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  ٢صفحه   ۱۵  شماره    ويژه اول ماه مهحقيقت                

   

  بر مطالعه ییها تـیادداش
 » رد؟ــد کـه بایـچ«            

  مبارزه امروزیو مفاهیم آن برا                      
 

 ۱۹۷۹، مه ۵ شماره ،"حزب کمونيست انقالبي آمريکا" ارگان تئوريک "کمونيست" تلخيص از
شرايط  براي بهبود فقطاگر مبارزه کارگران «

در تمام . شان باشد، نيازي به سوسياليستها ندارند
کشورها کارگراني هستند که براي بهبود بخشيدن 
به شرايط خود دست به مبارزه مي زنند، اما آنها 
هيچ چيز در مورد سوسياليسم نمي دانند و حتي 

 )۱( لنين-» .نسبت به آن خصومت دارند
 توسط ۱۹۰۱که در سال » چه بايد کرد؟«

 ۱۹۰۲و براي اولين بار در سال (ن نوشته شده لني
بدون شک يکي از آثار بزرگ ) منتشر شد

اثر کالسيکي . مارکسيستي براي تمام دوران است
که ارزش آن براي پرولتارياي بين المللي در طول 

اين اثر يک پلميک . سالها هرگز محو نشده است
همه جانبه و پيگير عليه گرايش سياسي 

 حزب سوسيال دمکرات کارگران اپورتونيستي در
) نام حزب کمونيست روسيه در آن زمان(روسيه 

نام » اکونوميسم«از آن زمان اين گرايش . است
لنين در افشاي تفاوت اين شکل از . گرفت

اپورتونيسم سياسي با مارکسيسم، اثري را خلق کرد 
 رفرميستي در -که در مورد انحرافات پراگماتيستي 

ت حزب پيشاهنگ طبقه جنبش کارگري، ضرور
کارگر و خصلت و نقش آن در رهبري مبارزات 

بخصوص نقش (طبقه کارگر، نقش مطبوعات حزبي 
، اهميت مبارزه تئوريک )حياتي افشاگري سراسري

براي انقالب پرولتري، اهميت و نقش فعاليت 
کمونيستها در ميان اقشار غير پرولتري و غيره، 

ده و مي خدمات بزرگي به جنبش کمونيستي کر
 . کند

محور تمام اين مباحث و آنچه که مي توان از 
آن بعنوان مهمترين خدمت کلي لنين در اين اثر 
برجسته نام برد، خطي است که وي در مورد نقش 
. عنصر آگاهي در انقالب پرولتري ارائه مي دهد

لنين بر رابطه بين عنصر آگاهي و عنصر خورويي 
 چگونه پرتو مي افکند و نشان مي دهد که

ايدئولوژي پرولتري کامال از آگاهي تريديونيوني 
متفاوت است و اينکه آگاهي ) سنديکائي(

تريديونيوني چيزي بيشتر از آگاهي بورژوايي 
نيست، و عنصر آگاه يا حزب پرولتري که توسط 
پيشرفته ترين تئوري هدايت مي شود بايد بدون 
خستگي فعاليت کند که توده ها را به سطح اين 

م و درک پيشرفته برساند و آنها را براي انقالب فه
ستايش از . «…: آنگونه که لنين گفت. آماده کند

خودرويي جنبش طبقه کارگر، کم بها دادن به 
نقش عنصر آگاه و نقش سوسيال دمکراسي 

، مساوي است با تقويت نفوذ )کمونيستها(
عليرغم اينکه . ايدئولوژي بورژوازي در ميان کارگران

 دهنده چنين نيتي داشته باشد يا نداشته کم بها
 )۲(» .باشد

  اولين اثري نبود که لنين -"چه بايد کرد؟"اما 
بيانيه «. پرداخت» اکونوميستها«در آن به نقد 

که در اواخر سال » اعتراضي سوسيال دمکراتها
گرايش قهقرايي در سوسيال « نوشته شد، ۱۸۹۹

ش وظايف عاجل جنب«، )۱۸۹۹(» دموکرسي روسيه
همه ) ۱۹۰۱(» از کجا آغاز کنيم؟«، )۱۹۰۰(» ما

چه «اما . آثار مهم لنين در مورد اين انحراف هستند
همه جانبه ترين و قطعي ترين ضربه را » بايد کرد؟

ابعاد و . به اين خط اپورتونيستي و اپورتونيستها زد
عمق اين اثر نشان مي دهد که انحراف اکونوميستي 

وسيه نبود، بلکه در يک مشکل جزيي براي حزب ر
واقع گرايشي جان سخت بود که اگر از نظر بينشي، 
خط سياسي و خط تشکيالتي از مارکسيسم انقالبي 
و اصيل متمايز  و بطور همه جانبه افشا نمي شد و 

 . خصلت انقالبي حزب جوان روسيه را تغيير مي داد
اين يادداشتها تالشي در جهت بيرون کشيدن 

برانگيزي است که تاکيد برخي از مسائل جدل 
را در بر مي گيرد » چه بايد کرد؟«سياسي لنين در 

و تالشي است براي نشان دادن مفاهيم آن براي 
اين يادداشتها همه جانبه نيست و . مبارزه امروز

شيره تحليل اثر بزرگ لنين را بيرون نمي کشد، 
بلکه تنها روي برخي از سواالت عمده سياسي که 

م اين اثر مطرح شده متمرکز در فصل دوم و سو
حتي در رابطه با اين دو فصل نيز بسياري از . (است

 .) مطالب مهمش فقط مورد اشاره واقع شده اند
چه « ولي در ابتدا يک تحليل کوتاه از نقش 

در حزب سوسيال دمکرات کارگران » بايد کرد؟
روسيه و جمعبندي کوتاه از مشخصات مرکزي خط 

ابه يک زمينه مقدماتي الزم اکونوميستي روسيه بمث
 .است

 
 اکونوميسم چه بود؟

 
زمان آن است که از اين گرايش «: لنين گفت

جمعبندي شود، گرايشي که محتواي آن بطور 
تشريح » اکونوميسم«نادرست و بطور نارسا بعنوان 

محتواي اکونوميسم، رفرميسم ). ۳(شده است 
يک در ميان کمونيستهاي جهان . بورژوا ليبرالي بود

مبارزه دو خط حاد بين رويزيونيسم به نمايندگي 

برنشتين در آلمان و مارکسيست هاي اصيل جريان 
برنشتين و ديگران سعي مي کردند . داشت

مارکسيسم را به سطح بورژوا رفرميسم تنزل دهند 
آن را ) تجربه گرايانه(و با استدالالت امپريستي 

 چيزي که در شعار برنشتين(معقول جلوه دهند 
جنبش همه چيز و هدف نهايي هيچ «تحت عنوان 

اکونوميستها بانفوذترين .) فشرده مي شد» چيز
البته . نمايندگان اين گرايش در روسيه بودند

را نيز بايد جزء اين » مارکسيست هاي قانوني«
 . جريان بحساب آورد

اکونوميستها بطور علني از خط برنشتين دفاع 
 که به اندازه آنها نيازي نداشتند. نمي کردند

آنها خود را  پشت خصلت دو . برنشتين جلو بروند
معنايش . مرحله اي انقالب روسيه پنهان مي کردند

اين بود که چون سرنگوني سرمايه داري در دستور 
کار فوري نبود مي توانستند پوششي داشته باشند 
براي اينکه رک و راست عقايد ضد مارکسيستي 

برنشتين و شرکايش " مثال. خود را مطرح نکنند
تالش مي کردند ثابت کنند که سرمايه داري لزوما 

با برنشتين، اپورتونيسم . باعث فقر توده ها نمي شود
تجديد نظر در اصول (راست تبديل به رويزيونيسم 

برنشتين تالش مي کرد که در . شد) مارکسيسم
اکونوميستها يک . نظريات مارکس تجديد نظر کند

به . (داشتند) شک گرايي(رگ قوي آگنوستيکي 
و آشکارا يک ) رجوع کنيد" چه بايد کرد؟"فصل اول 

بازي التقاطي را به پيش مي بردند، يعني از نظرات 
گرايشات بسيار پرولتري «برنشتين بمثابه يکي از 

که بايد آزادانه درون سوسياليسم بين المللي رقابت 
و از برخي استدالالت . ، دفاع مي کردند»کند

 عليه تحليل مارکس از فقر، استفاده مي برنشتين
 .کردند

آنگونه که از اسمشان پيداست مشخصه 
اکونوميستها و خدمت شان به اين گرايش 
اپورتونيستي بين المللي عبارت بود از پرستش 
مبارزه خودبخودي و مبارزه اقتصادي طبقه کارگر 

و اصرار آنها بر اينکه کارگران نيز بايد آن را (
اين امر اشکال کمابيش وقيحانه اي ) !پرستش کنند

آنها ادعا مي کردند که شعار جنبش . بخود گرفت
مبارزه براي بهبود شرايط «طبقه کارگر بايد 

باشد زيرا به اعتقاد آنان مبارزه اقتصادي »  اقتصادي
ابزاري است که وسيع تر از هر وسيله ديگر مي 
. تواند توده هاي کارگر را به مبارزه سياسي بکشاند

يا وقتي که مي خواستند التقاطي تر و در شکل 



٣صفحه    ويژه اول ماه مهحقيقت        ۱۵  شماره
شده تر حرف بزنند مي گفتند که مبارزه » تصفيه«

اقتصادي مهم ترين شکل جنبش کارگران است، اما 
مي توان بر مبناي صرفا اقتصادي، تهييج سياسي «

چه «"لنين دربخش اول از فصل سوم (» هم نمود
تهييج سياسي و «که عنوان آن " بايد کرد؟

دوديتي که اکونوميستها به آن تحميل مي کنند مح
بعبارت ديگر .) اين کلک التقاطي را افشا مي کند» 

از نطر آنان برخي اوقات اشکالي ندارد که کارگران 
نطر آنها نسبت به مبارزه . را مهمان سياست کنيم

سياسي اين بود که از يک طرف، مبارزه انقالبي 
از مبارزه اقتصادي عليه تزار مانع  بيشترين استفاده 

مبارزه «مي شود؛ و از طرف ديگر،  الزم است که به 
مبارزه «يا » اقتصادي جنبه سياسي داده شود
سازمان داده » اقتصادي عليه کارفرمايان و حکومت

تحقق اين خواست هاي «يعني تالش کنيم . شود
صنفي و بهبود شرايط کار را از طريق قانون گزاري 

به يک کالم، » .ن کنيمو اقدامات اداري تضمي
رفرميسم . رفرميسم بورژوايي رک و پوست کنده

آنها هم چنين در غرق کردن مبارزه در کسب 
برخي از . منعکس مي شد» نتايج محسوس«

اکونوميستها حتي بطور علني اين را تبليغ مي 
کردند که مبارزه سياسي عليه تزار بايد به بورژوازي 

رگران بايد معطوف به ليبرال واگذار شود و مبارزه کا
البته ادامه . (کسب نتايج محسوس اقتصادي باشد

منطقي خط اکونوميستها به اينجا مي انجاميد، حال 
 .)چه  علني آن را مي گفتند چه نمي گفتند

بر مبناي اينکه تزار مبارزات سياسي را بسرعت 
» راه کمترين مقاومت«در هم شکسته بود، آنها تز 

چنين استدالل مي کردند را پيش مي گذاشتند و 
راه کمترين «که مبارزه اقتصادي عبارت است از

و اينکه چون کارگران وسيعا درگير ) ۴. (»مقاومت
مبارزه اقتصادي هستند، پس کمونيستها بايد 
مشغول سازمان دادن اين مبارزه شوند تا اينکه اين 
مبارزه در تکامل خود تبديل به يک مبارزه سوسيال 

آنها مي گفتند، . شود) يستيکمون(دمکراتيک 
کارگران قبل از اينکه وارد ميدان هاي نبرد ديگري 
شوند بايد ابتدا در جريان مبارزه اقتصادي قدرت 

استدالل مي کردند که از طريق . خود را رشد دهند
مبارزه اقتصادي، کارگران نه تنها ياد مي گيرند 
براي منافع خود بجنگند بلکه از اين طريق مي 

.  افق مبارزاتشان را نيز رشد دهندتوانند
اکونوميستها همچنين مي گفتند که کارگران هر 
آنچه را که الزم است در مورد ماهيت استبداد 
تزاري بدانند از طريق همين مبارزات اقتصادي مي 

براي اکونوميستها آن نشرياتي اهميت ! آموزند
کليدي داشتند که داراي خصلت محلي بودند و 

 خودبخودي و در خدمت به آن برحسب مبارزه
آنها مصر بودند که صندوق هاي . تنظيم مي شدند

اعتصاب و ديگر تشکالت نوع اتحاديه اي براي طبقه 
اين . کارگر بسيار مهمتر از حزب سياسي مي باشند

اکونوميستها هر نوع فعاليت يا مبارزه تئوريکي را 
تحقير کرده و مصرانه بر اين عقيده خود پافشاري 

ردند که کار در ميان هر قشري بغير از مي ک
 . پرولتاريا يک انحراف غيرقابل بخشش است

آن چيزي «يعني . بينش آنها پراگماتيسم بود
اين شعار اساسي . »مطلوب است که در جريان است

آنها بود و آنها مرتبا اين نقل قول مارکس را 
هر قدم جنبش عملي «استفاده مي کردند که، 

در ) ۵(» .ک دوجين برنامه استبسيار مهمتر از ي
واقع اين نقل قول را بر بستر مسايلي طرح مي 

جنبش همه «: کردند که معناي دقيقش اين بود
آنها در مورد » .چيز است، هدف نهايي هيچ چيز

زياد حرف مي زدند و »  پروسه–تاکتيک «
منظورشان اين بود که هيچ نقشه اي که متکي بر 

اوضاع باشد و بتوان تحليل علمي از روند و جهت 
وظايف عملي کمونيستها را از آن نتيجه گيري کرد، 

از نظر آنها تمام وظايف توسط . نمي توان ريخت
اوضاع جاري جنبش توده تعيين مي شوند و 
. واقعيت آن چيزي است که در سطح جريان دارد

آنها مصرانه موعظه مي کردند که انقالبيون بايد 
» واقعيت«با اين )  ۶(» تماس نزديک و ارگانيک«

يعني کمونيستها بايد همراه با جريان . داشته باشند
خودبخودي توده ها و گرايش غالب در ميان توده 
ها قل بخورند و نه اينکه بر روي جهان و منجمله بر 
روي جريان خودبخودي و جنبش خودبخودي تاثير 

عليه اين چيزها و ! بگذارند و آن را تغيير دهند
 چيزها بود که لنين آتش حمله خود را بيشتر از اين

گشود و در نبرد با اين گرايش، » چه بايد کرد؟«در 
اصول مهم و راهنما براي جنبش بين المللي 

با اين وصف متاسفانه .  کمونيستي پيش گذاشت
اکثر آنها مورد بي اعتنايي واقع شده يا حداکثر 

 .نيمه نيمه در دست گرفته شدند
 حداقل يک بخش ۱۹۲۰ بطور مثال در اوايل 

از کمينترن معتقد بود که روسيه يک مورد 
در آن " چه بايد کرد؟"استثناء بود که خط سياسي

کاربست داشت و خط اين اثر قابل پياده کردن در 
چه "به همان اندازه که !  نقاط ديگر جهان نيست

مورد بي اعتنايي قرار گرفت، کتاب " بايد کرد؟
 بيماري کودکي در چپ روي،"ديگر لنين به نام 

با تفاسيري يک جانبه و راست، توسط " کمونيسم
رويزيونيستهاي قهار مورد سوء استفاده قرار 

 . گرفت
اين اثري است که بايد بکاربست غلط و اثرات 

چه «آن را بررسي کرد، حداقل بهمان اندازه که 
مورد بي اعتنايي قرار گرفته اين اثر » بايد کرد؟

 تاريخ   تبليغ شده و دربطور يک جانبه و غلط
 . از آن سوء استفاده مي کننداخير، رويزيونيستها

 
 در " چه بايد کرد؟"نقش 

 جنبش نوين کمونيستي       
 

براي ايجاد يک پيشاهنگ نوين طبقه کارگر 
در کشور آمريکا، مبارزات خطي حادي در جنبش 

و در اغلب اين . کمونيستي انجام گرفته است
در مرکز بحث و جدلها  »  کرد؟چه بايد«مبارزات، 

از ابتداي ) آر سي پي(حزب ما . قرار داشته است
سازمان اوليه اي . يو.آر(» اتحاد انقالبي«تشکيل 
تبديل " حزب کمونيست انقالبي آمريکا"که به 

 -» حزب کمونيست آمريکا«بسيار بيشتر از ) شد
حتا بيشتر از دوره اي که حزب کمونيست آمريکا 

 به تئوري انقالبي اهميت -يست نبود هنوز رويزيون
چرا؟ يکم اينکه تعدادي از کادرهاي . مي داد

قديمي حزب کمونيست آمريکا در جنبش انقالبي 
جديد درگير بودند و در ميان اينها کساني بودند 

حداقل به (که آگاهانه از رويزيونيسم بريده بودند 
حزب «بخشي از انتقاد آنها به ). درجاتي

 -اين بود که در آن حزب » يکاکمونيست آمر
  مبارزه -بخصوص در سالهاي قبل از انحطاطش 

 .ايدئولوژيکي تئوريکي، وجود نداشت
اما علت اساسي تر اين بود که، آن  روشنفکران 

  به ظهور ۶۰انقالبي  که  در خيزش سال هاي 
رسيدند، براي يافتن جواب به  سواالتشان مبني بر 

و بايد برود و چه جهتي اينکه مبارزه به کدامين س
اتخاذ کند، مجبور بودند  خودشان ميراث انقالبي 
پرولتاريا را جستجو و کشف کنند،  چرا که به دليل 

ارتباط اين » حزب کمونيست آمريکا«خيانت کامل 
 با سوسياليسم علمي ، کامال ۶۰نسل و خيزش دهه 

 . قطع شده بود
انقالب کبير فرهنگي پرولتري در چين 

يمي  براي حرکت رو به جلوي محرک عظ
در کشورهاي ديگر (انقالبيون نوظهور آمريکا بود 

  و اوايل ۶۰در اواخر سال هاي ). نيز همينطور
 مارکسيسم انقالبي از درون يک ۷۰سال هاي 

دوره فشرده کشف و فرا گيري مجدد و دفاع 
مجدد در عرصه تئوريکي عليه رويزيونيسم نوع 

جديد «ي هاي روسي، نئوتروتسکيسم، تئور
و گواريسم گذر کرد و توانست مجددا » کارگري

) هر چند در اشکال ابتدايي(مارکسيسم انقالبي را 
 .به ميان کارگران و اقشار ديگر ببرد

سوال اين نيست که آيا هر طرح جزئي و برنامه 
با اوضاع جاري در آمريکا » چه بايد کرد؟«اي در 

ي نسخه چرا که آثار مارکسيست. مي خورد يا نه
نکته در آن است که دقيقا کنه تئوريکي و . نيستند

مسائل سياسي مورد بحث و پاسخ داده شده در اين 
اثر جزء اصول اساسي مارکسيسم است که داراي 
ارزش فناناپذير بوده و براي پيشبرد وظيفه عاجل 
تدارک انقالب، درک عميق و بکاربست اين اثر 

 . حياتي است
 

 نوشته هاي قبلي لنين
 

در برخي نوشته هاي پيشين لنين زواياي 
بطور مثال .  متفاوت تري را مي توان مشاهده کرد

 -وظايف سوسيال دمکرات هاي روس «در اثر 
لنين گرايش به آن دارد که وظايف » ۱۸۹۷

او هم . اقتصادي و سياسي را به يک اندازه بها دهد
را  » وظايف سوسياليستي«چنين دو جنبه عمده از 

وسياليستي و تبليغ اقتصادي در ميان ترويج س
هر چند لنين در اين اثر تاکيد . کارگران  مي شمرد

زيادي بر آژيتاسيون سياسي مي  گذارد، اما تمام 
که » وظايف دمکراتيک«اين مقوله را  زير سوء تيتر 

 .ناظر بر مبارزه عليه تزار بود، قرار مي دهد
مي سه نکته در مطالعه اين مقاله فورا مشاهده 

يکم تاکيد بسيار لنين روي اين نکته  که . شود
وظايف دمکراتيک و وظايف سوسياليستي را نبايد از 

بنابراين، در جدا کردن زير تيترهاي . هم مجزا کرد
که  (مختلف، هدف سياسي انقالبي عمده و فوري 

جزء وظايف دمکراتيک به شمار )  سرنگوني تزار بود
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انقالبي عمده مي آيد، در حالي که هدف سياسي 
در آمريکا و وظايف مرتبط با آن را نمي توان زير 

 !وظايف دمکراتيک گذاشت
دوم، در اين مقاله لنين بخشا عليه نارودناياوليا 

جدل مي )  ح–طرفداران مشي چريکي در روسيه (
خط نارودناياوليا اين . کند و نه عليه اکونوميستها

ال يک بود که طبقه کارگر در انقالب روسيه، کام
فاکتور غير مهم است و مي گفتند سرمايه داري 
لزوما در روسيه رشد نخواهد کرد، درحالي که آن 
موقع به مقدار بسيار زيادي در روسيه رشد کرده 

بخشي از اين مبارزه خطي در برگيرنده اين بود . بود
که آيا مبارزه اقتصادي اصال داراي اهميتي براي 

 )۷ (. انقالب در روسيه هست يا نه
در دوره اوليه تاريخ » وظايف«مقاالتي مانند 

حزب . سوسيال دمکراسي روسيه نگاشته شده اند
سوسيال دمکرات کارگران روسيه زمان زيادي را در 
پلميک عليه نارودنيکها گذرانده بود؛ از سوي ديگر 
با محدود کردن فعاليت هايش به محافل ترويج، 

مقاله فوق لنين در . مدتي طوالني خطا کرده بود
به . الذکر هنوز عليه آن خطاها مبارزه مي کند

عبارت ديگر بلشويکها در جريان تغيير جهان 
يعني اينکه . توانستند شناخت بيشتري کسب کنند

در مقاالت اوليه برخي فرمولبندي هاي ضعيف 
وجود دارد، اگرچه از همين مقاالت بسيار مي توان 

 که در آموخت و مسلما نسبت به هر چيز ديگري
آن زمان از روسيه بيرون مي آمد، هم پيشرفته تر 
بود و هم بيشتر به حقيقت نزديک بود و نيز درست 

 . ترين خط را در راه پيشروي نشان مي داد
کساني که سعي مي کنند خطي بغير از خط 

در لنين جستجو کنند به مقاله اي " چه بايد کرد؟"
.  کننداشاره مي) ۱۸۹۹(» درباره اعتصابات«بنام 

اين مقاله ايست که در آغاز مبارزه عليه خط 
در واقع مقاالت . اکونوميستها نوشته شده است

» اعتراضي از سوي سوسيال دمکرات هاي روسيه«
» گرايش قهقرايي در سوسيال دمکراسي روسيه«و 

» درباره اعتصابات«. قبل از آن نوشته شده اند
اساسا يک جمعبندي درست از اين که چه چيزي 
را مي توان از طريق اعتصابات بدست آورد و 

لنين در جمعبندي اش . آموخت، ارائه مي دهد
» مدرسه جنگ«تاکيد مي کند که اعتصابات يک 

مقاله چنين نتيجه گيري . »خود جنگ«است و نه 
کارگران مي توانند و بايد از اعتصابات « : مي کند

منفرد وارد مبارزه طبقه کارگر براي رهايي همه 
آن طور که در واقع در تمام . تکشان، شوندزحم

زماني که تمام کارگران آگاه، . کشورها مي کنند
سوسياليست شوند، يعني زماني که براي رهايي 
تالش کنند، زماني که  در سراسر کشور متحد 
شوند تا سوسياليسم را در ميان کارگران اشاعه 
دهند و به کارگران تمام طرق مبارزه عليه 

 آموزش دهند، زماني که آنها يک دشمنشان را
حزب کارگران سوسياليست را که براي رهايي 
تمام خلق از ستم حکومت و رهايي زحمتکشان از 
يوغ سرمايه مبارزه مي کند، بسازند،  فقط آن 
زمان است که بخشي الينفک از جنبش عظيم 
کارگران همه کشورها مي شوند، جنبشي که 

 کند و پرچمي کارگران همه کشورها را متحد مي

کارگران سراسر جهان «را که روي آن نوشته شده 
 ) ۸(» .بلند مي کند»  متحد شويد

لنين به روشني اعتصابات را از مبارزه آگاهانه 
طبقاتي که کارگران بايد آن را آگاهانه بسازند 

فقط با بي اعتنايي يا عوامفريبي . متمايز مي کند
ه اش مي توان مقاله اي علم کرد که هدف عمد

و آن هم در ) اعتصاب(تشريح مقوله اي خاص است 
که  يک بيانيه کلي است در " چه بايد کرد؟"مقابل 

 .مورد اينکه چه راهي به انقالب مي انجامد
دوره هاي مختلف » چه بايد کرد؟«لنين در 

آنچه که او ). ۹(جنبش روسيه را تشريح مي کند 
 مهم در مورد اين دوره ها برجسته مي کند دو نکته

اول، از فعاليت سوسيال دمکرات هاي جوان . است
با حرارت  «۱۸۹۰دفاع مي کند که در سالهاي 

ولي به آن ....  اقتصادي را به پيش مي بردندتبليغ
بلکه . بعنوان يگانه وظيفه خود نمي نگريستند

بالعکس درست از همان آغاز، وسيع ترين وظايف 
و تاريخي سوسيال دمکراسي روسيه بطور عام 

وظيفه سرنگوني استبداد تزاري را بطور خاص، 
 )۱۰(» .پيش مي بردند

دوم، از سياست پيشين کمونيستها که بدليل 
آنکه نيروي کوچکي بودند کارشان را به فعاليت 
در ميان کارگران متمرکز مي کردند، دفاع مي 

تمام اين مباحث بر بستر شرايطي است که . کند
ونيستها به لنين مي گويد زمان آنست که کم
لنين ). ۱۱(فعاليت در ميان اقشار ديگر بپردازند 

) وظايف سوسيال دمکراتها(در مقاله فوق الذکر 
مي گويد در گذشته غلط بود اگر کمونيستها 

در عين حال . نيروهايشان را پراکنده مي کردند
بخش مهمي از مقاله را اختصاص مي دهد به 

ر و طبقات اينکه آنها بايد به آنچه در ميان اقشا
ديگر مي گذشت توجه کنند، تا بتوانند آن را براي 
پرولتاريا شرح داده و در صورت امکان در ميان 

بيشتر بصورت تصادفي تا (اقشار ديگر تبليغ کنند 
 .)نقشه مند

لنين يک جمعبندي جالب و کوتاه از آن 
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تحوالتي که در حزب کار سوسيال دمکرات 

ساعدي را براي کارگران روسيه رخ داد و زمينه م
. انحراف اکونوميستي فراهم کرد، ارائه مي دهد

وظايف عاجل جنبش «اين جمعبندي در مقاله 
به عقيده ما زمينه براي اين «: منعکس است» ما

. اوضاع تاسف بار توسط سه چيز آماده شده بود
اول، سوسيال دمکراتهاي روسيه در فعاليت هاي 

حافل اوليه شان، خود را صرفا به کار در م
زماني که ما . محدود مي کردند) ترويج(پروپاگاند 

تبليغ در ميان توده ها را در پيش گرفتيم، 
نتوانستيم خود را از افتادن به آن سوي افراط باز 

دوم، در فعاليت هاي اوليه مان بايد براي . داريم
حق موجوديت مان عليه هواداران نارودناياوليا که 

از جنبش طبقه ، فعاليتي منفرد »سياست«از 
کارگر مي فهميدند و آن را کامال به مبارزه توطئه 

در رد اينگونه . آميز تنزل مي دادند، دفاع کنيم
سياست، سوسيال دمکراتها زياده روي کرده و 

سوم، با فعاليت . سياست را به عقب صحنه راندند
در محافل کوچک محلي کارگران، سوسيال 

قالبي که دمکراتها نسبت به تشکيل يک حزب ان
بتواند تمام فعاليت هاي گروههاي محلي را ترکيب 
کرده و سازمان دهي فعاليت انقالبي بر پايه 
خطوط صحيح را امکان پذير کند، توجه کافي 

غلبه کار منفرد تبليغي با غلبه کار . نکردند
 )۱۲(».اقتصادي مرتبط است

توجه کنيد که در اين جمعبندي لنين هيچ جا 
 است برخي اوقات تاکيد بيشتر نمي گويد که ممکن

گذاردن بر روي  مبارزه اقتصادي و آن را بر مبارزه 
او . سياسي ارجحيت بخشيدن صحيح باشد

جمعبندي کرد که چنين جهت گيري غلط است و 
حتي در مراحل . به طرز مرگباري هم غلط است

آغازين جنبش، زماني که سوسيال دمکراتها کار 
ان آغاز کرده اند چنين عملي شان را در ميان کارگر

 زماني که خيزش ۱۹۰۱در سال . گرايشي غلط بود
کارگران در نقطه اوج بود و در مجموع اوضاع  روسيه 

  )۱۳. ( غلط بودگرايشی کامالحادتر مي شد چنين 
 

 وجود تزار چه تاثيري مي گذاشت؟
 

وجود استبداد تزاري در روسيه انعکاسي بود از 
استبداد . ر فئوداليسمپيروزي ناکامل بورژوازي ب

متکي بود به وجود بقاياي فئوداليسم که بخش 
اعظمي از دهقانان را در حالت نيمه سرف نگاه مي 

کارگران و (داشت و تمام توده هاي زحمتکش 
. را از حقوق سياسي محروم مي کرد) دهقانان

استبداد در عين حال، حداقل تا درجه معيني مانعي 
منجمله بخش هايي از بود در مقابل طبقات دارا 

وجود چنين وضعي به معناي آن . بورژوازي ليبرال
بود که انقالب روسيه داراي دو مرحله دمکراتيک و 

آنگونه که قبال  خاطرنشان شد، . سوسياليستي است
برخي از نوشته هاي قبلي لنين و حتي نوشته هاي 
اوليه او عليه اکونوميستها تا حدي اين گرايش را دارد 

ت مبارزه سياسي را به وجود استبداد وابسته که اهمي
اعتراضي از سوي سوسيال «بطور مثال لنين در . کند

تجربه تاريخ بطور غيرقابل «: مي گويد» دمکراتها
بازگشتي ثابت کرده که فقدان آزادي يا محدوديت 

حقوق سياسي پرولتاريا، همواره اولويت مبارزه 
 )۱۴(» .سياسي را اعمال مي کند

بسيار »  چه بايد کرد؟« در نوشته اما لنين
آگاهانه هر نوع گرايش به چنين تفکري را حذف 

لنين در افشاي تز رفرميستي . کرده است
جنبه سياسي دادن به همان «اکونوميستها مبني بر 

تشريح مي کند که نظرگاه » مبارزه اقتصادي
به «سوسيال دمکراتيک نسبت به رفرمها چيست؟ 

سي  مبارزه براي رفرم را يک کالم، سوسيال دمکرا
بمثابه جزئي از کل، تابع مبارزه انقالبي براي آزادي 

هم چنين نقل قول ) ۱۵(» .و سوسياليسم مي داند
هاي بيشمار ديگري از او وجود دارد که در آن ها 
تاکيد مي کند اين اکونوميسم نه فقط مساوي با 
کنار گذاردن مبارزه عليه تزار است بلکه  مساوي با 

 .ر گذاردن سوسياليسم استکنا
به اروپاي غربي » چه بايد کرد؟«رجوع لنين در 

حتي به انگلستان که جنبش هاي ترديونيوني 
بزرگ در آنجا وجود داشت و رهبران ترديونيون که 

به همان مبارزه اقتصادي جنبه سياسي مي «
، نشان مي دهد که او به روشني فهميد »دادند

ن به خودرويي و حتي در دمکراسي ها، دامن زد
متمرکز کردن توجه کارگران به مبارزه اقتصادي، 

در نامه . آنان را به آگاهي طبقاتي نزديکتر نمي کند
 نوشته ۱۹۲۱از بريتانيا که در سال » به رفيق بل«

شده لنين در مورد مبارزات سياسي و اقتصادي اين 
آنچه که شما مي گوييد «: گونه سخن مي گويد

 جنبش توده اي واقعا آغازايد ش. بسيار جالب است
پرولتري به معناي کمونيستي اش در بريتانياي 

متاسفانه ما هنوز در انگلستان مجامع . کبير باشد
با در نظر گرفتن (ترويج براي کمونيسم کم داريم 

توده و جنبش کمونيستي ) حزب کمونيست بريتانيا
 .......  نداريماي

اي مانند ناهارخوري ه(اقدامات اقتصادي 
خوب هستند، اما قبل از پيروزي انقالب ) کموني

. پرولتري در انگلستان داراي اهميت زيادي نيستند
 . اکنون مبارزه سياسي مهمترين مسئله است

سرمايه داران انگلستان زيرک و ماهر مي 
آنها مستقيم يا غيرمستقيم از ناهارخوري . باشند

اف هاي کموني دفاع خواهند کرد که توجه را از اهد
 )۱۶(» .سياسي منحرف سازند

عدم وجود استبداد به هيچ وجه از وظايف 
مربوط به ارتقا افق ديد کارگران و آماده کردن آنها 
براي مهمترين وظيفه سياسي شان يعني سرنگوني 
سيستم سرمايه داري چيزي کم نمي کند و اين امر 
جز از طريق افشاگري سياسي همه جانبه، متمرکز 

گران بر روي مسائل حياتي روز و کردن توجه کار
مقابله با بينشي که مهمترين مسئله را مبارزه 
کارگران براي اصالح شرايط بردگي شان معرفي مي 

 .کند، امکان پذير نيست
 

    بورژوا ۱۹۰۱ترديونيونيسم در سال 
 رفرميسم بود؛ اکنون نيز چنين است      

 
خطي که مي گويد طبقه کارگر قبل از اينکه 

ه اش عمدتا بطرف سياست بچرخد بايد ابتدا توج
يک دوره دست به مبارزه اقتصادي قدرتمند بزند، 

هيچ نيست مگر مرحله گرايي، که لنين به 
چه «تاکيد لنين در . اکونوميستها نسبت مي دهد

بر اين استدالل بود که تا چه حد خط » بايد کرد؟
اکونوميستها بر زمينه برآمد مبارزات اقتصادي 

ان و رشد روزافزون عالئم يک فعاليت نوين کارگر
. انقالبي در ميان اقشار ديگر خطرناک است

اکونوميستها در مورد اينکه چگونه توده ها بايد 
يا (بجنگند » خواسته هاي ملموس«فقط براي 

سخن مي رانند و آشکارا اعالم مي ) خواهند جنگيد
کنند که سياست براي کارگران بايد به تقاضاهايي 

ولت براي رفرم هايي مانند حقوق بيکاري، بيمه از د
مسلما اين ديد چنان برآمدي را فقط . و غيره باشد

 .به عقب خواهد کشاند
مضافا، واقعيت آن است که مبارزه اقتصادي 
بخودي خود در اختيار سياست هاي بورژوازيي قرار 

چه جنبش اعتصابي در سطح نسبتا . مي گيرد
بدليل . ي در مسئله نداردبااليي باشد چه پائين، فرق

آن که مبارزه اقتصادي مبارزه اي است در چارچوب 
بنابراين کامال در چارچوب . فروش نيروي کار کارگر

مناسبات توليدي بورژوايي رخ مي دهد و بخودي 
خود به سياست انقالبي يعني محو اين مناسبات 
توليدي از طريق سرنگون کردن روبنايي که آن را 

 . ال مي کند، کشيده نخواهد شدمحافطت و اعم
اکونوميستهاي روسيه در مورد مرحله اي 
. صحبت مي کردند که اصال وجود نداشت

که مي گويند ما ( اکونوميستهاي آمريکايي  هم 
بايد از نقطه و سطحي که امروز کارگران در آن 

در مورد چنين )  هستند به مبارزه دامن بزنيم
مرحله اي که : مرحله ناموجودي صحبت مي کنند

کارگران مبارزه اقتصادي خود را تا حدي بطور 
اتوماتيک يا با برخي کمک هاي کمونيستها به 
پيش مي برند و مبارزه آنها خودبخود بطرف 
سياست هاي سوسياليستي مي چرخد؛ چنين 

اتفاقا، در جريان . مرحله اي وجود خارجي ندارد
، مبارزه اقتصادي وقتي که  کارگران، بقول انگلس

تالش زيادي براي به زانو در آوردن يک کارفرماي «
مي کنند يا زماني که مبارزه عليه بورژوازي » واحد

در اين جبهه وسيع و گسترده  شده، بيش از هر 
زمان ديگر بردن سياست به ميان کارگران، براي 
هدايت جنبش کارگران به سوي يک مبارزه آگاهانه 

ر هيجانات آن نبايد د.  طبقاتي سياسي، عاجل است
لحظه گير کرد و فرصت هاي بسيار مهم و عاجلي 
را که براي ارتقاء ديد کارگران بوجود آمده از دست 

 .داد
مبارزه طبقاتي حاد، منجمله مبارزه اقتصادي، 
چشم مردم را به سواالت بزرگتر باز مي کند و آنها 
فقط زماني جواب اين سواالت را خواهند گرفت و 

وخت که در مورد اين سواالت يا حتي خواهند آم
پايه اي تر فکر کنند که کمونيستها آن را در 

. اما عکس اين درست نيست. ميانشان طرح کنند
اگر مبارزه در سطح پائيني باشد،  اولويت دادن 
اقتصاد بر سياست، کارگران را به سياست هاي 

مبارزه اقتصادي . کمونيستي نزديک تر نخواهد کرد
شود، در خدمت سياست هاي اگر بحال خود رها 

حتي وقتي که مبارزه در . بورژوايي قرار مي گيرد
سطح پائيني قرار دارد، تاکيد نهادن بر اقتصاد در 



  ٦صفحه   ۱۵  شماره    ويژه اول ماه مهحقيقت                

مقابل سياست و مبالغه در مورد  چيزهايي که از 
طريق مبارزه اقتصادي مي توان به آنها دست يافت، 

 . فقط توهمات بورژوايي را تقويت مي کند
جنبش طبقه کارگر در اين کشور فقط به تاريخ 

 به اين سو، شرايط از ۲۰از سال هاي . نگاه کنيد
افت نسبي به توفان مبارزات اقتصادي گذر کرده، 
اما اغلب  به جنبشي که داراي آگاهي طبقاتي باشد 

البته شرايط عيني نقش بزرگي در . گذر نکرده است
عقيم گذاشتن چنين تغيير و تحولي در  جنبش 

يعني موقعيت امپرياليسم آمريکا در . داردکارگران 
جهان و بورژوازدگي در ميان بخش هاي وسيعي از 

اما مسلما اين تمام . کارگران مانع بزرگي بوده است
امپرياليسم آمريکا در دروان رکود . علت نيست

 در موقعيت محکمي نبود  و ۱۹۳۰سالهاي 
به ) ميليونها نفر(توهمات بخش بزرگي از توده ها 

 باره زائل شد و يا بشدت ضربه خورد، اما يک
مشغول مبارزه براي » حزب کمونيست آمريکا«

حفظ سطح معيشت توده ها در همان چارچوب 
حزب کمونيست در مراحل اوليه . سرمايه داري بود

» چپ« داراي خط اکونوميستي ۱۹۳۰سال هاي 
که رک و راست بگوييم يک کمي بهتر بود، (بود 

اما )  انقالب حرف مي زدندچون حداقل در مورد
خيلي سريع خطش به  اکونوميسم آشکارا راست و 

آنچه اين دو دوره . بورژوا رفرميستي تبديل شد
حزب کمونيست را به هم وصل و مرتبط مي کند، 

هدف باال بردن آگاهي . خط اکونوميستي است
سياسي بطور کل و رهبري کارگران در راه مبارزه 

هدف آنها  صرفا يا . ي نبودهمه جانبه عليه بورژواز
عمدتا مبارزه براي فوري ترين مطالبات کارگري بود 
که در ضمن مقداري ترويج عام در مورد 
سوسياليسم را هم چاشني سياست هاي رفرميستي 

مانند مبارزه براي اصالح قوانين کار و (شان 
کرنش به خودرويي . مي کردند)  ساختارهاي اداري

وميسم آنها بود و هم هم  مسئول شکل چپ اکون
مثال وقتي سرمايه داري کمتر قادر . شکل راست آن

به برآوردن مطالبات کارگران بود آنها يک مقدار 
 . بيشتر در مورد سرنگوني آن صحبت مي کردند

اکونوميستها هرگز از اين خسته نمي شوند که 
برنامه آنان . تکرار کنند سطح توده ها پائين است

آنان . ر ميانه طراحي مي شودکامال براي يک کارگ
به صراحت کارگر پيشرو را محکوم به آن مي کنند 
که در سطح کارگر ميانه بماند و توده هاي 
زحمتکش را محکوم به آن مي کنند که هرگز به 
سطح آگاهي وراي رفرميسم تريديونيونيستي 

آنان هرگز نمي فهمند که شرايط عيني و . نرسند
ن بر مي خيزد، هرگز مبارزات خودبخودي که از آ

آنچه . بخودي خود موجب آگاهي طبقاتي نمي شود
که بخشي از شرايط عيني است و آنچه که بطور 
خودبخودي بر مي خيزد، تحول معيني از مبارزه 
توده هاست و شرايط مساعدتري را براي درهم 
ريختن توهمات بورژوايي توده هاي وسيع بوجود 

هر درجه اي هم که اما چنين مبارزاتي به . مي آورد
در مقاطع گوناگون در نتيجه رشد اوضاع عيني اوج 
گيرند، بطور اتوماتيک به آگاهي طبقاتي تحول نمي 

مبارزه اقتصادي اگر بحال خود واگذار شود در . يابند
هر گام بطور خودبخودي با سياست هاي بورژوايي، 

سياست هاي تريديونيونيستي رزمنده و يا بدتر از 
 . مي خوردآن،  پيوند

در اينکه مبارزه اقتصادي يک مولفه مهم از 
بازهم شکي . مبارزه طبقاتي است شک نيست

نيست که طبقه کارگر از طريق مبارزه اقتصادي 
اش چيزهايي مي آموزد؛ بخصوص اگر مبارزات 

آنطور که لنين . اقتصادي با رزمندگي به پيش رود
به يک کالم افشاگري «: گفت» چه بايد کرد؟«در 

اهرم مهمي در مبارزه ) کارخانه اي(هاي اقتصادي 
اقتصادي بوده و هست و اين افشاگري ها تا زماني 
که سرمايه داري که نياز کارگران براي دفاع از 
خودشان را خلق مي کند، وجود داشته باشد 

حتي در . اهميت خود را حفظ خواهند کرد
پيشرفته ترين کشورهاي اروپا کماکان شاهد آن 

که افشاي مظالم در فالن رشته عقب مانده هستيم 
يا برخي رشته هاي فراموش شده صنايع محلي، که 
بمثابه نقطه آغازين بيداري طبقاتي است به شروع 
يک مبارزه تريديونيوني و به اشاعه سوسياليسم 

  ) ۱۷(» .خدمت مي کند
در برخي )  و نه همه آنها( برخي از کارگران 

صادي به آگاهي طبقاتي موارد از طريق مبارزه اقت
نزديکتر مي شوند و حتي گام هاي اوليه اي را در 

اما اين . جهت  کسب آگاهي طبقاتي بر مي دارند
امر فقط مي تواند بر بستر پيشبرد فعاليتي رخ دهد 
که بطور سيستماتيک و از همان آغاز تالش مي 
کند آگاهي سوسياليستي را با جنبش کارگران 

خالص يا «ايي که يک جنبش پيوند زند و نه در ج
 .ترديونيوني به پيش برده مي شود» تقريبا خالص

البته کمونيستها بايد به کارگران کمک کنند 
که توجه شان را به اجحافات اقتصادي اصلي و مهم 

برخالف مسائل کوچکتر و غير مهم (معطوف کنند 
اما نبايد اين وظيفه را در ضديت با ). تر اقتصادي

دامن زدن به جرقه « در ضديت با مسائل سياسي و
» هاي آگاهي سياسي توليد شده در آن مبارزه

مبارزه ).  نقل قول از  لنين است(انجام دهند 
اقتصادي فقط زماني مي تواند مبارزه به سمت 

فقط » جرقه ها«سوسياليسم را تقويت کند و اين 
» عنصر آگاه«زماني مي توانند به جايي برسند که 

 و خستگي ناپذير طبقه کارگر را بطور سيستماتيک
از راه رفرميسم تريديونيوني بورژوايي منحرف کند 
و اينکار را از طريق بردن سياست به درون طبقه 
کارگر و سازمان دادن کارگران در مبارزه سياسي 
بخصوص مبارزه سياسي انقالبي و از طريق افشا 
کردن هر جنبه از مظالم دولت  امپرياليسم 

ن کارگران بحول مبارزه عليه چنين وسازمان داد
 .مظالمي، انجام دهد

مبارزه اقتصادي، حتي در رزمنده ترين 
را منعکس » آگاهي طبقاتي نطفه اي«اشکالش که 

مي کند، بخودي خود با سياست هاي بورژوايي 
متمرکز کردن توجه کارگران . پيوند خواهد خورد

عمدتا به اين مبارزه چه از طريق حرف يا حتي 
کمونيستها ممکن است در حرف تکرار کنند  (عمل

که اين جواب ما نيست اما عمدتا در عمل همان 
فقط مي تواند اين توهم را ) کار را انجا م دهند

دامن زند که اگر کارگران با هم يکي شوند و براي 
خودشان مبارزه کنند و يک جنبش اجتماعي حول 

.  شداين مطالبات بنا کنند، نيازها برآورده خواهد 
در اين حالت کمونيستها کارگران را از رسيدن به 
آگاهي همه جانبه در مورد نظام سرمايه داري و 
. نابودي آن توسط طبقه کارگر محروم مي کنند

کساني که اين تئوري مراحل را بکار مي بندند، 
حتي اگر هم نيتشان اين باشد که وقتي کارگران 

شان خيز بيشتر زير فشار قرار گرفتند و مبارزات
برداشت، در آن هنگام عمدتا تبليغ سياسي همه 

در واقع  ايدئولوژي . جانبه را پيش خواهند برد
بورژوايي را اعمال مي کنند و سياست هاي 
بورژوايي را نه تنها در ميان کارگران معمولي بلکه 
هم چنين در ميان کارگران پيشرو  اشاعه مي 

 . دهند
 

 سياست و خودرويي
 

کارگران و توده هاي ستمديده حتي امروز، 
پرولتر بطور خودبخودي در جستجوي تغيير شرايط 

» بطور خودبخودي«آنها . زندگي شان هستند
گرايش به آن دارند که به مبارزه خود وراي افزايش 

حق «دستمزد نگاه کنند و حتي افق آنها فراتر از
اگرچه ممکن است هنوز مبارزه . ( است» اعتصاب

به تنها سياست خالص طبقه کارگر اقتصادي را بمثا
هر چند نفس و عمق مسئله عمدتا وابسته ). ببينند

به اوضاع عيني است، اما حتي در شرايط امروز 
کارگران در شمار توده اي و به درجات گوناگون به 

ولي بدون کمک . روي مي آورند» سياست«
کمونيستها به سياست هاي آگاهانه طبقاتي روي 

اينکار، کمونيستها بايد بطور براي . نمي آورند
خستگي ناپذير جامعه بورژوايي را افشا کنند و با 
اتکاء به تحليل طبقاتي، کارگران را در مورد اينکه 
دوستان و دشمنان واقعي ما چه کساني هستند 
آموزش دهند و توهمات و گرايشات عقب افتاده 
توده ها را در هم شکنند و آنها را به يک درک 

حتي در کشوري مثل . ان برسانندعلمي از جه
کشش خودبخودي به «آمريکا در ميان کارگران 

آن گونه که لنين . وجود دارد» طرف سوسياليسم
اغلب گفته مي «: مي گويد» چه بايد کرد؟«در 

شود طبقه کارگر بطور خودبخودي بطرف 
اين به اين معنا درست . سوسياليسم کشش مي يابد

ل بي نوايي طبقه است که تئوري سوسياليستي عل
کارگر را عميق تر و درست تر از هر تئوري ديگر 

و به اين دليل کارگران قادرند آن . تعريف مي کند
اما با اين شرط که اين . را براحتي جذب کنند

 )۱۸(» .تئوري خود را تسليم خورويي نکند
در آمريکا، بخش هاي بزرگي از طبقه کارگر بر 

ا که در چند دهه پايه موقعيت امپرياليسم آمريک
گذشته سرکرده امپرياليستها بوده است، بورژوا زده 
هستند و اين مانع بزرگي درقبول سياست هاي 

اما هزاران نفر از . انقالبي و علم مارکسيسم مي باشد
ميان ستمديده ترين اقشار پرولتاريا هم اکنون نيز 

هنوز . آماده جذب اين آگاهي طبقاتي مي باشند
 است اما در حال در هم شکستن بورژوازدگي قوي

در صورتي که سوسياليسم علمي در تمام . است
چرا که هيچ چيز بدتر (جوانب و غناي سياسي اش 

از ضميمه کردن سوسياليسم به رفرميسم نمي 
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به درون کارگران برده نشود و آنها براي ) باشد

فراگيري و بکاربست آن و رشد آگاهي شان رهبري 
. رف آن جذب نخواهند شدنشوند، توده ها به ط

چنين امري فقط از طريق افشاگري همه جانبه و 
. مبارزه عليه سيستم سرمايه داري بدست مي آيد

مبارزه اقتصادي را مرکز مبارزه طبقاتي کردن، 
داده شود، » جنبه سياسي«حتي اگر به آن 

گرايشات و احساسات پيشرو درون کارگران را در 
 . مي بردنطفه خفه کرده و به کج راه 

اين «: مي گويد» چه بايد کرد؟«لنين در 
واقعيت که طبقه کارگر در مبارزه سياسي و حتي 
در مبارزه سياسي انقالبي شرکت مي کند، بخودي 
خود سياست هاي او را سياست هاي سوسيال 

ما ديده ايم که چنين ) ۱۹(» .دمکراتيک نمي کند
کارگران :  رخ داد۶۰پديده اي در سال هاي 

ري از ميان مليت هاي تحت ستم و کارگران بسيا
جوان تمام مليتها بر پايه بينشهاي غير پرولتري که 
به مقدار زيادي منافع طبقات غير پرولتري را 
منعکس مي کرد، شرکت کردند؛ در حالي که  
طبقه کارگر بمثابه يک طبقه، در اين خيزشها 

آن هزاران کارگر شرکت کننده و . نسبتا غايب بود
نين هزاران نفر ديگري که از  اين خيزش ها هم چ

متاثر بودند همه اعضاي طبقه کارگري بودند که در 
عرصه مبارزه اقتصادي هنوز از رهبران ترديونيون 

در واقع تئوري مراحل ورشکسته . کنده نشده بودند
 ! از آب در آمد

در اين کشور در ميان صفوف گسترده کارگران 
يي وسنت هاي کشش بطرف سياست هاي بورژوا

فعاليت .   بورژوا دمکراتيک و غيره، معمول است
سياسي طبقه کارگر در پشت سر بورژوازي صورت 

 ) ۲۰. (مي گيرد
کارگران و ديگر ستمديدگان امروز در 
جستجوي پاسخ براي برون رفت از منجالبي که 

با . گذاشته مي باشند" جامعه"بورژوازي اسمش را 
تر و بيشتر خواهد تکامل اوضاع اين جستجو بيش

در چنين . شد و شتاب بيشتري خواهد گرفت
اوضاعي خط تکيه بر گرايشات خودبخودي براي 

سوسياليسم در . رفتن به سوسياليسم شانسي ندارد
صورتي شانس دارد که بخشي که داراي آگاهي 
طبقاتي است يعني حزب، سياست ها و ايدئولوژي 

 .مارکسيستي را به درون طبقه کارگر ببرد

اليستي به فرصت هاي عظيم بحران هاي امپري
فرصت هاي عظيمي که .  پا خواهد دادانقالبي

پرولتاريا براي استفاده کردن از آنها بايد در وسيع 
چه «و قلب . ترين معناي سياسي اش آماده باشد

را همراه با بسياري از نظرات تشکيالتي » بايد کرد؟
 . اش بکار بندد
کنند که خشم لنين برخي فکر مي : نکته آخر

عليه اپورتونيستها به دليل » چه بايد کرد؟«در 
ظهور طاليه هاي فرارسيدن اوضاع انقالبي در  

البته يک چرخش رو . اما اينطور نيست. روسيه بود
مشخصا  . به بااليي در مبارزه صورت گرفته بود

مبارزه اقتصادي سراسر روسيه را در بر گرفته بود 
يان ساير اقشار و طبقات و فعاليت سياسي در م

يعني دو سال ( ۱۹۰۳اما تا سال . فزوني گرفته بود
هنوز طاليه ) »چه بايد کرد؟«بعد از نوشته شدن 

هاي شکل گيري يک اوضاع انقالبي ظهور نکرده 
  )۲۱. (بود

مي » چه بايد کرد؟«در واقع با مطالعه دقيق 
توان ديد که لنين هنوز انتظار چنين اعتاليي را 

 سال ۳۰کشد، چون در جايي مي گويد شايد نمي 
ديگر يک تاريخ نگار بورژواي روس بتواند چاپ اول 

را که پليس ضبط کرد از آرشيوهاي » رابوچيه دلو«
يعني لنين هنگام نوشتن . پليس سياسي پيدا کند

فکر نمي کند که اوضاع انقالبي »  چه بايد کرد؟«
صف بر اما با اين و. دو سال ديگر فرا خواهد رسيد

پيشبرد فوري وظايف سياسي تشکيالتي الزم براي 
آماده شدن براي سرنگوني استبداد تزاري تاکيد مي 

بهتر است که اين کار . چرا؟ جواب ساده است. کند
نه . قبل از برآمد انقالبي صورت گيرد تا بعد از آن

فقط به اين خاطر که پيش بيني سال دقيق و 
واهد رسيد همواره شرايطي که اوضاع انقالبي فرا خ

بلکه بخاطر آن که هر چه تعداد . امکان ناپذيراست
بيشتري از کارگران در اين سالهاي آغازين در پشت 
پرچم سرخ جمع شوند، هرچه بيشتر اين پرچم 
سرخ تبديل به يک نيروي اجتماعي شود و هم 

را با سرمايه داري در اين » کارگر معمولي«زيستي 
ئوال کشد، هر چه بيشتر سال هاي آغازين به زير س

طبقه کارگر صحنه سياسي را اشغال کند و بدين 
ترتيب اقشار مياني جامعه را تحت نفوذ خود قرار 
دهد، آنگاه وقتي که طبقه کارگر و پيشاهنگش با 
اوضاع  حاد مواجه شوند، در موقعيت بهتري 

 . خواهند بود
 

 نتيجه گيري
 

اين يادداشتها برخوردي اوليه و قسمي 
تند به برخي از مسائل پايه اي در مورد راه هس

طراحي مي » چه بايد کرد؟«انقالبي که لنين در 
اين يادداشتها تالشي هستند در نقد برخي از . کند

 که – بخصوص مواضع التقاطي گوناگون –مواضع 
مي توانند ما را از برداشتن بزرگترين گام هاي 

باز ممکن به طرف هدف انقالبي مان، در اين دوره 
 .دارند

دربخش نتيجه گيري بي مناسبت نيست اگر از 
اين اثر در . يکي ديگر از آثار لنين نقل قولي بياوريم

دوره اي که حزب سوسيال دمکرات کارگران روسيه 
براي گسست از خط اکونوميستي مبارزه مي کرد، و 
فقط سه سال به آغاز توفان انقالبي عظيم که 

انده بود، به نگارش سراسر روسيه را در بر گرفت م
پيشگفتاري بر جزوه «نام اين اثر . در آمده است

اين مقاله . است» روزهاي اول ماه مه در خارکوف
 در خارکوف را جمعبندي مي ۱۹۰۰اول ماه مه 

لنين در عين حال که به وقايع آن روز اشاره . کند
مي کند و مي گويد يک پيشرفت بود، سوسيال 

سرزنش مي کند که را ) کمونيستها(دمکراتها 
خواسته هايشان عليه کارفرمايان را با خواست 

 

 ۱۹۸۰،  آمريکارهبری حزب کمونيست انقالبیه بمراسم اول ماه مه 
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 ساعت کار در روز در يک سطح قرار ۸سراسري 
داده و به اندازه کافي خواسته هاي ضد استبداد 
تزاري را مطرح ننموده و از اول ماه مه به اندازه 
کافي براي خاطر نشان کردن لزوم تشکيل يک 

لنين براي . نکردندحزب پيشاهنگ انقالبي استفاده 
روشن کردن نکته اش يک داستان کوتاه تعريف مي 

امسال وقتي که بازرس کارخانه از يک گروه : ((کند
از کارگران پرسيد که آنها دقيقا طالب چه هستند، 

و صداي او !! قانون اساسي: فقط يک صدا فرياد زد
: آنقدر منفرد بود که خبرنگار با مسخره گزارش داد

يک خبرنگار ديگر » ....از دهانش پرانديک پرولتر «
در آن شرايط اين جواب «: آن را چنين تعريف کرد

 » .....خنده دار بود
در واقع در اين جواب هيچ چيز خنده داري 

آن چيزي که ممکن است خنده دار . وجود ندارد
باشد عدم تجانس ميان خواست اين صداي تنها که 

ست و مطالبه تغيير در تمام نظام دولتي را مي خوا
کاهش نيم ساعت در کار روزانه و پرداختن به موقع 

زيرا ارتباط بدون چون و چرايي بين . حقوق است
و . اين مطالبات و خواست قانون اساسي وجود دارد

اگر ما بتوانيم توده ها را به درک اين رابطه برسانيم 
« آن گاه فرياد ) و بدون شک چنين خواهيم کرد(

صداي منفرد نخواهد بود، بلکه يک » قانون اساسي
. از گلوي هزاران و صدها هزار نفر بيرون خواهد آمد

زماني که ديگر خنده دار نخواهد بود بلکه تهديد 
 . آميز خواهد بود
در خيابان هاي خارکوف در روز شخصي 

جشن هاي ماه مي از يک درشکه چي  پرسيد که 
 ۸آنها «: کارگران چه مي خواهند، وي جواب داد

عت کار در روز و روزنامه خودشان را مي سا
آن درشکه چي فهميد که کارگران » .خواهند

ديگر با صدقه صرف راضي نيستند بلکه مي 
اينکه آنها مي خواهند . خواهند انسان آزاد باشند

قادر باشند که نيازهايشان را آزادانه و آشکارا بيان 
اما جواب هنوز آن . کنند و براي آنها بجنگند

گاهانه که کارگران براي رهايي تمام مردم جواب آ
و براي حق خودشان در اداره دولت مي جنگند، 

 .نبود
زماني که خواست تشکيل مجلس متشکل از 
نمايندگان مردم توسط تزار،  با آگاهي کامل و 
عزم قاطع توسط توده هاي کارگر در تمام 
شهرهاي صنعتي و کارخانه ها در روسيه تکرار 

کارگران به مرحله اي برسند که شود، زماني که 
تمام اهالي شهري و تمام مردم روستاها که به 
شهرها مي آيند بفهمند که سوسياليستها چه مي 
خواهند و کارگران براي چه مي جنگند، آن گاه 
روز بزرگ رهايي مردم از استبداد پليس زياد دور 

 ) ۲۲.)) (نخواهند بود
 روشن است که تقاضاي يک قانون اساسي و

ديگر وظايف دمکراتيکي که لنين در اين مقاله بر 
بلکه . مي شمرد به اوضاع کنوني ما نمي خورد

نکته مرکزي پيام لنين اين است که صداي 
نمايانگر اين بود که اوضاع رو به چه » کارگر تنها«

ما اغلب  در موقعيت آن کارگر . سمتي است
پيشرو تنها بوده ايم، هر چند که آن انفراد کامل 
را شکسته ايم و شروع به بسيج توده هاي پيشرو 

براي در دست گرفتن آرمان انقالب پرولتري کرده 
خطي که در شعارهاي امروز ما بيان مي شود . ايم

کارگران متحد شويد و کليه مبارزات «مانند، (
سرمايه «، »عليه هر نوع ستم را رهبري کنيد
سرنگون «و» داران را به سمت گورهايشان برانيد

و شعارهايي عليه تدارکات جنگي » باد ستم ملي
فريادهاي منفرد نخواهند بود، بلکه ) امپرياليستها

از گلوي هزاران و صدها هزار نفر بيرون خواهد 
زماني که ديگر خنده دار نبوده بلکه . آمد

 .تهديدآميز خواهند بود
 

 منابع و توضيحات
 
  گرايش قهقرايي در سوسيال دمکراسي روس– ۱
 بايد کرد؟ برخي اوقات ادعا مي شود که لنين  چه-۲

چوب را «بعدها اعتراف مي کند که در چه بايد کرد 
در اين زمينه به نقل قولي در » کمي خم کرده است

يکي از سخنراني هاي لنين در کنگره دوم حزب 
همه «. سوسيال دمکرات کارگران روسيه اشاره مي شود

راط رفته اند، ما مي دانيم که اکونوميستها به يک اف
براي صاف کردن اين چيزها يک نفر بايد آن را در 

و اين آن کاري است که من . جهت ديگري مي کشيد
من معتقدم که سوسيال دمکراسي روس هميشه . کردم

با حرارت هر چيزي را که انواع  اپورتونيسم معوج مي 
بنابراين خط عمل ما هميشه . کند، صاف خواهد کرد
» . ترين راه براي عمل خواهد بودصاف ترين و مناسب

 )۶کليات آثار جلد (
آنچه » صاف کردن«روشن است که لنين مي گويد براي 

او تاکيد خاصي » توسط اپورتونيسم معوج شده بود«که 
اما او نمي گويد که . روي جهت معني گذارده است

 . کرده است يا چيز غلطي بود» افراط«
 "چه بايد کرد؟ "– ۳
کونوميستها که در اعتراضي از سوي  به بيانيه ا-۴

سوسيال دمکراتها توسط لنين تجديد چاپ شده است، 
 .رجوع کنيد

ص " ( چه بايد کرد؟" به -- نقد برنامه گوتا، مارکس – ۵
رجوع کنيد تا تشريح لنين از سوء استفاده )  انگليسي۲۸

 .اکونوميستها از اين نقل قول را دريابيد
  چه بايد کرد؟-۶
 مقاله لنين در مورد نقش پيشاهنگ  در همين-۷

. کارگران در مبارزه عليه استبداد تاکيد بسيار مي گذارد
نه بخاطر آن که کارگران توانايي زيادي در مبارزه عليه 
کارفرمايان کسب مي کنند و نه حتي بخاطر موقعيت 
استراتژيک طبقه کارگر در جامعه، بلکه به اين دليل که 

 بود که داراي منافع همه طبقه کارگر تنها طبقه اي
 . جانبه و سازش ناپذير در سرنگوني استبداد تزاري بود

  درباره اعتصابات، لنين– ۸
  براي مثال نگاه کنيد به بخش نتيجه گيري چه بايد -۹

 کرد؟
  چه بايد کرد؟– ۱۰
  همانجا-۱۱
  وظايف عاجل جنبش ما، لنين– ۱۲
براي طرح اوليه و توضيح يک برنامه « لنين در -۱۳

 ۱۸۹۵ – ۹۶که در سال » حزب سوسيال دمکراتيک
گذر کارگران به مبارزه پيگير براي «نگاشت، مي گويد 

نيازهاي حياتي شان، مبارزه براي امتيازات، براي بهبود 
شرايط زندگي، حقوق و ساعات کار که اکنون در سراسر 
روسيه آغاز شده به آن معناست که کارگران روسيه در 

ي عظيم هستند و به اين دليل است که حال پيشرفت ها

توجه حزب سوسيال دمکراتيک و تمام کارگران آگاه بايد 
» روي ارتقا آنعمدتا روي اين مبارزه متمرکز شود، 

شک نيست که شروع اين ) . ۲کليات آثار لنين جلد (
خيزش در ميان کارگران توجه عظيم حزب کار سوسيال 

رمولبندي لنين دمکرات روسيه را طلب مي کرد، اما ف
مبني بر اينکه حزب بايد توجه خود را عمدتا روي ارتقا 
آن مبارزه معطوف مي کرد، بنظر مي آيد که محصول 
زمان خودش است و منعکس کننده غلتيدن به آن سوي 

آنرا » وظايف عاجل جنبش ما«افراط است که لنين در 
 . جمعبندي مي کند

آگاهي نطفه مشخصا به رشد »  چه بايد کرد؟« لنين در
اي در اين خيزش اشاره مي کند و تاکيد مي کند که 
. اين کافي نيست و هنوز آگاهي طبقاتي نمي باشد

اتفاقا، در اين اثر لنين فعاليت سوسيال دمکراتها در 
آغاز آن خيزش را اينطور تشريح نمي کند که اين 
. فعاليتها عمدتا بر روي ارتقا اين مبارزه متمرکز بود

 ) رد؟چه بايد ک(
داليلي وجود دارد که معتقد باشيم لنين خودش 

سال » طرح پيش نويس و توضيح«احساس کرد که 
يک طرح پيش نويس « برا نيست، چرا که در ۱۸۹۵

او  ) ۴کليات آثار لنين جلد ) (۱۸۹۹(» برنامه حزب ما
را مورد بي اعتنايي » طرح پيش نويس و توضيح«آن 

 را با اتکا بر قرار مي دهد و طرح پيش نويس جديد
» طرح پيش نويس برنامه سوسيال دمکراتهاي روسيه«

 توسط گروه آزادي کار منتشر شده ۱۸۸۵که در سال 
 . بود و اصالح آن، مي نويسد

  اعتراضي از سوي سوسيال دمکرات هاي روسيه، -۱۴
 لنين
   چه بايد کرد؟-۱۵
 ۳۲ به رفيق توماس بل، لنين، کليات آثار جلد - ۱۶
 يد کرد؟ چه با-۱۷
اين همان نکته اي است . يادداشت از لنين.  همانجا-۱۸

 مي گويد، در نقل قولي ۱۹۰۵که لنين در دوره انقالب 
: استفاده مي شود» چه بايد کرد؟«که برخي اوقات عليه 

طبقه کارگر بطور غريزي و خودبخودي سوسيال «
 سال سوسيال دمکراسي ۱۰دمکرات است و بيش از آن 

ت کرده است و اين کار عظيمي در درون آن فعالي
» .برگرداندن اين خودرويي به آگاهي کرده است

 )۱۰، لنين جلد »بازسازي حزب«(
  چه بايد کرد؟-۱۹
 تا ۱۹۳۳ اين مسئله تصادفي نيست که در آلمان از -۲۰

جنگ جهاني دوم بورژوازي تحت نام حزب ناسيونال 
بخش پيشرو کارگران و . سوسياليست حکومت کرد

بزرگي از مياني ها هرگز پشت سر صليب شکسته بخش 
فاشيستها جمع نشدند، اما با اين وصف اين حزب 
توانست يک پايه توده اي براي خود دست و پا کند؛ و در 
شرايطي که ستمديدگان تمايل به تغييرات اساسي 
داشتند، اين حزب با ارائه مخلوط عجيبي از بدترين 

حرافي هاي ضد تعصبات و ايدئولوژي بورژوايي با 
کاپيتاليستي، بخش عقب مانده تر کارگران و خرده 
بورژوازي به فقر کشيده شده را که مملو از تعصبات عقب 

» راديکال«مانده بود به سوي حمايت از اين حزب 
 .بکشاند

 لنين جمعبندي کرد که اين برآمد انقالبي در سال -۲۱
مراحل اصلي در تاريخ «در فصل .  شروع شد۱۹۰۳

مي » چپ روي بيماري کودکي«در کتاب » يسمبلشو
  فرا ۱۹۰۳ – ۱۹۰۵در سال هاي تدارک انقالب «: گويد

تمام . رسيدن يک توفان عظيم در همه جا حس مي شد
 »طبقات در حالت جوشش و تدارک بودند

 ■     ۴  کليات آثار لنين جلد - ۲۲
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 يـقالبـ انةرـجوه      
 » صنعتي جهانسازمان كارگران «            

 آمريكا در جمعبندي از يك تجربه تاريخي جنبش كارگري 
 

  ١٩٧٩، سپتامبر ٩ ارگان ترويجي حزب كمونيست انقالبي آمريكا دوره چهارم شماره ،»انقالب«برگرفته از مجله 
 

كه در ذيل مي خوانيد جمعبندي از  مقاله اي
سازمان «يك اتحاديه كارگري انقالبي موسوم به 

است كه در اوائل قرن »  صنعتي جهانكارگران
 »جو هيل«بيستم توسط كارگران انقالبي چون 

 . پايه گذاري شده بود
با » حزب كمونيست انقالبي آمريكا«رفقاي 

بررسي نقاط و قوت و ضعف اين تجربه انقالبي 
 بيرون كشيده اند كه قابل  از آندرسهاي مهمي

وئي توجه براي هر كمونيست انقالبي و كارگر پيشر
 . است

در اين تجربه ما از يكسو عزم و اراده كارگراني 
را مشاهده مي كنيم كه با روحيه انترناسيوناليستي 
خالق صحنه هاي پرشوري از مبارزه انقالبي عليه 
بورژوازي آمريكا بوده اند و از سوي ديگر با 
محدوديتهاي مبارزه اتحاديه اي و ضعفهاي ناشي از 

 كارگر به يك حزبكم بهائي به نياز طبقه 
 . پيشاهنگ انقالبي روبرو مي شويم

قابل تاكيد است كه اين جمعبندي ناظر بر 
ويژگيها و ضرورتهاي راه انقالب در كشورهاي 
امپرياليستي يعني كسب قدرت سياسي از طريق 

قيام مسلحانه و گذر به 
جنگ داخلي نوشته شده 

 . است
 الزم به تذكر است كه 
 يك بخش از اين مقاله

هاي  جمعبندي«  بنام
كه » IWWرويزيونيستي از 

به افشاي جمعبنديهاي 
حزب رويزيونيست موسوم 

حزب كمونيست «به 
پرداخته، ترجمه » آمريكا

نشريه  –. نشده است
 حقيقت 

 
 تا سال ۱۹۰۹از سال 

 يک تشکل انقالبي ۱۹۱۹
بنام ( کارگران يتوده ا

»  جهانيکارگران صنعت«
(IWW)ز ي که به وابل

کا را از يسراسر آمر) فندمعرو
. شرق تا غرب به لرزه افکند

 ين سازمان براينام ا
ونها نفر، کارگران يليم

 ي را در نظر مجسم ميانقالب
 باکانه به دشمن يسازد که ب

 ان،ه داريسرماخود،  يطبقات
ه جهل ي برند و عليورش مي

 که آفت طبقه يزم مليني ، خرافات و شويو نادان
ر ي ناپذي بود، بطور خستگاالت متحدهيکارگر ا

گر و  هزاران کارين تشکل برايا.  کردندي ممبارزه
ن ين و رزمندتريده تري ستمدي الخصوص برايعل

 ، را داشت که در برابر طوفانهايآنها حکم صخره ا
ه ن سازمان بيآنان به ا. ستاده بودياستوار و پابر جا ا

 ي ميستند و آنرا گرامي نگريچشم رهبر خود م
 ي دشمنIWWه داران، ينظر سرمااز  يول. داشتند

گردش قرار ي زدند، تحت پيبود که به آن تهمت م
 يا تکه پاره مي و ينش را زنداني دادند، فعاليم

 ند اتجارب تاريخي درخور توجه

 
 »الرنس«اعتصاب کارگران  



  ١٠صفحه   ۱۵  شماره    ويژه اول ماه مهحقيقت                

 گذرد و يامروز شصت سال از آن زمان م. کردند
 ي در مبارزه طبقاتيگر نقش مهمي ها ديوابل

 ياري اسطوره شان هنوز الهام بخش بسيندارند، ول
 يوابل. زدي انگي در اذهان بر مي جديو سواالتاست 

ن هرگز از لحاظ آش از ي کردند که پيها کار
االت متحده سابقه نداشت يوسعت و دامنه در ا

 از طبقه يعي وسي که هم بخشهاي سازمانيعني
 کرد و هم علنا معتقد به ي ميکارگر را رهبر

ن ي باعث سربلند کردن ايچه عوامل. انقالب بود
ونها کارگر از آن شد؟ چه يليت مي حماسازمان و

 باعث سقوط و اضمحاللش شد؟ تجربه يعوامل
ون امروز دارد؟ ي انقالبي براي ها چه درسهائيوابل

د حفظ شود کدام ي ها که باي وابليآن جوهر انقالب
د مورد انتقاد ي که باياست و جوانب عقب مانده ا

ر  است که مدتها دينها مسائليرد، کدام؟ ايقرار بگ
 ي جمعبنديکا مورد مجادله بوده و مبارزه برايآمر
 ياسي ناظر بر خط سياتين تجربه بر مسائل حياز ا

 يا با آن روبروست پرتو ميز پرولتاريکه امروزه ن
 توده ي هاياکنون که امکان مواجهه با ناآرام. افکند

 يان طبقه کارگر موجود است وقت مناسبي در ميا
 .مي کني بررسيبه درست ها را يخ وابلياست که تار

 
 پيش زمينه ها

 
ک قدرت يکا بمثابه يدر آستانه قرن حاضر آمر

ه در ي ظهور کرد و به صدور سرمايستياليامپر
 از کار و غارت منابع يسراسر جهان، بهره کش

 در يدخالت نظام.  جهان پرداختيخلقها
ن ين از جمله اين، چيپيليکو، کوبا، پاناما، فيپورتو

 يه صنعتيسرما.  بوديستيالي امپري هايدست دراز
 را يه مالي که در هم ادغام شده و سرمايو بانک
 کالن در يه هايل داده بود، به تمرکز سرمايتشک

ن يجه ايدر نت. دي انگشت شمار انجاميدست عده ا
ونها تن از کسبه و دهقانان خانه خراب يليروند، م

ون ها تن از کارگران به فقر و فالکت يليشدند و م
 از ير عناصر خرده بورژوازيتاث. ده شدنديشتر کشيب

دا ي اصالح گرا هوي ساقط شده، بر جنبش هايهست
ونها نفر را در بر يلي که هرچند ميبود، جنبش هائ

خ را به دوران ي گرفت، اما بر آن بود که تاريم
ات ي از جناياريبس. سم بر گرداندياليماقبل امپر

ات يات و ادبانحصارات در جنبش افشاگرانه مطبوع
ل يع بود در اوايار وسين جنبش که بسيا. بر مال شد

 . دي خود رسيي به اوج شکوفا۱۹۰۰دهه 
 از ظهور ي ناشيجوهر مصائب اجتماع

ه ين ثروت کالن سرمايانحصارات، تضاد فاحش ب
.  بوديونها کارگر صنعتيليداران و فقر رقت بار م

 يدر فاصله سالها: ز شدين لبريشهرها از مهاجر
 ،ون مهاجريلي متجاوز از ده م۱۹۱۴ تا ۱۹۰۵

 کار در يعمدتا از شرق و جنوب اروپا برا
ر ي و سايع نساجيکارخانجات ذوب آهن و صنا

کا ي و راه آهن به آمريه داريع پر سود سرمايصنا
 ۷۰ ي ال۵۵ن ي ب۱۹۱۴در سال . ر شدنديسراز

ر، آهن، فوالد، يع ذغال قيه صنايدرصد کارگران کل
د يع تولي گوشت، صناي بسته بندکشتارگاه،

، ي، چرمسازي، پارچه بافي، کتاني پشميکاالها
ش نفت مهاجر يل خانه و پااليد وسايع توليصنا

 قرار يکارين کارگران دائما در معرض بيا. بودند
 بودند، و يداشتند، اغلب در معرض مرگ از گرسنگ

.  شديض روا ميه آنان تبعينه ها عليدر تمام زم
 بود که يمدع) AFL(»  کارييکايآمرون يفدراس«

را ير ممکن است، زي کارگران مهاجر غيسازمانده
 بر سر راه يار بزرگي آنها مانع بسياختالفات فرهنگ

 AFLن بود کهيت اياما واقع. است آنان يسازمانده
ن کارگران و اصوال ي اي به سازماندهيلياصال تما

 رغم فقدان يعل. ر ماهر نداشتيکارگران غ
د يشان عقايارين کارگران که بسي، ايندهسازما
 يده هايگر اي و ديستيکالي ، سنديستيمارکس

کال را از اروپا با خود آورده بودند، مداوما دست يراد
 که يان نبردهائياز م.  زدندين مي خونيبه نبردها
 توان اعتصاب ي صورت گرفت م۱۹۰۰قبل از 

زش ي، خ۱۸۷۷م و پر دامنه راه آهن بسال يعظ
ع فوالد يا و اعتصاب صنايلوانيان پنسيعدنچ ميها

عده .  توان نام برديرا م ۱۸۹۴هوم استد بسال 
  کار در معادن و ارودگاهين براي از مهاجريريکث
، و راه آهن روانه غرب شدند و به ي چوب برياه

ن يا. وستندي ساقط شده پيکشاورزان از هست
ده بودند بدفعات ي نديري خAFLکارگران هم که از 

طور خود جوش دست به اعتصاب زندند که ب
 از آن ۱۹۰۲داهو در سال ياعتصابات معدنگران آ

 بمنظور درهم شکستن ي دولتيشايليم. جمله بود
ک يان را بمدت شش ماه در ين اعتصاب، معدنچيا

 .  محبوس کردزمحوطه با
 از يارين تالطمات توجه بسيان ايدر جر

 و ي انقالب، سازمانيستياليکارگران به انقالب سوس
 که با سلطه ظالمانه يابزارسم بمثابه يمارکس
ن زمان دو يدر ا. زند، جلب شدي ستيه ميسرما

 حزب يکي: زم وجود داشتيالي سوسيحزب مدع
 ۱۸۷۶بود که در سال ) SLP(ت يالسيکارگر سوس

بود ) SP(ت يالي حزب سوسيگريل شد و ديتشک
 يجه انشعاب از قبلي در نت۱۹۰۰که در سال 

 يزم درکيالي از سوسياما درک اول. افتيت يموجود
سم يدا به رفرمي شديدگم و سترون بود و درک دوم

 هم SLPهرچند که ( آغشته بود يو مسالمت جوئ
دو  نيت اين حال موجوديباا). مسالمت جو بود
انگر جنب وجوش توده ي، بSLPحزب، بخصوص 

ن ي اياي کارگر در آستانه قرن حاضر و گويها
 يادي کارگران خواهان تحوالت بنقت بود کهيحق

 . بودند
ن يون روشن بود که اي از انقالبياري بسيبرا

ژه آنان يبو.  توانند عامل انقالب باشندياحزاب نم
ر يانگرانه کارگران غي عصيکه با مبارزات توده ا

 SP و SLP دانستند که يخته بودند، ميماهر در آم
 ي به صندوق رايادياند و ز» محترم «ياديز
ار کم ي بسي توده ايت هايش دارند و به فعاليراگ

 ي تحتاني آنکه به توده هاي دهند و بجايبها م
 و کارگران ي باشند به طبقه متوسط ناراضيمتک

 . ماهر و مرفه اتکا دارند
 که تفکرات ي از کارگران و زحمتکشانياريبس

سم آشنا ي شان هم با مارکسي داشتند و برخيانقالب
 بودند در ي واقعيازمان انقالببودند و خواهان س

ل ي را تشکIWWوستند وي به هم پ۱۹۰۵سال 
 شرکت کننده در مجمح مؤسس يئت هايه. دادند

 کردند، ي ميندگي عضو را نما۶۰۰۰۰که متجاوز از 
 را فرموله يصنف» يانقالب«ه ي اتحادياستراتژ
درجه اول انقالب و در هدف آنها . کردند
 کارگر يه هاشان متشکل کردن تودياستراتژ

 واحد بود، تا بتوانند يه انقالبيک اتحادي در يصنعت
 را از کار يه داري سرمايک اعتصاب عموميبا 

 يه داران از گرسنگين طرح سرمايطبق ا. اندازنديب
ک ي آنرا ي شد و جاي مردند و دولتشان ساقط ميم

ع يته هماهنگ کننده مرکب از کارگران صنايکم
 . گرفتيمختلف م

 ها در باره نحوه انجام يدگاه وابليه دهر چند ک
دگاه يانقالب از همان آغاز نادرست بود و د

 شترير بيدر ز(  کرد ي را منعکس ميستيکاليسند
ششان به عمل ين حال گرايبا ا) مي پردازيبه آن م

 ي بن بست انتخاباتي در مقابل آنچه بدرستيتوده ا
 . ار مثبت بودي خواندند، بسيم

 ۱۹۰۵ش ژوئن ي همادرIWWش عمده يگرا
ن وابسته به حزب ي از مورخيآنگونه که بعض(

ه يل اتحاديتشک)  کردنديکا ادعا ميست آمريکمون
 در خود نبود، بلکه ي بمثابه هدفي صنعتيها

ه ي نظام سرماير سرنگوني خواستند مسيبرعکس م
م کنند، هرچند که در چند سال بعد ي را ترسيدار

 ي درگرفت و حتن مسئلهي بر سر ايديمبارزات شد
د هدف سازمان ي واقعا بايا سرنگونيمطرح شد که آ

 . ا نهيباشد 
اوژن « ها در سخنان ي وابلي انقالبيريجهت گ

االت ين رهبران طبقه کارگر اي از مهمتريکي» دبز
 IWWان گذاران يمتحده در آن زمان و از بن

 را ول کرد و به IWWنکه او بعدا يگوا(منعکس بود 
SPن يتريعال« جلسه موسس را او). وستي پ
که تا بحال در آن شرکت کرده » يش کارگريهما

 اصول يبر رو«ندگان يبود خواند، چرا که همه نما
 يک سازمان انقالبياز طبقه کارگر به ي نياديبن
» ي در قلمرو اقتصاديشبرد مبارزه طبقاتي پيبرا

طبقه کارگر «ن بود که ي اIWWهدف . متحد بودند
 ين طبقه در عرصه هاينکه اي ارا متحد سازد تا

 متحدانه عمل کرده و قادر گردد ي و اقتصادياسيس
 را واژگون ساخته و خود را از يه دارينظام سرما

خ جنبش يتار.....  رها سازديد و بند نظام مزدوريق
 .» شودي آغاز م۱۹۰۵ طبقه کارگر از سال يانقالب

 اش يف انقالبي بتواند وظاIWWاما قبل از آنکه 
 يضرور يک داخليدئولوژيک مبارزه اي آغاز کند، را

 يل هيب«ر ي جنبش نظياگرچه رهبران اصل. بود
 يريگران جهت گيو د» نسنت سنت جانيو«، »وود

ز موجود بود ي نيش مهمي گراي داشتند، وليانقالب
 توده ها را ي انقالبي خواست جوشش هايکه م

. دي محدود نماAFLمهار کرده و در سطح رقابت با 
 آن ي منجر شد که طي به انشعاب۱۹۰۶نشست 

ل خط يس سازمان، بدلي، رئ»چارلز شرمان«
تعداد .  محدودنگرانه اش اخراج شديستيکاليسند

 يز که قبال به کشتيه ها نين اتحادي از فعاليگريد
IWWان جدا ين جري بعد از ا،زان شده بودندي آو

س يرئ» ريچارلز مو«شدند که از آنجمله بود 
همچنان که مبارزه .  غربيه هاي اتحادونيفدراس

 را به نسخه بهتر IWW خواست ي که ميه خطيعل
AFLه حساب يد، تسوي رسيجه ميل دهد به نتي تقل
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س يرئ» ئونيليل ديدان«له ي که وسيبا خط مش

SLPخواست ي که م IWW را به دنبالچه حزب 
. افتيست خودش بدل کند، ضرورت يسکتار

 از ۱۹۰۸ارم در سال ز در نشست چهين» ئونيليد«
 که ي سرانجام حول خطIWWدور خارج شد و 

 بدست يمي عظيشرفت هاي پي جنبش انقالبيبرا
 .افتيم يآورد، تحک

 ين نامه اي در آئIWWک يدئولوِژيوحدت ا
د، انعکاس يب گردي تصو۱۹۰۸د که در نشست يجد

 . افتي
چ وجه يطبقه کارگر و طبقه کارفرما ه«
از بر ي و ني که گرسنگيادامم.  با هم نداردياشتراک

ه افکنده باشد و عده يونها نفر کارگر سايلي ميزندگ
 دهند از يل مي که طبقه کارفرما را تشکيمعدود

 وجود ي برخوردار باشند صلحيتمام مواهب زندگ
 . نخواهد داشت

نکه يابد تا ايد ادامه ين دو طبقه باين ايمبارزه ب
ده و ک طبقه متشکل شيکارگران جهان بمثابه 

د شوند و بساط نظام ين و ابزار توليصاحب کره زم
 . را براندازنديمزدبر

مزد عادالنه در « شعار محافظه کارانه يبجا
الغاء نظام  «يد شعار انقالبيبا»  کار عادالنهيازا

 .ميسيرا بر پرچم خود بنو» يمزدبر
 ي طبقه کارگر محو و نابوديخيرسالت تار

د نه تنها بخاطر يباد يارتش تول.  استيه داريسرما
ن يه داران بلکه هم چنيمبارزه روزمره با سرما

 يد پس از سرنگونيبخاطر ادامه گردش خط تول
ق ي از طريبا سازمانده. ابدي سازمان يه داريسرما
ن را درون پوسته جامعه يع ساختار جامعه نويصنا

 ».مي سازيکهن بنا م
ان ذکر ين جا چند نکته وجود دارد که شايدر ا

ست يسم با اخراج عناصر رفرمينفوذ مارکس. است
. ابدي ي جهت عمل ميعتريدان وسياخراج شده م

الغاء نظام « که با شعار ين مسئله در پاراگرافيا
مزد، «د و از جزوه مارکس، ي بايخاتمه م» يمزدبر

م که يني بياما م. ان استيگرفته شده ع» بها، سود
ت عبار: ده بوديسم دم بريک مارکسين صرفا يا

» ن درون پوسته جامعه کهنيساختمان جامعه نو«
سم را يالي و سوسيه دارين سرماي بياديکه مرز بن

چ يژه که هيبو. ن مدعاستيکند، شاهد ايمخدوش م
ن ينکه اي و اياسي به مسئله قدرت سياشاره ا

 کهني در دست دارد نشده و ايقدرت را چه کس
ه يسم و سرمايالين سوسي تفاوت بيمسئله مرکز

 . استيردا
هرچند اضافه کردن عبارت مارکس همراه با 

 در جنبش يشرويک پي آن انعکاس يموضع انقالب
 ۱۹۰۵ن نامه ي از آئيگري دي ها بود، فرمولبنديوابل

ابد تا يد نبرد ادامه ين دو طبقه بايب« : حذف شد
 و ياسيدر عرصه سنکه تمام زحمتکشان هم يا

را که ند و آنچه ي گرد هم آيهم در عرصه صنعت
ک ي ي کنند از مجرايد مي کارشان توليرويبا ن

 به ي طبقه کارگر و بدون وابستگيسازمان اقتصاد
د يتاک( » .رند و حفظ کنندي بدست گياسيحزب س

در « ها از حذف بند مبارزهيمنظور وابل) از ماست
 يت هايه فعالي عليريموضع گ» ياسيعرصه س

 حق  بود و کامالSLP و SP يستي رفرميانتخابات

 يول.  رد کنندن مفهوميدر ااست را يداشتند که س
 به يل مبارزه طبقاتي تقليعنيک آنها ي تئوريخطا

ک حزب يده گرفتن ضرورت ي و ناديمبارزه اقتصاد
 ياسيغ و مبارزه سي لزوم تبلي نف،يانقالب ياسيس

ن ي استفاده از مبارزات معيع و پر دامنه و حتيوس
 يدايک کانديبه آنگونه که دب بمثا (يانتخابات

ان جنگ اول يست ضد جنگ در جرياليحزب سوس
را در  IWWن اهداف يدر جهت ا)  کردياستفاده م

 نقطه ضعفها يتنگنا قرار داد و در سراسر دهه بعد
د ين سازمان تولي را در کار اي مهميو تنگناها

 . نمود
ک جنبش يدر «ن اشاره نمود يهمانگونه که لن

 که حول ير جنبشي نظ»ي واقعي و توده ايپرولتر
IWW حاصل « شکل گرفته بود، نظرات غلط عموما

 بوده ي است که واقعا انقالبيي پرولترهاي تجربگيب
 يوند گسترده وابليپ. »وند هستنديو با توده ها در پ

ژه در غرب در معادن، ي که بوي تحتانيها با توده ها
ق بود، و عزم و ي عمي و کشاورزيع چوب بريصنا

 کارگران ي منافع انقالبيدر مبارزه برااراده شان 
 کور يرغم نقطه هايآنها را بر آن داشت که عل

 ياسي مبارزات سي شان دست به پاره اييکايسند
عا ي سري که بورژوازين سرکوبيمضاف بر ا. بزنند

ر ساخت ي ها به راه انداخت آنان را ناگزيه وابليعل
 مبارزه ي بدست آوردن آزادي اگر برايکه حت

 ي روياسي سي هم که شده، به نبردهايصاداقت
در » اني بيآزاد «ين مسئله را در نبردهايا. آورند
 جو ي و بعدا در کارزار آزاد۱۹۱۲ تا ۱۹۰۹ يسالها

 . ميني بيل ميه
 به کاهش IWWک درون يدئولوژيمبارزه ا

 که يد بطورين سازمان منجر گرديد اعضا ايشد
تر از شي ب۱۹۰۸تعداد اعضا آن در اواخر سال 

 ها ينکه وابلي از ايميران قداهواد.  نفر نبود۳۰۰۰
 پا ۱۹۰۵روزمند ينتوانسته بودند بعد از نشست پ

 قبل IWW يو رقبا. ه خود را باختنديرند، روحيبگ
 از يکي.  ها مجلس ختم گرفتندي وابلياز موعد برا

گر الزم يد«ن دوره گفت ي در اAFLسردمداران 
. ميه و متعصب باشوانين گروهک ديست نگران اين

کاگو دست به يش شان در شين همايآنها در آخر
 در يک گردهمائينامبرده در » . زدنديخودکش

 به صخره IWW ي اعالم داشت که کشت۱۹۰۸سال 
سم اصابت کرده و بر گل نشسته ي سکتاريها

 .»است
 يوابل!  فرهنگان چقدر در اشتباه بودندين بيا

 هموار ساخته ي آتي نبردهايها تازه راه را برا
 .بودند
 

 »يک اتحاديه بزرگ«پي ريزي 
 

 مبارزات موسوم به ۱۹۰۸ پس از نشست يکم
» مونتانا«الت يدر ا» سواليم«در » اني بيآزاد«

 شش سازماندهنده را جهت آغاز IWW. شروع شد
 که در امواج صدها يان کارگران فصليت در ميفعال

 غرب بدنبال کار ين شهرهاي در بيهزار نفر
 .ردان بودند، فرستادسرگ

 خطابه که کنج ي هاي از کرسين وابليمبلغ
  گذاشتند،يم يابي کاريک باجه هايابانها و نزديخ
 ين باجه هايا.  کردندي مي کارگران سخنرانيبرا

 که اغلب هم ي کارهائي کارگران را در ازا،يابيکار
انجمن .  کردنديه مي نداشت، سرکسيوجود خارج

 در يانگريه عصيترش روحنکه از گسي ايشهر برا
 ها ي وابليجه سخنرانيان کارگران در نتيم

 را ممنوع ياباني خيد، سخنراني نمايريجلوگ
 . ساخت
جه يده گرفتند و در نتين حکم را نادي ها ايوابل

دو .  نفر از شش سازمانده بازداشت شدند۴
 که بازداشت نشده بودند به يگريسازماندهنده د
گراف زدند و مرکز تل» کاگويش«مرکزشان در 

 که از ستم يه کسانياز کل« صادر کرد و يفراخوان
خواست به »  نفرت و انزجار دارنديسيظالمانه پل

 کارگران آنجا کمک يروزي بروند و به پ»سواليم«
» سواليم«صدها نفر سوار ترن شدند، به . ندينما

ده گرفتند و ي را نادياباني خيرفتند، منع سخنران
ک هفته زندانها پر شد و يعرض در .  شدنديزندان
 .افتيان گسترش يعص

 داد که يس به خشونت معمولش ادامه ميپل
ن بار کارگران باز هم يا. فراخوان دوم صادر شد

تالش . ختندير» سواليم «يان هاياي به خيشتريب
دن و خاموش ساختن يانجمن شهر جهت درهم کوب

انجمن شهر . ن مبارزات با شکست مواجه شديا
ه ي را لغو و کليست، قانون منع سخنرانعقب نش

 .  ها و هوادرانشان را آزاد کرديوابل
افته بود که يان نيپا» سواليم«هنوز نبرد در 

» واشنگتن«الت يدر ا» اسپوکن« در ينبرد بزرگتر
 ها شعله ها يغات وابليگر تبليکبار دي. درگرفت

 سخت برآشفت يافروخت طبقه حاکمه محل
 کارگر ۳۰۰۰ه ينو ژا۱۷بخصوص که در شب 

کون يک بود شهر را کن فيکار نزدين بيخشمگ
 شان ياباني خي هاي ها در سخنرانيوابل. کنند
 پر سر و صدا و يست با طبل هاي باير ميناگز

ز يت نيحياعصاب خردکن هوادران سازمان مس
ن مبارزات بود که سرود يو در دل هم. نديمقابله نما
د در يري بم کهيوقت(» واعظان و بردگان«مشهور 

ل يله جو هيبوس) د خورديبهشت کلوچه خواه
 ي وابلين شاعر ارتش پرولترين و پرکارتريمشهورتر

 بود در سرود، شعر، ين تحوليو ا. ها ساخته شد
 ها که از ي وابلي فرهنگيت هاير فعاليتئاتر و سا

 ي مي بهره برداري بخوبيآن در مبارزه طبقات
 .کردند
س ين پليبر مامورل نوامي اواي از شب هايکي

 ي را از کرسIWWن ي از مبلغيکي» مز تامسونيج«
. دند و روانه زندانش کردندين کشيخطابه اش پائ

 که باالخره گرد و خاکها فرو نشست يآن شب وقت
 نفر بخاطر اعتراض به حکم ۱۵۰معلوم شد که 

.  بازداشت شده اندياباني خيقدغن شدن سخنران
 را تکرار کرده به »والسيم«گر تجربه ي ها بار ديوابل

سرکوب . ر شده و زندانها را پر کردنديشهر سراز
در آغاز زمستان .  تر بوديوانين بار حيس ايپل

 زد و يان موج ميخ زده از زنداني سرد و يزندانها
ان آب يس هم مرتبا با شلنگ به زندانين پليمامور

 روز شکنجه در ۳۰سه رزمنده پس از . دندي پاشيم
 يخشم مردم سراسر شمال غرب. ختندزندان جان با

اول . ده شديز کشيکشور را فرا گرفت و به شرق ن
» اسپوکن« بعنوان روز حمله به ۱۹۱۰مارس 
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 . ن شدييتع
 هنوز در زندان بودند ي وابل۵۰۰ که يدر حال

 يت«گرفته تا » نيما«و » شوهنگان« از ييئت هايه
. راه افتادند» اسپوکن«ک بطرف ي مکزي»جوانا

 يروزي ها پي کردند و وابليني شهر عقب نشياياول
 .  بدست آوردنديگريد

ن نبردها در يدر عرض چند سال بعد، نمونه ا
ن نبردها نظر يا.  شهر تکرار شديمتجاوز از س

اقدامات .  جلب نمودIWWونها کارگر را بطرف يليم
.  داديد مي را نوي انقالبيت سازماني ها موجوديوابل

س و ين پليه ماموري عل باکانهي که بيسازمان
 از هدف خود يستد، نوک سوزني اي ميه داريسرما

د، و ي آي طبقه کارگر باشد کوتاه نميکه سازمانده
 را در کردار و ي طبقاتيده همبستگيآماده است تا ا
ن و ين نبردها فعاليا. ش بگذارديگفتار به نما

ر مبارزه بودند محکم و ي را که درگيرزمندگان
 ي از رزمندگان حرفه اياديزتعداد ده نمود و يآبد
ت کرد که تمام عمرشان را وقف مبارزه طبقه يترب

 ين بار گرماي نخستي که برايکارگر کردند، کسان
 يآزاد« از نبرد ي را در زندان ناشيمبارزه طبقات

 .حس کردند» انيب
ان ي در شرق در مIWWن حال يدر هم

. دي دوانيشه ميده مهاجر ريونها کارگر ستمديليم
س يمک ک«ع پوالد ي اعتصاب صنا۱۹۰۹ يدر جوال
، خشم و اعتراض فروخورده و انباشت شده را »روک

 و ي توده ايونهايدو ماه تمام آکس. منفجر ساخت
 نفر در ۱۳(نقطع ادامه داشت ي مسلحانه الينبردها

طبقه کارگر به ) انات اعتصابات جان باختنديجر
رگر را افت و کل طبقه کاي دست ي درخشانيروزيپ

ان ين ميدر ا. به جنب و جوش و جهش واداشت
فا ي ايتي نقش بس پراهمIWWکارگران مهاجر و 

 . نمودند
 و يع اعتصابگران خارجيت وسيهرچند اکثر

 ين حال از همان ابتدا رهبرير ماهر بودند با ايغ
ته يک کميق يبا دربست و از طرياعتصاب تقر

 يده مينام» شش کله گنده« نفره که ۶ يرهبر
دپوست و ماهر ي سفيشد، در دست کارگران بوم

 را به ي صبر و بردبار»شش کله گنده«. بود
 کردند، و از اتکا به قانون يه مياعتصابگران توص

 ي ميه شرکت طرفداريعل» اعتراض متحدانه«
انه توده يکردند و هرچند علنا با اقدامات مبارزه جو

به  هم يدند، کمکي ورزي اعتصابگران مخالفت نميا
 . کردندين نوع مبارزه نميشبرد ايپ

 نام يته بيکم «يي چند هفته کارگران اروپايط
ک خط ي يبرپا داشتند که برارا » و نشان ها

ن يا.  نمودي مبارزه ميه کمپانيانه عليکارجويپ
 ييايتالي، اي، روسيته که از کارگران مجاريکم
ل شده بود و با استفاده از تجارب يره تشکيوغ

شان از يشرفته تر در کشورهاي پياسيس يجنبش ها
ک رشته يق ي از طرIWWل اعتصاب با يهمان اوا

 عمال يجلسات تماس حاصل کرده و پس از اندک
 خارج »کله گندهشش « را از کف يعنان رهبر

 يبر اقدامات توده ا»  نام و نشان هايب«ن يا. کردند
ج بدنه يس و بسين پليه اعتصاب شکنان و ماموريعل

 ينگ هايتيآنان مداوما م. د داشتنديتاکالت يتشک
نگ يتين ميدر ا.  کردندي برگزار ميم توده ايعظ

ها اعتصاب کنندگان به شانزده زبان مختلف تکلم 
 ممانعت از ورود به ي براي کردند، مرتبا گاردهائيم

 دادند و هزاران کارگر را يکارخانجات سازمان م
ن ي کردند، ايج مي بسيتي تظاهرات حمايبرا

 نفر را ۲۰۰۰۰ حدود يتي جمعي ها گاهيگردهمائ
 . گرفتيدر بر م

 ياسيک درس سي ييکاي کارگران آمرين برايا
 ي که گمان مي شرقيکارگران اروپا. بزرگ بود

رفت جاهل و نادان هستند نه تنها دست به 
ز بدست گرفتند و ي را نياعتصاب زدند، بلکه رهبر

 يپانک کميه يروزمند را علين اعتصاب پينخست
ن کار را با يو آنها ا.  سازمان دادندييکايپوالد آمر

 AFL که ييت هايدرهم شکستن تمام محدود
 کارگران يده بود در راه مبارزات اعتصابيکوش
 . قرار دهد بود انجام دادندييکايآمر

ن اعتصاب از ينخست» س راکيمک ک«اعتصاب 
 که عمدتا ي بود که کارگرانيدي شديرشته نبردها

درست . ن دوره سازمان دادنديودند در امهاجر ب
ونها يلي مي برا»اني بيآزاد«همانگونه که کارزار 
 شاخص ي، معدن و کشاورزيکارگر مهاجر چوب بر

ز ي ني بود، اعتصابات صنعتيک جنبش انقالبي
 يده وابليکارگران شرق را واداشت که به استقبال ا

ه دشمن مشترک يه ملل علي کليها درباره همبستگ
 .ه دار بشتابندياسرم

» الرنس «ي کارخانجات نساجياعتصاب توده ا
» س راکيمک ک« از اعتصاب ي حت۱۹۱۲در سال 

ن اعتصاب با قدرت به کارگران يا. هم زنده تر بود
کبار يهر چند روز . ستندي ها کينشان داد که وابل

 ي برگزار مي نفر۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰ يتظاهرات ها
 سرخ ي پرچم هان تظاهراتهايکارگران در ا. شد

در . ( خواندنديونال را ميحمل کرده و سرود انترناس
 ي انقالبي از سرودهاي ها بحديقت وابليحق

 به »الرنس« کردند که اعتصاب ياستفاده م
ک ماه پس ي). مشهور شد» اعتصاب سرودخوانان«

از آغاز اعتصاب، فرزندان اعتصاب گران نزد خانواده 
شور فرستاده  هوادار اعتصاب در سراسر کيها

 عمل ين کار نه تنها به اعتصابگران آزاديبا ا. شدند
ت از اعتصاب ي جلب حماي داد بلکه براي ميشتريب
 در مقابل يستادگياعتصاب گران با ا. د بوديز مفين

 نفر گارد و با وارد ۵۰۰۰ا و يشيلي نفر م۲۵۰۰
 شدند يکر آنها سرمشقيآوردن ضربات متقابل بر پ

گر ي و آتش مبارزات را در در کارگراني سايبرا
شعله » نگلنديواين« در سراسر يکارخانجات نساج

 ها باالخره به زانو در ي که کمپانيوقت. ور کردند
 که به ينگيتيدر م» ووديل هيگ بيب«آمدند، 

خ يدر تار« برگزار شده بود گفت يروزيمناسبت پ
ن بار است که ين نخستيکا اي آمريجنبش کارگر

افته ي دست يجه اين نتيک اعتصاب به چني
د که طبقه کارگر بخاطر يشما نشان داد..... است

 خود را ي تواند تمام اعضايمنافع مشترکش م
ت را در خواندن ي وود سپس جمعيه» متحد کند

 زبان مختلف که به زبان ۱۵ونال به يسرود انترناس
 .  نمودي اعتصاب گران بودند رهبريها

ه مبارزات ي ها در کلين دوره وابلي ايدر ط
آنها . ت دخالت کردندي واقعا بزرگ و پراهمياعتصاب

ن مبارزات را يدند تا اي کوشيري ناپذيبطور خستگ

 يي طبقه کارگر و هدف نهايبا جنبش سراسر
 که از انقالب داشتند ي مطابق درکآنانانقالب 

ن مبارزات در يآنها با دامن زدن به ا. وند بزننديپ
 کارگران يسم ملينان کل طبقه کارگر با شوويم

ان ي به مقابله برخاسته و وحدت ميبوم ديسف
ان يشا.  کردنديزي ري پي اصوليکارگران را بر مبان
 بودند که با ي ها تنها گروهيذکر است که وابل

 کشور به ي در ساحل غربيياي ضد آسيستريه
 بودند که يالتين تشکيت پرداختند و نخستيضد

اه در يد و سينگ مشترک از کارگران سفيتيک مي
 را در ي نژاديي برگزار کردند و جدا»انايزيلوئ«

البته تجارب .  ممنوع ساختندي محليسطح واحدها
 رفت و منشا يش نميکسان پين عرصه يمربوط به ا

 ين حال مي بود، اما با اIWWاختالفات در صفوف 
 يا ضد نژادپرستي قوي سازمانIWWتوان گفت که 

 .بود
IWWد ي بدل گرديازمان به سي در مدت کوتاه

ش از هر يخ بيکا تا آن تاريکه طبقه حاکمه آمر
 يهر نافرمان. گر از آن واهمه داشته استيسازمان د

مورد حمله قرار  » IWWتوطئه « بمثابه يانيو عص
ار ي بسIWW ين حمالت براي و ا– گرفت يم

 شد ين مسئله باعث ميرا هميسودبخش بود ز
ن سازمان ي شد با اي ميشورشگران هروقت خبر

 يدولت به ضرب و شتم و زندان. رنديارتباط بگ
کردن و شکنجه و مثله کردن و اعدام اعضا و 

، کارگران ي اما هر سرکوب– پرداخت IWWرهبران 
ر اقشار مردم به رزم و ي را از سايشترين بيو متحد

 که بخاطر آن ي ها و اهدافيمبارزه و دفاع از وابل
ن دوره از ي ايطدر .  کرديدند، جلب مي جنگيم

ن سازمان مانند برق در يمبارزه نام و اهداف ا
 .افتيسراسر کشور انتشار 

 ها نه خود را به اعتصاب محدود ساختند يوابل
ش چندرغاز دستمزد يغاتشان در سطح افزايو نه تبل

ه جبهه يآنان آتش سالح شان را در کل. محدود شد
ن هيت با ميه داران گشودند؛ در ضديه سرمايها عل
 کهنه يده هاي محابا بودند، با اي و مذهب بيپرست

 ي که مخالف شرکت کامل زنان در مبارزه طبقاتيا
قاطعانه » يياحترام بورژوا«ده ي با ايبود و بطور کل

 يفه خود مي ها وظيوابل.  کردنديمخالفت م
د کارگران را به مصاف بطلبند و و يدانستند که عقا
د يا، در مقابل عقااد شدن اعضي زيحاضر نبودند برا

 .غلط کارگران سکوت کنند
کارگر آگاه « نوشت IWW ي از روزنامه هايکي 

 شناسد و يهن من نمي به اسم ميزي چييکايآمر
 که يپرچم» .زدي ريهن را دور ميمانند عرق تن م

 خواستند يدند و مي ورزي ها بدان عشق ميوابل
ن سرود را يآنها ا. رش کنند، پرچم سرخ بوديهمه گ

ر پرچم سرخ سرفراز يطبقه کارگر ز«:  دادندير مس
پرچم « گفتنديآنها م» .ا خواهد مردي کرده يزندگ
ه ي سرکوب عليگر نهادهاياريکا همواره يآمر

ژه يک شماره وي ي ها حتيوابل» .کارگران بوده است
 منتشر شد به ۱۹۱۲ه خود را که در سال ينشر

ت  اختصاص دادند و دسيهن پرستيه ميمبارزه عل
ه باندها و ي علي آشکار و مهمي هايبه افشاگر

 .هن پرست زدندين ميسيقد
سا به ي وابسته به کلي از نهادهايکي ها به يوابل
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 جو هيل
 »!بر مرگ من زاري نکنيد، سازماندهي کنيد«

 ترجمه سيروس ماهان
 به دنيا ١٨٧٩در هفتم اکتبر جو هيل 

کارگر راه آهن و د آلوف هگلنپدرش . آمد
سرپرستي بچه ها را در مارگريتا مادرش 

اين خانواده هشت . خانه به عهده داشت
در جواني فعاليتهاي خود   جو.  فرزند داشت

عليه نابرابريهاي اجتماعي را شروع کرد و در 
کارگران اين مسير سالها بعد به عضويت 

 در آمد و به يکي از کادرهاي صنعتي جهان
جو . مان کارگري تبديل شدمهم اين ساز

نه تنها به عنوان يک فعال کارگري بلکه هيل 
به عنوان هنرمندي برجسته در جهاِن 
موسيقي شهرت بسياري دارد و در جهان 

 . مبارزات ضداستثماري محبوبيتي به سزا
 در سوئد است گاولمتولد شهر جو هيل 
 با يکي از برادرانش به ١٩٠٢که در سال 

 اسم اصلي اش جول .آمريکا آمده است
ا به جوزف هيل هگلند بود که در آمريکا آنر

 .استورم تغيير داد
يا " کشيش و برده"به عنوان نمونه ترانه معروف . ترانه هاي جو هيل هنوز هم بر سر زبانهاست

 ".ديشب خواِب جو هيل را ديدم"يا ترانه اي که در مورد خود سروده است " دختر شورشي"
بعد که کمي بزرگتر شد در معادن . به کارهاي سخت کارخانه روي آوردجو از اوان کودکي 

معالجات . در اين شغل آخرش بود که به بيماري سل دچار گشت. ذغال سنگ به کار مشغول شد
در مورد اين بيماري در کل ثمربخش نبود و سرانجام پس از مدتها که سالمتي نسبي خود را به 

 .لجه با اشعه ايکس بر روي گردن و نوک بيني اش باقي مانددست آورد، اثر اين بيماري و معا
 پس از مرگ مادر تصميم جو. ، مادر جو، زندگي را بدرود گفتمارگريتا ١٩٠٢در ژانويه 

 وارد نيويورک ١٩٠٢اين دو در اکتبر . گرفت با برادرش که راهي آمريکا بود از سوئد بيرون برود
گي بهتر در آمريکا با واقعياتي که اين دو برادر مشاهده رؤياي کار خوب و پول زياد و زند. شدند

 در يکي از بدترين محله هاي نيويورک در يک مشروبفروشي به جو. مي کردند سازگاري نداشت
بعدها اين کار را رها کرد و راهي مناطق مختلف آمريکا گشت و . نظافت توالتها مشغول به کار شد

وز هم کسي نمي داند در مدت هفت سالي که از او نشاني اي حتا هن. براي مدتها از او خبري نبود
بعضي ها مي گويند به خاطر . در دست نيست کجا زندگي مي کرده و چه مي کرده است

 .      سازماندهي کارگران در ليست سياه قرار گرفته و مدتهاي زيادي را فراري و مخفي بوده است
. ريکا را از نيويورک تا هاوايي زير پا گذاشت در جستجوي کار و زندگي، سراسر سرزمين آمجو

هرکجا کاري پيدا ميکرد سعي مي کرد کارگران را متحد کرده تا براي تغيير شرايطشان دست به 
 .بارها به خاطر اينگونه فعاليتهايش از کار اخراج مي شد. اعتراض يا اعتصاب بزنند

 پذيرفته رگران صنعتي جهانکا به عضويت کاليفرنيا در سان پدرو در شهر ١٩١٠در سال 
 در مررز  کالفرنيا و مکزيک مشغول فعاليتهاي کمک رساني به انقالب ١٩١١در ژانويه . شد

در اين دوره امپرياليستها عليه شورش دهقانان کشور مکزيک دست به اقدام زده و . مکزيک شد
ان کارگران صنعتي جو هيل به همراه ديگر اعضاي سازم. برا ي سرکوب آن نيرو اعزام مي کردند

 جو هيل ١٩١٢ تا ١٩٠٩بين سالهاي . جهان مصمم بودند تا از انقالب دهقاني مکزيک دفاع کنند
در تمام مبارزات کارگري که سازمان کارگران صنعتي سازماندهي مي کرد حضور فعال داشته و از 

جه به مسائل سياست سازمان براي جذب توده ها و جلب تو. رهبران تظاهرات کارگري بوده است
جو در اين مورد مي . کارگري بر آن قرار گرفته بود تا از موسيقي براي اينکار استفاده بيشتري بکند

يک اطالعيه هرچقدر هم که عالي نوشته شده باشد بيش از يک بار خوانده نمي شود، اما : "گويد
 ."کنندمردم ترانه ها را به خاطر مي سپارند و آنها را بارها با خود زمرمه مي 

سازمان کارگرن صنعتي بر آن بود تا براي سازماندهي کارگران، تشکيل سنديکاهاي کارگري و 
 ◄. مبارزه کارگران براي احقاق حق پايمال شده شان از موسيقي بهره اي بيش از پيش بگيرد

که اسمش را ارتش » ارتش نجات بخش«نام 
 کردند و يز حمله مي گذاشته بودند نيگرسنگ

ز از ين» ن مو بلنديواعظ«ک و ي کاتوليسايکل
 ها ي وابليله برامسئ. دستشان در امان نبودند

 کارتون، سرودها و يلم هايدر ف.  بوديجد
ل رنگ و لعاب دادن ي ها به مذهب به دليسخنران
 يکيدر .  تاختنديرحمانه مي بي بردگيرهايبه زنج
 پس از ي که اندکي توده اي هاييماياز راهپ

الرنس « هم زمان در ۱۹۱۲اعتصاب سال 
: بودن ي اييمايبرگزار شد شعار راهپ» ماساچوست

ک ي کاتوليساين شعار کليا» !نه خدا، نه ارباب«
سا فراخوان روز خدا و يکل. وانه کردي را ديمحل

 نفر از جمله عده ۳۰۰۰۰هن را صادر نمود که يم
 از شاگردان مدارس را از نقاط مختلف به يريکث

ک در يک نيک پي ها همان روز يوابل. شهر آوردند
ه با وجود تهاجم سازمان دادند ک»  هايدفاع از وابل«

 .ج کردي کارگر را بس۴۰۰۰ يمتقابل بورژواز
ن يست ها و مورخيکالي از سندياريبس
 ها را بخاطر موضع خصمانه شان در ي وابليبورژواز

 ين بهانه که مردم را از خود ميمقابل مذهب، و به ا
نه «ژه شعار يبو. راندند، مورد نکوهش قرار داده اند

 اعتصابات ي شعار محوربمثابه» !خدا، نه ارباب
د در يمسلما با. الورنس مورد انتقاد قرار گرفته است

 که يک هائير تاکتيد ساي و شاIWWک ين تاکتيا
ک اعتصاب ي از نقاط وحدت يکيسم را يعمال آته ا

  هايست که وابلي نيدي ترديول.  کرد، تامل کرديم
 روزمره و استفاده از ي عموما در سازمانده

د و سرودها و اشعار ضد ي شديابحث ها و جدل ه
د ي کارگران از قيي در راه رهاي خدمات بزرگيمذهب

 با يين بورژوايمورخ. و بند مذهب انجام دادند
ا آن ين ي در اIWWانگشت نهادن بر نقاط ضعف 

جتا ي کرده و نتين خدمات را نفيت، ايعرصه از فعال
ست يحزب کمون«ژه يگر بوي دي گروههايبر کوتاه

در ) يسم خروشچفيونيزيحزب طرفدار رو(» کايآمر
 ي از مذهب سرپوش مي دائميانجام افشاگر

 .گذارند
IWWن درباره ير مرتجعيسا و ساي کلياکاري ر

ز به استهزا گرفت و از جمله از کنترل يخانواده را ن
 ين برخورديو چن. ت پرداختيد مثل به حمايتول

 ي از اجتماعات بزرگ توده ايکيدر . هم الزم بود
 اظهار داشت که ي نطقي طي از سخنرانان وابليکي
د ساعت کارشان کم شود يبا) ژه زنانيبو(کارگران «

 بودن با شوهران و پرورش و ي برايشتريکه وقت ب
ن گفته يا» .ار داشته باشنديت فرزندان در اختيترب

غات يتبل.  حضار مواجه شديبا هو کردن دسته جمع
د ي بود که باني ها برخالف سخنران مذکور ايوابل

 به زنان جهت مبارزه يشتريوقت و فرصت ب
 .  داده شوديطبقات
 ها يتند که وابلين واقعين نمونه ها نشانگر ايا

ک و يشان در عرصه تئوريرغم ضعف هايعل
ت تمام به ي مسائل با جدي، در برخيسازمانده
.  زدندين توده ها دامن ميک در بيدئولوژيمبارزه ا

اقف بودند که بدون مبارزه ت وين واقعيآنان به ا
د و بند ي توان قين عرصه نميقدرتمند و قاطع در ا

  يکيدئولوژي اير ابزارهاي و سايسم مليمذهب، شوون
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 .ده را در هم شکستيکه توده ها را به بند کش
ار يکا را بسي ها طبقه کارگر آمري وابليبطور کل

د به خدمات يون باين نظر انقالبيبه جلو راندند واز ا
ن بار ي نخستين کشور برايدر ا. آنان ارج بگذارند

 پا به عرصه وجود ي توده ايک سازمان کارگري
ون تن يلي ميغ کرد و برايگذاشت که انقالب را تبل
با .  در آوردي کامال واقعياز مردم آن را بصورت امر

 طبقه ي فرهنگي و بيني و کوته بيسم مليشوون
 يک وحدت واقعيکارگر در افتادند و 

ن يد آوردند و اين آنها پدي در بيستيوناليانترناس
 طبقه کارگر ي تحتانيج بخش هايافسانه را که بس

آنها نشان دادند . رممکن است، درهم شکستنديغ
ن بخش از طبقه کارگر نه تنها مستعد سازمان يکه ا

ز ي آن شور و شوق ني است، بلکه براي انقالبيابي
 ۳۰ش از ين باين سازمان در جريا.  دهندينشان م

شمار، هزاران تن يان و در اعتصابات بي بينبرد آزاد
از کارگران را در گوشه و کنار کشور جهت مبارزه 

ا و يشيليس و مين پليه داران و ماموريه سرمايعل
 . ج نموديجاسوسانش بس

 يک نمونه متفاوت ارائه دادند و براي ها يوابل
حکم  داشتند، يت انقالبي که ذهنيکارگران و کسان

 آنها کانون ي محليسالن ها.  تازه را داشتنديهوا
ک و يدئولوژي اياسيجنب و جوش و مبارزات زنده س

. ز کتابخانه بوديز و نيجان انگيمناظرات داغ و ه
 بر کارگران يمير عظي آنان تاثياشعار و سرودها

 از نقش فرهنگ بر جنبش يآنان درک خالق. داشت
 . داشتنديکارگران انقالب

 و ي جدي نقطه ضعف هاي ها دارايبلاما وا
سم يکاليشه در سندين ضعفها ريا. ز بودندي نياساس

ن است که ي بر ايستيکاليدگاه سنديد. شان داشت
 را يه داري تواند نظام سرماي مياعتصاب عموم

 توانند ي مي صنعتيه هايسرنگون کند و اتحاد
 عمل يستيالي جامعه سوسيي اجرايبمثابه ارگان ها

انگر عدم درک از نقش دولت يدگاه بين ديا. کنند
آنان بطور .  استي طبقاتيکتاتوريبمثابه ابزار د
 مطلق ي قدرتي اعتصاب عمومي برايساده لوحانه ا

 که از آنان درباره استفاده يهنگام. قائل بودند
 جهت مقابله با کارگران ي از قدرت نظاميبورژواز

 ي پاسخ مIWW يست هايکالي شد، سنديسئوال م
 که آنها يج قشون بدون وجود کارگرانيدادند که بس

رممکن يرا حمل کرده و به آنها خدمت کنند، غ
 !است

د ي باييخ ثابت کرده است که دولت بورژوايتار
ام يبا قدرت اسلحه درهم شکسته شود و پس از ق

م و قوام طبقه کارگر ي جهت تحکيک جنگ داخلي
ر قدرت نوع يپس از تسخ.  استي ضروريامر
 طبقه کارگر يکتاتوري ديعني از دولت يفاوتمت
 درهم شکستن مقاومت مسلحانه طبقات يبرا

د ين دولت بايمضافا ا.  استياستثمارگر ضرور
 بر اتحاد و مبارزه طبقه کارگر با طبقات يرابطه مبن

 کنترل همه يان واقعيم کند و بيز تنظي را نيانيم
 يه شئون جامعه باشد و برايجانبه توده ها بر کل

ند ي روي که استثمارگران در آن ميينه هايمحو زم
 .مبارزه کند

البته اين نظريه در دوره اوج وابلي ها چندان 
و اکثريت وسيع احزاب . مورد قبول همگان نبود

 در SPسوسياليست انترناسيونال دوم و منجمله 
اياالت متحده که برپائي مسالمت آميز يک دولت 

اتژي سنديکاليستي سوسياليستي را در مقابل استر
در . علم مي کردند، با اين نظريه همراه نبودند

واقع در مقايسه با اين احزاب جهت گيري وابلي 
 . ها صحيح تر بود
 تواند ي مينکه اعتصاب عمومياعتقاد به ا

 را در يه دارير شود که طومار سرماي همه گيبقدر
ش رود که طبقه حاکمه ي پيا طوريچد، يهم بپ

» نقل و انتقال« را جهت يارگرچ کينتواند ه
زه يده آلير ايک تصويرد، از يسربازانش به خدمت بگ
 توانست ي گرفت و نميه ميشده از طبقه کارگر ما

 يانيشرو، مي پيبفهمد که طبقه کارگر به بخش ها
نش بصورت ين بيا.  شوديم ميو عقب مانده تقس

 ي وابليت هاي بر سراسر فعاليستيک خط آنارشي
ن جهت آنان به هر يداخته بود، بهمه انيها سا

ر يده تحقي بدي رسميا رهبريسازمان متمرکز و 
 ها ي وابلي توده اي از شعارهايکي. ستندي نگريم

 پست ياريو بس» !ميما همه رهبر هست«: ن بوديچن
ن يا.  خوردين افراد چرخ مي عمدتا بي رهبريها
 کرد ي را انکار مي واقعياز به رهبريدگاه عمال نيد

شاهنگ کارگران يک حزب پياز درک ضرورت و 
 .نش عاجز بوديشرو و متحديپ

وابلي ها تحليل علمي از جامعه سرمايه داري 
آنان نمي ديدند که اين تحليل در خارج . نداشتند

از جنبش خودجوش طبقه کارگر و توسط 
روشنفکران انقالبي بسط و تکامل يافته است و 

گي سياسي بايد به درون طبقه برده شود تا زند
اين وظيفه تنها توسط يک حزب . انقالبي بيابد

پيشاهنگ مسلح به کمونيسم انقالبي امکانپذير 
و البته، . قطعا وابلي ها چنين حزبي نبودند. است

در نقد » حزب کمونيست آمريکا«برخالف آنچه 
خود تصويرشان مي کند، صرفا ملغمه اي از 

ان وابلي ها يک سازم. اتحاديه ها نيز نبودند
انقالبي توده اي بودند، اما سازماني که به عبث مي 
کوشيد وظايف و عملکرد حزب و اتحاديه را با هم 

وابلي ها که » دو در يک«اين نگرش . تلفيق نمايد
بروز مي داد، نه » اتحاديه انقالبي«خود را به شکل 

تنها نياز به حزب را نفي مي کرد، لزوم 
رون اتحاديه سازماندهي و کار سياسي انقالبي د

 .  را نيز انکار مي کردAFLهاي 
وابلي ها داراي گرايشات قوي اکونومبستي نيز 

 از نظر آنان معنايي جز سياسيمبارزه . بودند
انتخابات نداشت و از آنجا که بدرستي استراتژي 
اتکا به انتخابات براي رسيدن به قدرت را بي 
سرانجام مي دانستند، بطور کلي به مخالفت با 

اين بينش مانع رشد و . بارزه سياسي رسيدندم
تکامل سياسي کارگران مي شد چرا که کارگران از 
طريق مبارزه حول دستمزد و بهبود شرايط کار، به 
آگاهي سياسي دست نمي يابند، حال اين مبارزات 
هرچقدر قهرمانانه باشد، و در تکامل خود براي 
 دفاع از نيازهاي اقتصادي و حق تشکل با دولت

تجربه وابلي ها حکايت از . بورژوائي هم در بيفتد
آن داشت که مبارزه اقتصادي مي تواند مورد 

 در عين حال. استفاده جنبش انقالبي قرار گيرد
 ، واقعيت اين بود که آنها براي رهبري طبقه کارگر

 
 !جو هيل به اتهام قتل دستگير شد

به اتهام سالت ليک  در ١٩١٤در ژانويه 
يسون و پسرش که صاحبان قتل جان مور

. يک فروشگاه در شهر بودند، دستگير شد
پليس ادعا مي کند که جو هيل و يک 
شخص ديگري، که نامش هرگز فاش نشد، 
. وارد فروشگاه شده و آن دو نفر را کشته اند

پليس همچنين مي گويد که هدف از اين 
جو هيل . عمل دستبرد از مغازه نبوده است

ونه آنشب خود نيز با نيز هرگز نگفت که چگ
در . گلوله يک پيشتو مجروح شده است

دادگاه مشخص شد که جان  موريسون 
پليسي بازنشسته بوده و براي اداره پليس هم 
کار خبرچيني عليه کمونيست ها را مي کرده 

 . است
بسياري از سازمانهاي کارگري جهان  

دولت سوئد نيز . خواهان آزادي جو بودند
حتا رئيس . دي او شده بودرسماَ خواهان آزا

جمهور وقت آمريکا اعدام جو هيل را به نفع 
خود نمي ديد و لذا خواهان تجديد نظر در 

اما با همه اين فعاليتها و . حکم او شده بود
مخالفتها، فرماندار يوتا براي اعدام اين مبارز 

اقدامات هلر کلر و نامه او . تعجيل مي کرد
 .ي نبخشيدبه وودرو ويلسون نيز نتيجه ا

 
 در زندان ترانه هاي زيادي سروده جو

ست که دختر شورشي از جمله اينها . است
خود او آن را از بهترين ترانه هايش مي 

 : بخشهايي از اين ترانه چنين است. شمرد
 

 در اين جهان عجيبي که ما مي شناسيم
 زنان به گونه هاي مختلفي هستند

بعضي هاشان در قصر هاي باشکوه 
 ميزيند

 و لباسهاي گران مي پوشند
 ملکه ها و پرنسس ها نيز بسيارند
 با جواهرات و الماسهاي درخشان

 اما ارجمندترين زنان
 .دختر شورشي ست

 
 )همصدايان(

 !اينه دختر شورشي
 !اينه دختر شورشي

 
 براي طبقه کارگر

 دختر شورشي
 مرواريد گرانبهايي ست

 براي پسران رزمنده
  آوردتهور و سربلندي و شور مي

 
آري اگرچه دستانش از کار کبره بسته 

 است
 و لباسهايش چندان مناسبت نيستند

 اما براي طبقه خود
   ◄  .در سينه قلبي صادق و  تپنده دارد
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 در برخي مبارزات مهم آن دوره نظير جنبش حق 

ول تالش راي زنان و پيکار عليه جنگ جهاني ا
نکردند و اين قصور، پيامدهاي مصيبت باري در 

 .پي داشت
 

 جنگ جهاني اول
 

 اول در اروپا شعله ور ي که جنگ جهانيوقت
ک موضع ضد جنگ محکم ي ها بدوا يشد، وابل

 .ه آن صادر نمودندي علييه هايانياتخاذ نموده و ب
 آنان از طرق مختلف از جمله با اشعار تند و 

 ي مي با استادIWWران هوادار  که شاعيطنزآلود
ت غارتگرانه جنگ ي ماهيسرودند، به افشا

 جنگ و IWW يه هايانياما اصوال در ب. پرداختند
 يمسائل مربوطه بمنزله انحراف از مبارزه طبقات

 ي به تالش هاIWW يئت رهبريه. مطرح بود
ستها که تحت يال رفرمي و سوسيگسترده بورژواز

به خورد توده ها » ياست ملير بر سيتاث«پوشش 
 کرد که نظام ي شد، مظنون بود، احساس ميداده م
ک اعتصاب يق ي مادام که از طريه داريسرما
 ير دست به جنگ مي سرنگون نشده ناگزيعموم

 ادامه ي سرنگونين روش برايزند و خالصه بهتر
ام يليبن و.  باشديم» ي ارتش صنعتيسازمانده«
 خود يه هاياني ب ازيکي ها در ي از رهبران وابليکي
 IWWدرک نادرست . ن مسئله را عنوان نموديا

ش از يت بياست، اهمي اقتصاد و سيي بر جدايمبن
 و يستيده آليو تصور ا» ج محسوسينتا«اندازه 

م الخط انقالب که ير مستقي از مسيستيکاليسند

ه يانين بي هموار گردد در اي اقتصاديد با نبردهايبا
 :متمرکز است

ه بزرگ که يک اتحادي جنگ ما به در رابطه با«
د و يرون آيده تر بيرومندتر و آبدياز دل مبارزه ن

 بر عرصه صنعت يشترينسبت به گذشته کنترل ب
د منافع طبقه کارگر يچرا با. ميازمنديداشته باشد، ن

ت ي خاصي پر سر و صدا و بييماي چند راهپيرا فدا
نکار، ي ايم؟ بجايا چند تظاهرات ضد جنگ نمائيو 
 بدست ي طبقه کارگر برايد به کار سازماندهييايب

چه جنگ باشد و چه جنگ . ميع بپردازيگرفتن صنا
 که به يه داريه تجاوزات سرمايد به کلييايب. نباشد

 يت منتهير اشکال توحش و بربريجنگ و سا
 ».ميان ببخشيخواهد شد، پا

نش و چشم ين بي با چنIWWروشن است که 
 يا برنامه اي يستراتژچ اي توانست هي نميانداز

ا مهمتر از آن، بهره يجهت مبارزه بر ضد جنگ 
شبرد ي که جنگ جهت پيي از فرصت هايبردار

 يمبارزه در راستا
 ير انقالبيتسخ

ش آورده يقدرت پ
با . ش گذارديبود، پ

ن حال در فاصله يا
ل ي و آور۱۹۱۴
 دست به ۱۹۱۷
 ي هايافشاگر
 در رابطه يميعظ

 يبا جنگ و منافع
 پشت جنگ که در

. نهفته است زد
IWW در نشست 
 خود در يسراسر

 بار ۱۹۱۶سال 
: د نمود کهيگر تائيد
 يما هر نوع جنگ«

م ي کنيرا محکوم م
 يريو بخاطر جلوگ

غات ي تبل،از جنگ
 يستيتاريليضد م

در زمان صلح را در 
دستور کار خود قرار 

له ين وسيداده و بد
 ي طبقاتيهمبستگ

ان کارگران را باال يم
و در .... م يبر يم

ز يزمان جنگ ن
» .مي بريش ميع را پيه صناي در کلياعتصاب عموم

 يهمسوئ« تحت عنوان ي مقاله ا۱۹۱۷در مارس 
افت که ي انتشار IWW يه همبستگيدر نشر» مهلک

«  که تعهد کرده بود AFLبشدت با موضع شرم آور 
در » هن پرستانه به جنگ خدمت کنديمشتاقانه و م

 .تضاد بود
 ها در بحبوحه جنگ يغات ضد جنگ وابليتبل

 ي گري و نظاميسم مليعمدتا بر مخالفت با شوون
 گرفت که ين درک صورت مي بود و با ايمتک

ان کارگران و ي تفرقه در مي از جنگ برايبورژواز
 يستيونالي ناسي هاي آنها حول خط و مشيجدائ

ديشب خواِب جو هيل را در ترانه 
 :مي گويدديدم 

 ديشب خواِب جو هيل را ديدم
 همچون من و تو زنده مي نمود

 اما جو تو ده سال است"گفتم 
 "که مرده اي

 .من هرگز نمرده ام: گفت
  

چند ساعت به اعدام، جو هيل وصيتي 
نوشته که در جهان به شهرت بي نظيري 

 .رسيده است
 

  وصيت جو هيلآخرين
 

در مورد ميراث من به سادگي ميشه 
  تصميم گرفت

چرا که آهي در بساط نداشته تا آن را 
 قسمت کنم

 
 خويشانم نيز آه و زاري نکنند

 خزه بر سنگهاي روان نمي رويد
 جسدم را

 آه
جسدم را اگر مي توانستم تصميم 

 بگيرم
 به سوختنش راضي بودم

 و خاکسترش را
 مي سپردمبه نرمبادهاي بهاري 

تا آن را به هرکجا که گلي در حال 
 پژمردن است

 بپاشند
 شايد که دوباره به زندگي بازگردد

 اين آخرين وصيت من است
 .پيروز باشيد

 
عالوه بر اين وصيت يک جو هيل 

  بيل هي وودتلگرام کوتاهي هم براي 
مسئول امور مالي سازمان کارگران صنعتي 

 : جهان فرستاده است
من به عنوان يک شورشي . بدرود بيل

براي زاري وقتت را ! آبي واقعي مي ميرم
 ! سازماندهي کن---هدر نده 

 
 جوخه ١٩١٥در بامداد نوزهم نوامبر 

آتش در ايالت يوتا به زندگي جو  هيل 
 .پايان داد

 
جسد او را به سرعت به شيکاگو که 
مرکز سازمان کارگران جهان بود منتقل 

 ٣٠بيش از در تشييع جنازه او . کردند
 ■ .هزار نفر شرکت کردند

 

 

دو تن از شهدای 
: کارگران صنعتی جهان
جلوی تصوير، فرانک 
ليتل يکی از رهبران 

شجاع اين سازمان، و 
ييع در زمينه، تش

 جنازه جو هيل
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 طبقه يستيونالي کرده و وحدت انترناسيبهره بردار
 است ي برد و خالصه جنگين مي از بکارگر را

ت يمعذالک اکثر. يه داريبخاطر استثمار سرما
 از درک IWWب به اتفاق رهبران و اعضا يقر

ر و ي جنگ بمثابه ادامه ناگزيستياليت امپريماه
 زمان صلح قاصر بودند و فرصت استيسمحتوم 

 و ي را که جنگ جهت افشاگري سابقه اي بيها
ه نظام يعل ينقالب اياسيشبرد مبارزه سيپ

دند و متوجه ي دينم را ندي آفري ميه داريسرما
ه ي مسلحانه سرماي که جنگ جهت براندازيامکان

 دهد ي بدست مياسير قدرت سيداران و تسخ
نکه در يرغم ايعل»  ووديه« المثل يف. نبودند

ک در ي به مکزيکا به حمله نظاميد آمريان تهديجر
هن ي است به مبهتر« کرد که يغ مي تبل۱۹۱۴سال 

نتوانست سه سال بعد که » م تا به طبقهيانت کنيخ
 که ي ايف انقالبياالت متحده وارد جنگ شد، وظايا

 ي شد، رهبري طلب ميانجامشان در آن دوره بحران
 . کند

، ۱۹۱۷ل ياالت متحده به جنگ در آوريورود ا
 منجر ياسي در عرصه سيدي شدي هايبه دگرگون

ک يدئولوژيالت اي بنا به تما ها کهيرهبران وابل. شد
ل و يچه پتانسيداد جنگ صرفا از دريشان به رو

 بدست يختن مبارزه اقتصادي برانگي که برايفرصت
 مواجه شدند که يطي کردند، با شراي داد، نگاه ميم
 ها ينقطه قوت وابل.  کرديت ميالت را تقوين تمايا

، الوار، معدن يع کشاورزير صناي نظيعيدر صنا
 ي که از قضا برايعيبود، صنا) معادن مسژه يبو(

 از دو موضوع IWW.  بودنديدي کليدات جنگيتول
 توانست ي نمينکه بورژوازي ايکي.  کرديبهره بردار

ن بخشها را يد در اي توقف تولي طوالني دورانيبرا
 در يازاتيل بود که امتين مايد و بنابرايتحمل نما

گر يهد، دط کار به کارگران بدينه مزدها و شرايزم
 ي به سربازياالت غربي از ايارينکه کارگران بسيا

را کوچک » رهيارتش ذخ«ن اندازه يرفته بودند و ا
ن يه داران را در استفاده از ايکرده بود و توان سرما

ه مبارزات کارگران شاغل ي علييرويارتش بمثابه ن
ت ين موقعي با استفاده از اIWW. کاهش داده بود

رومند و پر ي به تهاجم ن۱۹۱۷ در بهار و تابستان
د و ي در جبهه اقتصاد مبادرت ورزيدامنه ا

ع الوار ي در مزارع گندم و صنايروزمندياعتصابات پ
 ي اقتصاديت هاين موفقيا. و معدن سازمان داد

 ي را گسترده ساخت و به گفته اIWWصفوف 
 به ۱۹۱۶ نفر در سال ۴۰۰۰۰ آن از يتعداد اعضا
ش ي افزا۱۹۱۷ در سال  نفر۱۰۰۰۰۰متجاوز از 

 . افتي
 در بحبوحه تعرض IWWن است که ياما طنز ا

 دست به ياسينه سي، در زميدر عرصه اقتصاد
ل نبود اتهام ي که ماIWW.  زدي بزرگينيعقب نش

 ي سابقه اش را در راه اندازي بيت هايانت، موفقيخ
اعتصابات و متشکل ساختن کارگران در راه 

غات ضد يدار کند، تبل خدشه ي اقتصاديدستآوردها
به محض . ف داديم ساخته و تخفيجنگش را مال

 يهمسوئ«االت متحده در جنگ، مقاله يورود ا
را جمع کرد و از هرگونه اظهارات ضد » مهلک

 کرد و متعاقب آن از انتشار هرگونه يريجنگ جلوگ
غ خشونت و ي که ممکن بود بمثابه تبلياتيادب

 گردد، ي تلقيه جنگيف روحيا تضعي و يخرابکار
 منفرد ين حال اعضايبا ا.  بعمل آورديريجلوگ

ن يريست و سايالي ها در کنار اعضا حزب سوسيوابل
، »راکفورد« در يريدر تظاهرات ضد سربازگ

در » ن کرنيگر«و در شورش » زينويليا«
کارگران معادن آهن . شرکت کردند» اوکالهما«
ز يکه از فنالند مهاجرت کرده بودند ن» نسوتايم«

ک يوستن به ي که از تزار داشتند از پيبخاطر نفرت
 .ه سر باز زدنديارتش متحد روس

 IWW يت رهبري رسد که اکثريبنظر م
 گسترده يت و افشاگري کردند که فعالياحساس م

ضد جنگ ممکن است به مذاق کارگران خوش 
 ي را که در عرصه سازماندهييشرفت هايد و پياين

اندازد، ي به مخاطره ب بدست آمدهيمبارزات اقتصاد
ن ي آنان ايستيکاليدگاه سنديژه آن که از ديبو

مطابق .  قابل اتکا بودنديدستاوردها تنها دستاوردها
 قدم به قدم، از اعتصاب به يستي باينش مين بيا

 دستمزدها در معادن ي در پيش پياعتصاب و با افزا
  الوار و کارخانه ها، اجزا ويو مزارع، کارگاهها

ند و ي گرد هم آيم صنعتي ارتش عظي واحدها
ک لحظه يج قدرتشان را متمرکز کنند و در يبتدر

ک ياز نظر آنان . مناسب ضربه آخر را وارد کنند
ن عظمت در برابر ي به ايفي که وظاي جديانقالب

 توانست اجازه دهد مسائل يخود داشت، چگونه م
 يل جنگ جهاني از قبيتي اهميع بي و وقاياسيس
است ين سيرا مختل کند؟ البته ا اش يشرويپ

 آن که در جهت حفظ و ينانه بجاي کوته بياقتصاد
بت يم قدرت آن عمل کند، مصيابقا سازمان و تحک

ه بزرگ مورد ياتحاد. بار بودنش را به اثبات رساند
 .ل شدي به وعده سرخرمن تبدIWWنظر 

 صرفا حاصل ياستي و سين خط مشياتخاذ چن
ن ينکه ايگو ا.  نبوديب انقاليعدم معرفت به تئور

ه سطوح سازمان محسوس ي در کليضعف معرفت
.  به بدنه سازمان شدينيبود و موجب لطمات سنگ

 يه مي مايستيکالي سندين ضعف از خط مشيا
از ( که ي که خود را در تقابل با آنهائيگرفت، خط

ت جنگ و ياز ماه) IWWان اعضا يجمله در م
 داشتند، يترشرفته ي درک پياسيت سيمفهوم فعال

ن رهبر آن در ي که برجسته تريخط. م کرديتحک
IWW» بود» تليفرانک ل . 

رانش در او هواد» ريچارلز مو« که يهنگام
 برخوردار بودند، يت استواريسازمان از موقع

 از يکيمه سرخپوست بود بعنوان يکه ن» تليل“
 که از يشقراوالن مبارزه طبقاتيشتازان و پيپ

 انشعاب کرده بود و در يون معادن غربيفدراس
و » اوکالهما«ن يان زارعيت در ميان فعاليجر

و کارگران الوار شمال » زونايآر«ان مس يمعدنچ
 از تجربه اندوخته بود، به سازمان يغرب کوله بار

 ي بود که از بطن مبارزات اقتصادياو رهبر. وستيپ
ه ير عليسر بلند کرد و مدافع مبارزه سازش ناپذ

 . بوديتسياليجنگ امپر
 يکي» تليل« که IWW ييئت اجراي که هيوقت
م گرفت ي تصم۱۹۱۷ ي آن بود در جوالياز اعضا

 اتخاذ نکند، يچ موضعي هيه خدمت اجباريعل
. م به مخالفت برخاستين تصميدا با ايشد» تليل«
ان کننده نظرات ي ها که بيگر از رهبران وابلي ديکي

ن طرح ي ااگر ما با«ن استدالل کرد يت بود چنياکثر
م آنها هر طور شده يمخالفت کن) يخدمت اجبار(

ن يبا ا» تليل» «.ت ما خواهند شديمانع فعال
شکست «د کرد يد و تاکيشنهاد مخالفت ورزيپ

. م شدن استيدان نبرد به از تسليز در ميافتخارآم
ا يم يه دارانه موافقي سرماين آدمکشيباالخره ما با ا

رده شدن را مخالف؟ من شخصا به جوخه آتش سپ
 ». دهميح ميم و سازش ترجيبر تسل
د، يکا را درنورديسراسر غرب آمر» تليل«

ه جنگ و يمعدنگران مس را سازمان داد و مبارزه عل
ح ياو بصورت مدافع صر.  را ادامه داديخدمت اجبار

، يالهجه و پر وپا قرص استفاده از اعتصاب، خرابکار
ش  از تاليرير طرق جهت جلوگيتظاهرات و سا

 ي جوال۲۸در .  درآمديستيالي امپري جنگيها
 منتشر يه همبستگي در نشريني او مقاله وز۱۹۱۷

در .  را محکوم کرديستياليو در آن جنگ امپر
 IWW ي به اعضاييئت اجراي هکه همان موقعيحال
 با جنگ IWWه نمود که بعنوان مخالفت يتوص
البته شرکت .  ثبت نام کنندي خدمت اجباريبرا

غ در ي و تبلي نظامياطر کسب مهارت هاآنها بخ
ه ي روسياين به پرولتاريان سربازان، آنگونه که لنيم

ن ي خواستند بديه کرد، نبود بلکه آنان ميتوص
له از بازداشت شان بخاطر مقاومت در برابر يوس

 . ممانعت کنندي اجباريريسربازگ
را از اتاق هتلش در » تليل «ي جوال۳۱در شب 

ن هتل مرکز يا. دنديکشرون ي ب»مونتانا«
ان را که ياو از آنجا معدنچ. بود» تليل «يسازمانده

بکار اشتغال » آناکوندا«عمدتا در شرکت مس 
 او ين مذهبيمتعصب.  کردي ميداشتند، سازمانده

ل بستند و از شهر خارج يک اتوموبيرا به پشت 
تکاران که ين جنايا. کردند و قطعه قطعه اش کردند

 بر يادداشتيرار نگرفتند، ب قيهرگز تحت تعق
ن و ياول«ن مضمون يچسباندند با ا» تليل«جنازه 

ن شماره ها اندازه يا. (»۳ - ۷ - ۷۷: ن هشداريآخر
 ۳ش يالت مونتانا بود، که پهناياستاندارد تابوتها در ا

ر ينچ زي ا۷۷ فوت بود و به عمق ۷ش يفوت و درازا
 .) شديخاک دفن م

شرده از عدالت  فين ترور ظالمانه نمونه ايا
 که از ينيمتعصب.  بودي مذهبياسين سيمتعصب

ب و شکار يان جنگ هم چنان به تعقيآغاز تا پا
 يدر آستانه برگزار.  مشغول بودندIWW ياعضا

، شهردار بت با انتشار »تليل«ع جنازه پرشکوه ييتش
 خاطرنشان ساخت که اگر دولت يه اياعالم

فروزانه و غات آتش اي را به جرم تبل»تليل«فدرال
ن اتفاق ي کرده بود ايانه بازداشت و زندانيمفسدجو

 ! افتادينم
ل ي پس از تجلIWWت رهبران بازمانده ياکثر

 ي در جهت نفيشتري بي، با انرژ»تليل« از يکوتاه
مدافعش » تليل« که ي رزمنده اي انقالبيخط مش

 هفته بعد ۵ن حال يبا ا. ت پرداختنديبود، به فعال
 در سراسر کشور IWWل به دفاتر عوامل دولت فدرا

ار ي کامل و تمام عيجي که بسيورشي. ورش بردندي
 مذبوحانه IWWرهبران .  ها بوديه وابليعل

دند ثابت کنند که به اعتصاب در زمان جنگ يکوش
ط ي جهت بهبود و ارتقا شرايله ايتنها بمثابه وس

ن ي که ايرات منفيه تاثي کنند و کليکار نگاه م



١٧صفحه    ويژه اول ماه مهحقيقت        ۱۵  شماره
 ضد جنگ ي تالش هاين بود بر رواعتصابات ممک

 IWW هستند و ي تصادفيراتي گذارد، تاثيبرجا
ت ضد يچگونه فعالي النفسه هيک سازمان فيبمثابه 

 که بطرز ي اظهارات– انجام نداده است يجنگ
 .ق بودي دقيدردآور

ل همه جانبه از محاکمات دولت و ياگرچه تحل
  ها توسط دولت از حوصلهيسرکوب همه جانبه وابل

ان ذکر است ين حال شاين مقاله خارج است، با ايا
دها، يک سلسله تبعيجه ي در نتIWW يکه رهبر

اه قرار گرفتن و يست سيمه ها، در ليحبس ها، جر
 ينيدچار لطمات سنگ» ير رسميغ «ياعدام ها

 ي گسترده اي از پاکسازين سرکوب بخشيا. شد
کال ها، يست ها، رادياليه سوسيبود که عل

ن و ير مخالفيه ها، ساين اتحاديا، مبارزستهيآنارش
 در يسرکوب. ن بطور اعم براه افتاده بوديمهاجر

کا ي که هرگز در آمريع و با شدت عمليسطح وس
 در IWW يجه عجز و ناتوانيدر نت. سابقه نداشت

 و مقاومت در برابر کشتار يد سازماندهيتجد
 يالگو.  دچار هرج و مرج شدي، رهبريبورژواز

ن زمان چهره خود را ي در ايستيکالي سنديرهبر
 مهمتر از يان ساخت و حتيبطور تمام و کمال نما

 يستيکالي سندي و افالس خط مشيآن ورشکستگ
 به ياسي از نظر س۱۹۱۷ل ي را در آورIWWکه 
 کشانده بود، بنحو بارزتر يم در مقابل بورژوازيتسل

 . چهره خود را نشان داديو کاملتر
وا، جريمه هاي سنگين و با انبوه اتهامات نار

 IWWحبس هاي طويل المدت که الينقطع بر سر 
باريدن گرفت، بخوبي پيدا بود که دولت حتي 
شهادت کميسيون دولت فدرالي را که خود 
برگمارده تا در مورد اعتصابات تحت رهبري وابلي 

بررسي و تحقيق بعمل آورد، ناديده » آريزونا«ها در 
اي سازمان مبني بر تحقيقي که ادع. خواهد گرفت

اينکه وابلي ها قصد خرابکاري در فعاليت هاي 
. جنگي را نداشته اند، مورد تصديق قرار داده بود

براي قاضي فدرالي که رياست بزرگترين محاکمات 
 ۱۰۰وابلي ها برعهده داشت، اصال مهم نبود که از 

 نفرشان براي خدمت ۹۹طرفدار وابلي هاي شيگاگو 
 ....ده بودنداجباري ثبت نام کر

عامل مهم ديگري که پس از جنگ جهاني اول 
سقوط و اضمحالل سريع وابلي ها را موجب شد، 

اين انقالب که اولين انقالب . انقالب روسيه بود
موفق پرولتري بود، در تمامي جهان بر روي 

در نتيجه اين . کارگران آگاه تاثيرات بسياري داشت
کارگران و انقالب لنينيسم سريعا در ميان اين 

عناصر انقالبي طبقات ديگر که تجارب جنگ، 
خيانت ها و تسليم طلبي هاي احزاب سوسياليست 
و سرکوب بعد از جنگ، محدوديت هاي سوسيال 
دموکراسي و سنديکاليسم را برايشان آشکار کرده 

در آمريکا مترقي ترين وابلي ها . بود، گسترش يافت
 و به حرکت مترقي جناح چپ حزب سوسياليست

ديگر نيروهاي انقالبي پيوستند، حرکتي که به 
 )۱.(انجاميد» حزب کمونيست آمريکا«ايجاد 

 در ميان توده ها بسيار IWW اگرچه نفوذ 
گسترده بود، ولي وابلي ها نتوانستند اين نفوذ را 
گسترش دهند چرا که تاريخ در مقابلشان ايستاده 

ثابه با عروج امپرياليسم آمريکا و ظهور آن بم. بود

خصوصا پس از (يک قدرت رهبري کننده جهان 
اقتصاد اياالت متحده وارد دور ) جنگ جهاني اول

نويني شد که سرمايه داري انحصاري ناميده مي 
در اين دوره توليد در کارخانجات و واحدهاي . شد

اين تمرکز موجب گسترش . غول پيکر متمرکز شد
يک پرولتارياي بزرگ صنعتي شد، بزرگترين 

لتارياي صنعتي جهان درگير اين توليد متمرکز پرو
 به استثناي دوره پر IWW. اجتماعي شده بود

 که اعتصابات بزرگي را در ۱۹۱۰ – ۱۹۱۴تالطم 
رهبري کرد، نفوذ زيادي در » پاترسن«و » الرنس«

 .ميان اين کارگران نداشت
IWW طرح اتکا به کارگران رزمنده ناحيه غرب 

 کار اين کارگران باعث زندگي و. را در پيش گرفت
شده بود که توهمات بورژوائي و پيشداوري هايشان 

بودند که » خاک بکري«سريعا زدوده شود و بمثابه 
 به مبارزه IWW.  آلوده نشده بودAFLتوسط 

جويي، رزمندگي و سرعت عمل اين کارگران بياني 
اما خصلت فصلي و موقتي کار در . متشکل بخشيد

ي الوار بعالوه کمبود کار کشاورزي و کارخانه ها
بطور کلي، موجب شد که کارگران اين بخش ها 

بعالوه وابلي ها . بسوي مشاغل ديگر کشيده شوند
حزب سياسي نبودند و قادر نبودند همگوني 
ايدئولوژيک سياسي الزم براي حفظ کارگران در 

اين دو . فعاليت تشکيالتي ادامه دار را تامين کنند
کيب اعضا وابلي ها بسيار مسئله باعث شد که تر

طبق تخمين يکي از مورخين، در . متغير باشد
 ميليون نفر ۱،۳، ۱۹۰۵ – ۱۹۱۵فاصله سال هاي 

 بودند، ولي هيچ گاه تعداد اعضاي ثابت IWWعضو 
و دائمي آن در هر مقطع به حتي به يک دهم اين 

بديهي است که مبارزه عليه سرمايه . رقم هم نرسيد
 . ي متغيري آسان نيستداري بر چنين مبنا

به اين مفهوم و تنها به اين مفهوم مي توان 
را يکي از خصائل وابلي ها دانست و » بي ثباتي«

طبقه » بي ثبات تر«گفت که آنها خود را به اعضاي 
اما اين بهيچوجه به . کارگر متکي ساخته بودند

انتقادات رويزيونيستي از اين سازمان که اشکال 
IWWانستند که در تهيه طرح و  را در اين ميد

نقشه عمل ها و در اجراي فعاليت هايشان ثبات 
سرمايه داري بمثابه يک نظام ناديده گرفته بودند، 

 .تائيد نمي کند
 

 خدمات وابلي ها
 

خالصه کالم، حمايت و دفاع از نقاط قوت 
واقعي و خدمات وابلي ها در کنار جمعبندي از 

 . اشتباهات آنان بسيار اهميت دارد
وابلي ها براي طبقه کارگر تنها منادي رفرم 

بلکه ارائه دهنده يک شيوه . هاي معدود نبودند
نگرش جديد به جهان و گسست از برخي اصولي 
بود که ساليان سال در گوش کارگران خوانده شده 

مضاف بر اين وابلي ها اين نگرش جديد را در . بود
 که ديگران دميان اقشاري از طبقه کارگر بردن

فراموششان کرده بودند، اقشاري که اتفاقا بخاطر 
موقعيت و تجربه شان تشنه يک خط انقالبي و 

 IWWهنگامي که . يک سازمان انقالبي بودند
چنين خطي را به آنان عرضه کرد، انرژي توده ها 

رها شد و نيرويي را برانگيخت که الهام بخش 
ميليونها انسان شد و ريشه هاي نظام را به لرزه 

 .کنداف
IWW در پايان جنگ جهاني اول باالي 
 اين کارگران را IWW.  نفر عضو داشت۱۲۰۰۰۰

به ايده ها .  سازماندهي کردحاددر پروسه مبارزات 
و اهداف وابلي ها زندگي بخشيد و آنها را تبديل 

جسارت و سازش . به بيانيه ها مشخص کرد
ناپذيري آنان، وسعت ديد انقالبي شان که بغايت با 

 و جناح راست AFL گام به گام و زبونانه روش
سوسياليستها و ساير رفرميستها تقابل داشت، 
باعث شد که نفوذشان در ميان طبقه کارگر بسيار 

 .فراتر از تعداد اعضاشان باشد
 از لحاظ ايدئولوژيک کارگران را IWWباالخره 

به مصاف طلبيد، به آنان جرئت داد تا از 
. هنه گسست کنندپيشداوري ها و معيارهاي ک

هدف وابلي ها اين بود که نطفه جامعه نوين در 
اين ايده عمدتا . درون جامعه کهنه بوجود آورند

 از نقش و جايگاه IWWريشه در درک نادرست 
اتحاديه هاي صنعتي داشت که به نظر آنان مي 
توانستند کارگران را در انهدام سرمايه داري 

يائي نيز وابلي ها تفکرات اتوپ. رهبري کنند
داشتند و فکر مي کردند که در جامعه اي که 
تحت سلطه سرمايه و دولت سرمايه دار قرار دارد 
مي توان جزاير سوسياليستي يا سازمان هاي 

اما به يک معني، نوع . اقتصادي تعاوني برپا داشت
زندگي شان، روح سرودهاشان و کال فضاي 

بود، » جشن ستم ديدگان«مبارزاتشان که بيان 
بلور جنبه هائي از جامعه نوين در درون جامعه ت

 . بودپوسيده سرمايه داري
 از نقاط يري و درس گيه انقالبيبا الهام از روح

ر يفه خطي توان در راه وظي ها ميقوت و ضعف وابل
 واقعا ي برپا داشتن جنبش کارگريعني يکنون
 . گام برداشتيانقالب

 
 توضيحات

 
 ها بعد از ي وابلم، سقوطي که ذکر کرديليبدال) ۱

ن، يبا وجود ا. ع بوديار سري بسيجنگ اول جهان
ک ي که کم کم به يالت کوچکيآنها بمثابه تشک

ت يست بدل شد به موجودي ضد کمونيسکت کنار
 يستيکاليآنها هنوز از نظرات سند. خود ادامه دادند
 دست يه بزرگ صنعتيک اتحاديو اعتقاد به 
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 » ؟بايد كردچه «ائي بر فصل چهار كتاب يادداشته

 هائي ازـدرس

  »ردـد كـايـه بـچ«                     
 دهي ـازمانـبراي س                                                               

 
 چند توضيح مقدماتي

 »سوسيال دموكراسي«ـ در اين اثر منظور از  ١
در زمان . همان جنبش كمونيستي است

انترناسيونال دوم كمونيستها خود را سوسيال 
پس از رويزيونيست و خائن . دموكرات ميخواندند

شدن انترناسيونال دوم لنين به كمونيستها پيشنهاد 
از آن پس . داد كه ديگر از اين واژه استفاده نكنند

سوسيال «در جنبش كمونيستي بين المللي 
رويزيونيست  به كساني اتالق ميشود كه »دموكرات

و احزاب سوسيال دموكرات . و رفرميست هستند
اروپا مانند حزب  سوسيال دموكرات آلمان و حزب 
سوسياليست فرانسه اخالف همان انترناسيونال دوم 
هستند كه تبديل به بخشي از هيئت حاكمه 

 .امپرياليستي اين كشورها شدند
 »سازمان انقالبيون«در اين اثر منظور از  ـ ٢

و منظور از . زمان انقالبيون كمونيست استهمان سا
و نه .  همان انقالبيون كمونيست است»انقالبيون«

 .بطور عام انقالبيون
 کليه عبارات و جمالتي که با گيومه – ۳

» چه بايد کرد؟«مشخص شده اند همگي از کتاب 
 . نقل شده اند– منتخب آثار لنين بفارسي -

■ 
وشن در اين فصل از كتاب، لنين پس از ر

كردن مضمون فعاليت سياسي يك حزب پيشاهنگ 
كمونيستي به مسائل سازماني يا تشكيالتي 

او تاكيد ميكند كه چنين سازماني  بايد . ميپردازد
يك سازمان متمركز و متشكل از  انقالبيون حرفه 

چنين سازماني با سازمان گل و گشاد . اي باشد
مربوط به مبارزات اقتصادي كه داراي اهداف 

منظور لنين از .دودي است متفاوت استمح
كه در انجام   انقالبيوني است»انقالبيون حرفه اي«

وظايف انقالب و مبارزه با پليس سياسي تعليم 
 .يافته اند و آماتور نيستند

در فصلهاي قبل لنين ديد محدود اكونوميستها 
اكونوميستها وظايف . از مبارزه سياسي را نقد ميكند

 كارگر و حزب طبقه كارگر را گسترده سياسي طبقه
لنين ميگويد . به مبارزه اقتصادي تقليل ميدادند

اين ديد محدود از وظايف سياسي باعث ميشود كه 
. ديد محدودي از مسائل سازماني نيز داشته باشند

چگونگي سازمان هر . علت آن هم واضح است«
موسسه اي را طبيعتا و ناگزير مضمون فعاليت آن 

 ».ندموسسه معين ميك
لنين به نقد اشكال بدوي و اوليه سازماني كه 

او ميگويد . در جنبش كمونيستي رايج بود ميپردازد
كه جنبش كمونيستي بدليل جواني و بي تجربگي 

 و پراكنده كار »آماتور«در زمينه سازماني بسيار 
 »بيماري رشد«لنين ميگويد اين مسئله . است
مونيستها  باعث اتالف انرژي ك»بيماري«اين . است

و عالوه بر اتالف انرژي، بدوي كار كردن . ميشد
محافل كمونيستي مرتبا باعث ضربه خوردن و 
منهزم شدن نيروهاي آنها توسط پليس تزاري 

اكونوميستها هيچ ايرادي به اين . ميشد
ديدند و آنرا   و پراكنده كاري نمي»آماتوريسم«

به همين خاطر مانعي بودند در . تقديس ميكردند
جنبش كمونيستي استحکام ابل درمان بيماري و مق

به همين دليل لنين . در مقابل ضربات پليس تزاري
اين انحراف و تقديس عقب  مجبور شد به مبارزه با

 و فعالين كمونيست رابه مبارزه ،ماندگي دست بزند
 .با اين عقب ماندگي برانگيزاند

 
 بخش اول 

 » خرده كاري چيست؟«
 

خرده کاري «پرسد در اين بخش لنين مي 
الزم به تذكر است كه مترادف كلمه (» چيست؟

خرده كاري در نسخه انگليسي چه بايد كرد، 
او مثال محافل ). آماتوريسم يا بدوي بودن است

مبارز كم تجربه و تازه كار را ميزند كه خيلي زود 
لنين ميگويد علت ناكامي فوري و . ضربه ميخورند

 يا »مليات جنگيع«كامل اين محافل آن است كه 
 منظم براي يك اينتيجه نقشه «فعاليتهاي آنها 

مبارزه طوالني و سرسخت نيست كه قبال برآورده و 
به تدريج تهيه شده باشد بلكه صرفا نتيجه رشد 
خودبخودي كاري بوده كه طبق سنن موجوده در 

و نيز علت آن اين . محافل انجام مي شده است
شه همه فعالين است كه بالطبع پليس تقريبا همي

عمده جنبش محلي را كه از همان زمان دانشجوئي 
 ميشناخت و فقط در »شناسانده بودند«خود را 

انتظار لحظه كامال مناسب براي به دام انداختن 

آنان بود و براي آنكه پرونده جرم محسوسي در 
دست داشته باشد عمدا به محفل فرصت ميداد تا 

ار خود را توسعه به قدر كفايت رشد نموده دامنه ك
دهد و هميشه چند نفر از اشخاصي را كه به 

 »كبوتر پر قيچي«حالشان وقوف داشت بعنوان 
اين اصطالح تكنيكي است و بطوريكه من اطالع (

دارم هم از طرف ما و هم از طرف ژاندارمها استفاده 
چنين جنگي را . عمدا باقي ميگذاشت) ميشود

 بدست بر ضد نميتوان با لشگر كشي دهقانان چماق
 ».ارتش امروزي مقايسه ننمود

در نتيجه ضربات از تعداد انقالبيون وارد به 
عمل كاسته ميشد و توده هاي جان به لب رسيده 
اي كه به مبارزه بر ميخاستند از رهبران سياسي 

و . از ادامه كاري خبري نبود. خويش محروم بودند
محافل جديد از جواناني تشكيل ميشد كه ناآماده 
بودند، در مسائل تئوري، سياست و سازماني 

منظور (تاالنها  ... «.محدودنگر بودند
چنان زود به زود تكرار ميشد و ) دستگيريهاست

چنان توده وسيعي از افراد را در بر ميگرفت و 
طوري محفلهاي محلي را از بين ميبرد كه توده 
كارگر به تمام معني كليه رهبران خويش را از 

هيچگونه ادامه كاري و ارتباطي  ... دست ميداد
پراكندگي حيرت . نميتوانست در كار برقرار شود

انگيز ميان فعالين محلي، تصادفي بودن تركيب 
محافل، عدم آمادگي و نزديك بيني در مسائل 
تئوري، سياسي و سازماني نتايج ناگزير شرايط 

كار بجائي رسيد كه كارگران در . مشروحه فوق بود
بعلت عدم وجود مقاومت و نبودن پاره اي نقاط 

پنهانكاري كافي در بين ما، اعتمادشان از 
روشنفكران سلب ميشود، از آنها دوري ميجويند و 

روشنفكران با ناسنجيدگي زياده از حدي : ميگويند
 ».كارها را خراب ميكنند

لنين از گزارش يكي از فعالين چنين نقل 
خالصه كالم اينكه رشد جنبش  ... « :ميكند

كارگري بر رشد و  تكامل سازمانهاي انقالبي پيشي 
محفلهاي جدا جدا و انقالبيون گرد آورده  ... ميگيرد

نشده اند، متحد نيستند، و يك سازمان واحد، قوي 
و با انظباطي كه قسمتهايش از روي نقشه تكميل 

 گزارش دهنده ...... شده باشند تشكيل نميدهند
رتست از ايجاد تاكيد ميكند كه اولين وظيفه عبا



١٩صفحه    ويژه اول ماه مهحقيقت        ۱۵  شماره
  ».اتحاد واقعي و انتخاب دقيق اعضا

 
 بخش دوم

 »خرده كاري و اكونوميسم«
 

درك محدود از : اكونوميسم، عبارتست از
وظايف سياسي نقش و تئوري ماركسيسم  و 

 بطور »؟چه بايد كرد«لنين در اثر . كمونيستها
 .مفصل اين را تشريح ميكند

ن  لني»خرده كاري و اكونوميسم«در بخش 
ميگويد خرده كاري فقط به معناي بدوي كار كردن 

بلكه بطور كلي به معناي . نيست) يا ناآمادگي(
محدود . محدود ديدن دامنه فعاليت انقالبي است

ديدن دامنه فعاليت انقالبي يك سازمان انقالبي 
يعني وظايف آنرا در حد پيش برد مبارزات 

اي اقتصادي يا مبارزه در راه نزديك ترين خواسته
لنين ميگويد وقتي انقالبيون، وظايف . سياسي ديدن

انقالبي را در همين محدوده ببينند و خود را براي 
عملي كردن وظايف سياسي و جنگي  دامنه دار 
طبقه كارگر آماده نكنند نيازي به يك سازمان 

براي اينكار هيچ احتياجي به ايجاد «. انقالبي ندارند
ون كه پرولتاريا را يك سازمان پرو پا قرص انقالبي

براي مبارزه استوار و سرسخت پرورش دهد، 
 محدود ديدن وظايف انقالبي الجرم به ».نيست

با چنين . محدود ديدن وظايف سازماني ميانجامد
محدوديتي سازمان خوبي از انقالبيون بوجود 

لنين ميگويد نخستين و ضروري ترين . نخواهد آمد
ماني از وظيفه عملي عبارتست از ايجاد ساز

انقالبيون كمونيست كه قادر به تامين انرژي براي 
اما . پايداري و ادامه كاري در مبارزه سياسي باشد

اكونوميستها اين وظايف سياسي دامنه دار و وظايف 
وظايف . سازماني منطبق بر آن را تحقير ميكردند

 »غير قابل درك«سياسي را براي توده ها 
 متشكل از انقالبيون سازمان انقالبي كه. ميخواندند

حرفه اي باشد و پيشواي مبارزات سياسي طبقه 
 و »محسوس«كارگر باشد را سازماني دور از منافع 

 مبارزه روزمره توده ها و خارج از »مشخص«
آنها مرتب دم از . دسترس توده ها ميدانستند

 ميزدند ولي از درك اين مهمترين وظيفه »عمل«
نخستين و «: لنين ميگويد. عملي عاجز بودند

ايجاد سازماني از : ضروري ترين وظيفه عبارتست از
انقالبيون كه قادر به تامين انرژي، پايداري و ادامه 

آنها واژه » .كاري در مبارزه سياسي باشد
 را با تحقير بر زبان ميراندند و محدود »تئوريسين«

نگري به وظايف و عقب ماندگي در انجام وظايف را 
در عمل نشان «و . يدندنام  مي»شم زندگي«

ميدادند كه نزديكترين وظايف عملي ما را نفهميده 
 لنين ميگويد اين هيچ نيست مگر تجليل از ».اند

عقب ماندگي تئوريكي و سازماني جنبش روسيه و 
مانند آن است كه در مراسم تشييع جنازه، يكي داد 

خداوند به كارتان بركت بدهد و هر چه ببريد : بزند
 .تمام نشود

يكي ديگر از استداللهاي اكونوميستها براي رد 
اين وظايف سياسي و سازماني كه لنين پيش 
ميگذارد اين بود كه جنبش كمونيستي برجستگاني 

 .دست داده استاز داشت كه چند دهسال قبل را 

لنين اين را نيز تسليم شدن در مقابل شرايط عقب 
ه اين شما ب«: او ميگويد. ماندگي و ناآمادگي، ميداند

باليد كه اهل عمليد اما واقعيتي را كه بر هر  مي
بينيد  نمي. بينيد پراتيسين روس معلوم است نمي

كه نه فقط انرژي يك محفل بلكه حتي انرژي يك 
شخص جداگانه نيز قادر است چه اعجازي در كار 

يا شايد شما خيال ميكنيد كه در . انقالبي بروز دهد
مانند آنهائيكه در جنبش ما نميتوانند برجستگاني 

لنين اين را در ( گذشته ۷۰ سالهاي دهه
وجود داشته باشند؟ چرا )  نوشته۱۹۰۱سال

نميتوانند؟ چون آمادگي ما كم است؟ ولي ما داريم 
آماده ميشويم، به آماده شدن ادامه مي دهيم و 

بخصوص همين اكنون انقالبي  ... آماده خواهيم شد
 انقالبيروس يعني آنكسي كه تئوري حقيقتا 

) بخوانيد ماركسيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم(
كه حقيقتا  رهنمون اوست، با اتكا به طبقه اي

انقالبي و خود بخود در حال بيدار شدن است، 
ميتواند باالخره ـ باالخره ـ كامال قد برافراشته و 

فقط چيزي كه . تمام زور پهلواني خود را بكار اندازد
هرگونه قصد ...  ت كهبراي اينكار الزم است اين اس

خوار شمردن وظايف سياسي و دامنه كار سازماني 
و خاطر جمع . ما مورد استهزاء و تحقير قرار گيرد

مثل اينكه همه اكونوميستها مـرد ( باشيد آقايان
 ( ». كه ما به اين منظور خواهيم رسيد)!بودند؟

 )عبارات داخل پرانتز از ماست
ظايف همانطور كه گفتيم اكونوميستها و

و به همين . سياسي انقالبيون را محدود مي ديدند
دليل ضرورت ايجاد يك سازمان مستحكم، متمركز 

و چون . و پيكار جوي انقالبيون را نمي ديدند
ضرورت داشتن چنين سازماني را نمي ديدند،  
مبارزه عليه پليس سياسي را تحقير ميكردند و عدم 

تبرئه مهارت جنبش كمونيستي در پنهانكاري را 
مثال به اين صورت كه، در شرايط رشد  .  مينمودند

جنبش خودبخودي توده ها، مبارزه عليه پليس 
اكونوميستها اين ! سياسي آنقدرها هم مهم نيست

استنتاجات لنين را قبول نداشتند چون بقول لنين 
نمي توانستند يا جسارت آنرا نداشتند كه عمق «

  ».تزهاي خود را تا آخر ببينند
همين بخش لنين به رابطه ميان سازمان در 

او . انقالبيون حرفه اي و جنبش كارگري ميپردازد
اينگونه كارگران، افراد متوسط توده، قادرند  :ميگويد

، بر ضد پليس و يدر اعتصاب، در مبارزه خيابان
ارتش انرژي و فداكاري عظيمي از خود نشان دهند، 

ام جنبش سرنوشت تم) و فقط آنها ميتوانند(قادرند 
ما را تعيين كنند، ـ اما الزمة مبارزه عليه پليس 
سياسي داشتن صفات مخصوصي است، اين مبارزه 

و تالش ما بايد نه .  مي خواهدانقالبيون حرفه اي
فقط اين باشد كه توده خواستهاي مشخصي را 

 بلكه عالوه بر آن بايد اين باشد كه »پيش بكشد«
 اين قبيل توده كارگران بطور روز افزوني از

سازمان  ...» پيش بكشد«انقالبيون حرفه اي نيز 
اين مبارزه را بايد اشخاصي كه بطور حرفه اي به 

طبق تمام قواعد «فعاليت انقالبي مشغول هستند 
 فراهم آورند لزوم فراهم نمودن سازمان اين »فن

مبارزه از اينكه اكنون توده خود به خود به مبارزه 
 لنين ».تجلب ميشود كمتر نشده اس

سازمان كمونيستي بايد اعضاء خود را «:ميگويد
آزموده كه  ...تعليم دهد و آنان را به انقالبيوني 

 »تعليماتشان از نظر حرفه اي كمتر از پليس نيست
 .تبديل كند

لنين تاكيد ميكند كه از ميان فعالين جديدي 
كه جنبش خودبخودي به ميدان مياورد بايد به 

 تعليم داد و »قالبيون حرفه ايان«تعداد روزافزوني 
 .در سازمان انقالبيون متشكل كرد

 
 بخش سوم 

 »سازمان كارگران و سازمان انقالبيون«
 
ر اين بخش لنين تفاوت ميان سازمان حرفه د

كارگران و سازمان انقالبيون حرفه ) يا صنفي(اي 
لنين . را روشن ميكند) يا سازمان كمونيستي(اي 

كونوميستها وظايف اين دو نشان ميدهد كه چگونه ا
سازمان را قاطي ميكنند و در عرصه سازماني نيز 
نوع اين دو سازمان را مخلوط كرده و التقاط بوجود 

لنين تاكيد ميكند كه سازمان كمونيستي . مياورند
به لحاظ تعداد بايد از افراد محدود، از كمونيستها 

 چه آناني كه از ميان طبقه كارگر و چه آناني كه از(
تشكيل ) ميان طبقات اجتماعي ديگر برخاسته اند

اما سازمان صنفي كارگران بايد از هر كارگري . شود
كه به لزوم اتحاد براي مبارزه عليه كارفرما و 

لنين وظيفه اوليه . حكومت پي ميبرد، تشكيل شود
و عمده را تشكيل سازمان انقالبيون حرفه اي قرار 

از پي ريزي محكم اگر ما كار را «: ميدهد و ميگويد
سازمان استوار متشكل از انقالبيون شروع كنيم، 
خواهيم توانست استواري جنبش را من حيث 
المجموع تامين نموده، هم هدفهاي سوسيال 
دموكراتيك را عملي سازيم و هم هدفهاي 
ترديونيوني را و اما اگر كار را از سازمان وسيع 
كارگري كه به اصطالح از همه بيشتر در 

و در عمل از همه بيشتر در ( توده باشد »ترسدس«
دسترس ژاندارمها بوده و انقالبيون را از همه بيشتر 

شروع كنيم، آنگاه ما ) در دسترس پليس قرار بدهد
نه اين هدف و نه آن ديگري هيچيك را عملي 
نخواهيم كرد، از خرده كاري خالص نخواهيم شد و 
با پراكندگي و اضمحالل دائمي خود فقط 

منظور (ديونيونهائي را از نوع زوباتف يا ازرف تر
) ترديونيونهاي زرد و ساخته حكومت و ليبرالهاست
 ».ميتوانيم بيش از همه در دسترس توده قرار دهيم

لنين بر درس آموزي از تجارب جنبش 
فكر سياسي  ... « :كمونيستي آلمان تاكيد ميكند

ة آلمانها اكنون بقدر كفايت تكامل يافته و اندوخت
كافي از آزمايش سياسي دارند تا به اين موضوع پي 
ببرند كه در جامعه كنوني براي هيچ طبقه اي اگر 

كار  ...  پيشواي با قريحه و استعداد»ده نفر«يك 
آزموده، از لحاظ حرفة خود آماده، در مكتب 
طوالني تعليم گرفته و با يكديگر هم آهنگ نداشته 

 ». بودباشد، مبارزة پايدار ممكن نخواهد
 :من جدا معتقدم كه ...« 
كه كار   ـ بدون سازماني استوار از رهبراني١

يكديگر را دنبال ميكنند، هيچگونه جنبش انقالبي 
 .نميتواند پايدار باشد

كه خود بخود به   ـ هر قدر دامنة توده اي٢



  ٢٠صفحه   ۱۵  شماره    ويژه اول ماه مهحقيقت                

مبارزه جلب ميشود و پايه جنبش را تشكيل ميدهد 
 همانقدر لزوم و در آن شركت ميورزد و سيعتر باشد

چنين سازماني موكدتر ميگردد و همانقدر اين 
زيرا همانقدر براي عوام ( سازمان بايد استوارتر باشد

فريبهاي مختلف آسانتر است كه قشرهاي عقب 
 )مانده را از راه بدر ببرند

 ـ چنين سازماني بايد بطور عمده عبارت ٣
 باشد از كساني كه بطور حرفه اي به فعاليت انقالبي

 .اشتغال داشته باشند
 ـ در يك كشور استبدادي هر قدر كه ما ٤

تركيب اعضاي چنين سازماني را محدودتر بگيريم 
تا جائي كه در آن تنها اعضائي شركت نمايند كه به 
طور حرفه اي به فعاليت انقالبي مشغول شده و در 
فن مبارزه عليه پليس سياسي آمادگي حرفه اي 

 اين »دام افتادن«قدر هم بدست آورده باشند، همان
 سازمان دشوارتر خواهد بود و

 ـ همان قدر هم هيئت تركيبي افراد، خواه از ٥
طبقه كارگر و خواه از ساير طبقات جامعه كه امكان 
شركت در اين جنبش را داشته باشند و بطور فعال 

 ».در آن كار كنند، وسيعتر ميشود
لنين تاكيد ميكند كه بر خالف سازمان 

ستي، اتحاديه هاي حرفه اي كارگران، كموني
محفلهاي خودآموزي كارگران و قرائت نشريه هاي 
غير علني، محفلهاي سوسياليستي و همچنين 
دموكراتيك در ميان كليه قشرهاي اهالي ميتوانند 
صفوف گسترده تر، شل تر، و كمتر پنهان، داشته 

سازمان كمونيستي بدون آنكه خصلت و . باشد
ود را فراموش كند، بايد هر آنجا وظايف گسترده خ

كه الزم است، براي پيشبرد سطوح گوناگوني از 
مبارزه، به شكل گيري انواع محافل و سازمانهاي 
توده اي، يا تجمعات غير رسمي، كمك كند و با 
آنها داراي رابطه باشد، آنها را هدايت كند بدون 

هر . آنكه آنها را با سازمان انقالبيون مخلوط كند
 رابطه ميان اينها درست برقرار شود به آينه

استواري جنبش كمونيستي من حيث المجموع 
 .كمك ميكند

لنين هشدار ميدهد كه رابطه ميان سازمان 
مخفي و جنبشهاي توده اي كمابيش علني بايد 
بگونه اي برقرار شود كه دشمن از طريق جنبشهاي 
كمابيش علني به درون سازمان مخفي نفوذ نكند و 

 رد گرفتن از جنبشهاي علني به تشكيالت يا با
 .مخفي كمونيستي دست پيدا نكند

در اين بخش لنين طرق صحيح تشكيل 
و توده اي در شراط ) صنفي(سازمانهاي حرفه اي 

استبداد را هم مورد بحث قرار ميدهد كه بسيار 
وجود «: بطور خالصه اينطور ميگويد. آموزنده است

ارگران كامال هستة كوچك بهم پيوسته اي از ك
مطمئن، آزموده و آبديده، كه در نواحي عمده داراي 
اشخاص مطمئني بوده و بر طبق قواعد پنهانكاري 
كامل با سازمان انقالبيون مربوط باشد كامال ميتواند 
با استفاده از مساعدت كامال وسيع توده بدون 
داشتن هيچگونه صورت رسميتي، كليه وظايفي را 

رفه اي است انجام دهد و كه بر عهده سازمان ح
بعالوه آنچنان كه مطلوب سوسيال دموكراسي است 

فقط بدينوسيله است كه ميتوان عليرغم . انجام دهد
تمام ژاندارمها به تحكيم و توسعه جنبش حرفه اي 

و نه جنبش حرفه اي ساخته (سوسيال دموكراتيك 
 ».نائل گرديد) دست حكومت و ليبرالها ـ از ما

 
 چهارمبخش 

 »منه فعاليت سازمانيدا«
 

در اين بخش لنين به بررسي نيروهاي جنبش 
انقالبي و چگونگي استفاده درست از نيروهاي آنها 

لنين ميگويد موقعيت باريك و گذرنده ء . ميپردازد
: جنبش ما را با اين كلمات ميتوان فرموله نمود

آدم فراوان است . آدم نيست و  آدم فراوان است«
گر و هم قشرهاي بيش از چونكه هم طبقه كار

پيش مختلف جامعه هر سال بطور روزافزوني از 
بين خود اشخاص ناراضي، مايل به اعتراض و 
كساني را بيرون ميدهند كه آماده اند هر چه از 
دستشان بر ميايد به مبارزه بر ضد حكومت مطلقه 

در عين حال آدم نيست  ... مساعدت نمايند،
ايان سياسي وجود چونكه رهبر وجود ندارد، پيشو

ندارند، اشخاص داراي قريحه تشكيالتي وجود 
ندارند كه قادر باشند موجبات چنان فعاليت 
پردامنه و در عين حال واحد و هم آهنگي را 
فراهم نمايند كه در سايه آن بتوان از هر قوه ولو 

 ».جزئي استفاده نمود
براي ساختن چنين تشكيالتي لنين تاكيد 

كارگري وظيفه عمده ميكند كه در جنبش 
سازماني عبارتست از يافتن كارگران پيشرو و 
تربيت آنان به مثابه يك انقالبي كمونيست 

اين واقعيت گواه  ...«: متشكل در سازمان  انقالبي 
بر آنستكه نخستين و مبرم ترين وظيفه ما اين 
است كه به پرورش كارگران انقالبي كه از لحاظ 

وشنفكران انقالبي فعاليت حزبي در همان سطح ر
بنابراين دقت و توجه  ... قرار دارند كمك نمائيم

عمده بايد بدان معطوف گردد كه كارگران را تا 
سطح انقالبيون ارتقاء دهيم، نه اينكه آنطور كه 

توده «اكونوميستها مايلند، خودمان حتما تا سطح 
 تنزل »كارگران ميانه حال«سطح  ...  و يا»كارگر
كارگر انقالبي براي آنكه كامال آماده ... » « .نمائيم

از اينرو . كار خود گردد بايد انقالبي حرفه اي شود
اين گفته ب ـ اف صحيح نيست كه چون كارگر 

 ساعت و نيم در فابريك سرگرم كار است ١١
بجز (بنابراين در مورد ساير وظايف انقالبي

ناچار سنگيني عمده كار بر دوش قواي «) تبليغات
 اين ».ي روشنفكران خواهد افتادبينهايت جزئ

 صورت نميگيرد، بلكه »ناچاري«بهيچوجه از روي 
علت آن عقب ماندگي ماست، زيرا كه ما به وظيفه 

وظيفه ما عبارت از اين است . خود پي نبرده ايم
كه به هر كارگري كه داراي استعداد برجسته 
ايست ياري نمائيم تا بيك مبلغ حرفه اي، سازمان 

ج، توزيع كننده نشريه ها و غيره دهنده، مرو
 ».تبديل گردد

در اين مورد لنين باز هم به تجربه حزب 
فورا سعي ميكنند هر  ...«: آلمان اشاره ميكند

كارگر با استعدادي را در شرايطي قرار دهند كه 
استعدادهاي وي كامال رشد نموده و كامال بكار 

او را به مبلغ حرفه اي بدل ميكنند، : برده شود
از يك محل به ... عاليت وي را از يك فابريك ف

طريق او را  تمام كشور توسعه ميدهند و بدين
تشويق ميكنند تا ميدان عمل خود را وسيعتر 

او در حرفه خويش تجربه و چاالكي بدست . نمايد
مياورد، دايره معلومات و دانش خود را وسيعتر 
ميكند، پيشوايان برجسته سياسي نقاط ديگر و نيز 

زاب ديگر را از نزديك مشاهده ميكند، ميكوشد اح
كه خودش هم بهمان پايه برسد و معلومات محيط 
كارگري و ايمان و اعتقاد سوسياليستي خود را با 
آن تعليمات حرفه اي، كه پرولتاريا بدون آن 
نميتواند عليه صفوف كامال تعليم يافته دشمنانش 

 ... به مبارزه سرسخت اقدام نمايد، توام سازد
هنگاميكه ما داراي دسته هايي از كارگران انقالبي 
گرديم كه مخصوصا آماده شده  مكتب طوالني 

در حاليكه البته اين ( مبارزه را گذرانده باشند
ـ ) »مسلح به همه نوع اسلحه باشند«انقالبيون 

آنگاه ديگر هيچ پليس سياسي در دنيا نميتواند از 
يعني افرادي عهده آنها برآيد، زيرا اين دسته ها 

كه بيدريغ نسبت به انقالب وفا دارند از اعتماد 
بيدريغ وسيعترين توده هاي كارگر نيز بهره مند 

و اين گناه مستقيم ماست كه . خواهند شد
كارگران را خيلي كم به اين راه آموزش حرفه اي 

 مشترك اند »روشنفكران«انقالبي، كه در آن با 
 خود در باره  و با سخنان احمقانه»سوق ميدهيم«

 و چه چيزي »تودة كارگر«اينكه چه چيزي براي 
 »دسترس« و غيره در »براي كارگر ميانه حال«

در اين . به عقب ميكشيم است خيلي زياد آنها را
مورد نيز مانند ساير موارد دامنة محدود كار 
سازماني با محدود شدن تئوري و وظايف سياسي 

 چند كه هر( ما رابطه ي مسلم و الينفك دارد
هاي   و پراتيسين»اكونوميستها«اكثريت هنگفت 

 »).تازه كار آنرا احساس نميكنند
 

 پنجمبخش 
 »سازمان توطئه چيني و دموكراتيسم«
 

در اين بخش لنين بر روي جنبه پنهانكاري 
آن زمان . يك سازمان انقالبي تاكيد ميكند

اكونوميستها، لنين را متهم به داشتن خط مشي 
انقالبيون خرده بورژوا ( ليا يا نارودنيكينارودنايا وو

 تروريستي جدا از توده ةكه داراي خط مشي مبارز
واقعيت آن است كه هيچكس به . ميكردند) بودند

انداز لنين انحرافات خط مشي نارودنيكي را آشكار 
نكرد و هيچكس به اندازه او يك مبارزه اصولي عليه 

ه دليل با اين حال اكونوميستها ب. آن پيش نبرد
خط رفرميستي خود چنين اتهامي را به لنين 

زيرا لنين بر خالف اكونوميستها طرح يك  . ميزدند
سازمان انقالبي با وظايف سياسي انقالبي را پيش 
ميگذارد و بر فشرده، متمركز و مخفي بودن سازمان 

و خاطرنشان ميكرد كه هر . انقالبي تاكيد ميگذارد
در  فكر مبارزه جدي ا خط مشي انقالبي، اگر حقيقت

باشد، بدون يك چنين سازماني كارش را از پيش 
 .نميبرد

يك چنين سازمان مستحكم «: لنين ميگويد
انقالبي از لحاظ شكل خود در يك كشور استبدادي 

 هم ناميده شود »توطئه چيني«ميتواند سازمان 
 يا پنهانكاري »كنسپيراسيون«زيرا واژه فرانسوي 
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  است و پنهانكاري »ئهتوط«معادل واژه روسي 

. براي چنين سازماني نهايت لزوم را دارد
پنهانكاري به درجه اي شرط الزم يك چنين 

مانند عده ( سازماني است كه تمام شرايط ديگر
بايد به ) اعضا، گزين كردن آنان، وظايف و غيره

بنابراين ترس از اين . شرط مذكور وفق داده شود
ميخواهيم سازمان اتهام كه ما سوسيال دموكراتها 

توطئه چيني بوجود آوريم، بزرگترين ساده لوحي 
براي هر دشمن اكونوميسم بايد اين . خواهد بود

اتهام مانند اتهام به پيروي از خط مشي ناردنايا 
 ».وليا خوش آيند باشد

در اين بخش لنين روشن ميكند كه يك 
سازمان انقالبي كمونيستي نميتواند با سبك كار 

و اتخاذ چنين .  پيش برود»سي وسيعدموكرا«
روشي كامال آنرا در مقابل دشمن شكننده 

يگانه اصل جدي سازماني براي كاركنان «. ميكند
پنهانكاري بسيار، : جنبش ما بايد عبارت باشد از

گزين كردن بسيار دقيق اعضاء، و آماده نمودن 
هر گاه اين صفات موجود . انقالبيون حرفه اي
هم تامين خواهد بود كه از باشد، چيز ديگري 

 باالتر است و آن اعتماد كامال »دموكراتيسم«
و اين موضوع . رفيقانه در بين انقالبيون است

براي ما ضرورت قطعي دارد، زيرا در روسيه ما 
نميتوان نظارت دموكراتيك همگاني را جايگزين 

 ».آن ساخت
 

 ششمبخش 
 »كار محلي و كار سراسري«

 
تشريح خصلت عقب در اين بخش لنين به 

مانده كار سازمانهاي محلي كه جدا جدا و بدون 
او . ارتباط با هم يك كار را تكرار ميكنند ميپردازد

منظور . تاكيد ميكند) مركزي( بر لزوم كار سراسري
لنين از كار سراسري آن است كه فعاليتهاي 
پراكنده و سازمانهاي محلي پراكنده بايد بر پايه يك 

ك نقشه واحد و تحت هدايت يك دورنماي واحد، ي
لنين براي مثال . سازمان مركزي واحد فعاليت كنند

 .نمونه انتشار نشريات محلي گوناگون را ميزند
مضرات پراكنده كاري بطور خالصه اينگونه 

همه دارند يك كار را تكرار ميكنند، بنابراين : است
همه دارند با سطح پائين . نيروها اتالف ميشود

اخبار، تجارب، دانش متمركز . يكنندسياسي كار م
نشده و دوباره ميان همه فراگير نميشود و بنابراين 
به نسبت تجربه اي كه كسب ميشود سطوح ارتقا 

از آنجا كه براي يك نيروي محلي تضمين . نمييابد
پايداري و استمرار كار مشكل است، فعاليتها در 

بنابراين كار محلي در . ميانه راه قطع ميشود
تي ميتواند مفيد باشد كه هماهنگ و هم صور

جهت و در تقسيم كار با سازمانهاي محلي ديگر و 
و اينكار شدني . بطور كل سازمان حزب باشد

نيست مگر اينكه يك خط واحد، يك نقشه 
مركزي، يك سازمان مركزي، يك رهبري مركزي 

 ■ .موجود باشد
 
 

 تقديم به زنان مبارز خاتون آباد  

 من زني معدن زادم   
 من زني معدن زادم 

 روي كپه اي زغال بدنيا آمدم
 بند نافم را با تيشه بريدند

 و نخاله ها لوليدمتوي خاكه ها 
  با پتك و مته و ديلم، بازي كردم
 و با انفجار و ديناميت بزرگ شدم
 مردي از تبار معدنكاران جفتم شد

 كودكي از جنس معدن زاييدم
 سي سال آزگار زغالشويي كردم

 و زخم معدن 
 تنها پس اندازيست كه دارم

 
 من زني معدن زادم

 پدرم زير آواري مدفون شد
 بالش خون باال آوردمادرم، توي غر

 خواهرم را چرخهاي واگني له كرد
 برادرم از نقاله پرت شد

و شوهرم را سم زغال خانه نشين 
 كرد

 
 يك عمر لقمه لقمه از دهنم زدم 

 و پشيز پشيز پس اندوختم 
 تا شايد يكتا پسرم

 وقتي بزرگ شد، كاره اي شود
 اما حاال، يك هفته است كه او،

مي هر كله سحر، شن كش بدوش 
 گيرد، 

 

 و پابپاي همساالن 
 در جستجوي كار، 

 را اميدوار » دهانه شيطان«راه 
 مي رود

  و غمگين مي آيد
اين كولبار فقر تنها ميراثي است 

 كه به او رسيد
 

 من زني معدن زادم
 ت و ديناميت بزرگ شدمبا بارو

 لهجه هاي سكوت را مي فهمم 
 رگه هاي عصيان را مي شناسم

 خوب مي دانم
  انفجاري در پيش است

 بگذار موسمش برسد
 وقتي كه زمزمه ها فريادي شد،

 خواهي ديد كه چگونه از 
 گيس هايم صدها فتيله مي سازم

 و از قلبم چخماق
 

 من زني معدن زادم 
 وطنم گهواره ام، كوچه ام، 

 معدن بود و بي شك گورم
 

ن بوليوي انكاراز ترانه هاي محلي معد
 ترجمه حسين درفكي 

  ١٣٦٢نشر امروز 
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 ونال يرناسخچه سرود انتيتار
رولتاريا و مردم پاريس قيام ، پ١٨٧١ مارس ١٨

مسلح جسورانه اي را برپا داشتند و كمون پاريس را 
اين نخستين رژيم پرولتري در . پايه گذاري نمودند

تاريخ بشر، نخستين تالش عظيم پرولتاريا جهت 
سرنگوني بورژوازي و استقرار ديكتاتوري پرولتاريا 

كمون پاريس بواسطه تهاجم سخت و سركوب . بود
جالد و همكاري بيسمارك شكست " تي ير"خونين 

: اما همانگونه كه ماركس خاطر نشان ساخت. خورد
طلوع انقالب " مارس ١٨جنبش افتخار آفرين 

عظيم اجتماعي بود كه بشر را براي هميشه از رژيم 
 .طبقاتي رها ميسازد

اعضاي كمون پاريس مقاومت شديداً قهرمانه "
 خارجي از اي در مقابل دشمنان طبقاتي داخلي و

در آن هفته خونريزي، خيابانها از . خود نشان دادند
جسد پوشيده بود و لخته هاي خون در هر كجاي 

پيگرد و كشتار تا اوائل ژوئن ادامه . پاريس موج ميزد
 مه اعالم كرد ٣٠يك روزنامه ورسائي بتاريخ . داشت

اما . كه اوژن پوتيه دستگير شده و بقتل رسيده است
در ميانه غرش .  در اختفا بسر ميبرددر واقع، شاعر

گلوله و آتش، زير بار تهديد مرگ، زمانيكه پشت 
پنجره گاريهاي حامل اجساد قربانيان عبور ميكرد، 
شاعر پرولتر بزرگ ما در روزهاي نخستين ژوئن در 

و بي آنكه تزلزل يا روحيه . حومه پاريس بسر ميبرد
بندي باختگي در او راه يابد، تجربه شكست را جمع

ميكرد و احساسات جوشانش را به كلمه تبديل 
: مينمود تا شعري فوق العاده و الهامبخش بسرايد

شعر از اراده استوار بردگاني كه تاريخ ". انترناسيونال"
را آفريدند و ايمان به پيروزي حتمي امر كمونيسم 

: پيش بيني ميكرد كه" انترناسيونال. "آكنده شد
را بيابد، انترناسيونال بگذار هر چيز مكان خود "

پوتيه با سرودن شعر خود، ." ميبايد نژاد بشر گردد
بناي يادبود فناناپذيري را براي اعضاي كمون پاريس 

، فراخوان "انترناسيونال"برپا داشت، و در عين حال 
قهرمانان كمون به آيندگان بود كه انقالب را تا به 

 .آخر به پيش برند
بعد از مرگ پوتيه، ، شش ماه ١٨٨٨در ماه ژوئن 

براي نخستين بار شعر انترناسيونال را " پي ير دوژيته"
اين كارگر و آهنگساز فرانسوي از روح . خواند

بازبيني تجربه تاريخي . انترناسيونال بشوق آمد
جنبش كارگري، او را بفكر خيلي چيزها انداخت ـ 
وفاداري پوتيه و توده ها به ماركسيسم و خواستشان 

، زندگي پوتيه، صحنه هاي نبرد كمون به كمونيسم
پس .  بازگشته است١٨٧١گوئي بسال كبير ... پاريس

شب هنگام، كار آهنگ گذاشتن بروي انترناسيونال را 
دوژيته تمام شب را كار . با ارگ ساده اش شروع نمود

كرد و وقتي وظيفه اش به انجام رسيد كه خورشيد از 
 .شرق طلوع كرده بود

هنگساز در يك گردهمآئي از ، آ١٨٨٨در ژوئيه 
سوي روزنامه فروشان شهر ليل،نخستين اجراي كر 

از آن پس، انترناسيونال . انترناسيونال را رهبري نمود
در تمام فرانسه و جهان اشاعه يافته و به صالي نبرد 

 .پرولتاريا و كارگران همه كشورها بدل گشته است

                                          
 زندگي اوژن پوتيه

 
اوژن پوتيه شاعري انقالبي بود 
كه شعر انترناسيونال را در فرداي 

 ١٨٧١شكست كمون پاريس بسال 
كمون پاريس نخستين تالش . سرود

طبقه كارگر براي كسب قدرت 
حال اين شعر به . بحساب ميآمد

رود كارگران آگاه در تمامي كشورها س
 سال بعد از ٢٥. بدل گشته است

مرگ پوتيه، لنين مطلب ذيل را در 
 .مورد اين شعر و سراينده اش نگاشت

 ـ ١٩١٢نوامبر سال گذشته ـ "
مصادف بود با بيست و پنجمين سال 
درگذشت كارگر و شاعر انقالبي 

او سراينده شهر . فرانسوي، اوژن پوتيه
: ، است"انترناسيونال"لتري، مشهور پرو

 ...."اي داغ لعنت خورده! برخيز"
اين شعر به تمامي زبانها ـ اعم از 
اروپائي و غيراروپائي ـ ترجمه شده 

وقتي دست سرنوشت، يك . است
كارگر آگاه را به نقطه اي از جهان 
پرتاب ميكند كه او خود را در آنجا 
بيگانه، ناآشنا به زبان، بدون دوست، 

 كشور خود مييابد، او ميتواند دور از
رفقا و " انترناسيونال"با ترنم آشناي 

 .دوستانش را پيدا كند
كارگران همه كشورها، اثر رزمنده 
پيگير و شاعر پرولتر را بتصويب 

 سرود انترناسيونال
 

 اوژن پوتيه
  

 دنياي فقر و بندگي برخيز اي داغ لعنت خورده
 به جنگ مرگ و زندگي شوريده خاطر ما را برده

  كهنه جهان جور و بند بايد از ريشه براندازيم
 چيز گردندهيچ بودگان هر و آنگه نوين جهاني سازيم

  
 آخرين رزم ما  استجدالروز قطعي 

 )٢(نژاد انسانها  انترناسيونال است
  

 خدا، نه شه نه قهرمان برما نبخشند فتح و شادي
 در پيكارهاي بي امان با دست خود گيريم آزادي

 نعمت خود آريم به كف تا ظلم از عالم بروبيم
 تا وقتيكه آهن گرم است دميم آتش را و بكوبيم 

  
 آخرين رزم ما  استجدالز قطعي رو

 )٢(نژاد انسانها  انترناسيونال است
  

 اردوي بيشمار كار تنها ما توده جهانيم
 نه كه خونخواران غدار داريم حقوق جهانباني

 بر رهزنان و دژخيمان غرد وقتي رعد مرگ آور 
 تابد خورشيد نور افشان در اين عالم بر ما سراسر

  
  رزم ماآخرين  استجدالروز قطعي 

 )٢(نژاد انسانها  انترناسيونال است
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 .رسانده و آنرا به شعر جهاني پرولتاريا بدل ساختند

بهمين ترتيب كارگران همه كشورها اينك بر 
همسر و دختر وي . رج مينهندخاطره اوژن پوتيه ا

هنوز در قيد حياتند و با تنگدستي روزگار 
سراينده انترناسيونال نيز همه عمر را به . ميگذرانند

 در پاريس ١٨١٦ اكتبر ٤او بتاريخ . مسكنت گذراند
 ساله بود كه نخستين ترانه اش را ١٤. متولد شد

بسال . نهاد!" زنده باد آزادي"سرود و بر آن عنوان 
 او بمثابه يك جنگجو در سنگر نبرد عظيم ١٨٤٨

 ."كارگران عليه بورژوازي قرار داشت
پوتيه در خانواده اي فقير تولد يافت و تمام 

او نخست بعنوان كارگر بسته . عمر را در فقر گذراند
بند و سپس قالب ريز كارگاه، قوت اليموتش را 

 .تامين ميكرد
بزرگ  به بعد، او به تمامي وقايع ١٨٤٠از سال 

در حيات فرانسه با شعر پاسخ گفت، آگاهي را در 
ميان عقب ماندگان برانگيخت، كارگران را به اتحاد 
فراخواند و بورژوازي و حكومت بورژوائي فرانسه را 

 .بزير شالق كشاند
، پوتيه )١٨٧١(در روزهاي كمون كبير پاريس 

 ٣٣٥٢ راي، ٣٦٠٠از . به عضويت كمون انتخاب شد
او در فعاليتهاي نخستين . شتراي نصيب وي گ

 .حكومت پرولتري يعني كمون شركت جست
سقوط كمون، پوتيه را مجبور كرد به انگلستان 

او شعر مشهور . بگريزد و سپس به آمريكا برود
، فرداي شكست ١٨٧١انترناسيونال را در ژوئن 
 .خونين ماه مه، سروده است

كمون درهم شكسته شد اما انترناسيونال پوتيه، 
ده هاي كمون را در سراسر جهان اشاعه داد و اين اي

 .اين ايده ها زنده تر از هر زمان ديگر گشته است
از كارگران "، پوتيه در تبعيد شعر ١٨٧٦بسال 

پوتيه در اين . را سرود" آمريكا به كارگران فرانسه
شعر زندگي كارگران را زير يوغ امپرياليسم، فقر، 

استوار آنان به كار كمرشكن، استثمار و اعتماد 
 .پيروزي فردا را تصوير كرده است

 سال از كمون ميگذشت كه پوتيه به ٩فقط 
. پيوست" حزب كارگران"فرانسه بازگشت و به 

.  منتشر شد١٨٨٤نخستين جلد ديوان وي بسال 
در سال " ترانه هاي انقالبي"جلد دوم تحت عنوان 

 . بچاپ رسيد١٨٨٧
ر شاعر بعد شماري از ترانه هاي ديگر اين كارگ

 .از مرگ وي منتشر گرديد
، كارگران پاريس جسد اوژن ١٨٨٧ نوامبر ٨

، محل دفن "پر الشز"پوتيه را به گورستان 
پليس با سبعيت . كمونارهاي اعدامي، حمل كردند

به جمعيت حمله برد تا پرچم سرخ را بزور از 
جمعيتي گسترده در مراسم . دستشان خارج سازد

از هر طرف فرياد . ه بودتشييع جنازه شركت جست
 .بگوش ميرسيد!" زنده باد پوتيه"

اما از خود يادگاري بجاي . پوتيه در فقر مرد
. نهاد كه ماندگارتر از هر اثر آفريده دست بشر است
. پوتيه يكي از بزرگترين مروجين ترانه ساز بود

وقتيكه او نخستين ترانه اش را سرود، شمار 
.  ده نفر ميشدكارگران سوسياليست حداكثر چند

اينك دهها ميليون پرولتر با شعر تاريخي اوژن 
 ■ .پوتيه آشنايند

 »گرانبهاترين داشتني«
 » ندیرویلت واسكار« از یشعر

 )١٩٨٥ مارس ٨(» كای آمریست انقالبیحزب كمون«ارگان » یكارگر انقالب«ه یبه نقل از نشر
 
  منین داشتنیگرانبهاتر 

  _ یبافتن_  ست یشباالپو
  از گواتماالی جادوئیتن پوش

 ن كمانی رنگیبا نقش
 ،ی و سرخ و نارنجیآب
 یز و صورتبس

 !یبیچه ترك
 !گوهر گون!یچه رنگهائ

 

 ش یشاپیآن پ
 ستاده اندیشش مخلوق شبح گونه ا

 والیمه هین_ مه انسان ین

 انبوه و یسوانی گرد، گیبا چشمان
 زانی آویگوشها

د یشا_  هر دست با چهار انگشت در
 ندی از افسانه هایبرگرفته ا

 ك كابوسی از یا كه خاطره ای
 .د واقعا وجود دارندیا شای

 آنسوتر، 
 نه امی سیبرو
  قلبمیرو

  نشستهیگربه كوچك سبز رنگ
 با چشمان سرخ
 . رنگارنگی كوه هایپنهان در البال

 
 ش منستید دهسال پیخر

 » كاستانگوی چیچ« در یاز بازار

 هسال بر تو چه گذشتهن دیدر ا
 ن كمان؟ ی بافنده رنگیا

 ای آیرها كرده ا
 ب و باغچه ها رای پر نشیتپه ها

 اپاس؟ ی آوارگان در چیبه قصد اردو
  كشندی میآنجا كه كودكانت گرسنگ

  رسانند؟ یو روز را با انتظار به شب م

 ید در شمار گمشدگانیا شای
 ار شكنجه و مرگیدر د
  یز استخوان گشته ا ایگر تلیكه د

 . نهانیده در گورهایپوس
 
ن كمانت را ی رنگید هم تن پوش هایشا

 یوداع گفته ا
دار كرده یب جهانگردان خریآنها را نص

 یا

 . خطوط و رنگهای در پیبا نگاه
 
 و تفنگ ی به تن دارینك شلوارید ایشا

 در دست
 ی جنگیت میه دزدان زندگیو عل
 .نتیه دزدان زمیعل

 
 اما پوشت باال

 امن است نزد من

 ت توستیگواه موجود
 !ی انقالبیا!  هنرمندیا!  زنیا

  مبارزه ات راایبافته 

 نیروشن و رنگ
 

 یشگوئین پین هشدار، درایدر ا
 :بیعنقر

 شش مخلوق شبح گونه 
 والیمه هین_ مه انسان ین

 ق و روشنی عمیبا چشمان
  سبزی و بچه گربه ا



  ٢٤صفحه   ۱۵  شماره    ويژه اول ماه مهحقيقت                

  ایرانی از جنبش كارگری تاریخسندیك 

  تبریزی و ماشین سازیالمیه مشترك كارگران تراكتور سازاع
 

 !كارگران و زحمتكشان ایران متحد شود

 
 !كارگران و زحمتكشان ایران

 
 و ماشین ی سازما كارگران كارخانه تراكتور

ن ین سال است كه در بدتریز چندی تبریساز
 ١٠ش از ی، روزانه بیط كار و زندگیشرا

 ین مكانها زندگیم، در بدتریده ایساعت رنج كش
ك ی شكم یبا حداقل دستمزد كه حت م ویكرده ا

 كرد خود و خانواده مان را به یر نمینفر را س
 .میزحمت نگاه داشته ا
سال كه هر روز آن ن چند یدر تمام مدت ا

 و یكتاتوریم دی گذشت رژیكسال میمان یبرا
كارگركش شاه و سرمایه داران زالو صفت 

ره جانمان را ی هر روز شی و خارجیداخل
چ ی كه هیده اند در حالیش مكیشتر از روز پیب

مان قائل نشده اند و هر وقت هم كه ی برایحق
 ،زه و اخراجیم با زور سر نیاعتراض كرده ا

 را در گلو یرانیحق طلبانه ما كارگران ا یصدا
ران ینكه طبقه كارگر ایخفه كرده اند و خالصه ا

 . ینه نان دارد، نه مسكن و نه آزاد
ن بار دست به اعتصاب ین امسال ما چندیدر هم
 خود را به گوش مقامات یم و خواستهایزده ا

 و ضد یم ضد كارگریمزدور كارخانه و رژ

م یدی به چشم خود دیلو. می شاه رسانده ایخلق
 برحق ما توجه كنند ی آنكه بخواستهایبجا

د و با یبازهم مثل دفعات قبل با وعده و وع
 كارخانه و ید و اخراج، با محاصره نظامیتهد
 یك مسلسل می با شلید به كشتار و حتیتهد

 خواستند صف متحد ما را درهم بشكنند و باز
 یدسوای و جهل و بیهم ما را در فقر و تنگدست

 …نگه بدارند
ن وضع نكبت بار یاگر باز هم ا! دوستان كارگر

م و با آن مبارزه یو طاقت فرسا را تحمل كن
گر یگر و با دیكدیم، اگر ما كارگران با یننمائ

م و به یزحمتكشان خلقمان دست اتحاد نده
م، همچنان در بند یزیمبارزه مشترك برنخ

ا  میلذا برا. م ماندی خواهیه روزیاسارت و س
ن یدر ا.  نمانده استی جز مبارزه باقیچ راهیه

ران بپا خاسته است تا از یط كه خلق ایشرا
د ما ی خود دفاع نمایاسی و سیحقوق مسلم صنف

 همه  جانبه خود را از یبانیت و پشتیز حماین
 كارگران، یمبارزه بر حق و عادالنه تمام

ن یان و محصلین، دانشجویكارمندان، معلم
 یوده و مادام كه به تمامران اعالم نمیا

مان جواب مثبت ندهند دست از یخواستها
 .م داشتیاعتصاب برنخواه

 
ن اتحاد ید پشت دشمنان خلق ما از ایبگذار

 !ران بلرزدیرنجبران و زحمتكشان ا
ان، مفت ی زورگویبگذار سرنگون گردند تمام
 !خوران، جاسوسان و نوكران

 
ن یماش و یله ما كارگران تراكتور سازین وسیبد

 تا ٥٧-٨-١٣خ ی اعتصاب خود را از تاریساز
 یمان اعالم می خواستهایبدست آوردن تمام

 : میدار
 .رانی در سراسر ایلغو حكومت نظام -١
ان یه زندانید و شرط كلی قی بیآزاد -٢
 .یاسیس
 یاسی و سی صنفین خواستهایتام -٣

ان، كارمندان و ین، دانشجویكارگران، معلم
 .محصلین سراسر كشور

انه مردم و ی وحشی كشتارهایقطع فور -٤
 .ری اخین كشتارهایمحاكمه و مجازات مسبب

 مزدوران ضد كارگر یه فوریاخراج و تنب -٥
 ی، بزمیس امور اداری رئیدیتائ. كارخانه

س حفاظت در ین رئی، سبكتكینیس كارگزیرئ
س یم زاده رئی، رحیكارخانه تراكتور ساز

ز یگر كارخانجات تبری و دین سازیحفاظت ماش
ن ی در كارخانه ماشیس امور اداری رئیراقو اش
 .یساز
 كه وجودشان یاخراج كارشناسان خارج -٦

 .ست با نظر كارگران و كارمندانی نیضرور
 یلغو قراردادها و منع ورود كاالها -٧

 .د كردی توان تولیران می كه در ایخارج
 یكاهایانحالل سازمان كارگران و سند -٨

 .وابسته به آن
 ی واقعیاكاهیه و سندیل اتحادیتشك -٩

 ما یت اجتماعیثی كه از حقوق و حیكارگر
 .دیكارگران دفاع نما

 در امور یعدم دخالت ماموران انتظام -١٠
 . كارخانه هایداخل
ن یمه و تامی به وضع نكبت بار بیدگیرس -١١

 . همهی برایدفترچه خدمات درمان
 . مشاغلیاصالح طرح طبقه بند -١٢
 ین كامل زندگیش دستمزدها تا تامیافزا -١٣

 ).متهایل باال رفتن سرسام آور قیبه دل(كارگران 
 یش حق مسكن به تمامیپرداخت و افزا -١٤

 ٧٠٠ افراد متاهل، ی تومان برا١٠٠٠كارگران 
 . افراد مجردیتومان برا

 ٢٤( در ماه یب دو روز مرخصیتصو -١٥
 ).روز در سال

د دستمزد همان یبت بایك روز غی هر یبرا -١٦
 .روز كسر شود

رگران از ل كایار اخراج بدون دلیسلب اخت -١٧
 .كارفرما

 ی كه به اتهام ناروایبازگشت همكاران -١٨
 اخراج شده اند و اعالم اسم آنها و یاخالل گر

 . اعالناتیذكر علت اخراج آنها در تابلو
 ٤٠ ساعت به ٤٨ل ساعات كار از یتقل -١٩

 ٨ یپنج روز كار در هفته روز(ساعت در هفته 
 ).ساعت
 به یدگیكوتاه شدن دست دزدان و رس -٢٠
س ی از بدو تاسیونیلیكالن چند م ی هایدزد

 یكارخانه تا كنون و اعالم آن از رسانه ها
 .یگروه

 .رانیهرچه مستحكم تر باد اتحاد كارگران ا
روز باد مبارزات حق طلبانه كارگران و یپ

 .رانیزحمتكشان ا
 خلق ی راه رهائیان به شهدای پایدرود ب

 .رانیا
 زی تبرین سازی و ماشیكارگران تراكتور ساز

٨-١٣-۵٧ 
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