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 به مقاله لنيین ددرر باررهه ااعتصابب به مقاله لنيین ددرر باررهه ااعتصاببماززیارر ررااززییماززیارر ررااززییپيیشگفتارر پيیشگفتارر 

 خبر هھھھایی ااعتصاباتت ااخيیر به وویژهه ااعتصابب  کاررگراانن اایراانن

   ما رراا بيیادد مقدمه اایی که لنيین بر١۱٣۳٩۹۵ مردداادد ٢۲١۱-۴تراانسفو 

 ااعالميیه اایی به مناسبت ااعتصابب کاررگراانن نساجی ددرر ررووسيیه

 نوشت٬، می ااندااززدد:١۱٨۸٩۹٩۹ااووااخر 

  نواامبر باید براایی هھھھمه ما ررووززهھھھایی فرااموشش نشدنی٧۷ وو ۶« 

 ااست..... کاررگراانن نساجی با مقاوومت مستحکم خودد ددرر مقابل

 فشارر کاررفرمایانن ثابت کرددند که ددرر ااین لحظاتت سخت هھھھنوزز هھھھم

 مرددمانی هھھھستند که می تواانند منافع مشترکک مارراا٬، بمثابه

 منافع ططبقه کاررگر٬، ززندهه نگهھھدااررند٬، که کاررفرمایانه محترماً هھھھنوزز

 موفق نشدهه ااند که ما رراا براایی هھھھميیشه تبدیل به برددگانن بيیچاررهه

 جيیب هھھھایی خوددشانن بکنند. پس ررفقا بيیایيید مستحکم وو مصمم

 بپا خيیزیم وو مباررززهه رراا تا به آآخر برسانيیم٬، وو فرااموشش نکنيیم که

 فقط اازز ططریق کوشش مشترکک وو یکپاررچه مانن ااست که می

تواانيیم شراایط خودد رراا بکرسی بنشانيیم.»

 ددرر ووااقع هھھھر چه جنبش کاررگریی بيیشتر ررشد کند وو ماهھھھيیت

 ووااقعی ررژژیم  سرمايه دداارریی بر تعداادد بيیشتریی ررووشن شودد٬، توددهه

 هھھھا بيیشتر وو فرااتر شعارر لنيین رراا بطورر ملموسس حس خوااهھھھند کردد

 ». هھھھر چهمستحکم وومصمم مباررززهه رراا تا به آآخر برسانيیمکه:«
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 جنبش کاررگریی بيیشتر ررشد کند٬، کاررگراانن ااهھھھميیت مباررززهه

 مصممانه تر وو متشکل تر وو چشم ااندااززهھھھایی رروو شن تر رراا بيیشتر

وو بطورر ملموسس تر حس خوااهھھھند کردد. ززیراا ددرر یک ااعتصابب حتی 

 چند ررووززهه٬، مساله قدررتت سيیاسی ددرر ددستورر ررووزز کاررگراانن قراارر

 می گيیردد. ااعتصابب٬، هھھھمانند یک ااعتالیی اانقالبی ددرر قيیاسس

 کوچکتر٬، ظظاهھھھر می شودد. به قولل لنيین ااعتصابب «مکتب جنگ»

 ااست.  به سخن ددیگر٬، ددرر یک ااعتصابب ما شاهھھھد قدررتت ددووگانه

 هھھھستيیم. نبردد ميیانن٬،  اازز یک سو سرمایه دداارریی وو مالکانن وو ددوولت

 سرمایه دداارریی٬، وو اازز سویی ددیگر کاررگراانن٬، به ااووجج خودد می ررسد.

 ددرر ميیداانن مباررززهه وو ااعتصابب٬، هھھھمانن ططورریی که لنيین ددرر مقاله ززیر

 نشانن ددااددهه٬، کاررگراانن به ماهھھھيیت موقعيیت ططبقاتی شانن ددرر

 جامعه وو خصلت ططبقاتی جامعه وو تمامم ررووبنایی سيیاسی وو

 قضایی آآنن پی خوااهھھھند بردد٬، به سخن ددیگر٬، نيیازز به باال ررفتن

 آآگاهھھھی سيیاسی وو ططبقاتی وو تعميیق ددااددنن تشکيیالتت براایشانن

مبرمم تر می شودد. 

 ااعتصابب به منبع ااصلی کسب ااررززشش اافروونه ٬،تهھھاجم برددهه وو کل

 ددستگاهه اادداارریی ددوولت سرمایه دداارریی رراا به ززیر سؤاالل می بردد.

 ااعتصابب ااعتمادد به نفس ددرر ددرروونن کاررگراانن رراا اافزاایش می ددهھھھد.

 ااعتصابب مدیریت وو ساززماندهھھھی رراا ددرر ميیانن کاررگراانن تقویت می
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 کند. به سخن ددیگر٬، یک ااعتصابب کوچک وو چند ررووززهه مساله

قدررتت سيیاسی کاررگراانن رراا به نمایش می گذاارردد. 

 مقاله ززیر٬، مانند بسيیارریی ددیگر اازز مقاالتت لنيین اازز ااین نظر

 ااهھھھميیت دداارردد که با تجزیه وو تحليیل ملموسس وو ررووشن اازز

 شکلگيیریی هھھھسته هھھھا کاررگریی که باعث اایجادد ااعتصابب می

شودد صحبت به ميیانن می آآوورردد. 

 اانتشارر مجددد ااین مقاله ددرر ووضعيیت کنونی ددرر ررااستایی یارریی

 ررسانی به کاررگراانن پيیشروو که ددرر تدااررکک ااعتصاباتت ددرر اایراانن

هھھھستند٬، حائز ااهھھھميیت ااست. 

 ااین مقاله رراا بخواانيید وو تکثيیر کنيید وو به ددست کاررگراانن

برسانيید.

ماززیارر ررااززیی

١۱٣۳٩۹۵مردداادد 

 ٬، نشريه سوسيیاليیست هھھھایی٣۳ااين ترجمه نخستيین بارر ددرر کندووکاوو شماررهه 

٬، اانتشارر يافت١۱٣۳۵۴اانقالبی٬، 
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ددرر باررهه ااعتصاببددرر باررهه ااعتصابب

 ددرر مرتبه ااوولل باید توضيیحی براایی ووقوعع وواانتشارر یافتن ااعتصابب

 . هھھھر کس که ااعتصابب هھھھایی رراا٬، چه اازز تجربيیاتتهھھھا پيیداا کنيیم

 شخصی خودد وو چه اازز گزااررشاتت ددیگراانن٬، وو یا ررووززنامه هھھھا٬، بخاططر

 بيیاوورردد فوررااً ملتفت می شودد که هھھھرجا که کاررخانه هھھھایی بزررگگ

 برپا شدهه وو بر شماررهه شانن اافزووددهه می شودد ااعتصابب هھھھا ااتفاقق

 می اافتد وو بسط می یابد. بندررتت ممکن ااست که حتی یک

 کاررخانه بزررگگ اازز ميیانن کاررخانه هھھھایی که صدهھھھا( ووددرر برخی مواارردد

 هھھھزااررهھھھا) کاررگر ددااررند پيیداا کردد که ددرر آآنن ااعتصابب ااتفاقق نيیفتاددهه

 باشد. ززمانی که تعداادد کاررخانه هھھھایی بزررگگ ددرر ررووسيیه معدوودد

 بوددند تعداادد ااعتصابب هھھھا نيیز کم بوددند. وولی اازز ززمانی که کاررخانه

 هھھھایی بزررگگ چه ددرر محالتت صنعتی قدیمی وو چه ددرر شهھھرهھھھایی وو

 ددهھھھاتت نوین شرووعع به ززیادد شدنن کرددند٬، تعداادد ااعتصابب هھھھا هھھھم

ززیادد تر شدهه ااند.

 به چه ددليیلی توليید کاررخانه هھھھایی عمدهه هھھھميیشه منجر به

 ااعتصابب می شودد؟ به ااین ددليیل ااست که سرمایه دداارریی ناچارر

 باید به مباررززهه کاررگراانن برعليیه کاررفرمایانن منجر شودد ووووقتی

 توليید به صوررتت عمدهه ااست ااین مباررززهه ناچارراا صوررتت ااعتصابب به

. ااین رراا توضيیح می ددهھھھيیم.خودد می گيیردد
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 سرمایه دداارریی نامم آآنن نظامی ااست که ددرر آآنن ززميین٬، کاررخانه

 هھھھا٬، ووسائل وو غيیرهه.... متعلق به تعداادد کمی اازز مالکيین ووسرمایه

 دداارراانن می باشد٬، ددرر حالی که توددهه مرددمم یا ااصالً ساقط اازز

 هھھھستی هھھھستند یا دداارراایی مایملک بسيیارر کمی  می باشند وو

مجبوررند خودد رراا به صوررتت کاررگر کراایه بدهھھھند.

 صاحبانن ززميین هھھھا وو کاررخانه هھھھا کاررگراانن رراا کراایه می کنند وو

 آآنهھھا رراا به ساختن ااجناسس مختلف٬، ااززچه نوعع فرقی نمی کند٬، وو

 : ااجناسی که بعدااً ددرر باززاارر به فرووشش می ررسانند. بهااميیدووااررند

 عالووهه مزددیی که صاحبانن کاررخانه هھھھا به کاررگراانن می ددهھھھند

 آآنقدرریی ااست که فقط براایی اادداامه یک ززندگانی بخورر وو نميیر

 براایی خوددشانن وو خانوااددهه شانن کفایت می کند ددرر صوررتی که

 آآنچه که کاررگراانن ماززاادد بر ااین مقداارر توليید می کنند٬، به صوررتت

 سودد٬، به جيیب کاررخانه دداارر سرااززیر می شودد. بنابر ااین٬، تحت

 نظامم سرمایه دداارریی٬، توددهه مرددمم کاررگراانن مزددوورر ددیگراانن هھھھستند٬،

 آآنهھھا براایی خوددشانن کاررنمی کنند بلکه بخاططر ددستمزدد٬، براایی

 کاررفرمایانن کارر می کنند. قرین به عقل ااست که کاررفرمایانن

 هھھھميیشه کوشش ددرر کم کرددنن ددستمزدد ددااررند؛ هھھھر چه به

 کاررگراانن کمتر بدهھھھند سودد خوددشانن بيیشتر ااست. کاررگراانن

 سعی می کنند که بيیشترین ددستمزدد ممکن رراا بدست بيیاووررند

 تا بتواانند براایی خانوااددهه ااشانن غذاایی کافی وو سالم تهھھيیه کنند٬،
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 ددرر خانه هھھھایی خوبب ززندگی کنند٬، وو مانند بقيیه مرددمم لباسس

 بپوشند نه بسانن گداایانن. بنابر ااین دداائما ددعواائی بيین کاررگراانن وو

 کاررفرما بر سر ددستمزدد جریانن دداارردد؛ کاررفرما آآززااددست وو کاررگریی

 رراا که بنظرشش  مناسب تر بيیاید ااجيیر می کند وو بنابر ااین ددنبالل

 ااررززاانن ترین کاررگر می رروودد. کاررگر هھھھم ددرر اانتخابب کاررفرما یی

 خوددشش آآززاادد ااست وو بنابر ااین ددنبالل گراانن ترین کس می گردددد؛

 یعنی آآنکه بيیشترین مزدد رراا بپرددااززدد. یک کاررگر٬، چه ددرر شهھھر کارر

 کند٬، چه خودد رراا به مالک کراايه ددهھھھد وو چه به یک ددهھھھقانن

 ثرووتمند٬، وو یا یک مقاططعه کارر وو یا یک صاحب کاررخانه٬، ااوو

 هھھھميیشه با یک کاررفرما ططرفف ااست وو با ااوو بر سر ددستمزدد ددعواا

 دداارردد. وولی آآیا براایی یک کاررگر تنهھھا اامکانن دداارردد که به تنهھھایی

 مباررززهه کند؟ تعداادد اافراادد کاررگر رروو به ااززددیادد ااست: ددهھھھقانانن ددرر

 حالل خانه خراابب شدنن هھھھستند وواازز ددهه به سویی شهھھر وو کاررخانه

 هھھھا فراارر می کنند. مالکيین ووصاحبانن کاررخانه هھھھا ددرر حالل بکارر

 ااندااختن ماشيین آآالتی هھھھستند که کاررگراانن رراا اازز شغل هھھھایشانن

 محروومم می ساززدد. ددرر شهھھرهھھھا تعداادد ررووززاافزوونی بيیکارر ووددرر ددهھھھاتت

 بيیش اازز پيیش گداا پيیداا می شودد. براایی هھھھر کاررگر ددیگردداارردد

 غيیرممکن می شودد که به تنهھھایی با کاررفرما مباررززهه کند. ااگر

 کاررگر تقاضایی ددستمزدد مناسبی بکند وو یا به کم کرددنن

 ددستمزددهھھھا ررضایت ندهھھھد٬، کاررفرما به ااوو خوااهھھھد گفت: بيیروونن! وو
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 ااضافه خوااهھھھد کردد که ددمم ددررووااززهه تعداادد ززیاددیی مرددمم گرسنه ووجودد

ددااررند که با خوشحالی حاضرند با ددستمزدد کم کارر کنند.

 ووقتی که مرددمم تا حدیی بيیچاررهه شدهه باشند که هھھھميیشه تعداادد

 ززیاددیی بيیکارر ددرر شهھھرهھھھا وو ددهھھھاتت ووجودد ددااشته باشد وو جائی که

 صاحبانن کاررخانه هھھھا ثرووتت هھھھایی کالنن رروویی هھھھم اانبارر می کنند وو

 خرددهه مالکيین توسط ميیليیونرهھھھا اازز ميیداانن بدرر   می شوند٬، آآنوقت

 براایی سرمایه دداارر ممکن می شودد که کاررگر رراا بکلی خردد کند٬،

 اازز ااوو٬، وو ززنن وو فرززنداانش هھھھم هھھھمچنيین٬، تا حد مرگگ کارر برددهه وواارر

 بکشد. مثالً ااگر نگاهھھھی به مشاغلی که ددرر آآنهھھا کاررگراانن موفق

 به جلب حمایت قانونن اازز خوددشانن نشدهه ااند وو نمی تواانند ددرر

 مقابل سرمایه دداارراانن مقاوومت نشانن ددهھھھند بيیفکنيیم٬، مدتت کارر

-١۱٩۹ررووززاانه خاررجج اازز حد وو حسابب ططوالنی رراا٬، که گاهھھھی سر اازز 

 ۶ یا ۵ ساعت می ززند٬، مالحظه خوااهھھھيیم کردد٬، کوددکانن  ١۱٧۷

 ساله رراا خوااهھھھيیم ددید که فشارر کاررشانن بيیشتر اازز حد ططاقت

 شانن ااست٬، یک نسل اازز کاررگراانن دداائماً گرسنه رراا خوااهھھھيیم ددید

 که بتدرریج اازز گرسنگی می ميیرند. مثالل: کاررگراانی که ددرر خانه

 خوددشانن براایی سرمایه دداارراانن کارر می کنند. به عالووهه هھھھر

 کاررگریی می توااند تعداادد ززیاددیی اازز ااین مثالل هھھھا رراا بخاططر بيیاوورردد!

 حتی ددرر ررژژیم هھھھایی برددهه دداارریی وو فئودداالی هھھھم هھھھيیچ گاهه ستم

 کشيیدگی ززحمتکشانن به ددهھھھشتناکی ستم کشيیدگی کاررگراانن
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 ددرر ررژژیم هھھھایی سرمایه دداارریی٬، ووقتی که آآنهھھا نتواانند مقاوومت

 نشانن ددهھھھند وو یا اازز حمایت قواانيینی که ااعمالل ددلل بخوااهھھھی

کاررفرمایانن رراا محدوودد کند برخوررددااررشوند٬، نبوددهه ااست.

 بنابر ااین کاررگراانن براایی ااینکه اازز بی مقداارر شدنن خوددشانن تا

 چنيین حدووددیی جلوگيیریی کنند یک مباررززهه مأیوسانه اایی رراا شرووعع

 می کنند. اازز آآنجا که می بيینند که هھھھر کداامم شانن به تنهھھایی ددرر

 مقابل سرمایه دداارریی کامالً بی قدررتت ااست وو ستم سرمایه

 تهھھدید به نابودد کرددنشانن می کند. شرووعع به ططغيیانن ددسته

 جمعی ددرر مقابل کاررفرمایانن می کنند. ااعتصاباتت کاررگریی شرووعع

 می شوند. ددرر اابتداا کاررگراانن غالبا نمی دداانند که چه می

 ااعمالل خوددشانن آآگاهھھھی ندااررند . تنهھھاااهھھھداافف خوااهھھھند٬، چونن به 

 ماشيین هھھھا رراا خردد می کنند وو یا کاررخانه هھھھا رراا خراابب می کنند.

 فقط می خوااهھھھند خشم خودد رراا به صاحب کاررخانه هھھھا نشانن

 بدهھھھند؛ نيیروویی ددسته جمعی خودد رراا اامتحانن می کنند تا بلکه

 بتواانند اازز یک ووضعيیت غيیرقابل تحمل خاررجج بشوند؛ بدوونن ااینکه

 بفهھھمند چراا موقعيیت شانن ااینقدرر نوميیداانه ااست وو براایی چه باید

 تالشش کنند. ددرر تما مم کشوررهھھھا خشم کاررگراانن ددرر ااوولل شکل

 ططغيیانن هھھھایی منفردد بخودد گرفت. پليیس وو کاررخانه ددااررهھھھایی ررووسيیه

 به آآنهھھا «شوررشش» می گویند. ددررتمامم کشوررهھھھا ااین ططغيیانن هھھھایی

 منفردد ااززیک ططرفف به ااعتصابب هھھھایی کم وو بيیش صلح آآميیز وو اازز
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 ططرفف ددیگر به مباررززهه هھھھمه جانبه ططبقه کاررگر براایی آآززااددیی خوددشش

منجر شدهه ااست.

 (یا ووقفه ددرر کارر) براایی مباررززهه ططبقه کاررگرااهھھھميیت ااعتصابب هھھھا 

چيیست؟

 براایی ااینکه به ااین جواابب بدهھھھيیم باید ااوولل تصویر کامل تریی اازز

 . مزدد کاررگراانن٬، هھھھمانطورر که ددیدیم٬،ااعتصابب ددااشته باشيیم

 توسط قرااررددااددیی بيین کاررگر وو کاررفرما تعيیيین می شودد وو ااگر تحت

 شراایطی کاررگر منفردد کامالً  بی قدررتت باشد٬، ووااضح ااست که

 کاررگراانن باید براایی خوااست هھھھایی شانن بطورر ددسته جمعی

 مباررززهه کنند وو براایی جلوگيیریی اازز ااینکه کاررفرما مزدد هھھھا رراا پائيین

 بيیاوورردد وو يا براایی بدست آآووررددنن مزدد بيیشتر مجبوررند ااعتصابب

 هھھھايی ساززمانن ددهھھھند.ااین یک ووااقعيیت ااست که ددرر هھھھر کشورر

 سرمایه دداارریی ااعتصاباتت کاررگریی ووجودد ددااررند. هھھھمه جا٬، ددرر تمامم

 کشوررهھھھایی ااررووپایی ووآآمریکایی٬، کاررگراانن ووقتی که متحد نيیستند

 خودد رراا ززبونن ااحساسس می کنند وو فقط به صوررتت ددسته جمعی

 می تواانند ددرر مقابل کاررفرما مقاوومت نشانن ددهھھھند. یا با ااعتصابب

 کرددنن وو یا با تهھھدید به ااعتصابب٬، با تکامل سرمایه دداارریی وو بازز

 شدنن کاررخانه اایی بزررگگ٬، وو خلع ید اافزوونن شوندهه خرددهه سرمایه

 دداارراانن توسط سرمایه دداارراانن بزررگگ٬، ااحتيیاجج به مقاوومت ددسته

 جمعی کاررگراانن بيیشتروو بيیشتر می شودد٬، چراا که بيیکارریی ززیادد
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 می شودد٬، ررقابت سرمایه دداارراانن٬، که سعی می کند ااجناسس

 خودد  رراا به ناززلل ترین قيیمت توليید کنند٬، بيیشتر می شودد (که به

 ااین منظورر می باید به کاررگراانن هھھھرچه کمتر ددستمزدد بدهھھھند) وو

 نوساناتت صنعتی محسوسس تر وو بحراانن هھھھا ملتهھھب تر می شوند

 . ووقتی که صنعت شکوفانن ااست٬، کاررخانه دداارراانن سوددهھھھایی

 کالنی می برند وولی ااصالً به فکر شریک کرددنن کاررگراانن ددرر سودد

 نمی اافتند. وولی با پيیش آآمدنن بحراانن سعی می کنند که

 ضرررهھھھا رراا به گرددنن کاررگراانن بيیندااززند. ددرر جواامع ااررووپایی لزوومم

 ااعتصاباتت ددرر جامعه سرمایه دداارریی تا حد توسط هھھھرکسی

 شناخته شدهه  که قواانيین ااین کشوررهھھھا تشکيیل ااعتصاباتت رراا

 منع نمی کنند. فقط ددرر ررووسيیه ااست که قواانيین ووحشيیانه بر

ضد ااعتصاباتت هھھھنوزز ااعمالل می شوند.

 ددرر هھھھر صوررتت ااعتصاباتت که ناشی اازز خودد ططبيیعت جامعه

 سرمایه دداارریی ااند اازز آآغازز مباررززهه ططبقه کاررگر بر ضد ااین نظامم

 . ررووبروو بوددنن سرمایه دداارراانن با کاررگرااننجامعه خبر می ددهھھھند

 منفردد وو بی چيیز یعنی برددگی مطلق کاررگراانن. وولی ووقتی ااین

 کاررگراانن بی چيیز با هھھھم متحد شوند ااووضاعع تغيیيیر می کند. هھھھيیچ

 ثرووتی ددرر ددنيیا به ددرردد سرمایه دداارر نمی خورردد مگر ااینکه ااوو بتوااند

 کاررگراانی پيیداا کند که حاضر باشند نيیروویی کارر خودد رراا بر رروویی

 ووسائل وو موااددیی که متعلق به سرمایه ددااررااست صرفف کنند وو



  -  لنيین  ددرر باررهه ااعتصابب                                                   militaant.com-   نشر ميیليیتانت 

 ثرووتت تاززهه اایی توليید کند. تا ووقتی که کاررگراانن ناچاررند به ططورر

 اانفرااددیی با سرمایه دداارراانن معامله کنند٬، بسانن برددگانن ووااقعی

 باقی خوااهھھھند ماند که مجبوررند براایی بدست آآووررددنن یک قرصص

 نانن مدااوومم به ددیگراانن منفعت برسانند. که باید تا اابد خدمتکارراانن

 کراایه شدهه ززبانن بسته اایی باقی بمانند. وولی ووقتی کاررگراانن

 تقاضاهھھھایی خودد رراا به صوررتت ددسته جمعی بيیانن کنند وو حاضر به

 تسليیم شدنن ددرر براابر خر پولل هھھھا نشوند٬، برددگی آآنهھھا به سر

 می آآید٬، تبدیل به اانسانن می شوند؛ شرووعع می کنند به

 ددررخوااست ااینکه ززحمت آآنهھھا نباید فقط ددرر خدمت ثرووتمند کرددنن

 چند تن پروورر باشد٬، بلکه باید آآنهھھایی رراا که ززحمت می کشند

 هھھھم قاددرر ساززدد که مثل اانسانن هھھھایی ووااقعی ززندگی کنند.

 کاررگراانن شرووعع به پيیش کشيیدنن تقاضایی آآقا شدنن می کنند.

 تقاضایی ااینکه ززندگی آآنهھھا باید نه آآنطورر که سرمایه دداارراانن وو

 مالکيین براایی آآنهھھا ددرر نظر    گرفته ااند بلکه آآنطورر که خوددشانن

 می خوااهھھھند باشد. بنابر ااین ااعتصاباتت هھھھميیشه سرمایه دداارراانن

 رراا مملو اازز ترسس می کند. چونکه ااعتصابب شرووعع اازز بيین ررفتن

 سروورریی آآنهھھاست. یک سروودد کاررگریی آآلمانی ددرر مورردد ططبقه

 کاررگر چنيین می گوید: « تمامم چرخخ هھھھا اازز چرخش بازز می

 ااستند٬، ااگر باززوواانن نيیروومند شما آآنن رراا ااددااررهه کند». وو ووااقعيیت هھھھم

 هھھھميینطورر ااست: کاررخانه هھھھا٬، ززميین هھھھایی مالکيین٬، ماشيین هھھھا٬،
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 خطوطط ررااهه آآهھھھن ٬، وو غيیرهه هھھھمه مانند چرخخ هھھھایی ددرر یک ماشيین

 عظيیم هھھھستند- ماشيینی که مواادد مختلفی رراا ااستخرااجج می

 کند٬، عمل     می آآوورردد٬، وو تحویل مقاصد شانن می ددهھھھد. تمامم

 کارر می کنند. کاررگریی که ززميین ررااکاررگر ااین ماشيین هھھھا توسط 

 شخم می ززند٬، سنگ هھھھایی معدنن رراا ااستخرااجج   می کند٬، کاال

توليید می کند٬، خانه وو کاررگاهه وو ررااهه آآهھھھن می ساززدد.

 ووقتی کاررگراانن اازز کارر کرددنن اامتناعع می کنند خطر بازز اایستاددنن

 . هھھھر ااعتصابی به یادد سرمایه دداارر میتمامم ماشيین  می رروودد

 ااندااززدد که کاررگراانن وو نه آآنهھھا آآقایانن ووااقعی هھھھستند- کاررگراانن که

 ددااررند حقوقق خودد رراا با صداایی هھھھر چه بلندتر ااعالمم می ددااررند وو

 مطالبه می کند. هھھھر ااعتصابب به کاررگراانن یاددآآوورریی می کند که

 موقعيیت شانن ناميیداانه نيیست وو آآنانن تنهھھا نيیستند. به بيینيید

 ااعتصاباتت هھھھم  بر رروویی خودد ااعتصابب کنندگانن ووهھھھم بر رروویی

 کاررگراانن کاررخانه هھھھایی مجاوورر یا ددرر حولل وو حوشش وو یا کاررخانه

 هھھھایی هھھھمانن ررشته صنعتی چه تأثيیر شگرفی دداارردد. ددرر ااووقاتت

 معمولی وو صلح آآميیز کاررگر بدوونن غروولند کاررشش رراا می کند٬، با

 کاررفرما جرووبحث نمی کند٬، ددرر مورردد شراایط خوددشش هھھھم بحثی

 نداارردد. ددرر موقع ااعتصابب ااوو خوااست هھھھایی خودد رراا با صداایی بلند

 ااعالمم می کند٬، تمامم سوااستفاددهه هھھھا رراا به کاررفرما خاططر نشانن

 می ساززدد٬، مدعی حقوقق خوددشش می شودد٬، ااوو ددیگر فقط فکر
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 خودد وو مزدد خوددشش نيیست بلکه ددرر فکر تمامم هھھھمکارراانن ااشش ااست

 که هھھھمرااهه با ااوو اابزاارر رراا ززميین گذااشته ااند وو بدوونن ترسس اازز هھھھيیچ

 محرووميیتی٬، براایی خاططر آآررمانن کاررگراانن بپا خاسته ااند. هھھھر

 ااعتصابب مترااددفف با محرووميیت هھھھایی ززیاددیی براایی توددهه ززحمتکش

 ااست٬، محرووميیت هھھھایی ووحشتناکی که فقط با بدبختی هھھھایی

 ددوورراانن جنگ قابل مقایسه هھھھستند –خانوااددهه هھھھایی گرسنه اازز

 ددست ددااددنن ددستمزدد٬، غالبا توقيیف وو ااخرااجج اازز شهھھریی که خانه وو

 محل کاررشانن ااست. عليیرغم تمامم ااین ررنج هھھھا٬، کاررگراانن به

 آآنهھھایی که هھھھمکارراانن خودد رراا ترکک می کنند تا با کاررفرمایانن

 قراارردداادد ببندند با ددیدهه حقاررتت می نگرند. عليیرغم تمامم ااین

 ررنج هھھھائی که با ااعتصابب هھھھمرااهه ااست٬، کاررگراانن کاررخانه هھھھایی

 مجاوورر اازز مشاهھھھدهه ااینکه ررفقایی شانن ددرر مباررززهه ددررگيیر شدهه ااند

 شهھھامت نوینی پيیداا می کنند. «مردداانی که براایی خم کرددنن

 پشت یک بوررژژوواا ااینقدرر تابب می آآووررند قاددرر خوااهھھھند بودد که قدررتت

 تمامم بوررژژووااززیی رراا ددررهھھھم بشکنند.» ااین گفته یکی اازز آآموززگارراانن

 بزررگگ سوسيیاليیزمم٬، اانگلس٬، ددرر مورردد ااعتصاباتت کاررگراانن

اانگليیسی ااست.

 غالبا کافی ااست که یک کاررخانه ااعتصابب کند تا ااینکه

 ااعتصابب فوررااً ددرر تعداادد ززیاددیی کاررخانه شرووعع شودد. چقدرر

 ااعتصابب هھھھا بر ررووحيیه کاررگراانن تأثيیر می گذاارردد وو چطورر آآنن
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 کاررگراانی رراا که می بيینند ررفقایی شانن چگونه ددیگر برددهه نيیستند

 وو فعال ااگر براایی مدتی هھھھم که شدهه با ثرووتمنداانن براابرشدهه ااند٬،

 متأثر   می ساززدد! هھھھر ااعتصابی ااندیشه سوسيیاليیزمم رراا به

 شدتت به فکر کاررگراانن می ااندااززدد. ااندیشه مباررززهه تمامم ططبقه

 کاررگر براایی آآززااددیی اازز ستم سرمایه. غالباً ااتفاقق اافتاددهه ااست که

 کاررگراانن یک کاررخانه وو یا یک بخش اازز صنعت وو یا یک شهھھر قبل

 اازز ووقوعع یک ااعتصابب بزررگگ تقریباً هھھھيیچ چيیزیی ررااجع به

 سوسيیاليیزمم نمی دداانستند ووحتی بندررتت ررااجع به آآنن فکر کرددهه

 بوددند٬، وولی بعد اازز ااعتصابب گرووهه هھھھا وو ددسته جاتت مطالعه خيیلی

 ددرر ميیانن آآنهھھا مرسومم شدهه وو تعداادد بيیشتر وو بيیشتریی اازز کاررگراانن

 به سوسيیاليیزمم گروویدهه ااند. ااعتصابب به کاررگراانن می آآموززدد که

 بفهھھمند که قدررتت کاررفرمایانن وو قدررتت کاررگراانن ددرر چه نهھھفته

 ااست. به آآنهھھا می آآموززدد که فقط ررااجع به کاررفرمایانن خوددشانن وو

 یا کاررگراانن هھھھمکارر خوددشانن فکر نکنند بلکه تمامم کاررفرمایانن٬،

 تمامم ططبقه سرمایه دداارر وو تمامم ططبقه کاررگر رراا ددرر نظر بگيیرند.

 ووقتی که یک کاررخانه دداارر که اازز ثمرهه ززحمت چندین نسل اازز

 کاررگراانن ميیليیونن هھھھا اانباشت کرددهه ااست اازز ااضافه کرددنن یک مبلغ

 جزیی بر ددستمزددهھھھا اامتناعع می ووررززدد وو یا حتی کوشش می

 کند که مزددهھھھا رراا به یک سطح بازز هھھھم کمتریی تنزلل ددهھھھد وو ااگر

 کاررگراانن مقاوومت نشانن ددهھھھند هھھھزاارراانن خانوااددهه گرسنه رراا بيیروونن
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 ميیریزدد٬، بر کاررگراانن ررووشن می شودد که ططبقه سرمایه دداارر ددرر

 کل ددشمن کل ططبقه کاررگر ااست وو کاررگراانن تنهھھا می تواانند

رروویی خوددشانن ووعمل متحدشانن حسابب کنند.

 غالبا ااتفاقق می اافتد که کاررخانه دداارراانن حدااکثر سعی خودد رراا

 می کنند که خودد رراا خيیرخوااهه نشانن ددهھھھند وو کاررگراانن رراا فریب

 ددهھھھند وو بهھھرهه کشی خودد رراا با   ووعدهه هھھھایی ددررووغيین وو خرددهه

 . ااعتصابب هھھھموااررهه با    نشانن ددااددنن ااینکهررشوهه ددااددنن پنهھھانن کنند

 «خيیرخوااهه» آآنهھھا گرگی ددرر لباسس ميیش ااست ااین فریب رراا با یک

ضربت نابودد می کند.

 به عالووهه٬، ااعتصابب چشم کاررگراانن رراا نه فقط به ماهھھھيیت

 سرمایه دداارراانن بلکه به ماهھھھيیت ددوولت وو قواانيین نيیز بازز می کند.

 هھھھمانطورر که کاررخانه دداارراانن سعی  می کنند که خودد رراا خيیرخوااهه

 نشانن ددهھھھند٬، ماموررین ددوولت وو نوکراانن آآنهھھا هھھھم کوشش می

 کنند که به کاررگراانن ااططميینانن ددهھھھند که تزاارر وو ددوولت تزاارریی٬،

 هھھھمانطورریی که عداالت ااقتضا می کند٬، هھھھمانقدرر ددرر فکر

 کاررفرمایانن هھھھستند که کاررگراانن٬، کاررگر ددررباررهه قواانيین چيیزیی نمی

 ددااند٬، با مأموررین ددوولت هھھھم که تماسس نداارردد٬، به خصوصص با

 آآنهھھایی که پست هھھھایی باالتریی ددااررند٬، ددرر نتيیجه ااغلب هھھھمه آآنهھھا

 رراا باوورر می کند. بعد ااعتصابب پيیش می آآید. ددااددستانن کل ٬،

 باززررسس کاررخانه٬، پليیس ووغالبا نيیرووهھھھایی ااررتش ددرر جلویی کاررخانه
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 ظظاهھھھر می شوند. کاررگراانن ددرر می یابند که قانونن رراا شکسته

 ااند: کاررفرمایانن قانوناً مجاززند که گردد هھھھم جمع شوند وو علنا ددرر

 مورردد ررااهه هھھھایی پائيین آآووررددنن ددستمزدد هھھھایی کاررگراانن بحث کنند.

 وولی کاررگراانن ااگر به یک مواافقت مشترکک برسند جنایتکارر

 محسوبب می شوند! کاررگراانن اازز خانه هھھھایشانن بيیروونن ااندااخته

 می شوند٬، پليیس ددکانن هھھھایی رراا که کاررگراانن می تواانند اازز آآنهھھا

 جنس نسيیه بخرند می بنددد حتی ووقتی که ررفتارر کاررگراانن کامال

 صلح آآميیز ااست کوشش به عمل آآووررددهه می شودد که سرباززاانن

 رراا ضد کاررگراانن تحریک کند. حتی به سرباززاانن ددستورر ددااددهه می

 شودد که به کاررگراانن شليیک کنند ووهھھھمانن ووقتی که آآنهھھا با

 تيیرااندااززیی اازز پشت به کاررگراانن ددرر حالل فراارر٬، کاررگراانن بدوونن

 ااسلحه رراا می کشند٬، خودد تزاارر مرااتب قدرردداانی خودد رراا به

 نيیرووهھھھایی نظامی می فرستد (به هھھھميین ترتيیب تزاارر اازز نيیرووهھھھایی

 نظامی  که کاررگراانن ددرر حالل ااعتصابب رراا ددرر یاررووسالوولل ددرر سالل

  کشته بوددند تشکر کردد) کم کم بر هھھھر کاررگریی ررووشن1895

 می شودد که ددوولت تزاارریی بدترین ددشمن آآنهھھاست. چراا که اازز

 سرمایه دداارراانن ددفاعع می کند وو ددست ووپایی کاررگراانن رراا  می

 بنددد. کاررگراانن شرووعع می کنند به فهھھميیدنن ااینکه قواانيین فقط

 براایی منافع سرمایه دداارراانن ساخته شدهه ااند٬، که ماموررین ددوولت

 اازز ااین منافع محافظت  می کنند؛ که ددهھھھانن توددهه کاررگر رراا بسته
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 وو به ااوو ااجاززهه نمی ددهھھھند که ااحتيیاجاتت خودد رراا ااعالمم کند؛ که

 ططبقه کاررگر باید براایی خوددشش حق ااعتصابب کرددنن٬، حق چاپپ

 ررووززنامه کاررگریی٬، حق شرکت ددرر مجمع ملی رراا که قواانيین رراا

 تصویب می کند؛ وو بر ااجراایی آآنهھھا نظاررتت می کند بدست بيیاوورردد.

 ددوولت خوددشش بخوبی می ددااند که ااعتصابب چشم کاررگراانن رراا بازز

 می کند وو به هھھھميین ددليیل ااین چنيین اازز ااعتصابب می ترسند وو

 براایی ااینکه ااعتصابب هھھھر چه ززووددتر ددفاعع شودد متوسل به هھھھر

 کارریی می شوند. بی ددليیل نبودد که یکی اازز ووززرراایی ددااخلی آآلمانن

 که بد ناميیش ددرر پيیگردد مستمر سوسيیاليیست هھھھا ووکاررگراانن آآگاهه

 شهھھرتت یافته بودد ددرر مقابل نمایندگانن ددوولت ااظظهھھارر ددااشت «ددرر

 پشت هھھھر ااعتصابب ااژژددهھھھایی اانقالبب خواابيیدهه ااست» هھھھر ااعتصابی

 ااین مطلب رراا که ددوولت ددشمن آآنهھھاست وو ططبقه کاررگر باید خودد

 رراا براایی مباررززهه برعليیه ددوولت وو براایی حقوقق مرددمم آآماددهه کند ددرر

 کاررگراانن تقویت می کند وو تکامل می ددهھھھد. بنابر ااین ااعتصابب هھھھا

 به کاررگراانن می آآموززدد که با هھھھم متحد شوند٬، به آآنهھھا نشانن می

 ددهھھھد که آآنهھھا فقط ووقتی متحد باشند  می تواانند برعليیه

 سرمایه دداارراانن مباررززهه کنند. ااعتصابب به کاررگراانن می آآموززدد که بر

 عليیه تمامم کاررخانه دداارراانن وو برعليیه حکومت پليیسی ااستبدااددیی

 فکر کنند. به ااین ددليیل ااست که سوسيیاليیست هھھھا ااعتصابب رراا

 «مکتب جنگ» می نامند. مکتبی که ددرر آآنن کاررگراانن یادد می
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 گيیرند که با ددشمنانن شانن براایی آآززااددیی تمامم مرددمم٬، تمامم آآنهھھایی

 که ززحمت می کشند٬، اازز ززیر یوغغ ماموررین ددوولت وو سرمایه

جنگ کنند.

 ليیکن«مکتب جنگ» خودد جنگ نيیست. ووقتی که ااعتصابب ددرر

 ميیانن کاررگراانن شایع ااست٬، برخی اازز کاررگراانن (اازز جمله برخی اازز

 سوسيیاليیست هھھھا ) گمانن  می برند که ططبقه کاررگر می توااند

 خودد رراا فقط به ااعتصابب هھھھا٬، صندووقق ااعتصابب٬، وو یا مجامع

 ااعتصابب محدوودد کند. که فقط با ااعتصابب تنهھھا ططبقه کاررگر می

 توااند بهھھبودد قابل توجهھھی ددرر شراایط  ززندگی حاصل وو حتی

 آآززااددیش رراا کسب کند. ووقتی که کاررگراانن می بيینند که چه

 قدررتی ددرر ااعتصابب ططبقه کاررگر متحد وو حتی ااعتصابب هھھھایی

 کوچک ووجودد دداارردد بعضی هھھھا فکر می کنند که کافی ااست که

 ططبقه کاررگر یک ااعتصابب عمومی ددرر سرااسر کشورر تشکيیل

 ددهھھھد تا ااینکه کاررگراانن هھھھر چه رراا که می خوااهھھھند اازز سرمایه دداارراانن

 وو ددوولت بگيیرند. ااین عقيیدهه ددرر کشوررهھھھایی ددیگر هھھھم ددرر ددوورراانی

 که جنبش ططبقه کاررگر ددرر مرااحل ااووليیه آآنن بودد وو کاررگراانن هھھھنوزز

  ااین عقيیدهه ااشتباهه محضخيیلی بی تجربه بوددند اابزاارر شدهه بودد.

 ااعتصابب هھھھا یکی اازز ررااهه هھھھایی هھھھستند که کاررگراانن اازز آآنن ددررااست.

 مباررززهه براایی آآززااددیی خوددشانن ااستفاددهه می کنند. وولی تنهھھا ررااهه آآنن

 نيیست وو ااگر کاررگراانن نظر خودد رراا به ررااهه هھھھایی ددیگر مباررززهه نيیز
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 معطوفف نکنند٬، ررشد وو موفقيیت هھھھایی ططبقه کاررگر رراا کند خوااهھھھند

 کردد. ددررست ااست که ااگر ااعتصابب هھھھا بخوااهھھھند موفقيیت آآميیز

 باشند صندووقق ااعتصابب براایی تاميین کاررگراانن ددرر ططولل ااعتصابب

 الززمم ااست. ااین صندووقق هھھھایی کاررگریی (معموال صندووقق هھھھایی

 کاررگراانن ددرر  شعبه هھھھایی مختلف  صنعت یا صنف وو یا ددرر یک

 کاررخانه) ددرر تمامم کشوررهھھھا برقرااررند؛ وولی ااینجا٬، ددرر ررووسيیه٬، ااین

 کارر بخصوصص ااشکالل دداارردد چونن که پليیس رردد آآنن رراا بر می دداارردد٬،

 پولل هھھھا رراا ضبط می کند٬، کاررگراانن رراا توقيیف می کند . االبته

 کاررگراانن می تواانند اازز پليیس پنهھھانن کنند٬، وو ططبيیعتا ااینگونه

 صندووقق هھھھا  خيیلی  با ااررززشش هھھھستند وو ما نمی خوااهھھھيیم به

 کاررگراانن نصيیحت کنيیم که آآنهھھا رراا تدااررکک نبيینند. وولی نباید تصورر

 شودد که صندووقق ااعتصابب تا ووقتی که اازز لحاظظ قانونی ممنوعع

 ااست می توااند تعداادد ززیاددیی ااعانه ددهھھھندهه بخودد جلب کند وو تا

 ووقتی که عضویت چنيین تشکالتی ناچيیز ااست صندووقق

 ااعتصاباتت خيیلی مفيید ووااقع نخوااهھھھد شد. به عالووهه٬، حتی ددرر

 کشورر هھھھایی که ااتحاددیه هھھھایی کاررگریی علنا ووجودد ددااررند وو مبالغ

 کالنی ددرر ااختيیارر شانن ااست٬، ططبقه کاررگر هھھھنوزز نمی توااند

 مباررززهه خودد رراا به ااعتصابب محدوودد کند.  فقط الززمم ااست یک کج وو

 کولگی ددرر ااووضاعع صنعت پيیداا شودد (بحراانن مانند آآنچه که دداارردد ددرر

 ررووسيیه نزددیک  می شودد) تا ااینکه کاررخانه دداارراانن٬، حتی بطورر
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 عمدیی٬، اایجادد ااعتصابب کنند چونن به نفع آآنهھھاست که براایی

 مدتی کارر رراا تعطيیل کنند. وو ووجوهه صندووقق کاررگراانن رراا به آآخر

 صندووقق برسانند. بنابر ااین کاررگراانن تحت هھھھيیچ شراایطی  نمی

 تواانند خودد رراا به عمليیاتت ااعتصابی وو ااجتماعاتت ااعتصابی محدوودد

 کنند. ددووماً   ااعتصابب هھھھا فقط ووقتی می تواانند موفقيیت آآميیز

 باشند که کاررگراانن بتواانند ووقت مناسب براایی ااعتصابب کرددنن رراا

 اانتخابب کنند٬، ووقتی که می دداانند چگونه تقاضاهھھھایی خودد رراا

 مطرحح کنند٬، وو ووقتی که با سوسيیاليیست هھھھا تماسس ددااررند وو

 می تواانند توسط آآنهھھا ااعالميیه وو جزووااتت به ددست بيیاووررند. هھھھنوزز

 تعداادد چنيین کاررگراانی ددرر ررووسيیه خيیلی کم ااست وو هھھھر

 کوششی براایی ززیادد کرددنن تعداادد چنيین کاررگراانی٬، براایی

 شناساندنن آآررمانن ططبقه کاررگر به توددهه هھھھایی کاررگر وو آآشنا کرددنن

 آآنانن با سوسيیاليیزمم وو مباررززهه ططبقه کاررگر باید به عمل آآووررددهه

 شودد. ااین ووظظيیفه اایی ااست که سوسيیاليیست هھھھا وو کاررگراانن آآگاهه

 باید اانجامم آآنن رراا مشترکاً وو با تشکل ددااددنن حزبب سوسيیاليیستی

 ططبقه کاررگر به ااین منظورر به عهھھدهه بگيیرند. سوماً ااعتصابب هھھھا

 هھھھمانطورر که ددیدیم به کاررگراانن تمامم کشوررهھھھا آآموخته ااند که

 براایی حقوقق کاررگراانن وو بطورر کلی حقوقق ملت٬، برعليیه ددوولت

 مباررززهه کنند. هھھھمانطورر که گفتيیم فقط یک حزبب سوسيیاليیستی

 ططبقه کاررگر می توااند ااین مباررززهه رراا با شایع کرددنن مفاهھھھيیم
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 صحيیحی اازز ددوولت وو آآررمانن ططبقه کاررگر اانجامم ددهھھھد. ددرر فرصت

 ددیگریی ااختصاصاً ررااجع به ااینکه چگونه ااعتصابب هھھھا ددرر ررووسيیه

 ررهھھھبریی می شوند وو چگونه کاررگراانن آآگاهه باید اازز آآنن ااستفاددهه

 کنند بحث خوااهھھھيیم کردد. ااینجا فقط الززمم ااست ااشاررهه کنيیم که

 ااعتصابب هھھھا٬، هھھھمانطورر که گفتيیم «یک مکتب جنگ» هھھھستند وو

 نه خودد جنگ وو ااعتصابب هھھھا فقط  یک ووسيیله مباررززهه وو فقط یک

 جنبه جنبش ططبقه کاررگرهھھھستند. کاررگراانن باید اازز ااعتصابب هھھھایی

 تک اافتاددهه فرااتر ررفته٬، هھھھمانطورر که عمال ددرر تمامم کشوررهھھھا ددااررند

 می ررووند٬، وو به مباررززهه اایی براایی تمامم ططبقه کاررگر براایی آآززااددیی

 تمامم کسانی که ززحمت می کشند بپيیوندند. ووقتی که تمامم

 کاررگراانن آآگاهه  سوسيیاليیست شوند٬، یعنی ووقتی که آآنهھھا براایی

 ااین آآززااددیی مباررززهه کنند هھھھنگامی که آآنهھھا ددرر سرااسر کشورر براایی

 اانتشارر سوسيیاليیزمم ددرر ميیانن کاررگراانن وو آآموختن تمامم ررووشش هھھھایی

 مباررززهه برعليیه ددشمنانشانن متحد شوند٬، ووقتی که آآنهھھا یک

 حزبب سوسيیاليیستی کاررگریی بنا کنند که براایی آآززااددیی کل مرددمم

 اازز ستم ددوولت وو آآززااددیی تمامم کاررگراانن اازز ززیر یوغغ سرمایه مباررززهه

 می کند- فقط آآنوقت ططبقه کاررگر جز ااساسی اازز آآنن جنبش

 عظيیم کاررگریی تمامم کشوررهھھھا٬، که تمامم کاررگراانن رراا متحد می

 کند وو پرچم سرخخ که برآآنن ااین کلماتت نوشته شدهه رراا می اافرااززدد

خوااهھھھد شد:



  -  لنيین  ددرر باررهه ااعتصابب                                                   militaant.com-   نشر ميیليیتانت 

                                         

«کاررگراانن تمامم کشوررهھھھا متحد شوید»

 ترجمه اازز مجموعه آآثارر لنيین بزبانن اانگليیسی٬، چاپپ مسکو٬،

 .٣۳١۱٩۹ تا ٬٣۳١۱٠۰، جلد چهھھاررمم٬، صفحاتت ١۱٩۹۶۴
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