنام�ه ص�حيح بودن�د و اي�ن ثب�ات IWWخواندند در حالی که فاقد تجربيات جنگی کادرھای 
  .کرد که اين، امری تعيين کننده است

  

ه س�ال اتف�اق تم�ام اي�ن ھ�ا ظ�رف م�دت دو ي�ا س�.  را پشت سر گذاشته و به کنار زدIWWنوپا بزودی " حزب کمونيست"
 ديگ�ر وارد ج�اده اف�ول غيرقاب�ل برگ�شت خ�ود ش�ده، تم�ام IWW، 1920در پ�انزدھمين س�الگرد تأسي�سش در س�ال . افتاد

بيشتر کادرھای آن، انسان ھ�ای ب�ا ارزش�ی ک�ه دس�ت چ�ين ش�ده و ب�رای مب�ارزات قھرمانان�ه ای . نيرويش تحليل رفته بود
آنھا زجر و ناراحتی زياد تحمل کرده و قاب�ل س�تايش بودن�د، ام�ا . ی کردندتربيت شده بودند ھم با سازمان راه سقوط را ط



بھت�رين مب�ارزان . مسائلی که پيش آمده بود و با وجود تمام رويدادھای تازه و بزرگ در جھان، اين ديگر قابل تحمل نب�ود
فت�ه و مرحل�ه مت3ش�ی ک�ردن و رده دوم آن کنت�رل را بدس�ت گر. آن در ابتدا دست از فعاليت کشيده و بعد ھ�م منفع�ل ش�دند

  .نابود کردن آن را به اتمام رساندند

  

در اي�ن ک�شور م�ی ش�د و از " ح�زب کموني�ست" که منجر به آميختن با جنبش جديد برای IWWشکست کادرھای اصلی 
  .از نظر تاريخی سقط جنينی بود که شايد می شد از آن جلوگيری کرد] در واقع[انق3ب روسيه الھام گرفته بود، 

  

  در حالی که خود را ي�ک IWW. بسيار مبارز بود؛ انق3بی ترين بخش پيشروی کارگری در اين کشورIWW در عمل 
اتحاديه می ناميد، بيش از ھر سازمان ديگری که خود را يک حزب می خواند، ب�ه مفھ�وم لنين�ی از ي�ک ح�زب انق3بي�ون 

زه ای در تئوری بيش از ھ�ر گ�روه ديگ�ری در اي�ن ک�شور ب�ه زيگزاگی ھا ھم در عمل و ھم تا اندا. حرفه ای نزديک بود
  .بلشويک ھای لنين نزديک بودند

  

ام�ا در آن ش�رايط ک�ه روي�دادھا س�ريع رخ م�ی دادن�د و ب�ا وج�ود چن�د . می بايستی يک ھمبستگی و ترکيب بوجود می آمد
  .اه گرديداتفاق ناگوار که با ناشايستگی رھبری حزب کمونيست آمريکا ھمراه شد، مانع سر ر

  

 در يافتن جايی برای خود در درون جنبشی که زير پرچم انق3ب روس�يه ش�کل گرفت�ه ب�ود، تق�صير روس IWWشکست 
 را بخش محق جنبشی که خود نماينده آن بودند، بشمار آورده و چندين بار سعی کردند ت�ا آن را ج�زو IWWآنھا . ھا نبود

 از جمله سازمان ھايی بود ک�ه IWWت بين الملل کمونيست ذکر شده بود که در اولين مانيفس. نيروھای اتحاد جديد نمايند
، کميت�ه اجراي�ی ب�ين المل�ل کموني�ست  نام�ه سرگ�شاده 1920س�پس در س�ال . برای پيوستن از آن دعوت به عمل آم�ده ب�ود

  . فرستاد و در آن خواھان ھمکاری آن سازمان گرديدIWWخاصی را به 

  

مده بود که پارلمانتاريزم انق3بی ھ�يچ وج�ه م�شترکی ب�ا ص�ندوق رأی رف�ورميزم ب�ت پرس�ت و در نامه با لحنی برادرانه آ
بع��د از اينک��ه خوان��دن نام��ه را ب��ه پاي��ان «: ھ��ای وود در ب��اره آن نام��ه م��ی گوي��د. ن��اچيز سوسيالي��ست ھ��ای راس��تگر ن��دارد

س�ت ک�ه م�ا آرزوي�ش را داش�تيم؛ اي�ن ھ�م از اي�ن چي�زی ا: "خواستم تا نزد من بيايد و به او گف�تم" رالف چالين"رساندم از 
IWW360کتاب بيل ھای وود، ص(» ." ؛ بال و پر گرفته(  

  

. در دوران جنگ فرانسه، تروتسکی بھترين دوستان و نزديکترين ھمکاران خود را درجنگ با سنديکاليست ھا يافت�ه ب�ود
ص�ورت بروش�ور چ�اپ گردي�د، او آنھ�ا را ب��ه ًبع�د از انق�3ب روس�يه در ش�ماری از نام�ه ھ�ای قاب�ل م3حظ�ه ک�ه بع�دا ب�ه 

تزھای بين الملل کمونيست در کنگ�ره دوم خ�ود را اتخ�اذ ک�رد، روی . ضرورت پيوستن به نيروھای کمونيست ملزم نمود
ي�ک " انترناسيونال دوم"مترقی و انق3بی سنديکاليزم پيش از جنگ را به رسميت شناخت و گفت که نسبت به ايدئولوژی 

در اين تزھا در عين حال سعی کرد تا صبورانه و دوستانه، اشتباھات و محدوديت ھای سنديکاليزم را در . دقدم جلوتر بو
  .مورد مسئله حزب انق3بی و نقش آن توضيح دھد

  

 ب�ه زم�ين ارج�ح ت�ر بل�شويزم عم�ل IWWشايد موقعيت اصلی که برعليه يک بحث صبورانه و مفيد و ي�ک انتق�ال م�نظم 
 بي�رون 1917وقت�ی انق�3ب روس�يه ب�ا پي�روزی در ن�وامبر .  در آن زمان بودIWWو خشونت بار کرد، تعقيب زجرآور 

يک سال پس .   با ضما نت ھای مالی سنگين در زندان بسر می برده و منتظر محاکمه خود بودندIWWزد، صدھا فعال 
  .از محکوميت، آنھا را به زندان ھای طويل المدت فدرال فرستادند

  

ً آنھا را از ارتباط با رويدادھای تازه بزرگ محروم کرد و مانع تب�ادل آزاد نظ�رات گ�شت ک�ه احتم�ا# م�ی زندانی شدنشان
جدي�د در ح�ال " حزب کموني�ست"توانست به توافق و پيوستن و ترکيب جنبش سوسياليستی چپی و ديناميکی که در جھت 

فعالي�ت ھ�ای خ�ود را در جھ�ت کمپ�ين ب�رای   ب�ه عن�وان ي�ک س�ازمان مجب�ور ب�ود ت�ا ھم�ه IWW. رشد بود، منجر گردد
اع�ضای س�ازمان ن�ه وق�ت داش�تند و ن�ه ب�ه چي�ز . فراھم آوردن وکيل مدافع برای اعضای قربانی شده خود، متمرکز سازد

  .جذب وتحليل از درس ھای جنگ و انق3ب روسيه:  حتی يک چيز که مھمترين ھمه بود-ديگری فکر می کردند 

  

آنھ�ا بل�شويزم را  جم�ع آوری و تکام�ل .  خبر تازه را ش�نيده و دنب�ال کردن�دIWW از اعضای عليرغم ھمه اينھا، شماری
مارکس "ھای وود روند افکار آنھا را در مصاحبه ای با . پيوستند" حزب کمونيست"مفاھيم انق3بی خود می دانستند و به 

 ب�ه چ�اپ 1921در آوري�ل ) زادی بخ�شآ" (ليبرات�ور"ب�ه ط�ور مخت�صر اي�ن ط�ور بي�ان نم�ود ک�ه در در ن�شريه " اي�ستمن
  :رسيد

  

تو به خاطر داری که من ھميشه «: او به من گفت و ادامه داد» احساس من درست مثل اين است که ھميشه آنجا بوده ام،«
 ـای و بعد حدود يک ميلي�ون ع�ضو ب�رای پ�شتيبانی از  IWWمی گفتم که تنھا چيزی که ما احتياج داريم پنجاه ھزار نفر 

خوب مگر اين نظريه به آن شباھت ندارد؟ حداقل م�ن ھمي�شه اي�ن درک را داش�تم ک�ه ک�ار اساس�ی اي�ن اس�ت ک�ه  از آنھا؟ 
  » .آنھايی که می دانستند بايستی يک سازمان ساخت

  



ھميشه برای تأثيرگذاری بر توده ھ�ا ب�ه ش�کل "  ھای حقيقیIWW"زيگزاگی ھا به عنوان مردان عمل با آکاھی طبقاتی، 
بل�شويک . عمل آنھا حاوی عقايد اساسی در مفاھيم لنينيستی در زمينه رابطه حزب و طبقه بود. مل می کردنديک ھيئت ع

ھ��ا، از آنج��ايی ک��ه ھم��ه م��ردان تئ��وری در عمل��شان بودن��د، اي��ن را ب��سيار دقي��ق ت��ر فرمول��ه ک��رده و ب��ه نت��ايج منطق��ی، در 
  .سازماندھی آن عناصر آگاه طبقاتی جھت ساختن حزبشان، رساندند

  

تمام اين ھا در آن زمان به نظر من روشن می آمد و اميد بسيار داشتم که حداقل بخش عظيمی از زيگزاگ�ی ھ�ا ھ�م ھم�ين 
م�ن ب�ا#خص در متقاع�د . من ھر کاری از دستم برمی آمد کردم؛ من می توانستم آنھا را متقاعد کنم. تشخيص را می دادند

ھم موف�ق ش�دم؛ م�ن در آن موق�ع نم�ی دان�ستم ت�ا چ�ه ح�د پي�شرفت داش�تم، ًکردن وينسنت سنت جان زحمت کشيدم و تقريبا 
  .بعدھا متوجه شدم که ديگر خيلی دير شده بود

  

  - ب�ود1919 ک�ه فک�ر م�ی ک�نم در اواي�ل س�ال -ب�ا ض�مانت م�الی بي�رون آم�د  "لون ورت"وقتی که او از زندان فدرال در 
م�ا ش�ب و روز در ب�اره انق�3ب روس�يه ح�رف . دن م�ن آم�دتوقف ک�رده و ب�ه دي�" شھر کانزاس"مقرب در سر راھش در 

 و آن چي�زی ب�ود ک�ه او معتق�د -آن انق�3ب ي�ک عم�ل ب�ود. من معتقدم که در آن موقع او ھم به اندازه من سمپات بود. زديم
 مجب�ور م�ی ش�ود آن را IWWاما برای او اين تصور که روش روسی می تواند در اين کشور ھم صورت پ�ذيرد و . بود

  .ذيرد، ھنوز جا نيافتاده بودبپ

  

م�ن اي�ن . ب�ود] ب�ر س�ر راھ�ش[بر اساس تجربياتش در اين ک�شور، م�انع ث�ابتی " سياستمداران"و " حزب"خصومت او با 
ح�دود ي�ک س�ال بع�د، م�ا در نيوي�ورک چن�دين بح�ث ديگ�ر . مسئله را ذکر ک�رده و او بھ�ر ح�ال گ�وش داد و چي�زی نگف�ت

م�ا در آن فرص�ت ھ�ا . ، ب�ه زن�دان برگ�شت1921او در پ�اييز . ھنوز با ضمانت بيرون ب�ودداشتيم و اين زمانی بود که او 
  . يا بھتر بگويم من حرف زدم و مقرب گوش کرد-خيلی حرف زديم 

  

در آن روزھا ع3وه بر شوق و ذوق من برای کشيدن مردم به کمونيزم، م�ن محرک�ی شخ�صی و ب�سيار ق�وی داش�تم و آن 
 م�ی آم�دم ک�ه IWWبا توجه به اين که م�ن از گذش�ته سنديکالي�ستی .  جان در جنبش جديد بودبرنده شدن بر وينسنت سنت

ج�وان و ھمب�ستگی ب�ا رھب�ران آن، " حزب کمونيست"تکيه شديدی برضدروشنفکری داشت، در مبارزات درونی خود با 
ن تجربه و يا اح�ساسی ب�رای جن�بش ًآنھا تقريبا ھمگی جوان و روشنفکر بودند، بدون داشت. تا گلو در فشار فرو رفته بودم

در مي�ان آنھ�ا چن�دان اح�ساس راحت�ی نم�ی ک�ردم و در مي�ان م�ردم خ�ودم ھ�م . مب�ارزات طبق�اتی" عمل مستقيم"توده ای و 
  .غريبه بودم

  

" ح�زب کموني�ست"خود تا حدود زيادی فائق آمده بودم؛ اما اين اطمينان را ھم داشتم که " ضد روشنفکری"من بر اخ3ق 
م�ن در . ا يک رھبری روشنفکر خالص ھرگز نخواھد توانست در ميان جنبش ت�وده ای طبق�ه ک�ارگر ج�ايی پي�دا کن�دتنھا ب

پی يک تعادل قوا از جانب پرولتاريا بودم و فکر می کردم که اگر بتوانم بر سنت جان پي�روز ش�وم، در اي�ن ام�ر موفقي�ت 
  .   بوجود خواھم آورد؛ در حقيقت به اين امر مطمئن بودم

  

با ھم برای خوردن شام بيرون رفتيم و شب را . به ياد دارم آن باری که آخرين کوشش خود را در مورد مقرب انجام دادم
ما لحظاتی چند را .  بسر آورديم "جزيره استاتن"در کابينی در ساحل  "اليزابت گورلی فلين"و  "کارلو ترسکا"در منزل 

ًاگرچه در طول شام و تقريبا تم�ام ش�ب . ولين باری بود که من آن را می ديدمبيشتر وقف ديدن دريا نکرديم، اگر چه اين ا
 نباي�ستی ح�زب ت�ازه IWWتعلق داشت و اين ک�ه مب�ارزان " حزب کمونيست"ما در باره تز من در مورد اين که آينده به 

  .ی آن نمايد، بحث کرديمرا در دست روشنفکران رھا کند، بلکه بايد به آن پيوسته و کمک به ساختن ماھيت پرولتارياي

  

ھ�يچ نتيج�ه نھ�ايی . مقرب گوش می داد و ديگران ھم ھمين ک�ار را کردن�د. مثل ھمه بحث ھای قبلی، من متکلم وحده بودم
م�ن ديگ�ر خ�سته ش�ده ب�ودم و در آن . نه رد نظرات من را کردند و نه قبول پي�شنھاداتم را: ای از اين بحث ھا بيرون نيامد

  .يدممقطع دست از بحث کش

  

 آنج�ا ن�سبت ب�ه کم�ونيزم ب�سيار IWWمقام�ات م�سئول در . مدت زمانی کوتاه بع�د از آن س�نت ج�ان ب�ه ش�يکاگو بازگ�شت
من درست نمی دانم جريان چه بود، اما در ھر .  در آنجا بودندIWWمتخاصم بوده و در جنگ با گروه طرفدار کمونيزم 

بعد طب�ق اخ3ق�ی ک�ه داش�ت، ب�ه مح�ض . ضدکمونيستی را گرفتحال پای سنت جان به ميان کشيده شد و او طرف گروه 
  .ًتصميم گيری، رھبری آن را به عھده گرفت که قطعا راھی مجزا از راه کمونيست ھا بود

  



دفاع کارگری بين " وقتی اليزابت گورلی فلين خود عاقبت به حزب کمونيست پيوست و در -1926 در سال -سال ھا بعد 
ھ�يچ ميدان�ستی ک�ه ت�و آن «: داخت بود که آن شب بحث را در منزلش به ي�اد آورد و چن�ين گف�ت به ھمکاری پر17"المللی

من نمی دان�ستم و وقت�ی » .ًشب تقريبا مقرب را قانع کرده بودی؟ اگر کمی بيشتر اصرار کرده بودی شايد موفق می شدی
  .کردمسعی ن" قدری بيشتر"ًاو اين حرف را زد، من عميقا از اين متأسف شدم که چرا 

  

او خسته بود و .  ساله بود و زندان ھای موقت و زندان ھای طويل المدت تأثير خود را گذاشته بود50مقرب در آن زمان 
شايد فکر می کرد که برای شروع دوباره در زمينه ای که او ھم مانند ھمه ما خيلی چيزھ�ا را باي�د ي�اد م�ی گرف�ت، خيل�ی 

وين�سنت .  من ھنوز وقتی به گذشته نگاه می کنم، به خاطرش افسوس می خورمشکست ھر دليلی که داشت،. دير شده بود
 ای که او می توانست با خودش به ھمراه بياورد، می توان�ستند تغيي�رات قاب�ل م3حظ�ه در - IWWسنت جان و مبارزان 

  .اتفاق افتاد، بوجود آورند" حزب کمونيست" در 1920آنچه که در دھه 

  

  ميراث 

  

و ارتب��اط آن ب��ا مب��دأ راس��تين خ��ود و اخ��ذ مي��راثش، ب��ه معن��ای ب��ی اعتب��ار ک��ردن س��ھم عظ��يم آن در  IWWشک��ست نھ��ايی
  در بھت�رين روزھ�ايش، ک�ارش IWW. تبليغات و عمل به نف�ع جن�بش انق3ب�ی ای ک�ه بع�د از آن ش�کل گرف�ت، نم�ی باش�د

حت�ی . مريک�ايی ب�اقی خواھ�د مان�دبيشتر درست بود تا غلط و تمام آن کارھ�ای درس�ت ب�ه عن�وان دس�تاوردھای ک�ارگران آ
  -  به خاطر اين ک�ه زم�ان آن نرس�يده ب�ود ک�ه ب�ه واق�ع اتف�اق بيافت�د- که به نظر غلط می رسدIWWبعضی از پيشنھادات 

  .در دوره ای که در پيش است، حقانيتش ثابت خواھد شد

  

 سياسی فعلی با شکل قلمروي�ی  از جمھوری کارگری، بر اساس نمايندگی شغلی که جايگزين ايالت IWWمفھوم و درک
ًنمايندگی می بود، پيش بينی فوق العاده ای از روند پيشرفتی بود که الزام�ا م�ی باي�ستی در پ�ی پي�روزی ک�ارگران در اي�ن 

کنوان��سيون "اي��ن ش��کل جدي��د از س��ازمان اجتم��اعی و متف��اوت ب��ا بقي��ه، در انعک��اس برنام��ه ھ��ای . ک��شور، رخ م��ی داد
را که به طور خود " شوراھای کارگری"حتی قبل از اين که بلشويک ھای روسی، . حظه بود قابل مIWW3" بنيانگذار

  . ايجاد شد، به عنوان شکل آينده حکومت به رسميت بشناسند1905به خودی در نتيجه انق3ب 

                                                 



  

ھن�وز  IWWً برای اتحاديه گرايی صنعتی قطعا درست بود، اگرچ�ه اي�ن مطالب�ه در آن مقط�ع، زي�ر پ�رچم IWWبرنامه 
  . صحت خود را به اثبات رسانيدCIOاين امر در حد نھايت خود با ظھور و شکل گيری . زود بود

  

به ھمين ترتيب، تئوری اتحاديه گرايی انق3بی برای درک و قب�ول عم�ومی، در دوران�ی ک�ه س�رمايه داری در اي�ن ک�شور 
 اي�ن برنام�ه در ابع�اد گ�سترده نم�ی IWWن در دورا. روند صعودی خود را می پيمود و شکوفا م�ی ش�د، خيل�ی زود ب�ود

اما رفورميست ھای اتحاديه گرا در دوران حاضر از پوسيدگی امپرياليزم، خود به جبر تاريخ . توانست به واقعيت بگرايد
يير در اين التيماتوم يا بايد خصلت خود را تغييردھند و يا اين تغ. محکوم شده و با التيماتومی از جانب تاريخ مواجه ھستند

  .برای آنھا داده خواھد شد

  

ک��ارگران اتحادي��ه ھ��ای ک��ارگری ص��نعتی ت��وده ای، ب��ه ص��رف اي��ن حقيق��ت ک��ه وج��ود دارن��د، مب��ارزات خ��ود را ب��ه ط��ور 
رھب�ری ای ک�ه ذھني�ت س�رمايه داری دارد، از اتحادي�ه خ�ود ج�دا اس�ت؛ نيم�ی . غريزی به سوی سوسياليزم پيش می برند

صحنه آم�اده اي�ن م�ی ش�ود ک�ه اتحادي�ه ھ�ای رفورمي�ست ب�ه اتحادي�ه ھ�ای . ت پايدار نيستاين حال. برده و نيمی آزاد است
  . انعکاش يافتIWWانق3بی تبديل شوند، ھمانطور که نيم قرن پيش بوسيله 

  

بزرگترين تضاد در جنبش کارگری امروزه بين اتحاديه ھای توده ای با ميليون ھا اعضای سازماندھی شده اشان و حزب 
اتحاد بين پيشتاز انق3ب�ی و طبق�ه، . که ھنوز در سطح ھسته ای خود باقی مانده است و فاصله بين اين دو می باشدانق3بی 

 می خواست در درون يک سازمان انجام دھد، از ھم پاشيد، زيرا زمان آن نرسيده بود و فرم�ول ناک�افی IWWکاری که 
  .رکيب تازه تبديل شوداکنون وقت آن رسيده که اين جدايی متناقض به يک ت. بود

  

 در دوره بعدی رخ خواھد داد، اما به روشی متف�اوت ب�ا روش�ی ک�ه - ترکيب بين طبقه و پيشتاز سوسياليست -اين ترکيب 
IWWساختن يک س�ازمان حزب�ی جداگان�ه ب�ه وس�يله . اين بوسيله يک سازمان به تنھايی انجام نخواھد گرفت.  اتخاذ کرد

اين حزب نه تنھا مانعی بر س�ر راه اتح�اد طبق�ه ک�ارگر . اد فعلی در جنبش کارگری استسوسياليست ھای پيشتاز حل تض
  .نخواھد شد که شرط #زم آن است

  

طبقه کارگر تنھا زمانی می تواند متحد شود که برای خودش به ي�ک طبق�ه تب�ديل ش�ده و ب�ه  اس�تثمارگران ب�ه عن�وان ي�ک 
ً و عمل خ�ود از ھمک�اری طبق�ه دم م�ی زنن�د، نھايت�ا در اتحادي�ه ھ�ای بوروکرات ھای حاکم که در موعظه. طبقه نگاه کند

ح�زب سوسيالي�ست پي�شتاز، ن�شانگر آگ�اھی طبق�اتی اس�ت و . کارگری مدعی ايجاد حزب طرفدار سرمايه دارھا می شوند
ج�اد سازمانش نه ن�شاندھنده تجزي�ه طبق�اتی در جن�بش ک�ارگری ک�ه بخ�شی ک�ارگری در درون آن ب�شمار م�ی آي�د ک�ه در اي

  .اتحاد بر اساسی انق3بی و موثر وسيله ساز گردد؛ يعنی به عنوان يک طبقه برای خودش

  

 IWW در عمل سازمانی از انق3بيونی بود که نه تنھا بر اساس مطالبات لحظه ای که تمام ک�ارگران را در ي�ک اتحادي�ه 
، حرکت می کرد و در تجربه بسيار جلوتر با ھم متحد می ساخت، بلکه بر اساس اصول و برنامه، حتی اگر بدون تئوری

  خود را اتحاديه می ناميد و ديگران خود را حزب می IWWاز خيلی از جريانات زمان خود بود؛ حتی با وجود اين که  
  .خواندند

  

در تحلي�ل .  چ�ه ب�رای جن�بش فعل�ی چ�ه در آين�ده- به جنبش طبق�ه ک�ارگر آمريک�ا ارزان�ی داش�ت IWWاين بود چيزی که 
ی خاطره ای مملو از ق�دردانی از نق�ش پي�شگامی ک�ه ب�رای  امي�د ب�زرگش در ايج�اد ح�زب انق3ب�ی ب�ازی ک�رد، ب�رای نھاي

  .پيشروی کارگری آمريکا باقی گذاشت تا از روی آن به سازماندھی و رھبری انق3بی رھايی بخش دست زند

  

ی ترين و پرقدرت ترين طرح ھا در عصر سقوط مفھوم سازمان انق3بيون می بايد تکميل و جامع گشته و به عنوان اساس
انق3ب آمريک�ايی ب�يش از . و پوسيدگی امپرياليستی که بايد با انق3ب پيروزمندانه طبقه کارگر به پايان برسد، شناخته شود

» ح�زب«ھر جايی ديگر نياز به يک سازمان جدا و مخصوص از پيشروان انق3بی دارد که خود را ب�ه ن�ام ص�حيح يعن�ی 
  .اندبخو

  

آنھ�ا .  در اين راه سرمايه آنانی خواھد بود که مسئوليت ساختن چنين حزبی را ب�ه عھ�ده م�ی گيرن�دIWWزحمات تجربی 
 به ارث برده اند، ناديده نگرفته و بی اھميت نمی شمارند، اما با استفاده از تجربي�ات ديگ�ران ک�ه IWWميراثی را که از 

  .آن می افزايندفرای مرزھای ما عمل کرده اند، به ارزش 

  

را ھم�ان " وظيف�ه ت�اريخی طبق�ه ک�ارگر" ت�ا -نسل در پيش که وظيفه به ثمر رساندن مب�ارزات طبق�اتی را ب�ر عھ�ده دارد 
 - دب�ز، ھ�ای وود، دلئ�ون و س�نت ج�ان - IWW از رھب�ران ق�ديم -تشريح شده به سرانجام رساند " مقدمه"طوری که در 

اما در عين ح�ال ک�ه از تم�ام تجربي�ات ب�زرگ زم�ان آنھ�ا ت�ا کن�ون . ليل خواھد کردفراوان خواھد آموخت و از نام آنھا تج
آمريک�ايی ھ�ا از . استفاده می برند، از مردانی که اين تجربيات را به تئوری راھگشا در آوردند ھم به عاريت خواھند برد

  .ندروس ھا درس می گيرند، ھمان طوری که روس از آلمانی ھا، مارکس و انگلس درس گرفت

  



راھی که روس ھا رفتند، راه آينده آمريکای م�ا .  ھنوز ھم صادق استIWWنصيحت ھای وود در کنوانسيون بنيانگذار 
. بعد از مارکس و انگلس، بلشويک ھای روس�ی بزرگت�رين متفک�رين و بزرگت�رين م�ردان عم�ل بودن�د. و تمام جھان است

تم�ام انحراف�ات .  آن انق3ب ھنوز به عنوان يک نمونه بر پ�ا اس�ت.انق3ب روسيه دليل اثبات آن است و در آن بحثی نيست
  .و خيانت ھای استالينيزم ھم نمی تواند در آن تغييری ايجاد نمايد

  

 1917 الھام بخش ھر قدمی بوده اند که پيشروی انق3بی از س�ال - لنين و تروتسکی در درجه اول -بلشويک ھای روسی 
ط�رف آنھ�ا اس�ت ک�ه ک�ارگران آمريک�ايی ب�رای رھنم�ايی در مراح�ل بع�دی مب�ارزات و ب�ه . در اين ک�شور برداش�ته اس�ت

 اس��ت ک�ه ن��سخه IWWآنھ�ا ب��ا ميراث�شان از " روس��ی"ترکي��ب تجربي�ات . متکام�ل خ��ود ب�ه س��وی رھ�ايی خواھن��د چرخي�د
  .پيروزی طبقه کارگر آمريکا خواھد بود

  

   1955لوس آنجلس، ژوئن 

  

  کانن. جيمز پ

 سارا قاضی: ترجمه

 


