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  پيشگفتار

  

شك هدف و انگيزه ما در پرداختن به اول ماه  مي و تحقيق در اين زمينه چيست؟ بي

اند و يا از طريق احزاب كارگران راديكال يا خود مستقيما در اين زمينه مطالبي خوانده

. انددومي از اين حادثه تاريخي دريافت كردهمعيوب و دستسياسي راست و چپ روايت 

عليه كاهش دستمزد هاي خود همراه  1877كارگران راه آهن آمريكاي شمالي در سال 

مقابل نيروي پليس و ميليشياي محلي و دولت فدرال  در خانواده هاي خود براي حفظ بقا

- نفر زنداني سرمايه 1000 قرباني و 100به يك مبارزه سهمگين دست زدند و با دادن 

ها مجددا در دفاع از معيشت آن 1886در سال . داران را مجبور به عقب نشيني كردند

اين . خود براي كم كردن شكنجه و استثمار خود دست به يك مبارزه سرسخت زدند

 مبارزه عليرغم قساوت و سركوب بورژوازي  خواست خود را در بخش هاي مختلف به

 .تحميل نمود بورژوازي آمريكا

واقعيات تلخ و سرسخت امروزما را  مجبور ميكند كه نگاهي به گذشته خود بياندازيم و از  

امروز مجبوريم از خود . ايمجا رسيدهخود بپرسيم كه بر ما چه رفت و چرا امروز به اين

بپرسيم چگونه بخش وسيعي از بردگان مزدي آمريكا از اول ماه مي و تالش نسل هاي 

امروز مجبوريم از خود بپرسيم كه اين روز با آن پيام روشن . خبر مانده اندود بيقبلي خ

و باالخره ما . خاصيتي تبديل شده استمحتوا و بيطبقاتي خود چرا به چنين روز بي

 . چگونه نياكان خود را كه براي سعادت و بهروزي ما جنگيدند چنين زود فراموش كرديم



  

بارزه طبقاتي ميتوان گفت كه دشمنان ما از روي نقشه و با نگاهي به عرصه و تاريخ م

العموم و كارگران راديكال چپ اند كه تجربه توده هاي كارگر عليبرنامه تالش كرده

آنها . علي الخصوص  به نسل هاي آينده منتقل نشود وكارگران جدي با جهت انقالبي

ند و ردپاي اين تجارب را پاك تالش كردند هرگونه اثري از اين تجارب را محو و نابود ساز

هايشان موفق به اين كار نشده اند، از طرق داران و دولتدر مواردي كه سرمايه. كنند

اين تجارب را از درون  -مانند ايدلوژي هاي سازمانهاي چپ و فرقه هاي سياسي -مختلف

بدون . اندخطر ساختهاند و يا به زبان ساده آن را بيو محتوايِ خود خالي وخنثي ساخته

شك اين كار بدون سازش طبقاتي از سوي رهبران خائن بردگان مزدي چون ساموئل 

والسا ها امكان پذير نبود؛ زيرا تاريخ نشان ميدهد كه هيچ گومپرزها، برادران روثر و لخ

. طبقه و هيچ قدرتي نميتواند تنها با تكيه بر سركوب و سرنيزه به حيات خود دوام بخشد

مي و مبارزات طبقاتي منتهي شده به اين روز يك حركت تاريخي ــ حركت اول ماه 

  .طبقاتي كارگران راديكال وعناصري با جهت انقالبي را نشان ميدهد

ما با تكيه بر تجربه تاريخي طبقاتي و بدرجاتي تجربه شخصي خود بدين نتيجه رسيده 

ران راديكال وكارگران بوديم كه عدم انتقال تجربه مبارزه تاريخي ــ طبقاتيِ خود كارگ

جدي با جهت انقالبي ــالبته با تمام ضعف هاي نهفته در اين حركتهاــ يكي از نقاط 

ما براي غلبه بر اين ضعف تاريخي در گذشته تالش . ضعف اساسي ما را تشكيل ميدهد

به . كرديم با انعكاس تجربه كارگران جدي و انقالبي در حد توان خود گام هايي برداريم

: سببب، در همين راستا،ما قبال  كمون كرونشتات، اپوزيسيون بلشويكي عليه لنين همين

مياسنيكوف وگروه كارگران، مانيفست گروه كارگران حزب كمونيست روسيه بلشويك را 
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پس از  اين سه اثر ما روي جنگ داخلي اسپانيا  كار كرديم ولي به خاطر . منتشرساختيم

شايد اشاره . و اصالحات نهايي آن را به تاخير انداختيم اهميت اول ماه مي كارويراستاري

به نقل قولي از آگوستين گوياميون مورخ كارگريِ  اسپانيايي كمكي در جهت هدف اين 

مبارزه پرولتاريا براي فراگيري تاريخِ  ":آگوستين در اين زمينه ميگويد. كار تحقيقي باشد

اين امري صرفا . زه طبقاتي استخود جبهه اي در ميانِ جبهه هاي متعدد در مبار

آور نيست، اين بخشي و جزئي از خود آگاهيِ طبقاتي تئوريك، يا تجريدي يا كهنه و مالل

  ".است و ميتواند به عنوان تئوريزه كردن تجربيات تاريخي پرولتارياي جهاني تعريف شود

د كه تجربه دشمنانِ آگاه مغرض وحتي گاها دوستان ناآگاه ما ممكن است از ما بپرسن

ه مشكلي از صدها معضل گريبانگير روزانه ما را حل كارگر آمريكايي، روسي و اسپانيايي چ

اين ها تجارب وارداتي  هستند . ما ايراني هستيم و به تجربه ايراني نياز داريم. خواهد كرد

ه دشمنان ما ب. ما درجواب خواهيم گفت. و اين گونه بذر ها درمزارع ما به بار نمنشينند

عنوان سرمايه هاي شخصيت يافته يك طبقه جهاني هستند، زيرا خود سرمايه از همان 

ابتداي شكل گيري خود جهاني بود و ظرفيت تسخير تمام جهان حتي بلندتر از ديوار 

چين ورقابت در فضا را هم داشت و همان طور كه شاهديم امروز سايه نكبت خود را بر 

نيروي كار . هايمان ـ تسري داده استخلوت خانههمه  عرصه هاي زيست ماــ حتي در

بنابراين براي درمان امراض ناشي . اين نظام نيز پديده اي جهاني است) يِاين كاالي ويژه(

اين جاست كه اين تجارب جهاني . از اين نظامِ عرضي نيز بايد به دنبال داروي جهاني بود

و از دل اين تجربه جهاني تئوري مبارزه  روز شوداعم از ايراني و روسي و آمريكايي بايد به

درست است كه در ضمن و جريانِ حركت، . طبقاتي متناسب با شرايط امروز تبيين شود



  

ايده ها ساخته مي شوند ولي اگر اين حركت بدون پيوند با تجارب گذشته باشد، همان 

و همين گسستگي . به جاي خود باقي خواهد ماند 57و 32،   20گسستگي سال هاي 

نداشتن تجربه تاريخي سبب گرديد كه ما كارگران شركت ملي نفت ايران در جريان 

ما بخاطر نداشتن خودآگاهي، ايده و . سنديكاي كاركنان را شورا بناميم 57شورش سال 

 .ذهن خود را به جاي واقعيت گذاشتيم

اوال اين : اول ماه مي از ميان هزاران حركت اعتراضيِ كارگران از چند جنبه اهميت دارد

سال بعد از كمون پاريس اتفاق افتاد كه در آن بورژوازي فرانسه  15اتفاق به فاصله زماني 

درتباني با بورژوازي آلمان كارگران انقالبي فرانسه را سالخي نمود وحمام خون به راه 

دوما توده هاي كارگر آمريكا را فارغ از نژاد و رنگ و مليت در كنار هم براي . انداخت

يابي به خواست هشت ساعت كار متحد نمود و از همه مهمتر اين يدن به هدف دسترس

حركت تاريخي مورد معامله بورژوازي و نمايندگان خائن مزدوران مزدي مولد و مكتب 

همين امر سبب گرديد كه بعد از مدتي بورژوازي آمريكا به كمك . ماركسيسم قرار گرفت

يه اين روز را عمال دفن نموده و آن را به يك رژه هاي كارگري حامي نظام سرمااتحاديه

خاصيت در ما سپتامبر هر سال تقليل دهد ودر بقيه كشور ها به شكل جشن بالماسكه بي

  .در آورد

اول ماه . خواننده پس از مطالعه اين كار تحقيقي تاحدودي به عمق فاجعه ميتواند پي ببرد

اتفاقات تاريخي از سلسله مبارزات و مقاومت نيروي كار در مقابل   و مي يكي از موضوعات

العمل كارگران درمقابل اين حركت تاريخي تازه جزو آن دسته از عكس. سرمايه است

سرمايه، كارفرمايان و دولتهايشان است كه هر سال سوسياليستهاي دولتي و منبري و چپ 
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زماني كه چنين حادثه تاريخي با ابعاد . ندفرسايي ميكنهاي راديكال در رابطه با آن قلم

جهاني چنين مورد تحريف وجرح و تعديل قرار ميگيرد، بايد نتيجه گرفت كه ساير تجارب 

  .ريز و درشت كارگران راديكال و جدي با جهت انقالبي به چه سرنوشتي دچار گرديده اند

رگران درمبارزه عليه تاريخ مبارزه طبقاتي در سراسر دنيا نشان داده است كه تجارب كا

داران ودولتهايشان با بكارگيري ابزار وروشهاي سرمايه. سرمايه هميشه منقطع بوده است

اند اين تجارب نه تنها در سطح جهاني حتي در سطح يك جغرافياي مختلف نگذاشته

اين يكي از ضعف هاي تاريخي وتحليلي . سياسي مشخص نيز به كارگران منتقل شود

خواهان لغو  1648كن انگليس كه در سالل تجربيات كارگران كانالبراي مثا. است

اين تجارب . انتقال نيافت 1838سيستم كارمزدي شدند به  حركت چارتيست ها در سال 

ــ جاييكه 1848غني با نقطه قدرت و ضعفهايش  به حركت كارگران فرانسه در سال 

ودشان اضافه كردند ــ منتقل كارگران پرچم سه رنگ بورژوازي را به دسته پرچم سرخ خ

انتقال نيافت و سبب گرديد كارگران راديكال به  1871اين تجربه به حركت خونين . نشد

روان سوسياليست ها تبديل شوند و نتوانند ريشه نظام يعني پايه هاي كار اجتماعا دنباله

رطالي آن را كه الزم و توليد طبقاتي را از بين ببرند، جاييكه كارگران پاريس بانك و ذخاي

دست نخورده  -منبع قدرت بورژوازي فرانسه بودــ بانك يعني دولت ، دولت يعني بانكــ 

تجربه غنيِ كمونِ پاريس و همدستي دو اردوگاه . براي دشمنان خود باقي گذاشتند

سرمايه يعني پروس و فرانسه عليه كارگران پاريس به همين حركت مشهور اول ماه مي در 

. انتقال نيافت 1917تجارب كارگران در اروپا به قيام اكتبر . نتقال نيافتا 1886سال 

 1924تا  1918و  1917تجارب تلخ و  خونين شكست كارگران در آلمان بين سال هاي 



  

در مقابل بورژوازي و سوسيال دموكراسي و مجددا تجربه ارزشمند كارگران روسيه در 

در كارخانه ها و  1936ران در اسپانياي مقابل بلشويسم وسرمايه به حركت عظيم كارگ

همين امر سبب گرديد كه بخش وسيعي از كارگران .سنگر ها وخيابان ها منتقل نشد

راديكال به رهبران مكتب آنارشيسم اعتماد كنند، رهبراني كه حتي برخالف آموزه 

مكتبشان در دولت ايالتي و مركزي شركت نمودند و غيرمستقيم در سركوب كارگران 

و باالخره اين همه تجربه ارزشمند به حركات . پانيا به ويژه بارسلونا شركت كردنداس

  .انتقال نيافت 1976كارگران درايتاليا به مجامع خودگردان كارگران در سال 

براي تاكيد . در جغرافياي سياسي مكاني به نام ايران ما در اين زمينه از  همه فقيرتريم

آيا تجربه حركت هاي . ز مجبوريم از خود بپرسيمكردن برروي اين ضعف تاريخي با

كارگران در جريان مشروطيت به اعتراضات دوران رضاخان منتقل شده بود؟ آيا تجربه 

منتقل شد؟ آيا ما تجربه  1328شكست ما  در آن دوره به اعتراضات وحركات ما درسال 

ينده قسمت هاي كارگران راديكالي چون علي اميد و كارگران ديگري را كه با وي نما

آيا با گذشت چهل سال از ) 1(با خود داشتيم؟ 57مختلف نفت بودند را در قيام بهمن 

ايم؟ و آيا اين تجربه قيام بهمن به ضعف هاي تاريخي خود  در آن روز  طوفاني واقف شده

را در سطح وسيعي حداقل در ميان كارگران راديكال و جدي با جهت انقالبي به بحث 

ما در اين زمينه چنين ادعايي نداريم، اما تالش كرديم در حد وسع و توان  .ايمگذاشته

 . ايهاي خود ببريمطبقهالمللي را به ميان همودرك و امكانات خود چند تجربه بزرگ بين

تاريخ مبارزه طبقاتي به ما ميآموزد تا زماني كه  حداقل كارگران راديكال وجدي با جهت 

جربه و مبارزه طبقاتي كشور هاي مختلف مسلح نشوند، امكان انقالبي در هر كشوري به ت
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تا زماني كه اين  ضعف . سازمان دادن حركات موثر عليه سرمايه بسيار ضعيف خواهد بود

بزرگ تاريخي برطرف نشود و اين تجربه پس ازجمع بندي و دوباره انديشيدن به تئوري 

- تر و مخاطرهگان نيروي كار وخيمحركت انقالبي تبديل نشود، روز به روز وضعيت فروشند

تر شده انسان ها و به ويژه كارگران هرچه بيشتر از خود و جامعه بيگانه. آميزتر خواهد بود

 .تر سقوط خواهد كردو كل جامعه بشري هرروز به منجالبي عميق و عميق

گران العموم و كارگران راديكال چپ وكاردر نتيجه تاكيد ميكنيم كه توده هاي كارگر علي

جدي با جهت انقالبي بخصوص بايد با جديت وتحمل مرارت تاريخ خود را بشناسند چرا 

  . كه تاريخ بزرگترين آموزگار و منقد و راهنماست

چپها، سوسياليست ها و خود . به شرايط نسل قبل از خود و نسل خودمان نگاهي بياندازيم

لوژي هاي متعدد هستند كمونيست خوانده ها كه هر كدام متعلق به مكاتب و ايدئو

به . ميخواهند به ما القا كنند كه گرايشات درون كارگران را بايد به رسميت بشناسيم

رسميت شناسي اين گرايشات در حقيقت همان قبول اين گرايشات مخرب به عنوان 

اين گرايشات نه فقط در اين دوره بلكه طي سراسر . بخشي از گرايشات خود سرمايه است

ه در مقابل گرايش درون خود كارگران يعني گرايش آزادي و اشتراك توسط حيات  سرماي

اين گرايشات مدافع نظام . سرمايه ايجاد و ازبيرون به درون كارگران تحميل شده است

پال ماتيك كارگر فلزكار . سرمايه در هر دوره اي اشكال و ويژگيهاي خاصي يافته اند

ها به درستي تشخيص داد كه ماركسيسم به آلماني پس از آوارگي ها و تحمل مرارات 

  .عنوان آخرين پناهگاه بورژوازي چگونه در مقابل تعرض به نظام سرمايه عمل كرده است



  

نمايندگان طبقات و اقشار ديگر جامعه براي يارگيري از ما براي رسيدن به اهداف خود 

زه طبقاتي نقش ايفا اي براي سرگرم كردن كارگران راديكال كه ميتوانند درمباردرهر دوره

كنند تحت تاثير حركت خود سرمايه تشكل و ايده هايي را به نام ما و به ظاهر در دفاع از 

اينان براي نسل قبل از ما استبداد شاهنشاهي ملهم از ايدئولوژي لنينسم . ما طرح ميكنند

ما  اين ها براي. را دشمن اصلي ما معرفي كردند تا ما  دشمن واقعي خود را نشناسيم

اتحاديه كارگري درست كردند تا ما به تشكل هاي طبقاتي خود فكر نكنيم و دست آخر با 

  .سخت شدن شرايط رهبرانشان به قبله موعود مهاجرت كردند

براي نسل ما نيزعده اي جوانِ با حسن نيت، شاه سگ زنجيري امپرياليسم واستبداد 

اينان . پرياليسم نباشد رضايت دهيمشاهنشاهي را به ميدان كشيدند تا به كسي كه نوكر ام

ما را از مركز و نقطه قوتمان كه همان نقطه توليد بود بيرون كشيدند و در خانه هاي تيمي 

بنيان نظام شاهنشاهي را بركند و سگ زنجيري  57وقتي شورش . سازمان دادند

ه امپرياليسم صحنه سياسي را خالي كرد اكثريت عظيم مدعيان طرفدار طبقه كارگر ب

  .مواجب بخش ديگري از بورژوازي ايران تبديل شدندنوكران بي

شاهد دهها سازمان و حزب بوديم كه هر كدام داعيه رهبري ما را  57ما بعد از شورش  

با طرح مباحثي تحت عنوان  57راديكالترين اين مدعيان پس از شورش  . داشتند

ترين دهات براي ي از دورافتادهدرائتالف با چپ هاي كردستان در يك "ماركسيسم انقالبي"

اين دسته از . ما حزب ساختند وسپس از ما دعوت نمودند به حزب اينان بپيونديم

روشنفكران از همان ابتدا درگوش ما ميخواندند كه ايدئولوژي اين رژيم جديد متعلق به 

ژيم  لرزان بنابراين اين ر.  داري خوانايي نداردقرون وسطي است و اين ايدئولوژي با سرمايه
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اسالميسم واسالم سياسي را هم اينان بعد ها پان. بوده وبه اين زوديها از بين خواهد  رفت

اينان وقتي قادر . بر فرهنگ سياسي خود اضافه كردند تا ما مشكل را فقط در اسالم ببينيم

  به فريب ما نشدند اين بار از دري ديگر وارد شدند كه اين حزب مال شماست و بياييد آن

زماني كه كارگران بنا به غريزه طبقاتيشان اين دعوت را نپذيرفتند،اين بار . را تسخيرسازيد

. مجبور شدند كال كارگران را از سيستم فكري خود پاك كنند و به درون خود پناه ببرند

پسند وبورژوايي اين بار فعالين اينان بايد هنرپيشه ميشدند و در مجامع و نهاد هاي عامه

ردند تا از يكطرف مشهورگردند و از طرف ديگر مقبوليت خود را به نظام سرمايه كار ميك

اينان . اندبه نظرميرسد درهر دو زمينه مثل همه زمينه هاي قبلي موفق نشده. ثابت سازند

سال از تاسيس حزبشان به چندين دكان سياسي  ليبرال و پروغرب و  36بعد از گذشت 

طنز تاريخ در اين است كه بعضي از اينها هنوز فرقه خود . اندفرقه هاي متعدد تقسيم شده

  .را رهبر طبقه كارگر ايران ميدانند

همه اين جريانات سياسي ازچپ راديكال گرفته تا سوسيال دموكرات هاي راست با شعبه 

هاي متعدد با همه اختالفاتشان همه بر اين امر اصرار دارند كه طبقه كارگر براي رسيدن 

ازنظر اينان طبيعي است كه اين حزب حتما . به حزب سياسي نيازدارد "سمسوسيالي"به 

  .ايجاد گردد "ايده سوسياليستي"بايد از سوي حاملين 

ما مختصرا به اين مساله . تجربه تاريخي خود ما كارگران خالف اين ادعا را ثابت ميكند

 .نيماشاره ميكنيم و طرح آن را به صورت مبسوط به فرصت ديگري موكول ميك

اين نهاد . حزب به عنوان تشكل و شكل سازمانيابي يكي از ابزار هاي خود سرمايه است

كار و  ليبرال خود را نشان تاريخا براي اولين بار در انگلستان به  شكل احزاب محافظه



  

بعد ها براثر توسعه سرمايه احزاب سوسيال دموكرات نيز دررقابت با اين احزاب شكل .داد

حزاب مثل ساير احزاب بورژوايي در سنت بورژوازي ليبرال ميتوانستند كار و اين ا. گرفتند

اينان براي مدتي درچهارچوب خود نظام تا آنجا كه امكان رفرم وجود داشت .رشد كنند

ازطريق پارلمان اقداماتي را در جهت حمايت از كارگران بعمل آوردند اما با رشد گرايشات 

 .دفاشيستي سرمايه  عمالمنحل  شدن

ورشكستگي احزاب سوسيال دموكرات ميتوانست توهمات توده هاي كارگر را نسبت به اين 

احزاب حداقل در اروپا از بين ببرد، اما سرمايه براي رشد وشكوفايي خود در ساير نقاط  

اين را فرزندان اشراف و بورژواها و خرده بورژواهاي روسيه با . دنيا نياز به اين ابزار را داشت

پيروزي بلشويسم و . تاكتيكي راديكال نسبت به  سوسيال دموكراسي تامين كردند اتخاذ 

. داران واشراف روس يعني تزار به ماندگاري ابزار حزب خدمت  نمودشكست نماينده زمين

احزابي كه بعد ها با تقليد ازبلشويسم حزب ساختند تاكنون چنين تعاريفي ازحزب خود 

  .بدست داده اند

  .المللي طبقه كارگر جهاني استحزب ستاد بين

  .حزب گرداني از ارتش پرولتارياي جهاني است

  .حزب مركز آگاهي سوسياليستي است 

  . حزب محل تجمع رهبران آگاه طبقه  كارگر است 

  .حزب نماينده انقالب پرولتري است

 . حزب مغز و عصب طبقه كارگر محسوب ميشود 
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سال گذشته نادرستي ادعاهاي خود را بار ها مدعيان چنين عباراتي حداقل در طول صد 

  .اجازه دهيد اين پديده را كمي بشكافيم. اندخود  اثبات كرده

حزب تشكلي است كه براساس ايدئولوژي و يا درك مشترك از مسايل سياسي، آدمها را 

دور يك برنامه جمع ميكند، درحالي كه تشكل كارگران نه بر اساس ايدئولوزي بلكه 

  .عيتي كه آنان در توليداشغال ميكنند شكل ميگيردبراساس موق

يك . تركيب انساني حزب كامال با تركيب انساني تشكل هاي خود كارگران متفاوت است

العموم فرزندان حزب اغلب از سوي فرزندان بورژواها و خرده بورژواها ساخته ميشود و علي

تاريخ . ترهستنده بقيه سياسيتري  دارند زيرا اينان نسبت ببورژواها در آن نقش كليدي

با نگاهي به . ترهستندتر باشند سياسينشان داده است كه آدم ها هرچه سيرتر ومرفه

  .احزاب سياسي دنيا بهتر  ميتوان به ماهيت طبقاتي آنها پي برد

ايجاد  احزاب بر اين مبنا استوار است كه طبقه كارگر نياز به گروهي ازرهبران دارد كه به 

پس از ايجاد اين حزب . كارگران بر بورژوازي غلبه كند و حكومت نويني بسازد نيابت از

اگر هنوز طبقه كارگر آمادگي اين را نداشته باشد كه دست به انقالب بزند، اين حزب بايد 

سياست هاي خود را با تكيه بر طبقات و اقشار ديگر پيش ببرد و عمال به چماق سرمايه 

ن آمادگي داشتند و قادر به انقالب كردن شدند و بر بورژوازي اما اگر كارگرا. تبديل شود

غلبه كرده و توليد را خود سازمان دادند، در اين صورت كارخانه ها و كارگاه و مراكز توليد 

در چنين شرايطي حزب مجبورخواهد شد كه به كمك . را به حزب واگذار نخواهند كرد

 .را خود تسخير سازد عوامل بورژوازي كارگران را شكست دهد و قدرت



  

حزب اقليت آگاهي است كه بايد  توده هاي ناآگاه را آگاه سازد وبه نيابت از آنها قدرت را 

به اين . با اين درك، مبارزه طبقاتي عمال كاراكتري مذهبي  به خود ميگيرد. بدست گيرد

ت رابه دليل ساده كه اگراين حزب و به ويژه رهبران آن آدمهاي خوبي باشند آگاهي وقدر

  . توده ها خواهند داد؛ اما اگرآدمهاي بدي باشند توده ها را از هر دو محروم خواهند ساخت

سرنوشتي حزب نسبت به سوخت و ساز دروني طبقه وروابط ناشي از استثمار و هم

اش در مقابل اعتصابات حتي حزب بلشويك با آن همه دبدبه و كبكبه. كارگران بيگانه است

نه و كارگاه عليرغم حوزه هاي حزبي و  سازمان اطالعات وانواع خبرچين كارگران دركارخا

قادر نشد حركت اعتراضي كارگران را از قبل  1924تا  1918هايش در سال هاي 

  شناسايي و آن را متوقف سازد

برعكس هدف حزب تربيت آدمهايي . وظيفه حزب رشد ابتكارات و خالقيت كارگران نيست

ها و به ويژه رهبري آن وفادار باشند و به عنوان عناصرمطيع است كه به حزب وسياست 

- برعكس اين، كارگران درمبارزه عليه سلطه سرمايه وقدرت آن و براي دست. عمل كنند

  .يابي به پيروزي به آزادي نامحدود فكري نيازدارند

در كشور . پايه قدرت حزبي سركوب هرگونه نظروايده اي است كه خط حزب را تاييد نكند

داري معموال اين سركوب پوشيده وبه اصطالح دموكراتيك است اما در هاي اصلي سرمايه

  .كشور هاي پيرامونيِ سرمايه اين سركوب باز و وحشيانه است

كارگر و كارگراني كه به اين احزاب ميپيوندند عمال در زندگي روزانه خود با يك تناقض 

فروشندگان نيروي كار با آنان در ازيك طرف بايد به عنوان عضوي از . روبرو هستند

. همبستگي طبقاتي قرار گيرند و از سوي ديگر حزب خود را در ميان آنان نمايندگي كنند
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مثال اگر حزب اين كارگر در ائتالف با دولت سوسيال دموكرات در قدرت شريك باشد و 

يا بايد به حزب وي  مخالف اعتصاب در كارخانه باشد، كارگر وكارگران متعلق به اين حزب 

در . سياست هاي حزب خود پشت وپا بزنند و يا بايد عمال به اعتصاب شكن تبديل شوند

بخشي . هر دو  صورت چنين عنصرو عناصري از اين در رانده و  ازاين ورمانده خواهند بود

در رابطه با اشغال سفارت و جنگ ايران و عراق  57از كارگران راديكال چپ پس از قيام 

كارگر و . عمال برخالف سازمانها و احزابي كه  بدانان متعلق بودند عمل كنند مجبور شدند

يا كارگران متعلق به اين احزاب در دنياي واقعي با افراد و كادر ها و رهبري اين احزاب 

اين دسته ازكارگران وقتي به واقعيات درون اين احزاب پي ميبرند . احساس راحتي نميكند

با ترك حزب رهبران وكادر هاي اين ا حزاب اين دسته از . داجبارا آن را ترك ميكنن

نمونه هاي متعددي در اين  زمينه وجود دارد كه پس .  كارگران را كامال فراموش ميكنند

از مرگ اين كارگران و يا زماني كه با مرگ دست وپنجه نرم ميكنند حزب سابقشان سراغ 

  .  اين دسته  از كارگران را نميگيرند

  

ارزه طبقاتي به مبارزه حزب و احزاب با يك رژيم سياسي تقليل يابد وچنين درك وقتي مب

در اين . شود، در اين  صورت درك مبارزه طبقاتي و جايگاه آن در تاريخ مشكل ميشود

صورت پيشروي و گسترش حزب معادل پيشروي و گسترش مبارزه طبقاتي فهميده 

ف با احزاب بورژوايي و يا قبول بخشي از براي مثال يك حزب ممكن  است با ائتال. ميشود

برنامه اقشار  ديگر صفوف خود را گسترش دهد، درحالي كه طبقه كارگر آن جامعه حتي 

  .داران بگيردنتواند دستمزدهاي معوقه خود را ازسرمايه



  

برگردانِ روابط بورژوايي و از همه مهمتر يك حزب سياسي درروابط دروني خود عكس

ند يك كارخانه و يك نهاد بورژوايي ويا مانند كليسا و ارتش سلسله اين حزب مان. است

رئيس دفترسياسي، دفتر سياسي، دبيركل حزب،كميته رهبري، كميته . مراتب خود را دارد

مركزي، هيات مشاوران، كميته منطقه، كميته شهري، كادر ها واعضا و هواداران هرمي را 

ته از آدمها درست مثل خود سرمايه ها اين دس. در درون اين احزاب تشكيل ميدهند

جالب توجه اين است كه . داران در عين متحد بودن باهمديگر رقابت ميكنندوسرمايه

  .چنين جريانات وعناصر آنها خود را آدمهاي برابري طلب ميدانند

طلبانه نظراتي برخورد كنند حتما آن را انحاللاگر رهبران اين احزاب به چنين نقطه 

آدمهاي متعصب و بيسواد اينها اين نقطه نظرات . تر آنارشيستي ارزيابي كننددبانهوشايد مو

را كفروصاحبان اين نظرات را ملحد اعالم خواهند كرد، چون اصول و فروع مذهب 

اين نقطه نظرات نه مال ماو نه نظرات جديدي .لنينيستي اينان زير سوال رفته است

پانه كوك و  كارگرآلماني پال ماتيك در مقابل  اينها بخشي از انتقادات آنتون. هستند

نقد آنان به احزابي بود كه . طرح شدند 1924بلشويسم بودند كه براي اولين باردر سال 

هزاران كارگر درصفوف خود داشتند در حالي كه احزاب كنوني به ويژه احزابي كه مدعي 

ف كساني كه خود ما برخال. راديكالسم هستند دكان هاي سياسي كوچكي بيش نيستند

  .وحزب خود را مركز عالم و رهبر و مبدا ميدانند، خود را نتيجه ميدانيم

كساني كه خواسته و  يا نخواسته ميخواهند تالش و انرژي ما را به هدر بدهند نه  تنها 

آنها به . اندامروز بلكه در طول تاريخ به اشكال و  البسه و رنگ هاي مختلف ظاهر شده

ن ريشه مشكالت وبدبختي هاي ما كه چيزي جزنظام توليدي طبقاتي جاي نشان داد
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نيست ما را با اسالم سياسي و فمينيسم و گلوباليسم و نئوليبراليسم و ناسيوناليسم و 

فاشيسم و اقليت و اكثريت و دموكراسي و دولت دموكراتيك ومجلس موسسان و  امثالهم 

  .مشغول ميكنند

- سرمايه با سرعتي سرسام: ته تلخ و تكاندهنده اشاره كنيمدر انتها ما مجبوريم به يك نك 

در . سرمايه اگرحركت نكند، سرمايه نيست. آور چه دراعماق وچه درفضا حركت ميكند

با چه سرعتي  -چه  رسد به غير مولد -تقابل با حركت سرمايه، حركت نيروي كار مولد

ش نسخه خواهند پيچيد؟ در ؟ وقتي نيروي كار براي خود حركت نكند، ديگران براي!است

نتيجه نيروي كار مجبور خواهد شد كه مازادتوليدش را به سرمايه هاي شخصيت يافته در 

حزبي و چند حزبي تقديم كند و خود درتوليد و توزيع و مصرف حقي نداشته قالب تك

باشد زيرا در نظام سرمايه حق به معني به رسميت شناختن واقعيت آن است كه باآزادي و 

  . شتراك در تضاد استا

درنتيجه گيري كارگران راديكال وجدي انقالبي كه مي خواهند بيشتر بياموزند و در 

جريان مبارزه طبقاتي طبقه مزدور را به طبقه انقالبي  تبديل سازند بايد به درس هاي 

ما براي رهايي ازنكبت اين نظام راهي جز فراگيري . مهم اين كار تحقيقي توجه كنند

. تاريخ مبارزه طبقاتي بسيار آموزنده و در همان حال نقاد است. اريخ خود نداريمعميق ت

مكاتب و ايدئولوژيها تا كنون با شقه شقه كردن صفوف ما بهترين خدمت را به نظام 

آنها به جاي انتقال تجارب جهاني حركت مبارزات طبقاتي براي ما . اندسرمايه كرده

نديكاي مستقل و مجلس موسسان توصيه سازمان، حزب، اتحاديه سراسري، س



  

ببينيم آنها چه موضوعاتي را به مشغله طبقه مزدورايران تبديل ميكنند و كارگران .ميكنند

 .راديكال رابه چه سمتي سوق ميدهند

رهبران اين مكاتب درراس احزاب وسازمان هاي سياسي براي پوشاندن تناقضات وحتي 

ي و طبقاتي خود و فعالين اين احزاب با انواع تضاد هاي زندگي روزانه شخصي و اجتماع

از نظراينان . بازي ها به توجيه موجوديت و عمل آنها متوسل ميشوندحيله ها و سفسطه

فعالين اينان ميتوانند در زندگي واقعي خود بورژوا باشند و حتي هم مسلكهاي خود را 

تسكيستي باشند و در همان اين افراد ميتوانند رهبر به ظاهر راديكال ترو. استثمار كنند

ثبات مهاجرين و پناهندگان جديد به كشور سواستفاده كنند و با نرخ حال از موقعيت بي

اينان حتي . ها وام بدهندبه مراتب باالتر از بانك هاي بورژوازي به اين  نگون بخت

ميتوانند يك شعبه هم درداخل حزب  رسمي سوسيال دموكرات آن كشور داشته باشند و 

اينان اگر حق عضويت خود  را به موقع بپردازند و به . ن حزب را حزب كارگران بنامندآ

اش احترام بگذارند ميتوانند حتي در رهبري اين احزاب پرافتخار عضو  نامهمكتب وآيين

 .دفتر سياسي وكميته مركزي بشوند

مه جاي در اين شرايط بلبشوي جهان به خاطرانباشت خواست هاي اجتماعي واقتصادي ه

در چند . دنيا و به ويژه كشورهاي خاورميانه آبستن انواع و اقسام شورش ها و قيام هاست

ها به جهنم عربي تبديل سال گذشته بهار عربي سوسياليستهاي منبري و دولتي و چپ

ما چه در گذشته و چه اكنون .اكنون نيز دورديگري از اين حركات درجريان است. شد

اين دسته از حركات بدون حركت مستقل . دسته  از آدم ها هستيمفرسايي اين شاهد قلم

 .نيروي كار به جايي نرسيده و نخواهد رسيد
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يك بار حركت براي توسعه سرمايه . ما دردل اين نظام دوبار شاهد رفرم راديكال شده ايم

بوده و يكبار ديگر شورش و قيام هاي راديكال خود كارگران راديكال و كارگران با جهت 

شورش هاي اجتماعي همه باهم حتي زماني كه باخود . انقالبي براي بقا بوده است

 1917حركت . شوراهاي همه باهم را پديد آورند نتيجه اي جزشكست براي ما نبود

آلمان ديگران را به قدرت رساند، اما گردن طبقه ما را زيرگيوتين  1924روسيه و حركت 

 ارآلماني پال ماتيك بسيارآموزنده استدر اين زمينه تجربه كارگر فلزك. برد

بر خورد كارگر دباغ دتسكين را با .تاكيد ميكنيم بايد از تاريخ مبارزه طبقاتي آموخت

برخورد خود ماركس در مورد حركت كارگران راديكال و جدي با جهت انقالبي آمريكاي 

اديكال و ماركس درمورد حركت كارگران ر!!!دوقرن گذشته را مقايسه كنيد  86تا  76

تفاوت از كنار آنان ميگذرد و تنها به ارسال نامه اي در اين رابطه جدي انقالبي آمريكا بي

ترين شرايط جايي به انگلس اكتفا ميكند، در حالي كه دتسكين اين كارگر دباغ در سخت

  .كه سوسياليست ها تنها به فكر حفظ خود بودند در كنار اين دسته از كارگران ايستاد

ارگران تحت تاثير وراهنمايي كارگراني كه جهت انقالبي دارند براي بقاي خود در توده ك

. العمل  نشان داده و دست به اعتراض ميزنندمقابل تعدي سرمايه در طول تاريخ عكس

سياسيون راست و چپ تالش ميكنند به نفع طبقه و ايدئولوژي خود در جريان اين حركت 

همه شاهد بوديم كه . از مسير و ماهيت خود دور سازند از بيرون تاثير بگذارند و آن را

ديگران چگونه تالش كردند از خالل مبارزات برحق كارگران نيشكر هفت تپه سنديكا و 

كارگران در مبارزه خود در چهارچوب نظام . حتي بدتر از آن شوراهاي اسالمي بسازند

حت هدايت كارگران جدي با حركت توده كارگران ت. سرمايه نميتوانند داراي هويت باشند



  

جهت  انقالبي و راديكال چپ با هدف نابودي طبقات واز بين بردن نظام توليد طبقاتي 

كارگران جدي انقالبي . تازه مقدمه و قدم اول در راه هويت انساني و جمع انساني ميباشد

در طول تاريخ مبارزه طبقاتي براي حركت خود شناسنامه و پرچم درست نكرده و 

  .نندنميك

 

آيا نسل كنوني كارگران درجريان حركت مبارزه طبقاتي به خود آگاهيِ جهانيِ خود 

خواهند رسيد؟ آيا ازتاريخ خود ياد خواهند گرفت و يا از احزاب راست و چپ سرمايه؟ 

نسل ما از تجربه جهاني خود غافل ماند و اين شرايط سخت و ناگوار را براي نسل امروز 

  .برده و نه مزدور بلكه كولي اندر كولي است فراهم كرد نسلي كه نه

  نكته اول اين . در انتها الزم ميدانيم به دو نكته دررابطه با اين كار اشاره كنيم

رساندن اين كار واقعا بدرازا كشيد و اين را ما نقطه ضعف خودميدانيم، كه به سرانجام

نكته . اده ما نقش داشتندهرچند گاها عواملي مثل مريض بودن و  نداشتن رمق خارج از ار

در توضيحات و اظهار . ديگر اين كه بدنه اصلي نوشته با فونت ب نازنين نوشته شده است

نظرات مربوط خودمان عمدا از فونت ب جالل استفاده كرديم تا از متن تحقيق تميز داده 

 .شود

علي اميد و  1325تير ماه  23پس از اعتصاب بزرگ كارگران صنعت نفت در  )1(

علي اميد . نفر از كارگران راديكال از سوي دولت تحت تعقيب قرار ميگيرندچند 

و يكي از دوستانش پس از  چند  روز مخفيانه خود را به تهران ميرسانند تا از 

آنان به ايرج اسكندري، فريدون . حزب توده براي حفظ جان خود كمك بگيرند
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. داشتند رجوع ميكنندكشاورز و مرتضي  يزدي كه در كابينه قوام سمت وزارت 

رهبران حزب از هرگونه كمك به اين كارگران امتناع ميكنند و  از آنها 

 . ميخواهند كه بايد خودشان به فكر امنيت خودشان باشند

  :التحريربعد

بوديم  بخاطر محدوديت هاي خود مجبور ما در طي چند سال گذشته

صاحبان . اده كنيمبراي انتشار كارهايمان استف "چپ"ازسايت هاي ايراني 

ترينشان بار ها كارهاي تحقيقي و مقاالت ما اين سايت ها و حتي راديكال

در ميان اينها تنها يك سايت . را بداليل مكتبي بودنشان منعكس نكردند

گريهاي سياسي معمول بنام ليبكام بدون چشمداشت و بدور از معامله

هيچكدام از ما شخصا . نوشتجات ما را در بخش فارسي درج كردند

در همانحال ميدانيم كه اين افراد . گردانندگان اين سايت را نميشناسيم

با نگاهي به محتواي مقاالت درج . به لحاظ سياسي آنارشيست هستند

شده در اين سايت ميتوان به وضوح ديد كه افراد مختلف با ديدگاه هاي 

ها و مخالفين سرسخت مختلف حتي لنينيست ها، تروتسكيست

نوشتجات خود را دراين سايت و  نندگان اين سايت به راحتي مقاالتگردا

نظر  ما دفاع بدون و قيد و شرط اينان از آزادي بيان و   از .درج ميكنند

ما همين كار . مخالفت با سانسور به هر شكلي آموزنده و قابل احترام است

 با علم به اين كه در اين سايت مثل كار هاي قبلي خود تحقيقي را

  .به آنها خواهيم فرستاد ماند،خواهد  فوطمح



  

  

www.libcom.org 

 

  طبقاتي كارگران - پويندگان تجارب تاريخي

  

 

  ريشه ها و شرايط تكوين اول ماه مه  استقرار نظام سرمايه در آمريكا،

  

اول ماه مه مثل ساير حركات بزرگ و كوچك كارگران در طول تاريخ يا مستقيما توسط خود سرمايه 

مصادره شده و يا توسط سوسيال دموكراتها و خود كمونيست خوانده ها قلب و از روح واقعي خود 

يق ما در اين كار تحقيقي تا آنجا كه بتوانيم سعي خواهيم كرد با رجوع به حقا. تهي شده است

بدون شك كار ما با . طبقاتي سهم خود را در روشن كردن اين واقعه مهم تاريخي ادا كنيم--تاريخي

هاي متعهد با پرداختن به ما اميدواريم انسان . توجه به كمبود اسناد خالي از ايراد و ضعف نخواهد بود

ند و بدين وسيله قدمي زواياي مختلف اين حادثه تاريخي كمبود هاي ما را در اين زمينه برطرف ساز

  . ياري رساندن به نسل كارگران جوان بردارند در

. هزار سال قبل برميگردد 15تاريخِ ساكنينِ اوليه آمريكايِ شمالي بنا به اغلبِ مورخين حداقل به  

به تدريج وارد اين  1492اروپائيان تقريبا پس از كشف اين قاره از سوي كريستوفر كلمبوس در سال 

اي ماجراجو ه در دوره اول مهاجرت عمال عد. اينان از طريق آيسلند به آمريكا راه يافتند.  قاره شدند

، فرانسه و اسپانيا به دنبال دستيابي به طال و سرزمين حاصلخيز به آمريكا بريتانيااز كشور هاي 

اروپائيان از طريقِ جنگ .  نطقه شدندسپس دستجات بزرگتري به تدريج وارد اين م. مهاجرت كردند

و پخشِ امراض مختلف و از همه مهمتر غصبِ منابعِ طبيعيِ سرخپوستان ميليون ها نفر از آنان را به 

اروپائيان . در آن زمان منبع اصلي زندگي سرخپوستان را شكار تشكيل ميداد. مرگ محكوم ساختند

ع اصلي غذاي سرخپوستان را تشكيل ميداد كشته و عمدا و آگاهانه ميليون ها  گاو وحشي را كه منب
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مورخين منجمله جيمز موني، هنري دوبنس،ديويد هنيگ تعداد سرخپوستان را قبل از .  از بين بردند

بنا به آمار دولتي آمريكا حدود سال  . مهاجرت اروپائيان بين دو تا هيجده ميليون اعالم نموده اند

هزار نفر تقليل يافته  250به  1890هزار و در سال  600ميالدي، جمعيت سرخپوستان به  1800

. كشي هدفمند نه تنها در آمريكا  بلكه دركانادا نيز از سوي دولتها تكرار گرديده  استاين نسل  .بود

- اين ها به كشتن ساكنان اصلي اين قاره اكتفا نكردند بلكه با زور فرزندان آنان را از محيط خانواده

گري به ظاهر اين وحشي. ارس اجباري زبان و فرهنگ آنان را آگاهانه كشتندهايشان دور و درمد

در . شوند ولد آنان و تند تا مانع از زادحتي زنان سرخپوست را عقيم ساخ به خود اجازه داد متمدنانه

اين زنان از . ، شصت زن سرخپوست عليه دولت ايالت ساسكاچوان كانادا اعالم جرم كردند201٧سال 

  اخيرا بعد از. نددسوي پزشكان اين ايالت موقع وضع حمل در حالي كه بيهوش بودند عقيم شده بو

در گزارشي با  2019ژوئن  ٣درروز  كار بورژوازي انگليسگوي كهنهسخن  يو بي بي سيدچند قرن را

اينان حتي . جنايت اشاره كرد به اين "كشي زنان بومي استجرم نسل دولت كانادا شريك"عنوان 

 همه كشي هدفمنددراين نسل .پس از علني شدن جناياتشان درصددند جرمشان راتخفيف دهند

  .دولت هاي كانادا قاتلند و نه شريك جرم

https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E 

در ميانِ اروپائيان غير از انگليسيها، فرانسوي ها، و اسپانيائي ها تعداد قابل مالحظه اي نيز از كشور  

اين دسته از مهاجرين تقريبا . هاي آلمان، دانمارك و هلند و ايتاليا به اين منطقه مهاجرت كردند

در . ماليات بپردازند بريتانياادند كه ميبايست به دولت يي را تشكيل ميدهركدام به نوعي كولوني ها

همان حال رقابت بر سر قدرت سياسي و اقتصادي بين فرانسه، انگليس و اسپانيا براي تحكيم قدرت 

ني ها از پرداخت ماليات به نهايتا اين كولو. اقتصادي و سياسي خود در آمريكاي شمالي شدت گرفت

 ٣شروع و در  1٧٧5آوريل سال  19در  بريتانياجنگ بينِ مهاجرينِ جديد و  ز زدند وسربا بريتانيا

به پايان رسيد و آمريكا خود را از يوغ استعمار انگليس بيرون  بريتانيابا شكست  1٧8٣سپتامبرِ سال 



  

ي و تضعيف موقعيت اقتصادي، سياسي و نظام بريتانيابه خاطر رقابت  با  در اين جنگ فرانسه. كشيد

 .بيشترين كمك را به آمريكاييها نمود اين كشور

پس از جنگ استقالل، جنگ داخلي مهمترين رويداد تاريخي در آمريكا محسوب ميشود زيرا اين  

نمايندگان سياسي . هاي رويارويي نيروي كار و سرمايه را فراهم نمود جنگ و نتايج آن زمينه

يابي مبارزه طبقاتي را پس از جنگ داخلي آمريكا پيش بيني  دورانديش طبقه حاكمه آمريكا شدت

 .كرده بودند

در مورد علت و علل جنگ داخلي آمريكا . اما ابتدا به صورت موجز به داليل جنگ داخلي ميپردازيم 

داري به عنوان يك عامل مهم جنگ بين محققين اتفاق نظر كامل وجود ندارد، اما همه آنها به برده 

 .نداذعان دار

پس از استقالل آمريكا اياالت مختلف براي اداره سياسي اين كشور  فدراليسم را به عنوان شكل   

از همان ابتدا اياالت جنوب كه با تكيه بر زمين و . اداري كشور تازه تاسيس شده انتخاب نمودند

دي و سياسي كشاورزي و نيروي كار بردگان اداره ميشدند، از استقالل عمل بيشتري در حوزه اقتصا

 .برخوردار بودند

باوجود اين كه كشوري به نام اياالت متحده آمريكا  تحت اداره دولت فدرال شكل گرفت، اين كشور 

همان طور كه اشاره شد طبقه حاكمه در . داراي دو سيستم اقتصادي با دو شيوه توليد متفاوت بود

. طريق استثمار بردگان اعمال مينمود اياالت جنوبي اين كشور حاكميت اقتصادي و سياسي خود را از

در آن دوره  مهمترينِ محصولِ اياالت جنوبي پنبه بود كه بخشِ اعظمِ مواد خامِ نساجيِ انگلستان و 

  -در همان حال، در آن زمان در اياالت شمالي سرمايه انباشت اوليه خود را  . فرانسه را تامين مينمود

 .ت سر نهاده و به سرعت در حال شكوفايي بودپش -با تكيه بر سرمايه مولد صنعتي

به . كشت مداومِ پنبه در اياالت جنوبي ميزانِ باروري و حاصلخيزي زمين ها را مرتبا كاهش ميداد

داران براي دست يابي به زمين هاي تازه به فكر جنگ و گسترش زمين هاي  همين منظور برده
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ارتشِ آمريكايِ اياالت جنوبي با قتل عام  1848تا  1846در فاصله بين سال هاي . مزروعي تازه بودند

ها، اياالت كاليفرنيا، نواداد، يوتا، آريزونا و نيمي از نيو مكزيكو و يك چهارم كلرادو را  وسيعِ مكزيكي

ه داران تصميم گرفتند كوبا را ، برد1854طبق سند اُستند، در سال . اشغال و به تصرف خود در آورد

ادامه  در .داري كنند و در صورت عدم موافقت اسپانيا با اين كشور وارد جنگ شونداز اسپانيا خري

 1915ژوئيه  28يابي به سرزمين هاي جديد در روز همين سياست قديمي، آمريكايي ها براي دست

 . در زمان رياست جمهوري ويلسون هاييتي را اشغال كردند

شمال برعكس . د به اياالت شمالي آمريكا بودشروعِ انقالب صنعتي قبل از جنگ داخلي تنها محدو

درصد   90، 1860حدود سال . جنوب به لحاظ تجاري و توليد كارخانه اي مرتب در حال گسترش بود

مرتبه  ٣0مرتبه پنبه و پشم،  1٧شمال در مقايسه با جنوب . توليد كارخانه اي در شمال قرار داشت

تفنگ ساخته شده در  100در مقابل . لحه توليد ميكردمرتبه بيشتر از جنوب اس ٣2كاالهاي چرمي و 

جمعيت شمال به كار كشاورزي  40%در آن زمان فقط . تفنگ توليد ميكرد ٣200جنوب، شمال 

 .جمعيت جنوب به كار كشاورزي مشغول بودند 84%مشغول بودند، در حاليكه در همان زمان 

در حاليكه جنوب به نيروي كار . شتر بودحتي در عرصه كشاورزي نيز توليدات در شمال از جنوب بي

اياالت  1860حدود سال . بيشتري براي توليد نياز پيدا ميكرد، كشاورزي در شمال مكانيزه شد

 .شمالي نيمي از مصرف ذرت و چهار پنجم گندم و هفت هشتم جو كشور را توليد مينمودند

 1860حدود سال . بجا گذاشتصنعتي شدن اياالت شمالي تاثير خود را در شهرنشيني و مهاجرت 

درصد جمعيت در شهر ها زندگي ميكردند و شهر هايي نظير شيكاگو، سينسينتي، كليولند و  26

جمعيت در شهر ها زندگي  10%در آن زمان، در جنوب فقط . ديترويت توسعه وسيعي يافتند

 .ميكردند

از . اياالت شمالي اكثريت موج مهاجرين اروپايي را در جريان نيمه قرن نوزدهم به خود جذب كرد

در . هشت نفر مهاجر كه به آمريكا مهاجرت ميكردند، هفت مهاجر در اياالت شمال مستقر ميشدند

ميليون نفر رسيد، در حاليكه در همان زمان جمعيت اياالت  2٣نتيجه جمعيت اياالت شمال به 



  

اين به معني اين بود كه اياالت شمالي سه و نيم ميليون افراد بين سنين . ميليون بود 9نوب فقط ج

داشتند كه ميتوانستند وارد ارتش شوند، در حاليكه اين رقم در ايالت جنوبي فقط به يك  45تا  18

كردند  درصد افراد ذكور در جنوب در جنگ شركت ٧5%در جنگ داخلي تقريبا . ميليون نفر ميرسيد

  .در شمال ميرسيد 50%در حالي كه اين رقم به 

 

ثروت عظيمي در اياالت جنوبي وجود داشت اما اين ثروت به وسيله اقتصاد برده داري دست و بالش 

ارزش بردگان در آمريكا از ارزش مجموع راه آهن ها، كارخانه ها، و  1860در سال . بسته شده بود

رهبران اياالت . تانه جنگ داخلي قيمت پنبه در اوج خود بوددر آس. بانك هايِ جنوب بيشتر بود

جنوب بر اين باور بودند كه اهميت پنبه در بازار جهاني به ويژه در انگلستان و فرانسه كمك اقتصادي 

 .و ديبلماتيك را براي پيروزي آنها فراهم خواهد كرد

 آرينگتون. تي. نويسنده بنجامين: صنعت و اقتصاد در طي جنگ داخلي: منبع

همان طور كه در انگلستان اشراف و سلطنت تالش ميكردند با ايجاد محدوديت هاي سياسي جلو 

داران با تكيه بر اكثريت  نفوذ سياسي و اقتصادي بورژوازي را سد و محدود كنند، در آمريكا نيز برده

كه بورژوازي آمريكا  در پارلمان با تصويب قوانيني به نفع خود جلو پيشرفت سياسي اياالت شمالي را

داران  براي مثال با تقسيم مناطق انتخاباتي برده. در آنها دست باال را داشت محدود ميساختند

ميتوانستند حتي از يك قصبه كوچك نماينده اي به پارلمان بفرستند، در حاليكه بخشي از نمايندگان 

داران قادر به ورود به پارلمان  برده سياسي بورژوازي در شهر ها با داشتن آراي بيشتر از نمايندگانِ

 .نميشدند

  

با توجه به اين كه لينلكن  مخالف برده . در آن دوره آبراهام لينكلن رئيس جمهور اياالت شمالي بود

داري بود، به محض انتخاب وي به رياست جمهوري آمريكا، اياالت جنوبي و برده داران عليه وي 
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يالت از بقيه آمريكا جدا شده و كشور ديگري بنام كنفدراسيون بدين ترتيب يازده ا. موضع گرفتند

لينكلن  نه تنها وجود اين كشور را به رسميت نشناخت، بلكه تالش كرد به . آمريكا تشكيل دادند

لينكلن در اول ژانويه . شروع گرديد 1861بدين ترتيب جنگ در بهار . هرقيمتي آمريكا را متحد سازد

لينكلن براي بار . زادي، موضع اياالت شمالي را عليه برده داري روشن ساختبا صدور اعالميه آ 186٣

دوم با اختالف بسيار كمي بر رقيب خود كه ميخواست با اياالت جنوبي سازش كند به رياست 

. توسط هنرپيشه اي به نام جان ويكس بوث كشته شد 1865آوريل  14وي در . جمهوري انتخاب شد

 .داري اعالم ننموددر ابتدا بطور رسمي مخالفت خود را با برده ناگفته نماند كه لينكلن 

اغلب برده ها و برده داران در اياالت . برده داري تا اوايل قرن نوزدهم در آمريكا امري قانوني بود

. كار بردگان در كشاورزي ستون فقرات اقتصاد اياالت جنوبي را تشكيل ميداد. جنوبي متمركز بودند

ي كه صنعت ستون فقرات اقتصاد بود، اكثر مردم بردگي را امري زشت و غيراخالقي در اياالت شمال

اياالت جنوبي نگران لغو برده داري بودند و بر اين باور بودند كه دولت مركزي و اياالت . ميدانستند

باالخره اياالت جنوبي به خاطر اين امر . شمالي حق مداخله در امور داخلي اياالت جنوب را ندارد

اين اياالت عبارت بودند از . ياالت متحده را ترك و اياالت كنفدراتيو آمريكا را به وجود آوردندا

كاروليناي جنوبي، ميسي سيپي، فلوريدا، آالباما، جورجيا، لوئزيانا، تگزاس، آركانزاس، كاروليناي 

 .شمالي و تنسي

وجود داشتند كه توسط سربازان  زماني كه اياالت جنوبي از آمريكا جدا شدند، هنوز بنادري در جنوب

لينكلن به جاي تسليم اين بنادر به جنوب با ارسال تجهيزات نظامي . دولت مركزي محافظت ميشدند

رهبران اياالت جنوبي پس از اطالع از نقشه لينكلن از وي . از طريق دريا به تقويت اين بنادر پرداخت

ني كه اياالت متحده در مقابل پيشنهاد جنوب زما. خواستند بنادر را به اياالت جنوبي تحويل دهد

ساعت جنگ، سربازان اياالت  ٣4بعد از . سرباز زد، كاروليناي جنوبي بندر سومرت را بمباران كرد

 . متحده متعلق به دولت مركزي تسليم شدند



  

 9از .. ميليون جمعيت داشتند 9ميليون و اياالت جنوبي  22 شماليدر ابتداي جنگ داخلي اياالت 

اياالت شمالي غذاي بيشتر، اسب بيشتر و . ميليون برده بودند 4ميليون جمعيت اياالت جنوبي 

 كارخانه و راه آهن بيشتر داشت

جنگ جنوب را به ورشكستگي . تسليم شد 1865سال جنگ، ارتش اياالت جنوبي در آوريل  4بعد از 

هزار نفر در جنگ داخلي  620بيش از  .كشاند و مزارع، جاده ها و نسلي از آدمها را به نابودي كشاند

سال كه به  20ارتش شمال اياالت جنوب را اشغال و به تدريج اين اياالت را در طي . كشته شدند

 .دوره دوباره سازي مشهور شد به اياالت متحده وارد نمود

در سال  .در جريان جنگ آبراهام لينكلن بخشي از برده ها را آزاد و آنها را در ارتش به خدمت گرفت

اليحه شماره . را به قانون اساسي اضافه كردند 15و  14، 1٣پاياني جنگ اياالت شمالي لوايح شماره 

برابري شهروندان را در مقابل قانون به رسميت شناخت و  14اليجه . بردگي را ملغي اعالم نمود 1٣

نوبي در مقابل اياالت با شكست اياالت ج. حق راي دادن را براي سياه پوستان تضمين كرد 15اليجه 

 .ميليون برده بتدريج آزاد شدند 5شمالي حدود 

 .)ده حقيقتي كه هركس بايد در باره جنگ داخلي بداند: (منبع 

ماركس پس از اين كه لينكلن براي بار دوم به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شد، به نمايندگي از 

ما در اينجا ترجمه . اي به وي ارسال نمودنامه  المللي كارگران از طريق سفير اين كشورانجمن بين 

 .اين نامه را منعكس ميسازيم

 المللي كارگران به آبراهام لينكلن، رئيس جمهور آمريكانامه انجمن بين 

 تقديم به سفير آمريكا چارلز فرنسيس اَدمز 

 1865ژانويه  28

 .ته شده استنوش 1864نوامبر   29تا  22اين نامه از سوي ماركس بين روزهاي 
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 .انتشار يافته است 1865نوامبر  ٧به تاريخ  169اين نامه براي اولين بار در روزنامه كندو در شماره 

اگر مقاومت در مقابلَ . ما انتخابِ مجدد شما را با يك اكثريت بزرگ، به مردم آمريكا تبريك ميگوئيم

ي اولين دورِ انتخاب شما بود، فرياد پيروزيِ انتخابِ  شده داران كلمه كليديِ ذخيرهقدرت برده 

 .داري است شما مرگ برده دوباره

از همان ابتداي جدالِ بزرگ آمريكايي، كارگران اروپا بطور غريزي احساس نمودند كه پرچم غرق در 

بزرگي  ماسهآيا ستيز بر سر قلمروهاي كشور كه ح. ستاره، سرنوشت طبقه آنها را باخود حمل ميكند

تصميم گرفته شود كه آيا سرزمين بكر قطعات عظيم به  را خلق نمود برسر اين نبود كه ميبايست

 داران به فاحشگي كشيده شود؟  تصرف كار مهاجر درآيد و يا زير چكمه برده

 معدود داران، برايِ اولين بار، در سالنامه هايِ جهان، جرات هزار نفريِ برده ٣00زماني كه تعداد 

را در پرچم شورش مسلحانه نقش كنند، جايي كه صد سال قبل در همان محل  "داري برده "نمودند

ايده يك جمهوري تنومند دموكراتيك براي اولين بار طرح شد؛ جايي كه براي اولين بار اعالميه 

كه حقوق انسان صادر شد؛ جايي كه اولين انگيزه به انقالب قرن هيجدهم اروپايي داده شد؛ جايي 

گيري ايده هاي مربوط به شكل  "دقيقا ضدانقالب با يورش سيستماتيك شادمانه اعالم نمود كه 

؛ در حقيقت راه حل قديمي معضل "يك نهاد مفيد است"لغو ميشود و بردگي  "قانون اساسي قديم

رابطه سرمايه و نيروي كار طرح گرديد؛ و بدبينانه اعالم گرديد كه مالكيت در ذات "بزرگ

كه طرفداران  سپس طبقه كارگر اروپا يكباره حتي قبل از اين - "بناي نظم نوين است سنگ"نانسا

دار  انگيز خود را به برده داران بدهند، دريافتند كه شورشيان برده هشدارِ مالل  متعصبِ طبقات باال

آنها دريافتند كه . اندزنگ خطرِ جنگ مقدسِ مالكيت را عليه نيروي كار و كارگران به صدا درآورده 

شان در آن كشمكشِ عظيم در آن سوي  اميدهايشان براي آينده، حتي براي پيروزيهاي گذشته

بنابراين آنها همه جا صبورانه سختي تحميل شده بحران پنبه را تحمل . آتالنتيك در خطر است



  

كثر نقاط اروپا با داري به مخالفت برخاستند و از اكردند، مشتاقانه با دخالت طبقات طرفدار برده 

 .هايشان در اين امر خطير مشاركت كردنداهداي خون

حرمت سازد، در حالي كه، كارگران، اين نيروهايِ حقيقيِ شمال، اجازه دادند بردگي جمهوريشان را بي

در حالي كه سياه پوستان بدون رضايت به بردگي كشيده و فروخته ميشدند، آنها به خودستايي 

ا باالترين برتري دانستند كه كارگر سفيدپوست وقتي خود را ميفروشد  صاحبِ خود پرداختند و اين ر

آن ها با اين كار نه قادر به دست يافتن به آزادي واقعي نيرويِ كار شدند و نه . را خود انتخاب ميكند

مانع براي توانستند برادرانِ اروپايي خود را در مبارزه براي آزادي مورد پشتيباني قرار دهند؛ اما اين 

 .از ميان برداشته شده است. پيشرفت به وسيله دريايِ سرخِ جنگ داخلي جارو شده است

كارگران اروپا مطمئن هستند كه همان طور كه جنگ استقالل عصرِ جديدي را براي تفوقِ طبقه 

آنها اين . داريِ آمريكايي همان كار را براي طبقه كارگر خواهد كرد متوسط بنياد نهاد، جنگ ضدبرده

جنگ را به مثابه يك دورانِ جدي براي آينده ميدانند كه مسئوليت آن برعهده آبراهام لينكلن، فرزند 

همتا برايِ نجات يك نسلِ در زنجير  مصمم طبقه كارگر افتاده است كه كشورش را از خاللِ مبارزه بي

 .و بازسازيِ يك دنياي اجتماعي هدايت كند

 :المللي كارگران، شوراي مركزينجمن بين امضا شده به نيابت از ا

  

Longmaid, Worley, Whitlock, Fox, Blackmore, Hartwell, Pidgeon, 

Lucraft, Weston, Dell, Nieass, Shaw, Lake, Buckley,Osbourne, Howell, 

Carter, Wheeler, Stainsby, Morgan, Grossmith, Dick, Denoual, Jourdain, 

Morissot, Leroux, Bordage, Bocquet,Talandier, Dupont, L.Wolff, 

Aldovrandi, Lama, Solustri, Nusperli, Eccarius, Wolff, Lessner, Pfander, 
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Lochner, Kaub, Bolleter, Rybczinski, Hansen, Schantzenbach, Smales, 

Corbelius, Peterson, Otto, Bagnagatti, 

Setacci, George Edgar, president of council, p.v. Lubez, corresponding 

Secretary for France, Karl Marx, Corresponding Secretary for Germany, 

G.P. Fontana, Corressponding Secretary for Italy, J.E. Holtorp, 

Corresponding Secretary for Poland, H.F. Jung, Corresponding Secretay 

for Awitzerland, William R. Cremer, Honorary General Seretary 

!8 Greek Street, Soho . 

  

در اينجا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه آبراهام لينكلن فرزند يك دهقان بود كه بعد ها پدرش با  (

ين هاي در آن زمان به خاطر ناروشن بودن اوراق مالكيت زم. خريد زمين به خرده مالك تبديل شد

در آن زمان داشتن . هكتاري در اختيار داشت 2٣9وي در مقطعي يك زمين . خود را از دست داد

پدر وي توماس باوجود داشتن زمين به كار كابين سازي و نجاري . مزارع بزرگ امري متداول بود

 .)ميپرداخت

المللي كارگران نكته دوم اين كه از نظر ما، ماركس در اين جا هرچند به نمايندگي از انجمن بين 

 .صحبت ميكند، نسبت به لينكلن امتياز زيادي ميدهد و در رابطه با نقش وي غلو ميكند

 .گرايانه است نكته سوم اين كه در اين جا موضع ماركس بيشتر توسعه

اين راه آهن . كشور براي توسعه سرمايه هاي خود به راه آهن نياز داشتندسرمايه داران درشمال اين  

از طريق استثمار بسيار شديد و نيروي كار ارزان كارگران مهاجر اروپايي و به ويژه كارگران چيني 

تعداد زيادي از كارگران چيني كه اغلب از ايالت گوان دونگ به خاطر وجود ناامني و . كشيده شد



  

اند هاي جنگجوي مخالف اين منطقه را ترك كرده بودند، براي حفظ بقاي خود به درگيري بين ب

بنا . مقامات راه آهن آمريكا هيچ سندي از اين دسته كارگران نگه نداشته اند. آمريكا مهاجرت كردند

كارگر براثر فشار كار يا بر اثر انفجار مين ها جان  1500تا  500به تخمين مهندسين راه آهن بين 

چيني ها بنا بر رسم خود مردگان خود را در آمريكا موقتا دفن ميكردند تا در موقع مناسب . ته اندباخ

مقاله اي تحت عنوان  18٧0ژوئيه  ٣0بنا به گزارش روزنامه سكرمنتو به تاريخ . به چين ارسال دارند

بنا به تخمين . پوند از استخوان كارگران به چين منتقل شد 20000 "استخوان هاي در حال حمل "

كارگر چيني در ساختن راه آهن از بين رفته  1200با درنظر گرفتن وزن يك انسان حدس ميزنند كه 

آهن جان خود را تعداد كارگرانيكه در جريان ساختن راه . ه كننده هستندااين آمار ها كامال گمر. اند

با اتمام راه آهن سراسري آمريكا سرمايه داران موفق شدند . اين ارقام استاز دست دادند بيش از 

راه آهن در توسعه سرمايه داري و تسريع حركت . نقاط كليدي  اقتصادي اين كشور را بهم وصل كنند

 .سرمايه در اين كشور نقش بسيار حياتي و پراهميتي بازي كرد

https://www.youtube.com/watch?v=hoXVq2aLn4M  
  

ما براي نشان دادن مرگ و ميركارگران مهاجر و رفتار صاحبان سرمايه يك نمونه ديگر را اينجا ذكر 
 . ميكنيم

  
تعدادي كارگر بر اثر فقر و قحطي ناامني در ايرلند در جستجوي كار راهي آمريكا  18٣0در سال 

ن پس از ورود به اين كشور از سوي يكي از هموطنان خود كه بخشي از ساختن راه آهن اينا. شدند

تعدادي از اين كارگران به مرض  18٣2در سال . فيالدلفيا را كنترات كرده بود به كار گمارده شدند

به خاطر اينكه اينان در دخمه هاي نزديك به هم زندگي ميكردند وبا به بقيه . وبا مبتال ميشوند

آهن براي جلوگيري از پخش اين مرض شبانه به تعدادي از دافي كنتراتچي راه . ايت ميكندسر

آنان با . مزدوران خود دستور ميدهد كه به اين دسته از كارگران حمله كرده و آنها را از بين ببرند

و در  اسلحه گرم و سرد به اين دسته از كارگران مريض حمله كرده و همه آنها را به قتل ميرسانند
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ي كاوشگر دچند سال پيش، اين گور دسته جمعي از سوي تعدا. يك گور دسته جمعي دفن ميكنند

 . آوري جمجمه و  استخوان تعدادي از آنان دوباره آنان را طي مراسمي دفن ميكنندبا جمع  كشف و

  
https://www.youtube.com/watch?v=_1UosxS9ah 

  

  

  

  

  

  

  آبراهام لينكلن

طور كه قبال اشاره كرديم، پس از پايان يافتن جنگ داخلي در آمريكا، نمايندگان سياسي و همان 

فكري طبقه بورژوازي بدرست شكل گيري مبارزه طبقاتي بين نيروي كار و سرمايه را پيش بيني 

ا در اين دوره، سرمايه داران شمال آمريكا موانع پيشروي به سوي غرب و ساير نقاط آمريكا ر. ميكردند

برطرف شدن اين موانع همراه با رشد سريع نيروهاي توليدي، مانوفاكتور هاي كوچك . برطرف كردند

اقتصاد آمريكا از چهارمين كشور  1894تا  1860بين سالهاي . و صنعتگران منفرد را از ميان برداشت

كشور يك  اين 1894به اولين كشور توليد كننده توليدات صنعتي تبديل گرديد تا جاييكه در سال 

 . سوم كل ظرفيت توليدي دنيا را به خود اختصاص داد

  1860- 189٧منبع جنگ داخلي و توسعه اقتصادي 

اين ثروت عظيم اجتماعي كه در دستان چند سرمايه دار قدرتمند تمركز يافت، حاصل يك قتل عام  

كشي وحشيانه از ميلونها كارگر سياه پوست و  سيستماتيك سرخپوستان و تصاحب زمين آنان و بهره

 ).انباشت اوليه سرمايه براي توسعه سرمايه داري(  و استثماركارگران آمريكايي بود تجارت برده



  

در اين ميان فشار عنان گسيخته و . تشديد گرديد 18٧0 - 1880فقر و محنت كارگران در دهه هاي  

.                                                                                                                            افزايش نرخ استثمار در شهر شيكاگو، محسوس تر از  ساير شهر ها بود

كه تقريبا اين شهر را به ويرانه اي تبديل كرد،  18٧1پس از آتش سوزي بزرگ در شيكاگو در سال 

عمليات بازسازي آن شهر آغاز شد و در مدت كوتاهي  شيكاگو  به مركز توليد، حمل ونقل و امور 

 Marshallلددر آن زمان سرمايه دارانِ بنامِ آمريكا نظير مارشال في. مالي آمريكا تبديل گرديد

Fieldجرج پولمن ،George Pullmanفيليپ آرمور ،Philip Armour  و سايروس مك كور

 .  در بخشهاي مختلف اقتصاد شيكاگو سرمايه گذاري كردند Syrus McCormickميك 

. ه روشني نشان دادشكاف بين سرمايه و نيروي كار را ب 18٧٧اعتصاب بزرگ راه آهن در سال     

ژوئيه اعالم نمود  1٧اوهايو كه در آن سالها مديريت راه آهن را در دست داشت روز  شركت باليتمورِ

كارگران كه بر اثر بحران، فشار . درصد از دستمزد  كارگران راه آهن را  تقليل دهد10كه قصد دارد 

عظيمي را متحمل شده بودند، در مقابل اين زورگويي آشكار، دست به اعتصاب زدند و اين حركت 

در رابطه با اين اعتصاب  Paul Avrichپال آوريچ . چون حريقي  به سراسر كشور زبانه كشيد

                                                                       :     مينويسد

. تا آن زمان آمريكا شاهد چنين قيامي از سوي كارگران نبوده است، قيامي كه سرسخت و تلخ بود "

پليس محلي و شبه نظاميان وابسته به سرمايه . اين قيام پس از خونريزي هاي زيادي منكوب گرديد

براي اولين بار، نيروهاي دولت فدرال براي سركوب . ا قادر به سركوب حركت كارگران نشدندداران ابتد

كارگر كشته و صد ها نفر ديگر زخمي  100در جريان اين سركوب . ناآرامي داخلي فراخوانده شدند

 .اخبار مربوط به اين اعتصاب، به مدت يك هفته سر تيتر روزنامه ها را به خود اختصاص داد. شدند

اين اولين ستيز بزرگ بين سرمايه و نيروي كار . واقعيت جديدي در زندگي اقتصادي آمريكا وارد شد

 ) 26پال آوريچ ، فاجعه ميدان علوفه، صفحه (  ".اين اعتصاب منادي مسايل آينده بود. بود

 )         1:(ما در پاورقي بطور موجز آوريچ را براي خواننده معرفي ميكينم
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در اين اعتصاب، پارسون . ايالت سرايت نمود 1٧هن به مدت دو هفته ادامه يافت و به اعتصاب راه آ

Parson  يكي از اعضاي حزب كارگران كه بعد ها به يكي از بانفوذترين شخصيت هاي آنارشيست ها

پس از شكست . تبديل شد در مقابل هزاران كارگر، دولت و سرمايه داران را مورد حمله قرار داد

.                                                                           وي دستگير و در جلسه اي با حضور رئيس پليس و سرمايه داران شهر تهديد به مرگ شداعتصاب، 

مقاومت و . در طي همين اعتصاب بود كه شهر شيكاگو به عنوان شهر مبارزه طبقاتي معروف گرديد

ابي و بيرحمي بورژوا ها در سركوب اين اعتصاب، طبقات باال و مياني جامعه سرسختي كارگران اعتص

را دچار نگراني و هراس نمود تا جاييكه آنان ديگر به كارگران شهري به عنوان عناصر خطرناك نگاه 

بورژواهاي شهر در مجالس و محافل خود با ترس و دلهره اين درگيريهاي بيرحمانه را با . ميكردند

يكي از رهبران سوسياليستها   George Schillingجورج شيلينگ . س مقايسه ميكردندكمون پاري

آسمان زندگي  18٧٧اعتصاب ": از اتحاديه كارگران بشكه سازي پس از شكست اعتصاب نوشت

نفوذ ما به عنوان حزبي سوسياليستي تا زمان اعتصاب بزرگ ... صنعتي و اجتماعي ما را روشن ساخت

اين اعتصاب گوش شنوا را در بين عموم براي . گو و شهرهاي ديگر بسيار محدود بودراه آهن، در شيكا

كمك نمود تا آلتگد به فرمانداري ايالت ايلينويز دست پيدا  1892جورج در سال . ( ما تضمين نمود

كه  همانطور .آلتگد يكسال بعد جورج را به رياست كميسيون كار دولتي منصوب نمود. كند

سازي ساير همكاران خود را براي به قدرت رساندن كارگر بشكه  يك ه عنوانميبينيم جورج ب

همكاران خود را به حراج سياستمداران بسيج ميكند و بخاطر نفعِ فردي و شخصي خود و 

دولت آمريكا با جذب افرادي از صفوف كارگران همراه با نمايندگاني از  1890در دهه  .ميگذارد

به همين منظور دولت . طبقه بورژوازي تالش نمود مبارزات كارگران را عليه سرمايه كند سازد

اي به نام كميسيون كار بوجود آورد و از طريق اين تشكل مبارزات آن دوره را به اصالحاتي  وسيله

 ) .جزئي محدود ساخت



  

بدنبال اين اعتصاب سرمايه داران فورا دست به كار تشكيل ميليشياي رسمي شدند و حمل سالح را   

در اين سال سرمايه داران بزرگي نظير مارشال فيلد و سايروس . از سوي كارگران ممنوع اعالم نمودند

 .  مك كورميك به ساختن اسلحه هاي جديدي براي مقابله با كارگران پرداختند

. ه خاطر اهميت تاريخي اين اعتصاب الزم ميدانيم مقداري  روي اين حركت تاريخي مكث كنيمما ب

در يك مقاله  Jeremy Brecherدر اين رابطه جرمي بريچر. اين اولين اعتصاب كارگران آمريكا بود

ما براي اجتناب از . صفحه اي به نحو بسيار دقيق و زنده اي به ترسيم اين حركت پرداخته است 22

دسترسي پيدا كرديم كه  Howard Zinnاي از هاوارد زين  طوالني شدن اين كار تحقيقي به مقاله

ما تالش ميكنيم حداقل مهمترين قسمت هاي اين . به صورت موجز به اين اعتصاب پرداخته است

  شته را در اينجا منعكس كنيمنو

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاوارد زين

  آهن اعتصاب بزرگ راه

، اياالت متحده آمريكا  هنوز  با يك بحران عميق مالي روبرو بود كه در تاريخ آمريكا از 18٧٧در سال 

اقتصاددانان  بورژوازي دليل اين بحران را به كسري . ( ياد ميكنند 18٧٣آن به عنوان سراسيمگي 

آهن، تورم بعد از جنگ داخلي، تضعيف نقره در گذاري هاي كالن در راه  بزرگ تجاري، سرمايه
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).  بازارهاي آمريكا و آلمان و خسارت هاي ناشي از آتش سوزي هاي شيكاگو و بوستون نسبت ميدهند

سردابه ها زندگي ميكردند، به اده هاي فقير در شهر هاي گرم در جاييكه خانودر تابستان اين سال، 

روزنامه نيويورك . در نتيجه هزاران كودك به انواع امراض مبتال ميشدند. آب سالم دسترسي نداشتند

به زودي با توجه به تجربه . هم اكنون گريه كودكاني كه ميميرند شنيده ميشود... "در آن زمان نوشت

در اولين هفته ماه ژوئيه، . ، هزاران كودك در هر هفته در شهر جان خود را از دست خواهند دادقبلي 

كودك جان خود را از  1٣9، جاييكه فاضالب مايع در خيابان ها جاري است، Baltimoreدر بالتيمور

 ".دست دادند

اين . هر روي دادها ش آهن در دهدر آن سال يك سري اعتصابات پرسروصدا از سوي كارگران راه 

اين اعتصابات در . اعتصابات ملت آمريكا را كه در هيچكدام از اعتصابات قبلي سابقه نداشت تكان داد

 12در آن زمان كمك راننده قطار در قبال . عكس العمل نسبت به پايين آوردن دستمزد ها روي داد

و سودجويي از سوي كمپاني  ها تقلبدر آن سال. دالر در روز دريافت ميكرد 1/٧5ساعت كار فقط 

آهن و مرگ و مير، زخمي شدن، از دست دادن دست و پا و ناخن و له شدن كارگران در  هاي راه

 .ميان واگن ها امري متداول بود

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 ايستگاه مارتينسبورگ 



  

  

در بالتيمور در ايستگاه اوهايوي مارتينسبورگ ويرجينياي غربي كارگران تصميم گرفتند عليه كم 

آنها اعالم نمودند تا زماني كه كارفرمايان تصميم خود را . كردن دستمزد ها دست به اعتصاب بزنند

جاييكه تعداد وسيعي در حمايت از اعتصاب گردهم آمدند تا . لغو نكنند در اعتصاب خواهند بود

. آهن از فرماندار تقاضاي كمك كردندبنابراين صاحبان راه . كنترل آن براي پليس محلي مقدور نشد

قطاري سعي نمود تحت حمايت ميليشيا حركت كند كه با . فرماندار ميليشيا ها را به محل فرستاد

از ناحيه ران و ميليشيا ها بر روي كارگران آتش گشودند و كارگري . ممانعت اعتصابيون روبرو شد

الزم به توضيح است  .(بازوي وي در بيمارستان قطع و بعد از نُه روز درگذشت. بازويش زخمي شد

 اين رشته از راه آهن با سرمايه. داران خصوصي قرار داشت آهن آمريكا در دست سرمايهكه راه 

اول وودرو ويلسون با شروع جنگ جهاني . گذاري ويليام پترسون و جان دبليو گارت شروع گرديد

رئيس جمهور آمريكا براي جوابگويي به نياز هاي جنگي آن را ملي اعالم نمود و سپس پس از 

در . داران خصوصي قرار داد آهن را در اختيار سرمايهدولت راه  1920پايان جنگ در اول مارس 

توليد خود م و بازوطول حركت تاريخ سرمايه رقابت و همكاري بخش هاي مختلف آن براي تدا

زماني كه سرمايه هاي خصوصي با ركود و به ويژه بحران . جزء اليتجزاي اين حركت بوده است

دولت به عنوان نماينده سرمايه  باشد،بحران واقعي و غيرواقعي بوده  روبرو ميشوند، خواه اين

  2008سال” بحران "در جريان . عمومي به ميدان آمده سرمايه هاي خصوصي را نجات ميدهد

تريليون دالر از سرمايه هاي عمومي به  9/2دولت اوباما براي نجات خودروساز هاي آمريكا  

 ).ميليون دالر به بانك ها از جيب مردم پرداخت نمود ٧00بخش خصوصي و 

فرماندار ويرجينياي غربي با طرح . قطار باري در محوطه مارتينسبورگ از حركت بازمانده بود 600

درخواست  Rutherford Hayesكافي نبودن افراد ميليشيا از رئيس جمهور منتخب رادرفورد هيس

تكا در حقيقت ميليشيا كامال قابل ا. نمود كه دولت فدرال نيروي نظامي بيشتري به منطقه اعزام دارد
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بخش زيادي از ارتش آمريكا . آهن وجود داشت نبود، زيرا در ميان آنان تعدادي از كارگران جديد راه

اي براي ارتش تخصيص نداده بود، اما پارلمان هنوز بودجه . در غرب با سرخپوستان درگير جنگ بود

انكداران و ساير ب August belmont، آگوست بلمونتJohn Pierpont Morganمورگان. پي. جِ

اين پول فقط براي افسران در . پيشنهاد دادنِ وام به دولت را دادند تا به افسران ارتش پرداخت كنند

نيروي هاي فدرال به مارتينسبورگ رسيدند و قطار ها به . نظر گرفته شده بود و نه براي همه نظاميان

تش نبودند زيرا در آن زمان اي ارتوجه شود كه اين افسران هنوز افسران حرفه  .(حركت درآمدند

اينان اغلب افرادي بودند كه در جنگ داخلي به مهارت هاي جنگي . ارتش رسمي وجود نداشت

 .)دست پيدا كرده بودند

. آهن تجهيزات زرهي گارد ملي را محاصره كردند در بالتيمور، توده وسيعي از طرفدارانِ اعتصابِ راه

دند؛ سربازان عكس العمل نشان داده و به سوي مردم توده ها به سوي نظاميان سنگ پرتاب كر

وقتي روز . خيابانها با شروع تيراندازي تبديل به صحنه خونين نبرد گرديد. تيراندازي را شروع كردند

يك سرباز نيز در ميان . به پايان رسيد دو نفر مرد و يك پسر كشته و يا به شدت زخمي شده بودند

وي دولتي نصف آن صحنه را ترك كردند و نصف ديگر آن به ايستگاه نفر نير 120از . زخمي ها بود

نفر از كارگران و حاميان اعتصاب موتورِ قطارِ مسافربري را شكستند، ريل  200آهن رفتند، جاييكه راه 

 .ها را از بين بردند و مجددا با ميلشيا وارد نبرد شدند

سه واگن و يك پالتفرم ايستگاه و يك لوكوموتيو را به . نفر ايستگاه را محاصره كردند 15000اكنون 

سرباز  500: دولت محلي از دولت فدرال تقاضاي نيروي نظامي نمود و هيس جواب داد. آتش كشيدند

 Josephجوزف داكوس. آهن پراكنده شدندكارگران شورشي راه . از راه رسيد و بالتيمور خاموش شد

dacus  اديتور روزنامه جمهوري سنت لوئيسSt. Luis گزارش كرد: 

ايالت پنسلوانيا ميغرد؛ نيوجرسي دچار دلهره و هراس است؛ نيويورك . همه جا اعتصابات روي ميدهند

 تا رودخانه اوهايو ميلرزد؛ Erieاري مشغول جمع آوري ميليشاي نظامي است؛ اوهايو از درياچه



  

شيكاگو از  گخصوصا شهر بزر Illinoisيزايلينو ؛التكليفي روبرو استبا يك هراس ب India اينديا

 .سنت لوئيس آثار تكان هاي شورش را از قبل حس ميكند. گرداب بالتكليفي آويزان است

باز اين . سرايت نمود Pennsylvaniaو پنسيلوانيا  Peterboroughبورو رآهن پيتاعتصاب به راه 

هميشه در  .(اعتصاب خارج از مدار اتحاديه و در نتيجه خشم فروخفته كارگران و بدون نقشه رخ داد

العمل نشان  طول تاريخ، توده هاي كارگر در  مقابل دست درازي سرمايه و سرمايه داران عكس

مورخ   Robert Bruceرابرت بروس .)اند از حيات و معيشت خود دفاع كنند داده و تالش كرده

هريس . درباره كارگرِ ايمنيِ راه آهن به نام گاس هريس مينويسد) سال خشونت،: 18٧٧(اعتصابات  

بيرون برود زيرا  اين قطار به كارگران كمتري نياز داشت و  "قطار دوسر"حاضر نشد براي هدايت 

وي از قبل نه . اين كار گرفتوي خود تصميم به . بعالوه كار كمك راننده را مخاطره آميزتر ميكرد

آيا وي شب قبل بيدار مانده و از خود پرسيده بود اگر . نقشه اي داشت و نه دركي كلي از اثر اين كار

وي جرات كند سركار حاضر نشود كسي به وي ملحق خواهد شد، احتماالت را سبك سنگين كرده 

هد اين بود كه بچه ها با لباس هاي بود؟ يا او براي صرف صبحانه بيدار شده بود و نيمه گرسنه شا

مندرس، نيمه گرسنه،  غمگين در صبح نمناك راه افتاده و سپس به خشم انبار شده در درون خود 

 تسليم شده بود؟

اكنون . زماني كه هريس گفت كه بر سرِ كار نخواهد رفت، بقيه نيز از رفتن به سرِ كار امتناع كردند

كارخانه  ٧٣كارخانه آهن،  ٣٣بورو تريپ( جوان از كارخانه ها  مردان اعتصابيون چند برابر شدند،

آهن به آنها ملحق  به حمايت از كارگران راه) معدن داشت 158كارخانه پااليش نفت، و  29شيشه، 

آهن اين حركت را سازمان نداده بود اما ترتيب جلسه اتحاديه راه . قطارهاي باري متوقف شدند. شدند

 .ن را دعوت نمود كه از برادران خود پشتيباني كننداي را داد و كارگرا
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بورگ به روي همشهريان خود آتش تريين نتيجه رسيدند كه ميليشياي پآهن بدمقامات دولتي و راه 

تا . نخواهند گشود؛ بنابراين اصرار نمودند كه هرچه زودتر نيروهاي فيالدلفيا به شهر فراخوانده شوند

نيروهاي فيالدلفيا از راه رسيدند و شروع به بيرون كردن . واگن بيكار خوابيده بود 2000اينجا 

در اين . تيراندازي بين معترضين و نيروهاي نظامي شروع شد. كارگران از رويِ خط راه آهن كردند

 .آهن نبودندنفر كشته شدند كه اغلب آنها كارگران راه  10درگيري حداقل 

- گروه بزرگي از كارگران نيروهاي دولتي را كه در تعميرگاه راه . پاخاستاكنون همه شهر با خشم ب

آهن به آتش كشيده شدند؛ ساختمان ها شروع  واگن هاي راه. آهن تجمع كرده بودند محاصره كردند

آهن به آتش كشيده ايستگاه بارگيري راه . به سوختن كردند و باالخره خود تعميرگاه طعمه حريق شد

يك سيلوي بزرگ غله  و بخش كوچكي از شهر به . نفر از مردم محموله ها را غارت كردندهزاران . شد

ساختمان با خاك يكسان  ٧9. سرباز كشته شدند 4نفر منجمله  24در چند روز، . آتش كشيده شدند

كارگران كارخانه، كارگران : بورگ شكل ميگرفتترييزي شبيه يك اعتصاب عمومي در پچ. شدند

به اعتصاب  carnegie، كارگران معادن، و ساير كارگران كارخانه فوالد كارنگياتومبيل سازي

وي يكي از . ده فقيرش از اسكاتلند به آمريكا آمداكارنگي در كودكي همراه خانو.( پيوستند

 .)گذاري كرده بودداران آمريكا بود كه در صنعت فوالد سرمايه بزرگترين سرمايه 

ها اما بخش زيادي از گروهان. نفر آنان فراخوانده شدند 900پنسيلوانيا يعنيتمام نيروهاي گارد ملي 

 لبنانِدر . ترافيك ايجاد كردند نتوانستند از جاي خود تكان بخورند، چون اعتصابيون در ساير شهر ها

Lebanon پنسيلوانيا يك گروهان گارد ملي دست به شورش زدند و در شهر هيجان زده رژه رفتند .

، نيروهاي نظامي به وسيله شورشيان محاصره شدند، آنها به خاطر خرابكاري در  Altoonaنادر آلتو

موتور هاي خودروهايشان تسليم شدند، اسلحه ها را روي هم چيدند و با توده هاي اعتصابي دوستي 

پوست  آنها با گروه موسيقيِ ميليشيايِ سياه. نشان دادند، و سپس اجازه يافتند به خانه هايشان بروند

 .آواز خواندند



  

، پايتخت ايالت و جاهاي ديگر، نوجوانان بخش بزرگي از توده معترض  Harrisburgدر هريسبورگ

ميليشياي فيالدلفيا در راه بازگشت به . را تشكيل ميدادند كه شامل بخشي از سپاهپوستان ميشد

و مانند اسرا در خيابان ها  خانه از آلتونا، دست معترضين را فشردند، اسلحه هايشان را تسليم كردند

جمعيت با پيشنهاد شهردار مبني بر . رژه رفتند و در خانه ها و هتل ها مورد پذيرايي قرار گرفتند

بعد از كمي . ها و بازار تعطيل بودندكارخانه ها و دكان. سپردن اسلحه ها به شهرداري موافقت كردند

 .كردندغارت، در طولِ شب گشتيِ شهروندان نظم را برقرار

و پنسيلوانيا اعتصاب موفق نبود ممكن است دليلش عدم  Pottsvilleاگر در جاهايي مثل پاتسويل

 ":در آن شهر نوشت Readingسخنگوي كمپاني فيالدلفيا و  معدن و آهن رِدينگ. اتحاد باشد

د كارگران سازمان ندارند و بين آنان حسادت عميقي وجود دارد كه اجازه نميدهد سازماني بوجو

رقابت بين كارگران در نظام سرمايه با تقسيم كار در توليد كارگاهي . رقابت بين كارگران .(بياورند

در ضمن در دوره هاي ركود و بحران براثر افزايش . شروع و در توليد كارخانه اي تشديد ميشود

در در ضمن طبقه بندي مشاغل و دستمزد هاي متفاوت . ارتش ذخيره كار رقابت تشديد ميشود

در عين حال رقابت براي ارتقاي شغلي در نزد . محيط هاي كار به تفرقه ميان كارگران ميانجامد

 .)  سرمايه داران موجب كينه شخصي بين توده كارگران ميگردد

درصد كارگران بومي و بقيه اكثراً آلماني  90-در ريدينگ پنسيلوانيا چنين مشكلي وجود نداشت

آهن در آن شهر اي از اتحاديه راه آنها در شاخه . مزد دريافت نكرده بودند كارگران دو ماه دست. بودند

غبار ذغال سنگ  و آنها صورت خود را با گرد. نفر كارگر دست به تجمع زدند 2000. متشكل بودند

كارگران به صورت منظم ريل ها را ويران، سوزن ها را خراب، قطار ها را از خط . سياه كرده بودند

 .واگن هاي مخصوص استراحت و پل هاي راه آهن را آتش زدندخارج و 

مولي  .(سرحال از راه رسيدند Molly Maguireكمپاني گارد ملي بعد از اعدامِ مولي ماگويار ها

اين سازمان كه نام خود را از  وي اخذ نموده بود، . ماگويار رهبر  يك سازمان مخفي ايرلندي بود
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نفر از اعضاي اين سازمان دستگير و بين  20. پنسليوانيا فعال بوددر ميان معدنچيان ايرلندي در 

. پراني پرداختند و تيراندازي شروع شد كارگران به سنگ) .اعدام شدند 18٧8و  18٧٧سال هاي 

بروس معلم . نفر در غروب آن روز كشته شدند 6سربازان به جمعيت تيراندازي كردند و در نتيجه 

كار و يك مهندس از ريدينگ، يك نجار، يك يك آتش "ميدهد كه تاريخ و علوم سياسي گزارش

فروش، يك كارگر كارخانه فوالد، يك كارگر يدي، يك پليس و فرد  ديگري در حال مرگ دست

يك . تر و تهديد آميزتر شدندنفر از زخمي ها، توده هاي معترض خشمگين  5پس از مرگ . بودند

سربازي اعالم نمود كه . وي اعتصابيون تيراندازي نخواهند كردگروه از سربازان اعالم كردند كه به س

به جاي تيراندازي به سوي كارگران ترجيح ميدهد يك گلوله به شقيقه رئيس كمپاني ذغال سنگ 

اسلحه هاي خود را  North Townداوطلبين هنگ شانزدهم نورس تاون. ريدينگ فيالدلفيا بزند

تفنگ هاي خود را دور انداخته و مهمات خود را به توده ها  بعضي از افراد ميليشيا. روي هم چيدند

  .دادند

آهن، سازمان كنترلچي هاي راه آهن، برادري آتشكاران  در اين اثنا رهبران برادريِ بزرگ راه

اينان جزو اتحاديه هاي اوليه آمريكا .(لوكوموتيو، برادري مهندسين از خود سلب مسئوليت كردند

در ميان معدنچيان ... ايده هاي كمونيستي"در مطبوعات بطور وسيع صحبت از   .)محسوب ميشوند

 ".آهن مطرح شدو كارگران كارخانه ها و راه 

در حقيقت، يك حزب كارگران در شيكاگو با چند هزار عضو وجود داشت كه اغلب اعضاي آن را 

در  "انترناسيونال اول"ين حزب با ا. تشكيل ميدادند) اسم ايالتي درآلمان( -مهاجرين آلماني و بوهوميا

المللي كارگران بود كه در حقيقت انجمن نمايندگان  اين همان انجمن بين . (اروپا ارتباط داشت

در خالل اعتصابات  .)ما در مورد اين انجمن اطالعات بيشتري خواهيم داد ).كارگران اروپايي بود

نفر در اين تظاهرات  6000. تظاهرات داداين حزب فراخوان به  18٧٧راه آهن، در تابستان سال 

ميدانِ علوفه كه بعدا  آلبرت پارسونز جان باخته. آهن ها شدندشركت كرده و خواهان ملي شدن راه 



  

آالباما بود و در جريان جنگ  ايالت وي از. به آنارشيست ها پيوست، سخنراني آتشيني ارائه كرد

ا يك زن قهوه اي رنگ از تبار اسپانيولي و او ب. داخلي در صفوف كنفدراسيون جنگيده بود

لوسي به عنوان حروفچين كار ميكرد و يكي از بهترين . سرخپوستي به نام لوسي ازدواج كرده بود

 )2.(سخنرانان حزب كارگران بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  لوسي پارسونز

  

آهن به حركت در ميآيند  روز بعد، تعدادي از جوانان، بدون ارتباط با تظاهرات روز قبل در محوطه راه

و آن را ميبندند، آنها به كارخانه ها ميروند و از كارگران كارخانه ها،كارگران دامداري ها و خدمه 

آنها كوره هاي آجر پزي و توليد الوار را . كشتي هاي درياچه ميشيگان ميخواهند كار را تعطيل كنند

شيكاگو تايمز اخراج و در ليست سياه قرار  در همان روز آلبرت پارسون از شغلش در. متوقف ميكنند

 .ميگيرد

صداي باتون براي اولين بار كه بر فرق كسي  ":مطبوعات گزارش كردند. پليس به توده ها حمله كرد

اي آشوبگري به زمين با هر ضربه . فرود ميآيد بسيار ناخوش است تا زماني كه فرد به آن عادت ميكند

دو گروهان پياده اياالت متحده سر رسيدند و به گارد ". شانده شده بودميافتاد، زمين با آشوبگران پو
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نفر  ٣پليس به سوي امواج توده ها شليك كرد، و . هاي ملي و جنگجويان جنگ داخلي ملحق شدند

 .)مطبوعات بورژوايي عمالميخواهند كارگران به شكنجه عادت كنند( .كشته شدند

وقتي درگيري . پليس بار ها و بار ها دست به تيراندازي زد  .نفر عليه پليس جنگيدند 5000روز بعد، 

نفر كارگر و نوجوان كشته شده  18. گان سرشماري شد ها تمام شد، طبق معمول تعداد كشته شده

اكثرا اينان فرقهايشان شكافته شده بود و يا براثر تيراندازي اعضاي حياتي بدنشان را از دست . بودند

 . داده بودند

در اين شهر كارخانه . ي كه حزب كارگران شورش را هدايت كرده بود، شهر سنت لوئيس بودتنها شهر

. سازي و راه آهن وجود داشتگري، بسته بندي، كارگاه هاي ماشين، مشروب هاي آردسازي، ريخته

سازي، كابينت در اين شهر حزب كارگران هزاران عضو داشت كه اغلب آنها از كارگران نانوايي، بشكه 

دهي شده حزب در چهار بخش بر اساس مليت سازمان. سازي بودند سازي و سيگارسازي و مشروب

 .آلماني، انگليسي، فرانسوي، بوهميايي: بود

تقسيم كارگران به مليت ها و مذاهب و رنگ پوست و فرقه ها يك واقعيت تاريخي تلخ است كه (

گيري از اتحاد آنها در مبارزه بيشترين داران از اين تقسيمات براي متفرق كردن و جلو سرمايه

بنابراين براي مبارزه با سرمايه تنها با آگاهي تاريخي طبقاتي ميتوان بر اين . استفاده را ميبرد

 . )د بودندر غير اين صورت دشمنان ما هميشه پيروز ميدان مبارزه طبقاتي خواه. مانع غلبه كرد

پي به تظاهرات بزرگ راه  سي سي روي رودخانه مي هر چهار بخش اين حزب با استفاده از كشتي بر

. شما اكثريت را داريد "يكي از سخنرانانشان در جلسه گفت. آهن در شرق سنت لوئيس محلق شدند

شما تنها آنچه كه الزم است انجام دهيد اينست كه حول يك ايده متحد شويد، اين ايده كه كارگران 

با شعور جمعي و دانش . ايده ها حركت آينده ساخته نميشودبا  .(بايد بر اين كشور حكومت كنند

هر كس هر چيزي را كه ميسازد، آن چيز  .)مبارزه طبقاتي تاريخي حركت به جلو ساخته ميشود

. آهن خود اعتصاب را اعالم كردند كارگران راه ".اند به وي تعلق دارد، و كارگران اين كشور را ساخته



  

يك مهاجر اروپايي بود كه در جواني -جان باومن John Bowmanشهردار شهر سنت لوئيس شرقي

 . آهن اين شهر در انتخابات آينده تعيين كننده بود كارگران راه يك انقالبي بود و رايِ

 5000در سنت لوئيس، حزب كارگران، كارگران را به يك نشست در هواي آزاد دعوت نمود كه در آن 

جمعيت ستيزه  سخنرانان با تشويق. را بدست داشتحزب كامال رهبري اعتصاب . كارگر شركت كردند

 ".داري آزادي را به بردگي تبديل كرده است، و ما بايد يا بجنگيم و يا بميريمسرمايه  ":جوتر شدند

ست كه دولت ها تاريخ نشان داده ا(.آهن ها، معادن و تمام صنايع شدندآنها خواستار ملي شدن راه 

  .به بهانه ملي كردن به سطح معيشت توده هاي كارگر يورش برده و ساعات كار را افزايش داده اند

باتوجه به شناخت ناقص كارگران راديكال در آن دوره رهايي نيروي كار را در ملي كردن 

خام و  ملي كردن در دنياي واقعي چيزي نيست جز كنترل دولت بر منابع و مواد. ميدانستند

ملي كردن نه تنها دست به ريشه نبرده و ارزش را زير سوال نميبرد بلكه . تسلط آن بر نيروي كار

و يك دوره تازه براي  با ايجاد توهم در ميان توده هاي كارگر آنان را برده سرمايه نگهميدارد

  .) .انباشت سرمايه را تحت كنترل دولت سازمان ميدهد

حزب كارگران مردي سياه پوست براي كارگران قايق هاي بخار و  در يكي ديگر از نشست هايِ

 "آيا شما بدون در نظرگرفتن رنگ پوست در كنار ما ميايستيد؟ ":او پرسيد. باراندازان صحبت كرد

يك كميته عالي سازمان يافت، و اين كميته همه  "!ما خواهيم ايستاد"توده عظيم كارگران فرياد زدند

 .تي را در سنت لوئيس به اعتصاب فراخواندكارگران شاخه هاي صنع

كارگر قايق موتوري و كارگر باراندازِ سياه پوست در  400. اعالميه ها به سرعت سراسر شهر را پوشاند

كارگر كارخانه پالكاردهايي را با خود حمل ميكردند كه  600. امتداد رودخانه دست به تظاهرات زدند

تظاهرات بزرگي در سراسر شهر جريان  ".ار، حقوقِ كارگراننه به انحص ":رويشان نوشته شده بود

مردم با توانشان بپاميخيزند و ": يافت كه در انتها هزاران كارگر به سخنراني كمونيست ها گوش دادند
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(  ".اعالم ميكنند كه آنها ديگر هرگز اجازه نخواهند داد به وسيله سرمايه غيرمولد سركوب شوند

سركوب كارگران ترديد   طول تاريخ در غيرمولد هيچكدام در چه مولد و چه  صاحبان سرمايه ها

 .)ترديد نخواهند كرد نكرده و

در كتاب خود به نام حكومت توده مردم، درباره سنت لوئيس  David Burbankديويد بوربانك

پيدا آهن بطور سيستماتيك و كامل توسعه  تنها تقريبا در سنت لوئيس اعتصاب اصلي راه ":مينويسد

كرد كه سراسر صنعت را به تعطيلي كشاند و واژه اعتصاب عمومي را دقيقا ميتوان در اين مورد بكار 

هيچ شهر آمريكايي چنين ... ها بدون مانع رهبري را در دست داشتندو تنها در آنجا سوسياليست. برد

ن را به عنوان سنت به اين نزديك نشد كه در آن شوراي كارگران حاكميت داشت، جاييكه امروز ما آ

در ويكيپديا در رابطه با اين اعتصاب به كمون ( ".ميناميم 18٧٧سال  Missouriلوئيس، ميسوري

 .) سنت لوئيس اشاره شده است

روانه  لحن تجمع ميانه. تجمع كردند Tompkinsدر نيويورك، چند هزار نفر در چهارراه تامپكينز

اگر شما متحد شويد، ما ممكن است "و  ".صحبت ميشدبود، از انقالب سياسي از طريق صندوق راي 

سپس روز زيبايي بر اين سرزمين سياه .... در طي پنج سال آينده جمهوري سوسياليستي داشته باشيم

آخرين جمالتي كه از . اين تجمع پايان يافت. آميز بود اين تجمعي مسالمت  ".غلبه خواهد كرد

ما فقرا هر چيز كه نداشته باشيم، آزادي بيان داريم و : سكوي خطابه شنيده شد عبارت بودند از

در اين لحظه پليس با بكارگيري باتون هاي خود به تجمع حمله . هيچكس نميتواند آن را از ما بگيرد

نظام سرمايه طبقه  و بدون پايان دادن به , تاريخ نشان داده است كه بدون آزادي از قيد نان . (كرد

 ).هد شداكارگرآزاد نخو

آهنگ توده ها، تجمعات و شوروشوق نتوانست دوام در سنت لوئيس، مثل همه جاهاي ديگر، شتاب 

به محض اينكه اين حركات فروكش كرد، پليس، ميليشيا، و نيروهاي دولتي فدرال همه جا را . بياورد



  

كه براي كميته عالي : نفر را دستگير كرد ٧0پليس به مراكز حزب كارگران هجوم برد و . اشغال كردند

 .مدتي كمابيش مسئوليت اداره شهر را به عهده داشت اكنون در زندان بود

نفر كشته شده بود، هزار نفر روانه  100به پايان رسيد،  18٧٧آهن در سال زماني كه اعتصابات راه 

بيش از نيمي از قطار هاي باربري با . نفر كارگر اعتصاب كرده بودند 100000زندان شده بودند، 

 .آهن در اوجِ اعتصاب متوقف شده بود مايل ريل راه ٧5000

نشيني هايي نمودند، بخشي از كاهش دستمزد ها را ترميم  آهن در مواردي عقب شركت هايِ راه

در تعدادي از شهر هاي بزرگ . خود را تقويت كردند "پليسِ معدن و آهنِ"كردند، اما در عين حال،

رابرت بروس بر اين . اي بكارگيري تفنگ براي گارد ملي ساخته شدپوش هايي با روزنه هايي برزره

باور است كه اعتصاب به خيلي ها سختي و مرارت ديگران را آموخت و اين باعث وضع قوانين مربوط 

گرايي بورژوايي فدراسيون كار آمريكا  گيري اتحاديه اين اعتصابات احتماال سبب شكل. آهن شدبه راه 

كشاورز در دو -حزاب مستقل كارگرملي كار طرح شده از سوي شواليه هاي كار و او همچنين اتحاد 

در منيسوتا  1918نيروي كار در سال  _-براي مثال حزبي به نام حزب كشاورز.  دهه آينده شدند

و  19٣2در انتخابات رياست جمهوري از فولت و در سال هاي  1924اين حزب در سال . تشكيل شد

 -_بعدها اين حزب با حزب دموكرات در آن منطقه ادغام و حزب كشاورز. اع كرداز روزولت دف 19٣6

 .نيروي كار دموكرات را تشكيل داد

، همان سال سياهان آموختند كه آنها به اندازه كافي قدرت ندارند تا وعده برابريِ داده 18٧٧در سال 

اندازه كافي متحد نيستند، به شده در جنگ داخلي را متحقق سازند، كارگران دريافتند كه آنها به 

اما  مسايل . اندازه كافي قدرتمند نيستند تا تركيب سرمايه خصوصي و قدرت دولت را شكست دهند

 .عديده اي هنوز در راه بود

strike-roadrail-great-the-http://libcom.org/history/1877  
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همانطور كه قبال اشاره كرديم اين بخش از كار تحقيقي از كتاب تاريخ مردم اياالت متحده امريكا 

 . نوشته هوارد زين اقتباس شده است

ميپردازيم تا نشان دهيم اين دسته از كارگران  در اين اعتصاب ما در اين قسمت به نقش زنان كارگر

اين قسمت از كتاب قيام بزرگ نيروي . حتي از كارگران مرد بي باكتر در اين مبارزه نقش ايفا كردند

ازنظرما اين . به به انسان ميدانيم ما واژه زن و مردرا توهين( .برگرفته شده است 18٧٧كار در سال 

 ناي. در جماعات اوليه اين واژه ها وجود نداشته است. شده اند وازه ها در جامعه طبقاتي ايجاد

نگاران ما برخالف تاريخ .وتقسيم كار و سلسله مراتب ميباشد واژه ها محصول تقسيم طبقات

زيرا از اين تفكيك  ميدانيم جنسيتي را عليه آزادي و اشتراك راست وچپ تمدن مدرن اين تفكيك

. فرهنگي و اخالقي عليه انسان استفاده شده است - سياسي - اقتصادي - براي استثمار اجتماعي

زماني كه انسان در آزادي و اشتراك به انسانيت خود برگردد و برازخود بيگانگي غلبه كنددر تمام 

ما ترجيح . واضح است كه اين كار تحت خردجمعي عملي خواهد شد. زمينه ها آزاد خواهد بود

 . )و ماده طبيعي استفاده كنيم ميدهيم به جايزن ومرد از واژه بشرنر

ژوئيه آن سال تظاهرات عظيمي در سنت لوئيس برگزار شد كه كارگران سياه پوست وسيعا در آن  25

زنان طبقه كارگر در آن روز نقش بسيار  .در آن روز شهر به طور كامل تعصيل گرديد. شركت كردند

 -Chicago Interشيكاگو اينتر اوشن  روزنامه. مهمي ايفا كردند و دوشادوش مردان مبارزه كردند

Ocean در آن زمان نوشت: 

خيابان ها از پارچه هاي كتاني . زنان در حاليكه كودكان خود را در بغل داشتند به مبارزه پيوستند "

صد ها نفر از آنان پوششي در سر نداشتند، موهاي آشفته . در اندازه ها و سايه هاي مختلف پر بود

دند و به زحمت به بعضي از آنان جوان بو. اغلب آنان كفشي به پا نداشتند. شان با باد تكان ميخورد

لباس هايشان را دور كمرشان گره زده   آنها. سن و سال زن ميرسيدند و ظاهرشان آن را نشان نميداد



  

زنان با بازوان آفتاب سوخته و قوي  . هاي اغلب آنان باز بود سينه. بودند و زيرپوششان هويدا بود

ن با دستان گره كرده سنگ و چوب آنا. چماق هايي را كه در هوا تكان ميخورد با خود حمل ميكردند

مونث فرياد ميزند، فريادي گوشحراش، فريادش مانند فرياد اعالم . و قطعات چوبي همراه داشتند

نگاه كردن به قيافه سياه چرده زنانِ سنت شكن وحشتناك تر از . حكومت نظامي فضا را پر ميكند

مونث توده خشنِ .) ام خياباني در شيكاگون Halested(.  قيافه مردانِ در شورشِ خيابان هالستد بود

وحشتي كه اين حمله .  ي حياط كارخانه گوس فيليپس حمله كردندآشوب انگيز به سوي نرده ها

توده اي از مردان در . ايجاد نمود تا خيابان توِنتي سكند در آن ساعات بسيار آرام ادامه پيدا كرد

نرده . اوانه صحنه هاي كمون پاريس را شاهد باشندتجمع كردند تا تكرار كنجك  Fiskخيابان فيسك 

هاي اطراف حياط ها دوام نياوردند و به وسيله غارتگران زن و در ميان خشم افسار گسيخته شان از 

به   ) زنان جنگجو درافسانه هاي يوناني (براي مدتي ترس از اينكه ارتش آمازوني. جا كنده شدند

رسيد و نيروي   Himmonخبر به ايستگاه خيابان هيمون  . غارت خود ادامه خواهد داد وجود داشت

زنان به محض اينكه . به گوشه كشمكش رانده شد Veseyافسران تحت فرماندهي ستوان وسي 

د پا بعضي از اين افراد كه كمتر شجاع بودن. لباس آبي ها را در حال پيشروي ديدند آنها را هو كردند

 )18٧٧قيام بزرگ نيروي كار در سال . (و بعضي از آنها سرجاي خود ايستادند... به فرار گذاشتند

زني چندين تكه . باران سنگ  به پسراني كه لبخند زنان در سمت چپ به خط ميشدند باريدن گرفت

مردان در . ي برگشتسيماني مستقيما به سر افسران نشانه رفت، و سپس براي انجام وظايف خانوادگ

بي حرمتي . به لحاظ قدرت و تاثيرگذاري در مقايسه با اين زنانِ منفور ضعيف بودند بكارگيري زبان

به زبان آوردن كلمات ركيك از سوي زنان . براحتي  از زبان آنان با ناخوشايندي سليسي جاري ميشد

نقل قول  ".وري بودمنظره بهت آ. خون را به گونه سرسخت ترين مردان در جمع تماشاچيان ميآورد

 154-و 155فونر صفحات . از فيليپ اس
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آنها زنان كارگران را به همان انداره  مرد . پليس هيچ تبعيض جنسيتي در سركوب كارگران نشان نداد

 . كتك كاري كردند

كوپ در جمع اعتصابيون . اي. در اين اعتصاب يكي از اعضاي انجمن بين المللي كارگران بنام جان

او در سخنراني خود تاكيد نمود كه كارگران راه آهن را منهدم نخواهند كرد بلكه راه  ".ردسخنراني ك

كارگران ملك خود .. آهن ملي خواهد شد و به عنوان ملك ملي براي همه مردم منفعت خواهد رساند

ر اگر شركت هاي راه آهن كارگران خود را محكوم به گرسنگي ميكند، اين كا. را منهدم نخواهند كرد

تحت سيستم موجود . به مثابه كشتن آنهاست، و هركس انساني را بكشد بايد به چوبه دار آويزان شود

اگر كسي تنها يك ريل را بدزدد، دزد ناميده ميشود در حاليكه . جنايتكاران محترم شمرده ميشوند

ه اگر مقامات كوپ در انتها نتيجه گيري كرد ك. كسي كه راه آهن را ميدزدد عاليجناب ناميده ميشود

. دولتي براي سركوب اعتصاب آنها از ارتش استفاده كند، كارگران بايد براي مقابله كردن آماده باشند

 16٧فونر صفحه . اس. فيليپ

ما اينجا اين . در نامه اي به انگلس به اين مبارزات و تاثيرات آن اشاره ميكند 18٧٧ماركس در سال 

 .نامه را براي اطالع خوانندگان منعكس ميكنيم

 18٧٧انگلس سال  –مكاتبات ماركس 

 18٧٧ژوئن  25

پيوسته  در رابطه با كارگران در اياالت متحده چه فكر ميكني؟ اين اولين فوران عليه اليگارشي بهم

سرمايه است كه از زمان جنگ داخلي به بعد به ظهور پيوسته است كه البته شكست داده خواهد شد، 

. اما همين حركت دقيقا ميتواند نقطه شروعي براي ايجاد يك حزب نيروي كار در اياالت متحده باشد

را به متحد كارگران سياست رئيس جمهورِ جديد سياه پوستان . به عالوه، دو حادثه مساعد وجود دارد

آهن، معدن و  به راه) به ويژه زمين حاصلخيز( تبديل خواهد كرد، و تخصيص بخش اعظم زمين



  

از سوي شركت ها، كشاورزان غرب كه توهمشان از بين رفته است را به متحد كارگران تبديل ... غيره

ان مركز انترناسيونال به بنابراين يك توده كامل شده آنجا در دسترس است و تغيير مك. خواهند كرد

متاسفانه برخالف تحليل  (  . اياالت متحده ممكن است حقيقتا بطور ويژه حركت به موقعي باشد

موضع .  نه سياه پوستان به متحد كارگران تبديل شدند و نه كشاورزان در غرب اين كشورمارگس،

ه موضع يك سياستمدار شبيه المللي كارگران بيشتر ب ماركس در رابطه با تغيير مكان انجمن بين

اين موضع را بايد در . است تا كسي كه به فكر آزادي نيروي كار از اسارت نظام سرمايه باشد

                          .)رقابت با آنارشيست ها درك كرد

ه ادام 18٧9را بهمراه آورد كه تا سال  18٧٣رشد انفجاري اقتصاد امريكا به شكل اضافه توليد، بحران 

 :                      پال آوريچ در كتاب بسيار ارزشمند خود بنام فاجعه ميدان علوفه در اين مورد مينويسد. يافت

در شهر هايي نظير شيكاگو مرگ و مير ناشي از گرسنگي در حال . دهها هزار نفر گرسنه بودند"

مردان و زنان بي . ا نيز دربر ميگرفتاين امر نه تنها شامل افراد مجرد، بلكه خانواده ها ر. افزايش بود

اينان قبل از اينكه در . سرگردان بودند پياده روهاخانمان در خيابانها بدنبال يافتن سرپناهي در 

محالت كارگري، براي سيركردن كارگرانِ گرسنه آشپزخانه هاي سوپ ايجاد شود، در پاركها 

بنا به آمار، تعداد بيكاران در كشوري با  18٧٧حدود سال . سال به سال بحران بدتر شد. ميخوابيدند

ميليون نفر در حد خط فقر زندگي  15حدود . ميليون، به سه ميليون نفر رسيد 45جمعيت 

                                                                                                                                ".ميكردند

شورش "روزنامه هاي آن زمان اين تظاهراتها را . در چنين شرايطي بيكاران دست به تظاهرات ميزدند

با ورود . شكل گرفته بود 1869در سال  ير چنين شرايطي شواليه هاي كارتحت تاث. ميناميدند "نان

كارگران مهاجر اروپايي و از جمله آلماني ها به جامعه آمريكا به ويژه شيكاگو، ايده هاي سوسياليسم و 

.                                                               ماركسيسم و آنارشيسم مخاطبين بيشتري در بين كارگران آمريكا پيدا ميكرد
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براي اولين بار بعد از جنگ داخلي، كاتر هريسون به كمك سوسياليستها از حزب  18٧9ل در سا

درصد آراي  19هريسون كه با پشتيباني . دموكرات به مقام شهردار شيكاگو انتخاب گرديد

سوسياليستها به مقام شهرداري رسيده بود، براي راضي نگهداشتن آنها بعضي از مقامات دولتي را به 

وي براي اطمينان خاطر و نگهداشتن آنها در كمپين خود براي انتخابات . تها واگذار كردسوسياليس

  . آييِ سوسياليستها نگردندبعدي، افسراني را به خدمت گرفت كه مانعِ جلسات و گردهم

قدرت گيري سوسياليست ها  واتحاديه هاي كارگري متعلق به آنان، موجب اختالف در ميان كارگران 

جزيه  فدراسيون به سه اتحاديه كارگري گرديد كه هر سه آنها سياستهاي خاص خود را شيكاگو و ت

بخشي از آنها تحت . بخشي از كارگران بدنبال پايان دادن به سيستم كارمزدي بودند. دنبال نمودند

 بخشي از. رهبري ساموئل گومپرز بدنبال باال بردن استاندادر زندگي كارگران و ساعت كار كمتر رفتند

عليرغم اينكه كارگران تحت تاثير . كارگران هدف قديمي جامعه آزاد آنارشيستها را دنبال نمودند

گرايشات مختلف وحدت تشكيالتي و وحدت اراده نداشتند، سرمايه داران بشدت از اقدام قريب الوقوع 

 .           كارگران براي درهم شكستن موقعيتشان دچار نگراني  شدند

ها كه تالش ميكردند با شركت در انتخابات ها به مشاغل مرزبندي با سوسياليستآنارشيستها در 

انجمن بين المللي كارگران را در  1881دولتي دست پيدا كنند، براي منسجم كردن خود در سال 

اين انجمن بعد ها به بين  .(لندن بر روي خاكستر جنبش بيرمق سوسياليسم انتخاباني شكل دادند

وف گرديد، در اين كنگره آنارشيست ها از اروپا و  طرفداران انقالب اجتماعي از آمريكا الملل سياه معر

به دنبال اين كنگره، كنگره . كه خود را سوسياليست هاي انقالبي ميناميدند شركت كردند

در اين كنگره تصميم گرفته شد كه . سوسياليست هاي انقالبي در همان سال در شيكاگو برگزار شد

در ضمن شركت . حاديه هاي كارگري كه اهداف كمونيستي را تعقيب ميكنند پشتيباني شودفقط از ات

كنگره رسما اعالم نمود كه انتخابات اختراع . در انتخابات براي تغييرات انقالبي محكوم گرديد

كنگره تصويب نمود كه به جاي شركت در انتخابات كارگران بايد . بورژوازي براي فريب كارگران است

 .)مان هاي مسلح خود را تشكيل دهند و مسلحانه از حقوق خود دفاع كنندساز



  

 :مصوبات اين كنگره عبارت بودند از  

انهدام جامعه طبقاتي موجود به هر طريقي، مثال از طريق عمل پرانرژي بي امان انقالبي بين : اول

 المللي

 ايجاد يك جامعه آزاد براساسِ تعاونيِ ابزارِ توليد: دوم

هاي توليدي بدون تجارت و فروش براي  بادل رايگان محصوالت مساوي بوسيله و بين سازمانت: سوم

 .سود

سازمان دادن آموزش بر اساس سكوالريسم، علمي و حق برخورداري از آموزش براي هر دو : چهارم

 .جنس

 .حقوق برابر براي همه فارغ از جنسيت و نژاد: پنجم

ها بر اساس  ها و انجمن يق قراردادهاي آزاد بين كمونتنظيم همه امور اجتماعي از طر: ششم

 .فدراليسم

 !پرولتارياي سراسر جهان متحد شويد

 !تشكل و اتحاد: همكاران كارگر، براي رسيدن به اين هدف بزرگ ما به دو چيز نياز داريم

http://libcom.org/library/pittsburgh-proclamation-188٣ 

. ر روي سرنگوني دولت سرمايه داران از طريق قهر مسلحانه تاكيد گذاشتندآنها در اولين كنگره خود ب

كه  را آنها با توجه به ريشه هاي عميق آنارشيستهاي آمريكا در درون كارگران، آناركوسنديكاليسم

بنا به باور . عمل مستقيم  عليه سرمايه را در دستور كار خود قرار ميدهد را مورد حمايت قرار  دادند



آنارشيستهاي آمريكا، كارگران متشكل در سنديكاهاي انقالبي، نطفه جامعه آزاد و خودمختار كارگران 

                                                                                                                . 

نفوذ كالم و . گروه مستقل متشكل بودند

نسخه پخش  ٣0000روزنامه با تيراژ 

آنها با برپايي جلسات سخنراني و برگزاري گشت و گذار و  گراميداشت روز كمون حضور 

الوه آنها يكي از سه فدراسيون كارگري بزرگ را با خود همراه 

http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/49.html  
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آنارشيستهاي آمريكا، كارگران متشكل در سنديكاهاي انقالبي، نطفه جامعه آزاد و خودمختار كارگران 

.                                                                                                                را تشكيل ميدهند

گروه مستقل متشكل بودند 26در  آنارشيست 2800، 1886در حول و حوش سال

روزنامه با تيراژ  ٧آنارشيستها روزانه . تاثيرات آنها بيش از تعداد عددي آنها بود

آنها با برپايي جلسات سخنراني و برگزاري گشت و گذار و  گراميداشت روز كمون حضور 

الوه آنها يكي از سه فدراسيون كارگري بزرگ را با خود همراه بع. قابل مالحظه اي در جامعه داشتند

http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/49.html

  

  

  

ترنس پاودرلي

آنارشيستهاي آمريكا، كارگران متشكل در سنديكاهاي انقالبي، نطفه جامعه آزاد و خودمختار كارگران 

را تشكيل ميدهند

در حول و حوش سال

تاثيرات آنها بيش از تعداد عددي آنها بود

آنها با برپايي جلسات سخنراني و برگزاري گشت و گذار و  گراميداشت روز كمون حضور . ميكردند

قابل مالحظه اي در جامعه داشتند

 .داشتند

http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/49.html

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

اي در بخشنامه  1884رهبر شواليه هاي كار در دسامبر سال   Terence powderlyترنس پاودرلي

بحث بر . يك دگرگوني آرام اما مطمئن در سراسر كشور در راه است "اعضاي خود نوشتدروني به 

ميزان بيكاري در حال حاضر ... وقت و توجه همه را بيش از سابق به خود جلب ميكند  ،سر مساله كار

خيلي باالست، و بطور مداوم در حال افزايش است، كاهش در دستمزد ها، اخراج كارگران، توقف 

تحت چنين شرايطي همانطور كه قبال اشاره ... ها و كوره هاي آنها جزو اتفاقات روزانه است كارخانه

ها در بعضي از شهرهاي ما به  تظاهرات. كردم براي كارگران طبيعي است كه مستاصل و بيقرار شوند

 ".اين حقيقت گواهي ميدهند

آهن شكل گرفتند و پس از اعتصاب بزرگ راه  قبل و  ما در اين قسمت براي نشان دادن تشكالتي كه

النور در فصل . توسعه يافتند، از كتاب جنبش طبقه كارگر در آمريكا از النور ماركس كمك ميگيريم

ما به خاطر دور نشدن ذهن خواننده و تمركز برروي   .دتاب به معرفي اين تشكالت ميپردازهفتم اين ك

  (2).انتها و زيرنويس ها منتقل ميكنيم موضوع اين قسمت  از كار تحقيقي را به

ما در اينجا به حركت تاريخي كه به جنبش هشت ساعت كار در روز مشهور شد ميپپردازيم تا ريشه 

اين قسمت و اطالعات آن از دو كتاب هشت ساعت كار، كاهش ساعت . هاي تاريخي آن روشن گردد

داري آمريكايي تئوري هشت  ضدبرده كار افزايش دستمزد است نوشته ايرا استوارت و ريشه هاي

ما كساني را كه خواهان كسب تجارب تاريخي  بيشتر . ساعت كار از ديويد روديگر برگرفته شده است

 :در اين زمينه هستند به خواندن اين دو كتاب دعوت ميكنيم

1 -The Eight Hour Movement: A reduction of hour is an increase of 

wages(1865) 

 .تجديد چاپ شد 2010ماه مي  2٣كتاب براي آخرين بار در اين 
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2- Ira Stward and Anti-slavery origins of American Eight Hours Theory. 

David Roediger 

 .به صورت الكترونيكي پخش گرديد 2008اين كتاب روز سوم ژوئيه 

 جنبش هشت ساعت كار در روز

روز، با اول مه مه، اغلب بر اين باورند كه اين خواست در  باتوجه به تداعي شدن هشت ساعت كار در

خواست هشت ساعت . در دستور كار سوسياليستها قرار گرفت 1886امريكا براي اولين بار در سال 

كار نه از سوي سوسياليستها و نه از سوي آنارشيستها، بلكه  از سوي كارگراني مطرح گرديده است، 

 Iraدر آمريكا براي اولين بار ايرا استوارد. يه به مبارزه برخاسته اندكه در چهارچوب خود نظام سرما

Steward اتحاد براي هشت ساعت كار اين خواست  تشكيالتي  به نام يك كارگر مكانيك با تاسيس

اتحاد براي هشت ساعت كار در طي دو سال از بوستون . را طرح و براي عملي ساختن آن اقدام نمود

 Charles Townكارگران كشتي سازي چارلزتاون. عاليت خود را گسترش دادشهر ف 16شروع و در 

براي كوتاه كردن ساعت كار دست به اعتصاب زده و با موفقيت، هشت ساعت كار را در كشتي سازي 

بر اثر فعاليتهاي اتحاد براي هشت ساعت كار، نفوذ فعالين آن در بين كارگران . معمول ساختند

اعتصاب كارگران كشتي سازي حتي مورد حمايت لينكلن رئيس جمهور آمريكا قرار . افزايش يافت

را در  Edward Rrogesكارگران كشتي سازي يكي از اعضاي خود به نام ادوارد راجرز. رفتگ

راجرز در پارلمان آمريكا به كمك چند نماينده . به پارلمان فرستادند 1864انتخابات پارلماني در سال 

راي گزارشي ب 1864اين كميته در سال . ديگر كميته اي را براي كوتاه كردن ساعت كار تشكيل داد

در همان سال كارگران كشتي سازي در . پيگيري اين امر تهيه نمود و در اختيار پارلمان قرار داد

براي كوتاه كردن ساعت كار دست به  New Bedford و نيو بدفورد South Bridgeساوث بريج 

 و Lovelدر كنار اين اعتصابات، اعضايي از اتحاد براي هشت ساعت كار در لوول . اعتصاب زدند

در آن روز ها فعالين هشت ساعت كار . به عنوان اعضاي  شوراي شهر انتخاب شدند Bostonبوستون 



  

 wendellدر همين رابطه وندل فيليپس . ميدانستند ين خواست را همسنگ لغو برده داريا

Phillips  وكيل برجسته و فعال ضدبرده داري در سخنراني هاي خود اعالم مينمود كه با پايان دادن

عليرغم قبول هشت ساعت كار در بعضي از . برده داري نوبت به حق و حقوق كارگران خواهد رسيد به

. شهرهاي اياالت مختلف در آمريكا، سرمايه داران خصوصا در مقابل اين خواست مقاومت ميكردند

طور كه ميبينيم مبارزه براي دست يابي به خواست هشت ساعت كار دردل مبارزه عليه  همين

 . اري جريان داشتد برده

آزادي  روزنامه آلماني زبانِ. به نارضايي هر چه بيشتر كارگران دامن زد 1884بحران مجدد در سال 

باوجود افزايش سود براي سرمايه داران، آنها ": كه متعلق به آنارشيستها بود، مرتب تكرار ميكرد

 ".وفورِ نعمت زندگي ميكنند كارگران را بيكار و دستمزد ها را كاهش ميدهند و خود در آسايش و

كارگران در مقابل تعديات سرمايه دست به مقاومت زدند تا جاييكه اعتصاب به امري متداول تبديل 

در ماه . اغلب اين اعتصابات با هجوم وحشيانه پليس و شبه نظاميان سرمايه داران روبرو گرديد. گرديد

طاميان سركوب گرديد، آنارشيستها زمانيكه اعتصاب معدنچيان سنگ از سوي شبه ن 1885مي 

تريبون از زبان يكي از شيكاگو .  بمب دستي را دادند ساختنِ كارگران و آموزشِ مسلح شدنِ فراخوانِ

لوسي پارسونز همسر آلبرت پارسونز در جلسه  ":خود در اين روزنامه نوشت كه گزارشگران

آنارشيستها فراخوان انهدام سرمايه داران را داده است و از كارگران خواسته است كه جنگ را بايد به 

كارگران اتوبوس شهري دست به اعتصاب زده و حمل و  1885در سال  ".محالت ثروتمندان كشيد

در جريان   John Bonefieldرئيس پليس شهر، جان بونفيلد. شهر متوقف ساختند نقل را در سطح

در همان سال كارگران راه آهن . پليس را براي سركوب اين اعتصاب به خيابان آورد 400اين اعتصاب 

خيابانهاي خونين شهر شيكاگو مملو از  1885در پايان سال . دست به يك اعتصاب سراسري زدند

خواست هشت ساعت كار به خواست اكثريت  188٧تا  1885بين سالهاي .  دنفرت طبقاتي بو

اين خواست  1886كارگران انتظار داشتند روز اول مه . كارگران آمريكا و خصوصا شيكاگو تبديل شد

هزاران كارگر در  1886تا  1885در فاصله يكسال از . در سراسر كشور به رسميت شناخته شود
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نفر افزايش  2٧000نفر به  2000از  تعداد اعضاي شواليه هاي كار. دنتشكلهاي مختلف گردهم آمد

به ) اتحاديه اي كه بعد ها به فدراسيون كار آمريكا تغيير نام داد( تعداد اعضاي اتحاديه كارگري. يافت

در . نفر از كارگران به تشكل كارگري وابسته به آنارشيستها پيوستند 16000. افزايش يافت ٣0000

اكثريت عظيم كارگران در شيكاگو عمال خود را براي اعتصاب، پشتيباني و دفاع از هشت همان حال 

 .   ساعت كار آماده ميكردند

همانطور كه قبال اشاره شد . در اين ميان عامل ديگري بدبيني كارگران را گسترش داد 

اد پليس پس از انتخاب به شهرداري شهر به كمك سوسياليستها، رئيس و افر Harrisonهريسون

سرمايه داران با . شهر را از ميان كساني انتخاب كرده بود كه كمتر مزاحم فعاليت سوسياليستها بشوند

توجه به اينكه تصميم داشتند در صورت وقوع بحراني ديگر دستمزد ها را كاهش دهند، هريسون را 

به رياست پليس  تحت فشار گذاشتند تا جان بونفيلد را كه به سنگدلي  و سخت گيري مشهور بود

به عنوان بازرس پليس در جريان اعتصاب كارگران  اتوبوس  1885بونفيلد در سال . شيكاگو بگمارد

كارگران متشكل ماهر كه تا آن زمان در . شهري مقبوليت خود را براي سرمايه داران ثابت كرده بود

يرماهر  به سوي شواليه غاتحاديه هاي صنفي متشكل شده بودند براي بهره گيري از حمايت كارگران 

 .                                                                                                             روي آوردند هاي كار

نقالبي و سازشكارانه به نظر با وجود اينكه از نظر آنارشيستها دست يابي به هشت ساعت كار غيرا

بانفوذ  كارگر آلمانيِ August Spicesو آگوست اشپايز   Albert Parsonآلبرت پارسون ،رسيدمي

در اينجا نيز يك تفاوت بين كارگران تحت نفوذ . انرژي خود را براي اين خواست معطوف ساختند

در  كارگران ماهر با گرايشات صنفي. آنارشيستها با ساير گرايشات درون كارگران وجود داشت

افق خود را محدود به جنبش  رگران متعلق به شواليه هاي كارو اكثريت كا كار آمريكا كنفدراسيون

كار   مايل به آنارشيستها به جاي خواست هشت ساعتكارگر مت 16000. هشت ساعت كار نمودند

اينان بر اين باور بودند كه با طرح اين . ساعت دستمزد در مقابل هشت ساعت كار شدند 10خواهان 

بنا .  خواست و عدم پذيرش آن از سوي بورژوازي،  اعتراضِ كارگران را در جهت انقالب تقويت كنند



  

براين اتحاديه كارگري مركزي، تحت نفوذ آنارشيستها، فراخوان به اعتصاب مسلحانه براي هشت 

 . كار داد ساعت

جوهان موست در سفر خود به . آنارشيستها و كارگران متمايل به آنها تحت تاثير جوهان موست بودند

آمريكا بخش وسيعي از محالت كارگري را زير پا گذاشته و با ارائه سخنرانيهاي آتشين و با اعتماد 

. رها شد "حيوان مالكيت"ر بنفس كامل اعالم نموده بود كه تنها با يك انقالب اجتماعي ميتوان از ش

وي بار ها در مقابل كارگرانيكه از پليس و قدرت سركوب سرمايه داران شكايت كرده بودند اعالم 

نموده بود كه ما بايد مدارس شيمي و بمب سازي خودمان را داشته باشيم و در اعتصابات با تكيه بر 

هاي پِطركروپتكين به يك مدافع موزشموست با تاثير گرفتن از آ. سالح خود از خودمان دفاع كنيم

 .  سرسخت و پرحرارت آنارشيسم تبديل شده بود

  
  

  

  
  

  

  

  

              

 جوهان موست، آنارشيست برجسته آلماني

  

مساله هشت ساعت كار به عنوان وسيله اي براي بهبود شرايط زندگي به مشغله  1886از اوايل بهار 

اعتصابات و ناآراميهاي كارگري به درجه اي رسيد كه اغلب . اكثريت كارگران آمريكا تبديل شد

در اين ميان، همانطور كه اشاره شد، شيكاگو به . مينامند "تحول بزرگ"مورخين آمريكايي آن را 
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كارگر  60000در اين شهر  1886در روز اول ماه مه سال . ه كارگران تبديل گرديدمركز ثقل مبارز

كارگر به  50000در شيكاگو بر اثر احساس خطر از يك انفجار اجتماعي . دست از كار كشيدند

در ماه آوريل شوراي شهر شيكاگو هشت ساعت كار را براي . خواست هشت ساعت كار دست يافتند

روز اول مه هزاران كارگر با پالكاردها و پرچمها به رژه . شهرداري به رسميت شناخت كارگرانِ

 .                                                                                                 پرداختند

ي خود مشغول بودند، در حاليكه در روز هاي قبل كارگران لحظه به لحظه به فعاليت و بسيج نيرو ها 

كارگر  ٣40000تا  200000در سراسر آمريكا بين . كارگر دست از كار كشيدند 60000روز اول مي، 

نفر از كارگران هشت ساعت كار را  4٧000در شهر شيكاگو كارفرمايان براي . دست به اعتصاب زدند

ه در راس آنها آلبرت كارگر ك 80000شهر شيكاگو در حاليكه منتظر طوفان بود، . قبول نمودند

در حركت  )متعلق به آنارشيست ها( پارسون و لوسي پارسون و اعضاي انجمن بين المللي كارگران

 .                                        بودند تا خيابان ميشيگان دست به يك راهپيمايي زدند

ود، زيرا هنوز بخشي از سرمايه در همان حال در بعضي از كارخانه ها شرايط ملتهب و نگران كننده ب

اوضاع در كارخانه ماشين آالت دروگري مك كورميگ . داران در مقابل اين خواست مقاومت ميكردند

اعتصاب از سوي  تهديد صاحب اين كارخانه سايروس مك كورميگ در مقابلِ. نگران كننده بود

سايروس . اب شكن استخدام كرده بودكارخانه را بر روي آنها بسته و به جاي آنان اعتص كارگران،  در

نفر پليس به كارخانه آورده بود تا از اعتصاب شكنان در مقابل اعتصابيون  400براي مقابله با كارگران 

زمانيكه اعتصاب شكنان وارد كارخانه شدند، اعتصابيون براي استماع سخنراني آلبرت . حمايت كنند

در اين كارخانه حتي كارگران غير . ده بودندتجمع كر Michael Schwabپارسون و مايكل شواب

سايروس براي فريب كارگران هشت ساعت . متشكل نيز به عنوان همبستگي كار را تعطيل كرده بودند

 .      كار را قبول نمود ولي حاضر نشد در مقابل اعتصابيون عقب نشيني كند



  

لتهب موجود را به اوج خود دو روز بعد درگيري بين كارگران اعتصابي و اعتصاب شكنان فضاي م

 .        رساند

بعد از ظهر روز سوم مي در حاليكه آگوست اشپايز در جمع چندين هزار كارگر سخنراني ميكرد،  

اعتصابيون براي متقاعد كردن اعتصاب شكنان با . صداي آژير كارخانه پايان شيفت را اعالم نمود

نفر در حمايت از  ٧5يك ماشين پليس همراه با . كلماتي هجو مانند با آنان به گفتگو پرداختند

كارگران در دفاع از خود . درگيري بين اعتصابيون و پليس شروع شد. اعتصاب شكنان وارد ميدان شد

پليس بدون اخطار به روي كارگران . مجبور شدند به سوي پليس و ماشين آنان سنگ پرتاب كنند

 .دست دادندآتش گشود و در نتيجه دو كارگر جان خود را از 

آگوست اشپايز همان شب با شرح درگيري بين كارگران و پليس و كشته شدن دو نفر، اعالميه اي 

نسخه از آن  2500عصر روز سوم مي، . منتشر كرد و طي  آن كارگران را به مسلح شدن دعوت نمود

اطالعيه ديگري با همان مضمون به زبان آلماني، در . اعالميه در محالت كارگر نشين پخش شد

در اين اعالميه ها از كارگران دعوت شده بود كه انتقام قتل . محالت كارگري آلماني نشين پخش شد

ميكنند گرفته و آنها حيواناتي كه به شكل انسان بر آنان حكومت  يعني وحشيانه كارگران را از دولت،

بعدا مشخص شد كه اشپايز براي دفع توطئه دولت و كارفرمايان عمدا كلمه انتقام را .  را از بين ببرند

 .  از اين اعالميه حذف كرده بود

همان شب يك گروه مستقل آنارشيستها در تاالري كه دولت از آن براي جمع كردن مواد غذايي براي 

اين گروه كه با روشهاي اتحاديه هاي كارگري مخالف . لسه اي برگزار كردبيكاران استفاده ميكرد، ج

در اين جلسه، پس از قرائت . بود، به هيچ وجه سازش با سرمايه داران و كارفرمايان را نمي پذيرفت

آيي در ميدان چهارمِ مي يك گردهم ته شد براي ادامه مبارزه عصر روزقرار گذاش ،اطالعيه اشپايز

اين گروه تصميم گرفت در صورت ادامه خشونت پليس، سيمهاي ارتباطي . داده شود علوفه ترتيب

شواهد تاريخي در اين مورد خاص نيز نشان . تلفن را قطع نموده و مسلحانه در مقابل پليس بايستند

 . ميدهد كه كارگران نقشه اي از قبل براي چنين عملي نداشتند
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 ليسانفجار بمب و وحشيگري خونين دولت و پ

  

. ابتدا اشپايز به سخنراني پرداخت. كارگر را دور هم جمع نمود ٣000مي،  روز چهارمِ عصرِ گردهماييِ

وي در ضمن سخنراني خود با اشاره به تظاهرات ميدان علوفه تاكيد نمود كه اين گردهمايي، 

سپس آلبرت پارسون به . تظاهراتي آرام و به منظور نشان دادن نارضايي كارگران برگزار شده است

 هريسون شهردارِ. ايي لوسي و دو فرزند آنان نيز همراه آنها بودنددر اين گردهم. سخنراني پرداخت

آنها هر دو پس از گفتگوي . نيز در آنجا حضور داشتند شهر پليس شهر همراه با بونفيلد رئيسِ

كوتاهي به اين نتيجه رسيدند كه اين گردهمايي آرام و بدون دردسر بوده و به همين خاطر قصد ترك 

از موقعيت، افراد پليس ذخيره را كه در اطراف اين  پليس با ارزيابي د رئيسِبونفيل. آن را داشتند

چند دقيقه بعد دو تن از كارآگاهان پليس به بونفيلد . گردهمايي تجمع كرده بودند مرخص نمود

در همان حال باران شديدي . ها تحريك كننده است سخنراني مراجعه كرده و گزارش كردند كه لحنِ

در اين زمان . نفر رسيده بود ٣00ا شدت يافتن باران تعداد كارگران در صحنه به  ب. باريدن گرفت

پارسون پيشنهاد نمود كه سخنرانيها را به اتمام رسانده و براي ادامه آن در يكي از تاالرهاي شهر گرد 

ه يكي از فرماندهان پليس همرا. پليس شهر به حالت آماده باش درآمدند ٣00اينجا حدود . هم آيند

سومين سخنران ساموئل . نفر از افراد خود وارد ميدان شده و از كارگران خواست متفرق شوند 180

ساموئل رو به فرمانده پليس اعالم . در آن لحظه آماده سخنراني ميشد Samuel Fieldenفيلدن

ل در زمانيكه فرمانده پليس دستور خود را تكرار كرد، ساموئ. نمود كه اين يك گردهمايي آرام است

 .  جواب گفت ما اآلن ميرويم

يك بمب دست ساز در ميان افراد . در آن لحظه كارگران و پليس يكمرتبه شاهد چيزي نوراني شدند

در اين لحظه افراد پليس كه به شدت دستپاچه شده بودند اسلحه هاي كمري خود . پليس منفجر شد

پياده روهاي خيابان از . ن شليك كردندرا بيرون كشيده و به مدت سه دقيقه به ميان جمعيت كارگرا



  

نفر از آنان بشدت  40كارگر كشته و  8در اين تيراندازي . زخمي و كشته شده گان كارگر  پر گرديد

در آن زمان روزنامه هاي دولتي و سرمايه داران هيچ اشاره اي به كشته و زخمي هاي . زخمي شدند

 .  كارگران نكردند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                    

 66بشدت زخمي شد و  Mathias Deganبمب يك پليس به نام ماتياث دگان انفجارِ در جريانِ

. پليس بر اثر جراحات مردند ٣ ،اين واقعه پس از چند روز از گذشت. پليس ديگر جراحاتي برداشتند

در جريان دادگاه مشخص گرديد سه تن از افراد پليس از بعد ها . پليس كشته شدند 6در مجموع 

تلفن  يك كيوسك. ناشي از دستپاچگي زخمي گرديده بودند سوي افراد خود پليس بر اثر  تيراندازيِ

كه پس از درگيري كارگران از طرف پليس به محلي ديگر منتقل شد نشان داد كه كيوسك پر از 

 .ه كارگران شليك شده بودپوكه فشنگهايي بوده كه از سوي پليس ب
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مطبوعات با خشم تمام . ترس، دلهره و انتقام كور بر سراسر شريان حياتي طبقه بورژوا سايه انداخت

و از قبل طرح  كردند كه به افكار عمومي بقبوالنند كه اين حركتي حساب شدهبا قلب حقايق تالش 

پليس آتش  آنها چنين وانمود كردند كه كارگران به سويِ. از سوي آنارشيستها بوده است ريزي شده

روزنامه هاي بورژوازي صراحتا . گشوده و پليس در دفاع از خود مجبور به تيراندازي گرديده است

پابپاي . كه براي نجات جامعه نبايد نسبت به قاتلينِ حافظانِ نظم ترحم نشان داده شود اعالم نمودند

در نشريه خود اعالم نمود كه  1886مي  8روز  وعات بورژوازي، شواليه هاي كارتبليغات زهرآگين مطب

ع آنارشيستها و هواداران آنها چيزي بيش از حيوانات وحشي نيستند و جامعه حق دارد از خود دفا

شواليه ها در آن مقطع عمال از ترس انتقام جويي بورژوازي، دستپاچه چنين نوشته اي را در . كند

 .                                    نشريه خود به چاپ رساندند ولي بعد ها موضع خود را تغيير دادند

. پليس آماده نمودندمطبوعات بورژوايي اعم از راست و چپ به نوعي فضا را براي سرمايه داران و 



  

عليرغم شكست . سوسياليستها را دستگير و براي گرفتن اعتراف به طرز وحشيانه آنان را شكنجه نمود

در همان . ز دست يافتندبعضي از اعتصابات، بخشهايي از كارگران به خواست هشت ساعت كار در رو

دالر براي گسترش تعداد افراد  100000حال سرمايه داران شيكاگو براي درهم كوبيدن آنارشيسم 

 پليس و باالبردن حقوق آنان جمع آوري كردند

تن از آنارشيستها را مجرم  ٣1در روز پنج ژوئن هيئت منصفه دست چين شده از سوي بورژوازي، 

، Albert Parsonبدين طريق آلبرت پارسون. ز آنها را محاكمه نمودشناخت و نهايتا هشت نفر ا

 Adolph، آدولف فيشرSamuel Fildenساموئل فيلدن، August Spiesآگوست اشپايز

Fischerلوئيس لينگ ،Luis Lingاسكار نيبه ،Oscar Neebe و مايكل شواب ،Michael  

schwab آنها برجسته ترين و فعالترين آنارشيستهاي شيكاگو بودند. به دادگاه سپرده شدند .

در حاليكه . بورژوازي براي انتقام گرفتن از كارگران اين افراد را به عنوان رهبران شورش معرفي كرد

 ندارند و با هرگونه اتوريته اي از باال رسمي چه در گذشته و چه در حال حاضر آنارشيستها رهبر

انفجار بمب فرصتي را براي حاكميت فراهم نمود كه اين افراد ضد نظم بورژوازي را . مخالف بوده اند

 . بطور فيزيكي حذف كند

                                                                                                         

 ن مبارزان راه آزادي كارگراناز بيدادگاه بورژوازي تا حلق آويز كرد

بورژوازي . گان در شهري كه همه استثمارگران تشنه انتقام بودند برگزار گرديد شدهدادگاه دستگير

 Josephقاضي دادگاه جوزف گري. حتي قبل از برگزاري بيدادگاه فرمايشي تصميم خود را گرفته بود

Gary  دادستان دولت، جوليوس گرينلدر همه مراحل دادرسي به بازپرس پرونده وJuluis 

Grinnell فرصت اين را داد كه پرونده متهمان را سنگين و سنگين تر سازد . 

متهمين ابتدا تالش كرد با كمك گرفتن از شاهدان عيني حكم  دادستانِ دولت براي محكوم ساختنِ

او در ابتدا اعالم نمود كه بمب از سوي اشپايز و شواب به . محكوميت از سوي دادگاه را تضمين كند

زمانيكه دادستان موفق به اثبات اين امر نگرديد، موضوع را عوض . محل تجمع پليس پرتاب شده است
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وجود اينكه زمان پرتاب بمب اين دو نفر در آن گردهمايي حضور نداشتند، بمب او اعالم نمود با . نمود

دادستان . بخاطر تحريكات فيشر، انگل و لينگ كه  در جلسه سوم مي حضور داشتند پرتاب شده است

وكيل . حتي با جعل واقعيات قادر نشد ارتباط اين افراد را با گردهمايي ميدان علوفه ثابت كند

نميتوان اين افراد را به اين :  ره به اينكه فرد پرتاب كننده بمب مشخص نيست، گفتمتهمين با اشا

 .امر متهم ساخت

روزنامه  سردبيرِ خود در اثبات اتهام دستگير شده گان، به استداللِ موفقيت عدمِ دادستان بخاطرِ 

قالبي و اشاره نمود كه تشويق متهمان به خشونت ان Melville Stoneشيكاگو، ملويل استون

وكيل متهمان در جواب دادستان اعالم نمود كه . اظهارات تحريك آميز براي اثبات اتهام كافي است

وي اعالم . چون هيچكس فرد پرتاب كننده را نميشناسد، ممكن است اين فرد اصال آنارشيست نباشد

براي كشتن اين فرد ممكن است بدليل انتقام شخصي . نمود فرد مزبور ميتواند عامل پليس باشد

قاضي دادگاه در انتهاي جلسه اعالم نمود اگر متهمان بطور فردي . پليس اقدام به اين كار كرده باشد

تحت . كسي را مامور اين كار كرده باشند و يا از ارتكاب چنين قتلي حمايت كرده باشند مجرم هستند

به دادگاه برگشته و  اوت 19دقيقه روز  2:50تاثير و هدايت قاضي دادگاه، هيئت منصفه ساعت 

ناگفته نماند اكثريت اعضاي هيئت منصفه را نمايندگان . اتهامات وارده بر متهمان را تاييد نمود

.                                                                      بورژوازي و خرده بورژوازي از قبيل كارمندان دولتي و مشاغل خصوصي تشكيل ميدادند

در جريان برگزاري يك . حكم جنايتكارانه دادگاه به نفرت عميقي در ميان توده هاي كارگر دامن زد

مجمع عمومي از سوي كارگران متعلق به شواليه ها، عمل دادگاه و مداخله بونفيلد در جريان 

ه نفرت كارگران از حكم دادگاه به حدي آشكار بود ك. گردهمايي ميدان علوفه بشدت محكوم گرديد

فردي چون ساموئل گومپرز كه رياست اتحاديه هاي كارگري را به عهده داشت مجبور گرديد اعالم 

.                                                                                طبقاتي صادر گرديده است نفرت دادگاه غيرعادالنه و بر اساسِ كند كه حكمِ

در اين . ادگاهها  با توسل به قانون، كارگرانِ اعتصابي را به سركار بازگرداندندپس از اين واقعه، د

مرحله بخش اعظم كارگران دريافتند كه محاكمه آنارشيستها يك سلسله از اقدامات بورژوازي براي 



  

حكم،  روز پس از اعالمِ يك. درهم شكستن مقاومت كارگران و عليه هشت ساعت كار بوده است

بخش وسيعي از كارگران بر اين  ": در سرمقاله خود نوشت Chicago Expressس شيكاگو اكسپر

باورند كه پرتاب بمب كار آنارشيستها نبوده بلكه كار فردي غيرمسئول براي درهم شكستن جنبش 

                                                         ".هشت ساعت كار بوده است

دوست نزديك و صميمي پارسون براي نجات محكومين به يك  George Schillingجورج شيلينگ

نفر در شهرهاي مختلف  100000در مدت چند ماه طوماري به امضاي . كمپين وسيعي دست زد

 ايلينويز و دادگاه عليرغم تالش كارگران و بخشي از اقشار زحمتكش جامعه، دادگاه. جمع گرديد

بيوگرافي كامل  188٧در سال . از سوي دادگاه شيكاگو را تاييد نمودعالي آمريكا حكمِ صادره  ديوانِ

محكومين از سوي دوستان و كارگران نزديك به آنان تهيه و منتشر شد و شخصيت اين دسته از 

.                    كارگران مبارز به جامعه شناسانده شده و بيگناهي آنها در مقابل وجدان ميليونها انسان ثابت گرديد

عليرغم همه اينها، اشپايز، پارسون، لينگ و انگل از استيناف و نوشتن نامه به فرماندار جهت 

محكومين همدردي بيشتري  يهپارسون بخاطر آمريكايي بودنش نسبت به بق. بخشودگي امتناع كردند

اطرافيانش در رابطه با تقاضاي بخشش از  توصيه شجاع برخالف اين انسانِ. را به سوي خود جلب كرد

وي در اين نامه از فرماندار . نامه اي به وي نوشت Oglesbyسوي فرماندار وقت بنام اوگلسبي

را آنها نيز در آن روز در گردهمايي خواست نه تنها وي بلكه همسر و فرزندانش را اعدام  كنند زي

 .كارگران حضور داشتند
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 آلبرت پارسون 

آنها بر اين باور بودند . روشنفكر و خود بورژوازي از اجراي چنين حكمي نگران بودند بعضي از عناصرِ

. كه اعدام اين افراد زمينه را براي گسترش و مقبوليت آنارشيسم در بين كارگران فراهم خواهد ساخت

. ن گذاشتنددر اين بين بعضي از اين افراد به فرماندار مراجعه نموده و نگرانيهاي خود را با وي در ميا

شهر در جواب نگرانيهاي اين دسته از سرمايه داران و روشنفكران متعلق به اين  اوگلسبي فرماندارِ

نفر از آنان  4ميتواند حداقل  ،طبقه اعالم نمود كه اگر افراد بانفوذ آنها براي نجات متهمان اقدام كنند

ي از بانكداران شهر تعدادي از بدنبال اين مذاكرات، ليمان گيگ، يك. را شامل عفو عمومي سازد

در اين جلسه ليمان اعالم نمود . سرمايه داران و سياستمداران بورژوازي را به جلسه اي دعوت نمود

اما توجه داشته باشيد كه مرگ اينان به  ،كه قانون تصميم خود را در مورد اين آدمها گرفته است

كارگران، براي ما خطرناك تر از زنده ماندنشان خواهد بود و نفرت طبقاتي را بيش از  شهدايِ عنوانِ

در حاليكه بورژواهاي شهر بر سر پيشنهاد ليمان به بحث و گفتگو مشغول . بيش دامن خواهد زد

به مارشال فيلد يكي از بانفوذترين سرمايه داران شهر بپاخاست و اعالم نمود كه اين افراد بايد  ،بودند

گرينل با يك . فيلد سپس گرينل، دادستان شهر را براي سخن گفتن دعوت نمود. دار آويخته شوند



  

بدين ترتيب همه به . قوي و آتشين همه بورژواهاي حاضر در جلسه را تحت تاثير قرار داد سخنرانيِ

  .متهمان رضايت دادند حلق آويز كردنِ

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                                                                                 

 آگوست اشپايز

بدنبال تقاضاي استيناف از سوي فيلدن و شواب، فرماندار شهر حكم اعدام آنها را به حبس ابد تقليل 

يس لينگ به كمك شب همانروز لوئ. سال زندان محكوم شده بود 15نيبه قبال از سوي دادگاه به . داد

لوئيس يكي از . دست به خودكشي زد ،بمب دستي كه بصورت مخفيانه به زندان آورده شده بود

وي در زمان خودكشي . سرمايه بود قربانيِ پرشورترين و در عين حال كم تجربه ترين افراد از متهمينِ

 .                                   سال داشت 2٣تنها 
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 لينگ لوئيس

  

آلبرت پارسون، آگوست اشپايز، جورج انگل و آدولف فيشر با روحيه اي قوي و  188٧ نوامبرِ 11روز 

بورژوازي از ترس حمله آنارشيستها و . در كمال آرامش خود را براي روبرو شدن با مرگ آماده كردند

 اقدامات. نفر از افراد پليس را در اطراف زندان به حالت آماده باش درآورد ٣00كارگران  اعتراضِ

براي سركوب احتمالي هرگونه اعتراضي دو هنگ . بورژوازي تنها به اين محدود نمانده بود امنيتيِ

همسر آلبرت ) 5(لوسي پارسون. شهر در اطراف شهرداري دست به تجمع زده بودند ميليشيايِ

آخرين ديدار به زندان مراجعه نمودند ولي مسئولين زندان آنها را دستگير و در يكي  وفرزندانش برايِ

    .از سلولها زنداني ساختند

  

  

  

  

  

  

  

                             

 آدولف فيشر

  

  

  



  

                          

  

                             

  

  

  

  

  

  

  

 جورج انجل

بنا به اظهارات شاهدان عيني، . نيمه هاي شب چهارتن از فرزندان رشيد كارگران به دار آويخته شدند

دقيقه بر باالي دار نگه   8تا  ٧براي زجركش كردن متهمان، آنها را در حاليكه هنوز زنده بودند، بين 

فيشر موقع  ".يده شودبگذار صداي مردم شن": پارسون آخرين كالمش را اينگونه بر زبان آورد. داشتند

ل با صدايي رسا و روشن جان ".ندگي من استاين شادترين لحظات ز":رفتن بر باالي دار فرياد زد

زماني خواهد رسيد كه سكوت ": اشپايز در كمال خونسردي گفت ".زنده باد آنارشيسم": اعالم نمود

فاعيات و سخنراني متهمان مي د( ".ما قوي تر از صدايي خواهد بود كه امروز شما آن را خفه ميكنيد

سعي خواهيم . صفحه است و ما دراين كار تحقيقي فقط دفاعيات آگوست اشپايز را آورده ايم 156

. رجمه و ضميمه اين نوشته سازيمكرد در فرصتي دفاعيات همه جان باختگان مربوط به اول مي را ت

تاريخي درست شده است درج اي كه به خاطر بزرگداشت اين حادثه  جمله باال در زير مجسمه

 .  )گرديده است
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 مجسمه يادبود اول ماه مي

. كارگر براي گراميداشت و وداع  با قربانيان سرمايه، در پشت تابوت آنان گردآمدند 20000روز بعد 

 شهردار جديد، جان روشه اعالم كرده بود كه نبايد در اين مراسم شعاري داده شود و يا سرودي

از خود گذشته را با  چهار انسانِ جسد نفر در سكوتي عميق 20000در اين روز . انقالبي خوانده شود

. كردندمشايعت  Waldheimچشماني پر از اشگ تا ايستگاه راه آهن و گورستان والدهايم

 . نامگذاري كردند "جمعه سياه" آنارشيستها اين روز را 

  



 

 بهره برداري از كارگران قرباني نظام و مواضع فرصت طلبان

افراد بانفوذ آنارشيستها، روساي اتحاديه هاي كارگري به جاي تشديد مبارزه براي 

آزادي آنان و خواست هشت ساعت كار در روز، به آنارشيستها و راديكاليسم كارگران حمله نموده و 

آنها به جاي مبارزه با سرمايه داري، عمال در خدمت سرمايه 

وي . ساموئل گومپرز، يكي از مبتكرين چنين خيانت تاريخي بود

يكي از كساني بود كه با حمايت بورژوازي آمريكا سالهايِ سال در مقام رياست فدراسيون كار آمريكا 

ساموئل كسي بود كه بعد ها در ضديت با كارگران 

  

 دارصحنه رفتن به پاي چوبه 

  

بهره برداري از كارگران قرباني نظام و مواضع فرصت طلبان

افراد بانفوذ آنارشيستها، روساي اتحاديه هاي كارگري به جاي تشديد مبارزه براي  پس از دستگيريِ

آزادي آنان و خواست هشت ساعت كار در روز، به آنارشيستها و راديكاليسم كارگران حمله نموده و 

آنها به جاي مبارزه با سرمايه داري، عمال در خدمت سرمايه . خود محكوم كردندآنها را در مطبوعات 

ساموئل گومپرز، يكي از مبتكرين چنين خيانت تاريخي بود. و عليه كارگران وارد عمل شدند

يكي از كساني بود كه با حمايت بورژوازي آمريكا سالهايِ سال در مقام رياست فدراسيون كار آمريكا 

ساموئل كسي بود كه بعد ها در ضديت با كارگران . ختي بر كارگران راديكال وارد نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

پس از دستگيريِ

آزادي آنان و خواست هشت ساعت كار در روز، به آنارشيستها و راديكاليسم كارگران حمله نموده و 

آنها را در مطبوعات 

و عليه كارگران وارد عمل شدند

يكي از كساني بود كه با حمايت بورژوازي آمريكا سالهايِ سال در مقام رياست فدراسيون كار آمريكا 

ختي بر كارگران راديكال وارد نمودضربات س
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سوي كارگران را در اتحاديه هاي كارگري آمريكا ممنوع نمود و نهايتا از سوي رئيس جمهور امريكا 

گومپرز زماني كه . ن به نمايندگي از بورژوازي اين كشور در سازمان جهاني كار خدمت نمودويلسو

در نامه اي به بين الملل  1889احساس كرد خطر كارگران راديكال را پشت سرگذاشته است، در سال 

كه در پاريس تشكيل شد، پيشنهاد نمود كه روزي را براي رسيدن به خواست هشت ساعت كار دوم 

را به عنوان روز  1890بنا به پيشنهاد گومپرز انترناسيونال دوم، اول ماه مه . نيا در نظر بگيرنددر د

درست است كه اول ماه مي مهر و نشان . تظاهرات جهاني براي هشت ساعت كار در روز اعالم نمود

ه عنوان روز طبقاتي و كارگران راديكال چپ را برخود دارد، اما ب --كارگران آگاه به منافع تاريخي 

حاصل سازش بين مزدوران مزدي و كارگران راديكال راست با بورژوازي و خرده  "تعطيلي و جشن"

 .  بورژوازي است كه امروزه به چنين روز بي بو و بي خاصيتي تبديل شده است

اينجا براي نشان دادن رابطه روساي مزدوران مزدي با احزاب و رهبران سياسي بهتر است ساموئل 

 .رز كمي بهتر شناسانده شودگومپ

وي  پدرِ. انگلستان بدنيا آمد در لندنِ 1850ژانويه  26هلندي در  گومپرز در يك خانواده مهاجرِ

سال ها در  ،زمانيكه هنوز سيگار درست كردن به عنوان يك شغل خانوادگي درآمد نسبتا خوبي داشت

زمينه و به ويژه تعيين تعرفه گمركي از  بعد ها بر اثر توسعه تكنولوژي جديد در اين. لندن كار كرد

، بخش زيادي از پيشه وران در اين 1862سوي آمريكا بر سيگار هاي وارداتي از انگلستان در سال 

در اين دوران پدر . شغل از لحاظ اقتصادي تحت فشار قرار گرفتند و بخشي از آنها ورشكست شدند

 .ورك مستقر گرديدساموئل مجبور به مهاجرت به آمريكا شد و در نيوي

بعدها تالش نمود با ايجاد  وي. ساز شدپدر تبديل به يك سيگار  ساموئل با ادامه دادن به شغلِ

بايد توجه داشت كه قبل از اينكه كارگران . اتحاديه سيگارسازان از شغل و پيشه خود دفاع كند

كه تنها هدفشان ايجاد اصالحاتي در چهارچوب نظام سرمايه بود اقدام به ايجاد  راديكال راست

اتحاديه هاي كارگري در آمريكا بكنند، شواليه هاي كار سازماني به مراتب منسجم تر و راديكالتر از 

مجموع اسناد تاريخي نشان ميدهد كه در آن مقطع تاريخي اكثر كارگران راديكال . اتحاديه ها داشتند



  

يكي از سياست هاي به شدت ارتجاعي فدراسيون كار آمريكا از روز . پ  از شواليه ها دفاع ميكردندچ

با توجه به بافت خود اتحاديه و سمت گيري . شكل گيريش سياست ضدمهاجر بودن اين اتحاديه بود

ريكاي هاي روساي اين اتحاديه بخش اعظم نيروي كار اين كشور از اروپاي جنوبي، سياهپوستان و آم

التين خارج از اين اتحاديه قرار داشتند كه بعد ها اين دسته از كارگران از سوي كنگره صنعتي 

كه ساموئل گومپرز و همكارانش  اي اتحاديه. آمريكا متشكل شدند كارگران در رقابت با فدراسيون كار

  .سازش طبقاتيبه كمك هزاران مزدور مزدي ايجاد كردند از همان ابتدا سازماني بود در خدمت 

  

  

  
  

  

  

  

  

  1924سال  الفولت كانديداي رياست جمهوري. گومپرز در كنار رابرت ام

  

س آمريكا، حزبِ كارِ فدراسيونِ پس از ايجادبين الملل "كار آمريكا كه شديدا تحت تاثير  وسياليست

فدراسيون برقرار كند، اما تالش هاي گومپرز راه نفوذ اين  اين بود تالش كرد رابطه نزديكي با "دوم

در ادامه اين اختالفات حزب مزبور . حزب را در ميان كارگران راديكال راست و مزدوران مزدي بست

عليه گومپرز زد تا جاييكه گومپرز براي كمك گرفتن از انگلس براي  "افشاگري"دست به يك سري 

ما براي . به انگلس نوشت 1891ژانويه  9ين حزب نامه اي به تاريخ تقويت مواضع خود در مقابل ا

. روشن شدن حقايق تاريخي اين دوره با استناد به چند سند تاريخي حقايق آن دوره را روشن ميكنيم

 دراسيون كار آمريكا را با حزب صفحه اي اختالفات خود و ف 4در اين نامه گومپرز در يك نامه 

يات توضيح ميدهد و در انتهاي نامه از انگلس ميخواهد در حق وي نيكي در جزئ كار سوسياليست

ما براي روشنايي انداختن به اين تجربه تلخ تاريخي  . كرده و نظر خود را در آن رابطه به وي بنويسد
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- نامه گومپرز را به انگلس دقيق منعكس ميكنيم و داوري را به عهده كارگران آگاه به منفعت تاريخي

به عهده كارگران جدي انقالبي، كارگران راديكال چپ و راست  .واگذار ميكنيمطبقاتي 

 .و مزدوران مزدي واگذار ميكنيم

 1891ژانويه  9

 آقاي فرِد انگلس

 ريجنت پارك رد 122شماره  

 انگلستان) دبليو.ان(لندن

بدان عالقه مند هستيد با اجازه شما ميخواهم در رابطه با مساله اي كه ميدانم شما عميقا : آقاي عزيز

بنويسم، و باتوجه به اين حقيقت كه شما دوست ديرينه و وفادار، متفكر و نويسنده جنبش كارگري 

 .هستيد

بدون شك شما گزارشات جلسات كنگره فدراسيون كار آمريكا را كه در ديترويت، ميشيگان در فاصله 

،  اما از آنچه كه من ميدانم و در بعضي برگزار شد دريافت كرده ايد 1890دسامبر  1٣تا  8روز هاي 

وبرق، غيرحقيقي، بلي، گزارشي  گزارشي پرزرق دم مرا به اين نتيجه رساند كهاز روزنامه ها دي

باتوجه به احترام و اعتمادي كه به قضاوت شما . نادرست و كينه توزانه اي به دست شما رسيده است

 .صه حقايق را آنطور كه هستند بازگويي كنمدارم، ميخواهم تا آنجا كه مقدوراست بطور خال

فدراسيون كار آمريكا همانطور كه از نامش پيداست، فدراسيوني از اتحاديه هاي كارگري است، 

تشكيالتي براي تشويق به شكل گيري اتحاديه هاي كارگري محلي و اتحاديه هاي كارگري و 

الت هايي از طريق سازمان اتحاديه هدف فدراسيون ايجاد چنين تشكي. فدراسيون هاي كارگري است

هاي مركزي و  اتحاديه هاي كارگري در هر شهر ، و تركيب چنين تشكيالت هايي در سطح ملي، 

 .منطقه اي يا سازمان هاي ايالتي براي تضمين وضع قانون به نفع توده هاي كارگر است



  

اكيد خودمختاري هر ايجاد اتحاديه هاي كارگري ملي و بين المللي، بر اساس برسميت شناسي 

 .اتحاديه و ترويج و پيشرفت چنين تشكيالت هايي

يك فدراسيون اتحاديه هاي كارگري ملي و بين المللي براي كمك به همديگر، و همچنين تضمين 

قانون ملي به نفع مردم كاركن و تحت تاثير قراردادن افكار عمومي، از طريق شيوه هاي قانوني و صلح 

 .ار سازمان يافتهآميز به نفع نيروي ك

ما توسط مقررات قانوني همچنين تالش كرده ايم كه . كمك و تشويق مطبوعات كارگري آمريكا

فدراسيون بيشتر به نيابت از اعضاي ساير اتحاديه هاي كارگري، زماني كه اعضاي اتحاديه مخصوصي 

گر تالش براي به عبارت دي ،با كارفرمايانشان كشاكش داشته باشند تالش مشتركي سازمان دهد

 "يكي براي همه، و همه براي يكي"ايده، اينعملي كردن 

بنابراين من از مقررات اساسي و هدف فدراسيون كار آمريكا صحبت ميكنم تا شما بتوانيد درك 

روشني از شكل گيري سازمان ما كه بدون شك در شكل گيري قضاوت شما نسبت به اين موضوع  

 .نقش خواهد داد داشته باشيد

اضافه شود كه فدراسيون كار آمريكا از طريق رئيس خود گواهي نامه وابستگي  همچنين ضروري است

يا پروانه اتحاديه هاي كارگري را صادر ميكند، اين گواهي نامه عضويت اتحاديه هاي كارگري ملي و 

 . ميكنند اييدمركزي يا شوراهاي كارگري را تبين المللي يا اتحاديه هاي كارگري 

سراسر اين كشور تعداد وسيعي اتحاديه هاي كارگري مركزي با سرشت محلي داريم، در  ما در

در شهر نيويورك چنين سازماني تحت عنوان اتحاديه كارگري . حقيقت تقريبا در هر مركز صنعتي

و همه اتحاديه هاي محلي  ؛اختالفات محلي انشعابي صورت گرفتمركزي وجود داشت، اما باتوجه به 

آنها تقاضاي پروانه كردند و . كل دادند كه به آن فدراسيون كار مركزي نيويورك ميگويندچيزي را ش

من با خوشرويي اين پروانه را با توجه به اين باور كه آنها  صادق و نسبت به جنبش كارگري خوش 

 همراه با ديگران من براي آشتي بين فراكسيونهاي تقسيم شده اصرار كردم،. نيت بودند صادر كردم
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من . كه به انجام رسيد، و فدراسيون مركزي  اختالف را حل و پروانه اش را به اين دفتر تسليم نمود

 .نامه اي از منشي اين اتحاديه دارم كه اين حقيقت را تاييد ميكند

آن اجازه  سببِ اين مساله و چگونگيِ اين اتحاد باعث سازگاري بين آنان نشد و بدونِ توضيح كاملِ

ه اغلب سازمان هايي كه قبال فدراسيون مركزي را تشكيل ميدادند مجددا در فدراسيون دهيد بگويم ك

آنها خواستند منشور قديمي بازگردانده شود كه البته نميتوانست . كار مركزي سازمان داده شدند

 . آنها نسبت به تصميم من  درخواست استيناف كردند، و من روي موضع خود ايستادم. . عملي شود

اكنون ضروري است كه توجه شما را به حقيقت مكاتبه  . ها درخواست منشور جديدي كردندسپس آن

مركزي و من جلب كنم؛ بخش آمريكايي حزب كارِ سوسياليست نيويورك  كارِ فدراسيونِ منشيِ بينِ

 فدراسيونِ منشيِ. نمايندگاني فرستاد و اين نمايندگان از سوي فدراسيون كار مركزي نمايندگي شدند

نماينده  سازمانهايِ ارسالِ درخواست براي منشور بنا به رسم آن را با يك ليست مركزي در موقعِ كارِ

در ميان سازمان هايِ نمايندگي، بخش آمريكايي حزب كار سوسياليست نيز . در آن ضميمه كرد

اتحاديه  آمريكا فدراسيونِ كارِ من توجه آنها را به اين حقيقت جلب كردم كه فدراسيونِ.  وجود داشت

سوسياليست يا بخشي از آن نميتواند بطور  كارِ هاي كارگري است و اين ايده را بيان كردم كه حزبِ

 .كارگري نمايندگي شود يك اتحاديه مركزيِ شايسته در سازمانِ

و شخصي  سوسياليست تطابقت نداشت و آنها بطور رسمي كارِ حزبِ رهبرانِ البته اين با ديدگاه هايِ

من براي جلوگيري از اختالف تا آنجا كه امكان  با توجه به تمايلِ. شروع به ضايع كردن من نمودند

. ددم كه بعد از چند ماه برگزار ميشآمريكا واگذار كر كارِ مساله را به كنگره فدراسيونِ داشت، من كلِ

 تاآنها دفاع ميكردند داده شد، آنها وكساني كه از ديدگاه هايِ در كنگره هر فرصتي به نمايندگانِ

كامل و آزادانه در رابطه با موضوع بيان كنند خود را بطورِ همچنين ساير نمايندگان بتوانند نظرات  .

صدور پروانه به  يك روز و نيمِ كامل صرف توجه به اين موضوع شد و نهايتا تصميمي مبني بر عدمِ

  496راي عليه حضور نمايندگان حزب كار سوسياليست و  15٧4. فدراسيون مركزي كار گرفته شد

 .راي به نفع حضور آنان در اتحاديه داده شد



  

مربوط به اين موضوع، من بر اين مبني تصميم گرفتم كه اتحاديه هايِ ميتوانم بگويم كه در بحث 

اي كارگران مزدي هستند، و يك فدراسيون اتحاديه كارگري بر طبيعيِ كارگري سازمان هايِ

نمايندگي كردن اعضايش در كنگره شرط ضروريش اين است كه بايد عضويتش در اتحاديه كارگري 

 .اين هسته كل اختالف است، و من حاضرم روي آن ايستادگي كنم. حائز شرايط باشد

يك سوسياليست ) عضو اتحاديه كارگري( هنوز در شوراهاي ما سوالي پيش نيامده است كه آيا آدم 

عمل نه تنها مجاز بوده بلكه ترغيب  نارشيست ، در حقيقت بيشترين آزادي و آزاديِاست، يا يك آ

ما در اتحاديه كارگري بهترين و پذيرفته شده ترين  بعضي از بهترين و ثابت قدم ترين اعضايِ. ميشود

 .سوسياليست ها هستند

  شمندي و پيشرو بودنِهو من شما را به اسنادي كه به آدرس شما ميفرستم به عنوان نشانه كاراكترِ

من متاسفم كه شرح جلسات كنگره ديترويت هنوز چاپ نشده است، اما  به . جنبش ما رجوع ميدهم

 .آن از چاپچي، يك نسخه از آن را به شما خواهم فرستاد دريافت محضِ

جنبش ما با هيجان تالش ميكند با كارگران مزدي رابطه اش را حفظ كند، كمك به متشكل كردن 

بكند، آنها را متكي به خود نمايد، آنها را در يك كليت بزرگ در مبارزه عليه شرايط ناعادالنه  آنها

.  موجود جمع كند، و آنها را جايگزين شريف ترين آرزو هاي موجود و آرزوهاي آينده نوع بشر سازد

اعادالنه بودن و آنها  مرا به ن. ه كردم ببخشيدبري مسايل خصوصي را وارد اين مكاتمرا از اينكه مقدا

كنگره متهم كرده اند مغرض بودن در سمت رياست. 

سال من در جنبش كارگري كه در اكثريت نشست  25من به شما اطمينان ميدهم كه اگر تجربه 

اجرايي در يك  آن رياست آن را به عهده داشتم به من نياموخته باشد كه يك رئيسِ مهمِ هايِ

شات احكامِ ناعادالنه خود عمل كرده است، من مطمئنا بايد يك كار هميشه برخالف گراي سازمانِ

من به بيطرفي در رياست تا آنجاست كه در جريان مناظره مشترك  معروفيت. كودن و بيشعور باشم

، عليرغم اين  Henry Georgeو هانري جورج   Serguis Schevitchبين سرگيس سشويتچ



79 

شويتچ منطبق و مخالف ديدگاه هاي جرج  من با ديدگاه هايِ حقيقت شناخته شده كه ديدگاه هايِ

 . است هر دو بر روي قضاوت من موافقت كردند

من از اينكه اين نامه طوالني را به شما تحميل ميكنم عذر ميخواهم، بلي در حقيقت اين موضوع را، 

و به عنوان  ؛من به قضاوت شما احترام ميگذارم اما من اين كار را ميكنم زيرا همانطور كه گفته ام

من نميخواهم شما بر . شاگرد آثار شما و آثار ماركس و كسان ديگر در همان خط احترام ميگذارم

اگر زياده از حد نميخواهم، و شما توانستيد وقت . اطالعات نادرست در اين مورد قضاوت كنيد اساسِ

كه به خاطر هدف بزرگ با بيان نظرتان در مورد موضوع فوق در پيدا كنيد، من مهربانانه تقاضا ميكنم 

 .زودترين زمان فراغت در حق من لطف كنيد

 با احترامات فائقه ارادتمند شما

 ساموئل گومپرز

من يك رونوشت كميته منصوب شده در كنگره ديترويت كه نهايتا توسط . لطفا توجه داشته باشيد

 .موضوع باال ارجاع ميدهد را ضميمه ميكنمانتخابات اقتباس شده است و به 

https://digital.libraries.psu.edu/digital/collection/transaction/id/78918  

انگلس ميخواست موقع مالقات گومپرز در كنگره آينده . انگلس به داليلي به نامه گومپرزجواب نداد

ه گومپرز به كنگره نيامد، اين امر به نوعي اين اختالف را حضوري حل و فصل كند، اما با توجه به اينك

ما براي روشنگري در اين زمينه مدتها به دنبال مسايل مربوط به اين نامه . به فراموشي سپرده شد

 .بوديم كه اخيرا آن را از كتاب مكاتبات انگلس پيدا كرديم

روز  Elenor Marx-Avelingو النور ماركس اولينگ Will Thorneبدنبال اين نامه، ويل ثورن

ترجمه نامه را در  خواننده بهتر  درك ما برايِ.  به ساموئل گومپرز نامه مينويسند 1891ژانويه  25

 . اين جا منعكس ميكنيم

به مناسبت  Singerو سينگر Liebknecht، ليبكنختBebelرفقا ببل  اخيرِ مالقات در جريانِ "

شامل حدود ( هفتادمين سالگرد تولد انگلس، آنها نمايندگان كارگران نفت و اتحاديه كارگران عمومي



  

و چندين اتحاديه و سازمان، باضافه جان ) هزار زن و مرد كه به بيش از هفتاد حرفه متعلقند 100

اين شخص  (پارلماننماينده . Cunninghame Graham م، كونينگهام گراهاJohn Burnsبرنز

جالب توجه اينكه وي با . پسر يك ژنرال ارتش اسكاتلندي بود كه بعد ها به سوسياليسم گرويد

وجود اينكه يكي از رهبران حزب كار اسكاتلند بود از سوي حزب ليبرال كانديد و به پارلمان راه 

آن فرا رسيده  زمانِ.  در اين مالقات احساسات خيلي قوي بود. و ديگران را مالقات كردند.) يافت

فوري . مختلف رابطه نزديك و سازمان يافته اي ايجاد شود كارگري كشور هايِ احزابِ است كه بينِ

ترين مساله جلوگيري كردن از ورود كار غيرعادالنه از يك كشور به كشور ديگر است، براي مثال، 

توسط سرمايه  كه ند، به كشوريكارگراني كه شرايط مبارزه كارگران در يك كشور بخصوص را نميدان

به .  مورد حمله قرار  ميگيرند داران براي كاهش دستمزد ها، يا طوالني كردن ساعت كار، يا هر دو

انجام اين كار انتصاب يك منشي بين المللي در هر كشور است كه وي با  نظر ميرسد عملي ترين راه

ن، در لحظه اي كه مشكلي بين سرمايه داران و بنابراي. هاي بين المللي در رابطه باشند ساير منشي

هاي بين المللي كارگران همه كشور ها بايد مورد مكاتبه  كارگران در كشوري اتفاق ميافتد، منشي

قرار بگيرند و آنان امر خود بدانند و سعي كنند جلو صادر كردن كارگر از كشور هاي مخصوص خود را 

ادالنه محل كارشان بسته شده و يا در اعتصاب هستند، جاييكه براي جايگزيني كارگراني كه بطور ناع

درحاليكه اين امر فوري ترين و آشكارترين مساله اي است كه بايد . مشكل اتفاق افتاده است را بگيرند

بدان پرداخته شود، اميد بر اين است كه ترتيب پيشنهادي از اين نوع بهر طريقي راه مبادله ايده هاي 

سايل بين كارگران هر ملت كه به ضرورت عاجل ترين مسايل روزانه و هر ساعته مربوط به همه م

 “    .جنبش طبقه كارگر تبديل ميشود را تسهيل خواهد كرد
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Cunninghame Graham 

كارگران نفت و اتحاديه عمومي كارگران موافق باشد، آيا با ما مكاتبه  اگر سازمان شما با نقطه نظرات

  خواهيد كرد و نام منشي تعيين شده  را به ما  خواهيد داد كه در اين جنبش مهم شركت كند؟

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 النور ماركس

  

نداد،  انگلس همانطور كه قبال اشاره كرديم بداليل عديده اي به نامه ساموئل گومپرز جواب مستقيم

موضع وي را در قبال گومپرز روشن  1891ژانويه  29به تاريخ  Schluterاما نامه وي به شلوتر

فدراسيون وي . من همچنين اختالف با گومپرز را درك نميكنم "انگلس در اين نامه مينويسد. ميسازد

. تا آنجا كه من ميدانم انجمن اتحاديه هاي كارگري است و نه چيزي بيش از اتحاديه هاي كارگري

نماينده سازمان كارگري ميآيد كه از اتحاديه  بنابراين آنها حق رسمي دارند هركسي را كه به عنوان

من از اينجا . كارگري نباشد رد كنند يا نمايندگان يك انجمن كه  حق ورود به آن را دارند رد كنند



  

نميتوانم داوري كنم كه آيا بطور تبليغاتي به مصلحت بود كه كسي خود را در معرض چنين رد 

ميافتاد و من نميتوانم گومپرز را به خاطر آن مورد مالمت  اما آن بدون ترديد اتفاق. كردني قرار دهد

  ".قرار دهم

اما من وقتي به كنگره سال آينده انترناسيونال در بروكسل فكر ميكنم ، فكر ميكنم بهتر خواهد بود  "

كه رابطه مان را با گومپرز خوب حفظ كنيم، كسي كه در هر تناسبي كارگرانِ بيشتري از حزب كار 

امكان و  و مطمئن سازيم كه نمايندگان زيادي از آمريكا را در حد. را پشت سرخود دارد سوسياليست

اه آنها چيز هاي زيادي را خواهند ديد كه آنها را در ديدگ. آدمهاي گومپرز را در كنگره داشته باشيم

و به عالوه، كجا ميتوان زمين جذب -.مشوش خواهد ساخت خود هاي محدودنگرانه اتحاديه اي

در كتاب ( ")انگلس - از مكاتبات ماركس( بازان جديدي را يافت مگر نه در اتحاديه هاي كارگري؟ سر

واگنر مينويسد انگلس به اين نامه . ماركس و انگلس در  رابطه با اتحاديه  هاي كارگري رابرت اف

وكسل در بر1891جواب نداد و انتظار داشت گومپرز را در كنگره دوم بين الملل دوم كه در سال 

اما با نيامدن گومپرز موضوع به . برگزار شد مالقات كند و اين موضوع را شفاهاً حل و فصل نمايد

به  19٧0فونر نيز به اين موضوع در كتاب تاريخ كار كه در بهار سال .فيليپ اس. فراموشي سپرده شد

  . وع پرداخته استاي به سورج به اين موض بنا به وي انگلس در نامه. چاپ رسيده است اشاره ميكند

ما به خاطر اهميت اين امر  تاريخي مجبور بوديم به اين نكته بپردازيم، هرچند اين (

                                                              ).مساله كمي ما را از مساله مشخص اول ماه مي دور كرد

متهمان، موضع بهتري از  اعدامِ سوسيال دموكراسي نيز در قبال سركوب خونين بورژوازي و

آنها، هم . موضعي دو پهلو گرفتند) ماركسيستهاي آن زمان(سوسيال دموكراتها . رفرميستها نداشت

كه در  August bebelدر آن زمان آگوست ببل. آنارشيستها و هم حكم دادگاه را محكوم نمودند

ز بعد از به دارآويختن آنارشيستها، به پارلمان آلمان كنار نمايندگان بورژوازي لم داده بود، يك رو

اين جنايت بهترين عواقب را براي . در شيكاگو مراسم اعدام بطرز ناپسندي اجرا شد ":انگلس نوشت
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اين امر آنارشيستها را سر عقل آورده و دولت طبقاتي را به عريان ترين شكلش . جنبش خواهد داشت

اگر چيز ها بسرعت پيش رود، چنين افراط . ن خواهد بردبه كارگران نشان داده و توهمات آنها را از بي

موضع ببل در  اين زمينه فرصت طلبانه و غيرقابل توجيه است زيرا وي نه از ( ".هايي بايد رخ دهد

                                                                                                             .)موضع طبقاتي بلكه از موضع يك سياستمدار و رقيب حركت ميكند

غير رسمي حزب سوسيال  تحت تاثير چنين مواضع دوپهلويي، روزنامه سوسيال دموكرات ارگانِ

دموكرات آلمان نيز ضمن آوردن گزارشاتي از دستگيري، محاكمه و اعدام آنارشيستها بدين نتيجه 

س از اتفاقات اخير به يك مساله جهاني براي پراگماتيستي رسيد كه جنبش هشت ساعت كار پ

در آن زمان در محافل ماركسيستها و در مراودات بين خودشان نه تنها در . كارگران تبديل خواهد شد

آنها با سبك . مقابل اين جنايت آشكار بورژوازي تاثري نشان نميدادند بلكه از اين امر خوشحال بودند

نتيجه ميرسيدند كه يكي از رقباي اصلي شان تضعيف گرديده سنگين كردن اوضاع، نهايتا به اين 

 .                                                                                             است

رويان تاريخ دباغ و كمونيست از ابتدا تا انتها سرسختانه در مقابل همه دو يك كارگر در اين ميان تنها

پس از دستگيري اين افراد، خود سردبيري سه نشريه آنان را به عهده گرفت و  ژوزف دتسكين. ايستاد

ژوزف جزو اولين بنيانگذاران انجمن بين المللي كارگران بود كه . با حرارت تمام از آنها دفاع نمود

وان ماركس در اولين جلسه انجمن وي را به عن. مستقل از ماركس، خود به كشف ديالكتيك نايل آمد

دتسكين در دفاع از آنارشيستها تا جايي پيش رفت كه صداي . فيلسوف كارگران به جلسه معرفي كرد

آنها در نامه هاي متعددي از انگلس خواستند عليه . اعتراض سوسيال دموكراتها از هر طرف بلند شد

ي به سوسيال و. انگلس در جواب اين افراد، دوپهلو به اين مساله اشاره كرد. دتسكين موضع بگيرد

دموكراتها توصيه نمود كه اين دوران گذار است و به اين سادگي نميتوان در مقابل دتسكين موضع 

ممكن  "دتسكين كه از تحركات سوسيال دموكراتها در محافل خود مطلع بود اعالم نمود كه . گرفت

ف خود است در بين صفوف آنارشيستها افرادي خشمگين و خشك مغز پيدا شود، اما در صفو



  

به همين سبب من به هر دو به يك اندازه اهميت . سوسياليستها به وفور آدمهاي بزدل وجود دارد

من هنوز هم در رابطه با موضع  ": در مقابل منتقدين خود نوشت 1888آوريل  9دتسكين در . ميدهم

وبي انجام خودم در مقابل آنارشيسم راضي هستم و بر اين باورم كه از طريق آنارشيسم كار هاي خ

    ".داده ام

ما پس از مدتي جستجو به مقاله اي از پسر دتسكين دست يافتيم و خوشحاليم كه در اين قسمت از 

 .هاي مربوط به اول ماه مي را از زبان خود پسر دتسكين نقل كنيماين كار تحقيقي بخش

ي كه يكسال بعد به مرگ شيكاگو دستگير شد و در دادگاه مشهور روزنامه كارگرانِ زماني كه اديتورِ

محكوم گرديد، پدر من موقتا پست اديتور اصلي را به عهده گرفت و تا زمان مرگش با اين روزنامه 

 )دتسكين  پارسون است منظور پسر.( همكاري نمود

دوست نزديك  F.A. Sorgeاي سورج  . .ِمندم چند گفته درباره پدرم از سوي اف در اينجا، عالقه

نيويوركر "ديده جنبش سوسياليستي آمريكا كه در تقويم پيشتاز و مشاور جهانماركس و انگلس 

 . نوشته شده است ذكر كنم 1902در تاريخ  Chicagoer Arbeiter Zeitungولكسزيتونگ

اي  شمال نيوجرسي، خانه در زماني كه وي براي سومين بار به آمريكا آمد، در يك جاي دورافتاده

و وي در آنجا كامال ميشد درآن زندگي كرد  داري نمود كه به زحمتوداغون خري قديمي و درب

هاي زواردررفته اي كه به اتاق وي ختم احساس رضايت كرد، باوجود اين مهمانان اشتباها روي پله 

، او به دوستي در 1884در سال  .)كه گاهي اوقات براثر شكستن پله ها ميافتادند.( ميشد پامينهادند

اي است كه روبناي معنوي بر روي آن ساخته كه اقتصاد پايه "... رابطه با اظهار نظر ماركسي نوشت

خواست ما براي زندگي كردن، خوردن و نوشيدن به سبك متمدنانه است، عليرغم اين كه در . ميشود

احت باشم، وضعيت اقتصادي اما من به سهم خود، ميتوانم با پيرامون وحشي ر. درون وحشيانه باشد

 ".خود را چنان ترتيب دهم كه بدون توجه به آن توجهم را وقف معنويات كنم
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: ميگويد 188٧نوامبر  2٧در رابطه با سفري كه تصميم داشت به آلمان بكند، وي در نامه اي به تاريخ 

هايش را  ن كه پنيمن با كشتي مسافرت خواهم كرد، زيرا آدمي كه پول درنميآورد بايد قبل از اي "

تر از داشتن موقعيت باال بعالوه، من در وطن در نقش حقير بيش. صرف كند بايد سه مرتبه فكر كند

 ".احساس راحتي ميكنمدر خارج 

او از زندگي . دل نساخت تفاوت و پژمردهساده زيستن وي را به هيچوجه نسبت به دنياي بيروني بي 

اش در نيويورك زندگي ميكرد نوشته است به دوست دوران جواني  اي كه بهلذت برد و اين در نامه 

 .روشني هويداست

- جوزف شخصا آدمي بلند قد و خوش هيكل بود كه به صورت گيرايي شبيه قيافه گوته و نجيب و بي 

او در . كل وجودش موجب احترام و تكريم ميشد. تكلف، با چشماني باز مملو از ذكاوت و مهرباني بود

در نيويورك؛  "سوسياليست"ازخودگذشتگي تقريبا افراط نمود، به ويژه در رابطه با ناشر  فروتني و

هيئت اجرايي  سراسري حزب كار سوسياليست زندگي را براي او زماني كه اديتوري نشريه آنها را به 

شان تكلفش، او هنوز مردانگي و شهامت واقعي ن اما با همه تواضع و رفتار بي. عهده داشت تلخ كرد

 .داد

به انكار همه  تاب بمب در هي ماركت شيكاگوزماني كه كميته ملي حزب سوسياليست، بعد از پر

نظم و  "قانوني قهرمانان ها و آنارشيسم پرداخت، دتسكين در ميان بيارتباطات خود با آنارشيست

د كمك نموده و به سوي ستمديدگان و تحقيرشدگان رفت و به آنان در زمان نيازشان پيشنها "قانون 

اين . در آن زمان چنين كاري شجاعتي واقعي و استحكامِ شخصيتي طلب ميكرد. آنان را دلداري داد

عمل از سوي او كاري خالصا انساني بود و بهمين خاطر پليس شيكاگو خانه وي را تفتيش و 

 . فرزندانش را مرعوب ساخت



  

در آن زمان عمل و طرز رفتار دتسكين را اينگونه شرح  "روزنامه كارگران شيكاگو"يكي از نويسندگان

امواج جنبش كارگري شروع به برخاستن كرد، زماني كه بمب  1886زماني كه در ماه مي  ".ميدهد

ي كه آدمهاي بدنبال آورد، زمان با قوانينِ پليسيِ نظير روسيه  هي ماركت منفجر شده بود و ارتجاع را

را انكار ميكردند، پيرمرد جوانمردي  "روزنامه كارگران"بااحتياط و معقول هرگونه ارتباط با اديتورهاي 

او خدمات خود را . مي خود را به ناشريني كه قرار را بر فرار ترجيح نداده بودند معرفي نمود 6در روز 

ن رفقايي را كه از صفوف مبارزان بريده عرضه كرد زيرا او اين را وظيفه خود دانست كه جاي خالي آ

زيرا او ضروري ميدانست كه كارگران شيكاگو در آن روزهاي سخت نبايد بدون  ؛شده بودند را پر كند

 .ارگان بمانند

ايم، جوزف اين پير مرد، بلند قامت، با رفتاري موقر، مانند آنچه كه ما در تصاوير قديمي ديده 

اش را  شهر ملحق شده بود تا بقيه روزهاي زندگي فرزندان خود در كالندتسكين بود كه به تازگي به 

اين همان دتسكيني بود كه اغلب در اين . داشتني خود سپري سازددر پيرامون خانواده دوست 

اين برخورد از يك . روزنامه شيكاگو از سوي اشپايز و دوستانش مورد تحقير و تمسخر قرار گرفته بود

از سوي آنان عليه يك شخصيت ناشناخته و گاها به روشِ قديميِ دتسكين جهت  اصل شروع ميشد و

 .)آنارشيست هادتسكين  را قبل  از اين اتفاقات هوادار ماركس وسازشكار ميدانستند. ( داده ميشد

اين كارِ داوطلبانه دتسكين كه چيزي در قبال كارش درخواست نكرد و چيزي انتظار نداشت شجاعانه 

اديتورهاي باقيمانده مورد قبول واقع شد و عمل وي از سوي همه  وي از سويِ كارِ. ه بودو فداكاران

كار داوطلبانه وي پذيرفته شد و . كساني كه بعد ها اطالع يافتند مورد تحسين و قدرداني قرار گرفت

القول به سمت دو هفته بعد در جلسه هئيت مديره، جامعه ناشرين سوسياليستي، دتسكين را متفق 

روزنامه كارگران ".اديتور اصلي سه روزنامه اي كه اين جامعه منتشر ميكرد انتخاب نمودند

Arbeiterzeitung ""مشعل""Fackel  پيشگام"و" Vorbote 



87 

اي خطاب به كاركنان روزنامه  گفت كه زماني كه اديتور اصلي كار را شروع كرد، وي چند كلمه 

اگر . امهاي شما انتخاب شده  من به اديتوري اصلي روزنامه! آقايان" :مشخصه اين انسان كامل بود

من خودم را . اين سمت به وظيفه نظارت و رانندگي نياز داشته باشد، من شايسته اين كار نخواهم بود

من . گفته شده است كه در اين دفتر سازگاري وجود ندارد. محدود به نوشتن مقاالتم خواهم كرد

هاي متفاوتتان را به من تقديم كنيد، من سپس به عنوان ميانجي  د شما ايدهخوشحال خواهم ش

 ".عمل خواهم كرد و صلح و آرامش ايجاد خواهم كرد

خوب، اختالف عقيده چندان زياد نبود، بهرحال كاركنان اديتوري يادگرفتند كه به اديتور اصلي خود 

رابطه دست نخورده باقي ماند، باوجود اين  اين. اعتماد كنند و به وي مانند پدري احترام بگذارند

دتسكين به مدت زيادي در اين پست باقي نماند و از اين پست كناره گيري كرد و تا آخر عمر خود تا 

با توجه به تواضع زياد و دوري از شهرت، با كمرويي . مقاالتي را به اين روزنامه ها نوشت 1888آوريل 

اما همه كساني كه به اندازه كافي خوشبخت . خته شده بودمفرط، او شخصا در شيكاگو كمتر شنا

 .بودند تا با او آشنا شوند، اين انسان را دوست داشتند و به شخصيتش احترام گذاشتند

دتسكين به خاطر دفاع از زندانيان و قبول مسئوليت اديتوري روزنامه كارگران  "سورج ادامه داد

پايز و رفقايش از سوي دوست و دشمن مورد حمله قرار شيكاگو در جريان تحت تعقيب قرار دادن اش

 ها را كم كند او تالش كرد تفاوت هاي بين سوسياليست ها و آنارشيست. گرفت

من به نوبه خود، تاكيد كمي  ": در شرق اياالت متحده نوشت 1886آوريل  20او به دوستي در روز 

يا سوسياليست، زيرا به نظر من وزن زيادي روي اين تفاوت ميگذارم، خواه انساني آنارشيست باشد و 

در همان حال كه در ميان صفوف آنارشيست ها ممكن است . به اين تفاوت نسبت داده شده است

مخ وجود داشته باشد، در ميان صفوف سوسياليست ها آدمهاي بزدل به وفور افراد خشمگين و بي 



  

ها در اكثريت اين. بت عالقه نشان ميدهمبه همين دليل من به هر دوي آنها به يك نس. وجود دارند

 ".هر دو اردوگاه نياز زيادي به آموزش دارند و اين امردر زمان مناسب آشتي ايجاد خواهد كرد

ها و  تفاوت بين سوسياليست در مورد من براين باور بودم كه ": وي نوشت 1886مي  1٧روز 

و اديتور روزنامه كارگران زنداني شد، من  ها نبايد غلو شود و زماني كه بمب منفجر شدآنارشيست 

او خواست تنها يك  ".بالفاصله پيشنهاد كردم كه به آنان خدمات ارائه دهم و پيشنهادم پذيرفته شد

آنارشيسم كمتر مرا نگران ساخته است، من تنها با ": همكار باشد و نه اديتور و اضافه كرد

توزي خصوصي ايجاد ميكند شونت و كينه مخالفم كه يك سيستم تهاجمي خ  Mostismموستيسم

العاده حساس احساس گونه كه افراد فوق به نظر من آن. كه هرگز براي من خوشايند نبوده است

برعكس، هر ملتي بايد ياد بگيرد كه خود را تصريح . ميكنند اين بگومگو ها آسيبي به حزب نميرساند

 .كند

ي ملي حزب كار سوسياليست آمريكا از وي خواست زماني كه دتسكين به شيكاگو رفت، كميته عال

مقاالتي را در رابطه با شرايط در شيكاگو بنويسد، اما زماني كه دتسكين گزارش خود را درباره شورش 

 ".هاي اين كميته بود ماركت فرستاد، گزارش وي رد گرديد، زيرا به طور كامل مخالف ديدگاه هي

 نشريه هسپس حمله شديدي ب "وزنامه كارگران شيكاگور"دتسكين از طريق مقاالت متعدد در 

:... نوشت 1886ژوئن  9وي در اين مورد به دوستي در . و كميته عالي اين حزب نمود "سوسياليست"

اي كه حذف شده است توضيح ميدهد كه من در اين نقل قول خودم را آنارشيست ميخوانم و قطعه "

به نظر . اند تعريف ميكنم تر از آنچه كه تعريف كردهمن آن را دوستانه .  منظورم از آنارشيسم چيست

من، و من با رفقاي بهتر و بهترين رفقا توافق داريم كه ما به جامعه نوين بدون تالطمات نخواهيم 

هاي وحشي و بدون آنارشي باهم كنار نخواهيم آمد؛ من حتي فكر ميكنم كه ما بدون آشوب. رسيد

هاي پرحرارات تظاهر ميكنند كه  آنارشيست. من براين باورم كه آنارشي مرحله انتقالي خواهد بود

به درجاتي آنها احمق هستند و فكر ميكنند كه آنها راديكال . آنارشيسم آخرين مرحله جامعه است
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هاي واقعي هستيم كه براي كمونيسم باالتر و فراتر از آنارشيسم اما ما راديكال . ها هستندترين آدم

 .كار ميكنيم

اگر رفقاي شيكاگو از شرايط شهرشان . نظمي آنارشيستيهدف نهايي نظم سوسياليستي است نه بي 

ها به صفوف در آن صورت آنارشيست . اي بكنم استفاده كنند، من ميتوانم به آنها كمك قابل مالحظه

ل تشكيل هاي دنيا ما نيرويي متحد و فعاواهند شد  و با هم همراه بهترين سوسياليستما ملحق خ

،  Fabian، فابيان  Stiebeling هاي ضعيفي مانند آستايبلينگ در آن صورت آدم ؛خواهيم داد

من فكر ميكنم . و ديگران پراكنده شد و از انظار مخفي خواهند شد Viereck، ويرِك  Vogt, وگت

نارشيست، سوسياليست، كمونيست بايد چنان درهم ادغام شود كه هيچ آشفته فكري نتواند اصطالح آ

همچنين براي متحد كردن آنها  براي فرق گذاشتن خدمت ميكند،  زبان نه تنها. بگويد كي به كيست

كلمات و عقل كه به زبان معني ميدهند . است ميكند، براي اين كه آن ديالكتيك نيز خدمت

بنابراين انسان ممكن است از آنها . نميتوانند چيزي جز از اين باشند كه تصوير چيزي را به ما بدهند

 ".آزادانه استفاده كند تا آنجا كه او هدف خود را ميرساند

كين حمله كرد، وي در اين اختالف مدتي دوام يافت و نهايتا زماني كه دوستش نيز در شرق به دتس

من هنوز به شيوه برخوردم با آنارشيشم راضي  ": چند روز قبل از مرگش نوشت 1889آوريل  9روز 

 ".امهستم و به اين قناعت رسيدم كه با آنارشيسم چيزهاي خوبي را به اتمام رسانده 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 ژوزف دتسكين

پيام اول ماه مه تنها به هشت ساعت كار . دامروزاول ماه مي وپيام آن را برضد خود تبديل كرده ان

پيام اول مه سازش با . پيام اول مه مسابقه با بورژوازي براي ورود به پارلمان آنها نيست. محدود نيست

مالكيت  م اول مه دست بردن به ريشه و سلبپيا. گرايشات مبارزه در چهارچوب سرمايه نيست

 .اتوريته در هر شكلي است خصوصي براي ايجاد دنياي عاري از استثمار و

در طي يك قرن، اين پيام در زير آواري از تحريفات از سوي خود بورژوازي و انواع چپ مدفون 

وظيفه ما بازگويي و انتقال تجربه تاريخي كارگران به شكل مثبت و منفي آن وبيرون . گرديده است

به اميد . رگران داده شده استكشيدن حقايق از زير همه كثافاتي است كه بنام كارگران بخورد كا

اينكه عاشقان حقيقت و كسانيكه چشم به مبارزه طبقاتي كارگران دارند دست در دست هم، بر گوشه 

 .  هاي تاريك تاريخ  اين مبارزه،  روشنايي افكنند
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                                              Freder i ck Engel s r ef er red t oMay Day as acel ebr at i on         

 .كرده مه به عنوان يك جشن نگاه ميفردريك انگلس به روز اول ما

  

همانطور كه وعده داده بوديم تالش ميكنيم دفاعيات آفرينندگان اول ماه مه را در مقابل نمايندگان 

تالش ما بر . طبقاتي قرار دهيم -فع تاريخيسياسي، قضايي و امنيتي در اختيار كارگران آگاه به منا

ما در اينجا موفق شديم . اين است كه همه دفاعيات را ترجمه و همراه اين كار تحقيقي منتشر سازيم

 .دفاعيه آگوست اشپايز را آماده و دراختيار خواننده قرار دهيم

  

 دفاعيه آگوست اشپايز

  

نماينده طبقه ديگر سخن  نماينده يك طبقه به در خطاب به اين دادگاه من به عنوان: قاضي محترم

سال قبل در چنين موقعيتي ونتياين دوج فاهري  500من با كلماتي شروع خواهم كرد كه . ميگويم

Venetian Doge Faheri خطاب به دادگاه گفت: 



  

من به عنوان شريك و  "!داليل جرم مورد ادعاي من تاريخ توست".دفاع من كيفرخواست توست"

هيچگونه مدركي كه نشان . براساس اين اتهام مجرم شناخته شده ام. همدست متهم به قتل شده ام

دهد و يا داللت كند كه من اطالعي از كسي كه بمب را انداخت، يا كه خود من كاري در رابطه با 

وي دولت ارائه نشده است، مگر اينكه، البته شما به شهادت همدستان انداختن بمب كرده باشم از س

و گيلمر  Thompsonامپسون ت، شهادت )پليس رئيسِ(  Bonfieldدادستان دولت و بنفيلد 

Gilmer اگر گواه و مدركي . به اين آدمها برحسب قيمتشان پرداخته شده است.  وزني قايل باشيد

ت تا نشان دهد كه من قانونا مسئول آن عمل هستم، بنابراين محكوميت من و اجراي شوجود ندا

حكم چيزي كمتر از يك جنايت عمدي و كينه توزانه نيست، جنايتي به پليدي آن چه ممكن است 

قتل هاي قضايي زيادي وجود داشته است . در تقويم مذهبي، سياسي وهر نوع ستم ديگري پيدا شود

ن دولت با حسن نيت عمل ميكردند، و براين باور بودند كه قربانيان آنها نسبت به جاييكه نمايندگا

دراين مورد نمايندگان دولت نميتوانند خودشان را در پشت توجيه . اتهامات وارده شان مقصر هستند

اي كه براي محكوم براي اينكه آنها بيشترين شهود را به عنوان بهانه . مشابهي خود را پنهان سازند

بندي كرده اند؛ آنها براي محكوم كردن ما هيئت منصفه اي كردن ما مورد استفاده قرار گيرد، سرهم

در مقابل اين دادگاه، و در مقابل عموم، كه بايد دولت باشد، من دادستانِ ! بندي كرده اندرا سرهم 

 . تباني بسيار زشت براي ارتكاب جرم متهم ميكنم دولت و بونفيلد را به خاطر

روزي كه عصر . به حادثه كوچكي اشاره خواهم كرد كه ممكن است به اين اتهام روشني بخشد من

راه آهن با قصد  ، انجمن بانكداران، انجمن هيئت تجار، و حاكمانِانجمن گارد هاي شهروندان

من  ،جنايتكارانه در آن عصر حدود ساعت هشت به گردهمايي كارگران در هي ماركت حمله كردند

. است Aurora نام داشت و عضو باشگاه ورزشي آرورا  Legnerكه لگنري را مالقات كردم مرد جوان

او مرا همراهي كرد، و هرگز  آن عصر، چند ثانيه قبل از اينكه انفجار روي داد و من از واگن پايين 

د كه او ميدان. را نديده بودم  Schwabاو ميدانست كه من آن روز عصر شواب.. پريدم، مرا  ترك نكرد

او ميداند . من با هيچكس آنطور كه نوچه آقاي مارشال فيلد، تامپسون اعتراف كرد صحبتي نداشتم
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او . كه من از واگن پايين نپريدم تا كبريت را روشن كنم و آن را به مردي كه بمب را انداخت بدهم

نده محترم چرا ما وي را به محضر دادگاه نميآوريم؟ بخاطر اين كه نماي. يك سوسياليست نيست

 .دولت، گرينل و بونفيلد او را نقل مكان دادند

 بطور اسرار آميزي ناپديد شده

آن ها ميدانند كه شهادت وي . ميدانند Legnerاين عاليجنابان محترم همه چيز را در مورد لگنر

را  ثابت خواهد  Gilmerو گيلمر Thompsonبدون هيچگونه شكي دروغ بودن شهادت تامپسون

او در هر حال، بداليل روشني به دادگاه فراخوانده  -.نام لگنر در ليست شهود براي دولت بود. كرد

شنهاد شده بود تا شهر را ترك دالر پي 500بلي، او به چند نفر از دوستانش گفته بود كه به وي . نشد

 ان شاهد براي مدافعين ظاهر شود باو وي را تهديد كرده بودند كه اگر در شهر بماند و به عنو ؛كند

او جواب داده بود كه براي خدمت به يك چنين توطئه . بالهاي وحشتناكي روبرو خواهد شد

آقاي گرينل گفت وقتي ما لگنر را . اي  نه خود را ميفروشد و نه زور قبول ميكندناجوانمردانه 

ود در جستجوي آن مرد جوان بوده كه او خ! و آقاي گرينل انسان محترمي است. خواستيم پيدا نشد

تقريبا سه هفته بعد من متوجه شدم كه همان مرد جوان  . است، اما قادر به پيدا كردنش نشده است

نظم و قانون، دو كارآگاه شيكاگو ربوده شده و به بوفالوي نيويورك برده "توسط  محافظين برجسته

اجازه دهيد ! ماي آن به اين جواب بدهندبگذاريد آقاي گرينل، انجمن شهروندان، كارفر. شده است

 !مردم در مورد اين قاتلين به داوري بنشينند

 شرحِ) به صورت طنز(اصيل بودن  خريداري شده، و عليرغمِ دروغِ شواهد نه، تكرار ميكنم، عليرغمِ

و تا زماني كه اين انجام  ...اين دادگاه، پيگرد دادگاه مقصر بودن قانوني ما را مقرر نكرده است مذاكرات

كميته اي كه مستقيما با پليس همكاري ( نشده است، و شما يك كميته حراست شهروندان را 

من به شما ميگويم، نمايندگان مورد ادعا و  ؛ن هيئت منصفه بر ما تحميل ميكنيدبه عنوا)  ميكند

و در اين مورد تا سرحد  ؛ندواقعي هست قانون شكنان و تنها قانون شكنانِ "نظم و قانون" كشيشانِ

و من وقتي از مردم صحبت ميكنم، منظور من . اين را مردم به خوبي ميدانند. اندجنايت پيش رفته 



  

توده هاي وسيع كامياب ميشوند،   گرينل، سياستمداران نجيبي كه در سايه بدبختيِ چند توطئه گرِ

ند، آنها ممكن است دولت را كنترل مفت خور ممكن است دولت را منصوب ساز اين آدم هايِ. نيست

اكنون، من زماني ! خود را داشته باشند كنند، آنها ممكن است گرينل ها و بونفيلد ها و ساير مزدورانِ

كه از مردم صحبت ميكنم، از توده وسيع زنبوران انساني صحبت ميكنم، مردم كارگر، كه متاسفانه 

 .نام آنها مرتكب ميشوند، آگاه نيستندبه "،"نام مردم"هنوز نسبت به واقعياتي كه به 

هشت انسان كه تنها جرمشان اين است كه جرات كردند حقيقت را بگويند ممكن   كشتنِ قابلِ تعمقِ 

من متوجه شدم كه . ها را بيدار سازد ممكن است آن است چشم اين ميليونها رنج كشيده را باز كند؛

طبقه اي كه براي زندگي ما غوغا ميكند، . است محكوميت ما از قبل در اين جهت معجزاتي آفريده

اين مسيحيان متدين، از هر وسيله اي از طريق روزنامه هايشان تالش كردند مساله حقيقي و تنها 

اين مسيحيان خوب متعصبانه تنها با مشخص كردن . موضوع اصلي در اين مورد را مخفي كنند

به عنوان كشف قبيله جديد يا گونه هايي از و تصوير نمودن آنها  "آنارشيست"متهمين به عنوان 

هاي سياه طرح شده از سوي آور و مهيب و توطئه  آدمخواران، از طريق اختراع داستان هاي شوك

: كارگر و ساير طرف هاي محق پنهان دارند، براي مثال آنان تالش كردند حقيقت برهنه را از مردمِ

قانون شكن رسوا كه به جلسه شهروندان صلح جو مرد مسلح، تحت فرماندهي يك  200مي،  4روز 

 !حمله كردند

من به شهادت دو تن از . با چه هدفي؟ با هدف به قتل رساندن آنها، يا كشتن آنان تا آنجا كه ميتوانند

خود شروع به  بيش از حد كارگران مزدي اين شهر عليه سركيسه شدنِ. شهودمان مراجعه ميدهم

اما آنها بشدت مخالف طبقه  ؛به گفتن بعضي چيزهاي حقيقي كردندآنها شروع -.اعتراض كردند

آنها فكر كردند كه دستمزد . خوب آنها چند خواست معقول را پيش كشيدند. پاتريسين ما بودند

 .دو ساعت كار كافي است براي پرداخت هشت ساعت كار سخت در روز فقط 

 !اين جمعيت بي قانون بايد وادار به سكوت شود
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ه به سكوت واداشتن آنها ترساندن آنها و به قتل رساندن كساني است كه به آنها به عنوان تنها را

بايد درسي آموخت، تا هرگز امكان اين  "سگ هاي خارجي"بلي، به اين . نگاه ميكردند  "رهبرانشان"

الت مسيحي شان دخ شديد از سوي خيرانديشان و سرورانِ را نداشته باشند تا بار ديگر در استثمارِ

در  15٧2در سال  (شرم به مجريان شب بارثولوميو خواهد آورد، بونفيلد مردي كه  سرخيِ. كنند

چارلز نهم پادشاه فرانسه افراد بانفوذ، سياستمداران، و رهبران نظامي  ،اوت 2٣-24روزهاي

در جريان اين مراسم كاتوليك ها بنا به طرح قبلي . پروتستان را به شامي در پاريس دعوت ميكنند

كشتار پروتستانها از سوي  ،بعد از اين اتفاق. به مهمانان حمله نموده و آنان را به قتل ميرسانند

پروتستان  ٣0000تا  5000ه بين عبنا به موخين در اين واق. چند هفته ادامه مييابد كاتوليك ها

 Dante's دانته جهنمِ نوراني با سيمايي كه با به تصوير كشيدن شياطينِ عاليجنابِ آن.) كشته شدند

fiends of hell خدمت ارجمندي به دورDore  ارائه نمود و مردي بود كه عملش به بهترين وجه با

اگر من بمب را انداخته بودم، يا سببِ پرتاب .  شهروندانِ پاتريسين هاي ما سازگار بود توطئه انجمنِ

اين واقعيتي . آن شده بودم، يا در مورد آن چيزي ميدانستم، لحظه اي در گفتن آن ترديد نميكردم

اما صد ها زندگي نيز نجات داده . ه و تعداد بيشتري زخمي گرديده انداست كه چند نفر از بين رفت

اما براي آن بمب، صدها بيوه و صد ها يتيم بجا ميماند در حاليكه اكنون چند نفر بيوه و .! شده اند

و ما توسط توطئه گرانِ واقعي و بر روي اين حقايق بدقت سرپوش گذاشته شده است . يتيم مانده اند

حكمي از سويِ  محترم، اين دليلي است كه نبايد قاضيِ.  ا متهم و محكوم شده ايمهدالالن آن 

 .دادگاه عدالت صادر شود، اگر اين اسم ابدا معنايي داشته باشد

  

  
  

  



  

  

  

به  در اين شهر  ".شما درباره ساختن ديناميت و بمب مقاله منتشر كرده ايد"دولت ميگويد،  "اما"

من بطور خيلي قطعي يك مقاله ! من يك روزنامه نشان دهيد كه مقاالت مشابهي منتشر نكرده باشد

روزنامه شامل يك . به چاپ رسيد را بخاطر دارم 1885فوريه  2٣طوالني در شيكاگو تريبون كه در 

ارم من خصوصا اين يكي را بخاطر د. توصيف و تصاوير مختلف ماشين هاي آتش زا و بمب ها ميشد

اما از آن زمان، . و وقت زيادي براي خواندن آن صرف كردم ؛راه آهن خريدم زيرا من آن را در ترنِ

روزنامه تايمز اغلب مقاالت مشابهي در مورد اين موضوع منتشر كرده است، و بعضي از مقاالت مربوط 

 است كه توسط ژنرال مولينوكس شدهتينگ از تايمز گرفته و ترجمه زي-به ديناميت در آربيتر

Molineux و ژنرال فيتز جان پورتر Fitzjohn Porter  نوشته شده كه طرز استفاده از بمب هاي

. ديناميت را نشان ميدهد كه از آن به عنوان موثرترين سالح عليه كارگران اعتصابي دفاع ميشود

اطر جنايت محكوم نشده اند؟ آيا به ممكن است بدانيم چرا اديتور هاي اين روزنامه ها متهم و به خ

خاطر اين است كه آنها از استفاده اين وسيله مخرب عليه توده هاي عادي دفاع كرده اند؟ چرا آقاي 

به . در اين مورد متهم نشده است؟ وي بمب در اختيار داشت Newsاز روزنامه نيوز  Stoneاستون

ه در آن اطالعات كاملي در مورد ساختن بمب عالوه، آقاي استون در ژانويه مقاله اي منتشر كرد ك

. بر اساس اين اطالعات هر كس ميتواند بمبي را براي استفاده با صرف كمتر از ده سنت بسازد. داد

ندارد كه بمبي  آيا اين امكان وجود .زيتينگ فروش داشته است-ر آربيترروزنامه نيوز احتماال ده براب

مي مورد استفاده قرار گرفت از نمونه روزنامه نيوز ساخته شده باشد؟ تا زماني كه اين آدم ها  4كه در 

متهم و به جنايت محكوم نشوند، قاضي محترم من اصرار ميكنم كه اين تبعيض به نفع سرمايه با 

 . ، و بنابراين نبايد محكوميتي در ميان باشد.عدالت ناسازگار است

من  ".آنها خارجي هستند؛ آنها شهروند نيستند"يه مدافعان اين بود كه استدالل اصلي گرينل عل

به اندازه گرينل  من. درباره خودم صحبت خواهم كرد من تنها . نميتوانم به جاي ديگران صحبت كنم
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من نميخواهم حداقل با وي مقايسه  ؛و احتماال  شهروند خوبي بوده ام در اين ايالت سكونت داشتم،

به اين مساله من از . هيئت منصفه متوسل شده است اي به ميهن پرستيِ ور فزايندهگرينل بط. شوم

يازي توسل به ميهن پرستي آخرين دست  "، اديب انگليسي جواب ميدهم،Johnsonزبان جانسون

 ".آدمِ رزل و پست فطرت است

من در اين جهت،  تالش من به نيابت از ميليون ها محروم ازارث و محروم از حقوق اجتماعي، فعاليت 

. اعالم ميشود "يك توطئه عليه جامعه"توده اي كردن آموزش اقتصاد، خالصه، آموزش كارگران مزدي

ميشود آنطور كه امروز اين دولت از سوي  "دولت"به صورت عاقالنه اي جانشين   "جامعه"كلمه 

م بايد در جهالت و هميشه نظرِ طبقه حاكمه اين بوده است كه مرد. پاتريسين ها نمايندگي ميشود

اندوزي مردم افزايش يابد، آنها برده براي اينكه به محض اين كه دانش  ؛نگه داشته شوند ناداني

. بودنشان را از دست ميدهند، براي  اينكه افتادگي و مطيع بودن شان را به قدرت از دست ميدهند

اندوز به هر ا برده دانش چرا؟ زير. سال پيش جرم جنايي بود 25آموزش براي انسان سياه پوست 

چرا آموزش كارگران امروز توسط بعضي از طبقات جرم . قيمتي غل و زنجير خود را دور ميانداخت

 دولت، با همه اينها، عاقالنه از ذكر اين نكته در تعقيبِ! عليه دولت محسوب ميشود؟ بهمين دليل

آدم مجبور ميشود به  اين نتيجه برسد كه ما در  ،از اين شهادت. قانوني در اين مورد اجتناب كرد

دادگاه امروز صبح اعالم . سخنراني ها و انتشارات مان چيزي جز انهدام و ديناميت موعظه نكرده ايم

من در جريان اين محاكمه متوجه شدم كه . كرد كه موردي شبيه اين در تاريخ وجود نداشته است

در همه موارد تاريخي از اين نوع، . ر تاريخ خبره نيستندشان قانون است دعاليجناباني كه حرفه 

 .قدرت مستقر كه به پايان خود نزديك ميشود بايد تحريف شود كشيشانِ حقيقت از سويِ

 ما در سخنراني ها و انتشارات خود چه گفته ايم؟

لف اجتماعي و ما به آنها پديده هاي مخت. ما به مردم شرايط و روابطشان را در جامعه توضيح داده ايم

ما . اتفاق ميافتند را توضيح داده ايم اين رويداد ها قوانين اجتماعي و رويدادهايي كه تحت آن شرايط

هاي  به اطالع آنها رسانده ايم كه ريشه نابرابري ،به روش تحقيق علمي، بطور مسلم ثابت شده



  

ما . در سيستم مزد هاست هاي چنان بزرگ كه به خدا پناه ميبرند، ريشه اش اجتماعي، نابرابري

بعالوه گفته ايم كه سيستم مزدي، به عنوان شكلي از توسعه اجتماعي، از روي ضرورت منطق، بايد 

جاي خود را به اشكال باالتر تمدن بدهد؛ كه سيستم مزدي بايد اساس را براي يك سيستم اجتماعي 

واه اين يا آن نقشه مربوط به تعاون كه سوسياليسم است آماده سازد ، خواه اين يا آن تئوري، خ

ترتيبات آينده مورد توافق يك امر گزينشي نيست، بلكه يكي از ضروريات تاريخي است و گرايش 

پيشرفت براي ما آنارشيسم به نظر رسيد، كه از نظر ما آن يك جامعه آزاد بدون شاهان و بدون طبقه 

اي را به  ي براي همه آرامش تثبيت شدهاقتصاد ابريخودمختار كه در آن آزادي و براي  جامعه-است؛

 . عنوان اساسي براي نظم طبيعي هموار خواهد كرد

چه يا جامعه آزاد احتماال بونفيلد و گرينل محترم نميتوانند يك نظم اجتماعي بدون باتومِ پليس و تپان

ه اي در چنين جامع. بدون چوبه دار و وكالي دولت را از ذهن خود خطور دهند بدون زندان ها،

آموزه ويرانگر و "و به همين دليل  آنارشيسم چنين . احتماال آنها جايي براي خود پيدا نخواهند كرد

 درخورِدشنام است؟

تئوري آنارشيسم به قلمرو فلسفه نظري . گرينل به ما اعالم كرده است كه آنارشيسم محاكمه ميشود 

در آن جلسه موضوع  . يسم برزبان نيامداي درباره آنارشدر جلسه هي ماركت حتي كلمه . تعلق دارد

آنارشيسم "اما آقاي گرينل كف به دهان آورد كه . بود. ) كار م( ساعت جان كندن راجع به كم كردنِ

اگر مساله اين است، عاليجناب، خيلي خوب؛ شما ميتوانيد مرا محاكمه كنيد زيرا  "!محاكمه ميشود

، Jeffersonجفرسون ،Paineپاين ،Buckleمن همراه باكل. من يك آنارشيست هستم

 و خيلي از متفكرين بزرگ اين قرن باور دارم كه شرايطSpencer و اسپنسر Emersonامرسون

از قبلِ كار طبقه ديگر  كاست ها و طبقات  و شرايطي كه  طبقه اي را بر طبقه ديگري حاكم ميكند و

رحم با  ميكند و اين وضع را نظم ميخواند، بلي، من بر اين باورم كه اين سازمان اجتماعي بي زندگي

اش محكوم به فناست، و اين نظم اجتماعي بايد راه را براي يك جامعه تاراج و جنايت قانونيت يافته 

شما ممكن ! ترمقاضي مح. جهاني باز كند آزاد، انجمنِ داوطلبانه، اگر دوست داشته باشد، برادريِ
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ميالدي در ايالت  1886است محكوميت را به من تحميل كنيد، اما بگذاريد دنيا بداند كه در سال 

هشت انسان به مرگ محكوم شدند زيرا آنها به آينده بهتري باور داشتند؛ زيرا آنها  Illinoiseايلينويز

 ! دندآزادي و عدالت از دست نداده بو نهاييِ اعتقاد خود را به پيروزيِ

شما انهدام جامعه و تمدن را آموزش داده "شهروندان گرينل ميگويد بزار و داللِ بانكداران و انجمنِا

. اين بحث بسيار كهنه اي عليه پيشرفت انسان است. آن آدم بايد هنوز معني تمدن را ياد بگيرد ".ايد

تاريك كليسا نگاهي بياندازيد و  به صفحات. تاريخ يونان را بخوانيد، يا رم را، تاريخ ونيز را بخوانيد

شما جامعه و تمدن را منهدم ! نه به تغيير، نه به تغيير ".خاشاك علم را تعقيب كنيد و مسير پر خار

موجود  سيستمِ آنها چنان در آسودگي تحت. اين هميشه فرياد طبقه حاكمه بوده است "!خواهيد كرد

آنها براي  امتيازات. قرار گرفته اند كه بطور طبيعي حتي از كوچكترين تغيير نفرت و وحشت دارند

اما تمدن . و هر تغييري اين امتيازات را تهديد ميكند؛ آنها به اندازه عزيزبودنِ خود زندگي ارزش دارد 

بدون! چنين تغييراتي است نردباني است كه پله هاي آن لوحه يادبود اجتماعي كه همه  اين تغييرات

در رابطه با انهدام جامعه كه ما . عليه اراده و نيروي طبقه حاكم صورت گرفته، تمدني وجود نميداشت

متهم به آن شده ايم، آيا اين امر نظير مساله حيله روباه نيست؟ ما، كه براي نجات جامعه از شيطان 

ايم، شيطاني كه خون زندگيش را ميمكد، كسي كه  كه گلويش را گرفته، جان خود را بخطر انداخته 

فرزندانش را حريصانه ميبلعد، ما كساني هستيم كه گلوي خونين جامعه را مرهم ميكنيم، ما كساني 

هستيم كه آن را از زنجير و غلي كه دورش پيچيده ايد آزاد ميكنيم، از بدبختي كه براي آن ايجاد 

طعنه  جهنم با خنده به اين تحريكات قاضي محترم، شياطينِ!! ما دشمنان جامعه هستيم –كرده ايد 

 !پيوستآميز خواهند 

ما با يادگيري از آموزش هاي تاريخ پيش بيني كرده ايم كه  "!ما ديناميت را موعظه كرده ايم"بلي،

طبقه حاكمه امروز مانند سلف خود به صداي منطق گوش نخواهد كرد،  آنها تالش خواهند كرد چرخ 

آيا آن يك دروغ است، يا آن چه كه ما گفتيم حقيقت . ت را با نيروي سبعانه خود متوقف سازندپيشرف

ها پيش صنايعِ بزرگ اين كشوري كه زماني آزاد بود، زير مراقبت پليس، كارآگاهان، بود؟  آيا از مدت



  

روز توسعه نمي  و آيا در جواب با اين وضعيت مبارزه جويي روز به ؛ارتش و كالنتر ها  اداره نميشود

نظر  كاركردن مانند تبهكاران محكوم شده تحت! هاي خودمختار به آن فكركنيد يابد؟ آمريكايي

ما اين را پيش بيني كرده بوديم، و پيش بيني ميكنيم كه اين شرايط در آينده !! گاردهاي نظامي

گي، محكوميت به سپس چي؟ حكم خدايان فئودالِ زمانِ ما برد. نزديك غيرقابل تحمل خواهد شد

ما به زحمتكشان گفتيم كه علم به . هايِ سال اين برنامه آنها بوده استسال! گرسنگي و مرگ است

! ديناميت -اسرار طبيعت راه يافته است، كه از كله ژوپيتر الهه خرد و مهارت فني فوران كرده است

د را مديون اختراعشان ميدانيم اگر اعالم اين مساله مترادف با جنايت است، چرا كساني را كه ما خو

 محاكمه نكنيم؟ 

من فكر ميكنم متهم كردن ما براي تالش در جهت براندازي سيستم كنوني با زور و يا درباره روز  

.  مي  و سپس برقراري آنارشي حتي از سوي يك سياستمدار، اظهارنظر بسيار بي معنايي است چهارمِ

 Bluthardt ين چيزي شده ايم، چرا از دكتر بلوتهارتاگر گرينل اعتقاد داشت كه ما مرتكب چن

 اي نميخواهد كه جواز ديوانگي ما را صادر كند؟ تنها يك آدم ديوانه ميتوانست چنين توطئه زيركانه

اگر چيزي شبيه . يا محكوم به جنايت كرد ديوانه را نميتوان محاكمهو آدمهاي  ؛طرح ريزي كند را

آيا حوادث به شكل ديگري غير از عصر  !توطئه يا از قبل برنامه ريزي شده وجود داشت، قاضي محترم

بيمعني براساس سخنراني كه من در سالگرد روز  "توطئه "آن روز و بعد از آن پيش نميرفت؟ اين

تولد واشنگتن در گراند رپيد Grand Rapids  قبل كردم استوار  شيگان بيش از يكسال و نيمِمي

من بر اين حقيقت تاكيد كردم كه . من از سوي شواليه هاي كار بدان منظور دعوت شده بودم. است

من گفتم كه آن . كشور ما با آنچه كه انقالبيون بزرگ قرن گذشته ميخواستند باشد فاصله زيادي دارد

و آنها همچنين  ؛را با جاروي آهني جارو ميكردند Augean آدمها اگر امروز زنده بودند اصطبل اوژن

بعيد به نظر ميرسد اگر من گفته .  مشخص ميشدند "سوسياليست هاي وحشي"بدون شك به عنوان 
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بدار آويخته ) منظور جرج واشنگتن(كه اگر انقالب شكست ميخورد بخاطر خيانت، واشنگتن  باشم 

 .ميشد 

چرا؟  زيرا او قصد دارد . را به تيرِ اصلي عليه ما تبديل كرد "كنانه ش اظهار نظر حرمت "گرينل اين 

اما چه كسي درستي آن . عليه ما به عنوان كساني كه هيچ چيز در مورد روح نميدانيم حمله كند

اما اگر . اظهارنظر را منكر خواهد شد؟ اين كه من خودم را با واشنگتن مقايسه كردم يك دروغ است

ه باشم جنايت خواهد بود؟ من ممكن است  به كسي كه اينجا به عنوان شاهد ظاهر من اينكار را كرد

آخرين استدالل چون در همه احتماالت زور  ؛ه كارگران بايد اسلحه بدست آورندشد گفته باشم ك

و در شيكاگو قدرت فيزيكي و افراد مسلح زيادي وجود داشت، اما  مطمئنا من نگفته ام . خواهد بود

ه و انقالبات از زلزل: بگذاريد اينجا بگويم ".انقالب اجتماعي شروع شود"پيشنهاد ميكنيم كه كه ما 

من بطور مشخص . انقالبات نتيجه علل و شرايط معيني هستند. دنتوفان هاي موسمي ايجاد نميشو

ود اين باوج. سال به مطالعه فلسفه اجتماعي پرداخته ام، و نميتوانم چنين اظهار نظر بيمعني بكنم 10

اما آيا دكتر براي . در حقيقت، آن امري مربوط به ماست -.من براين باورم كه انقالب  نزديك است

زيرا او آن مرگ را پيش بيني كرده است؟ اگر كسي به خاطر انقالب آينده  ؛مرگ مريض مسئول است

ضروري ميشود  بايد مورد شماتت قرار گيرد، آن طبقه حاكمه است كه بطور دايم زماني كه اصالحات

آن را رد ميكند، كساني كه باور دارند ميتوانند جلو پيشرفت را بگيرند و سكون را بر نيروهاي دگرگون 

 . ناپذير ديكته كنند كه خود از آنان هستند، مخلوقات دمدمي مزاج و خيالبافي هستند

خاطر شورش پليس موضعي كه عموما در اين رابطه گرفته شده اين است كه ما به لحاظ اخالقي به  

. د نشستمچهار و يا پنج سال قبل من در اين دادگاه به عنوان شاه. در روز چهارم مي مسئول هستيم

آنها راي داده بودند، و از ميان بقيه، . به شيوه اي قانوني فريادرسي كنند كارگران سعي كرده بودند

رد شهري از اين م اتوبوسِ كمپانيِ اما. عضو انجمن شهر خود را از ناحيه چهارده انتخاب كرده بودند

و دوتن از  سه داور انتخابات  اين را ميدانستند؛ آنها صندوق رأي را به خانه خود برده . خوشش نيامد



  

كردند، تا راي دهندگان از كانديداي برحق خود محروم گردند و  "تصحيح"و نتايج انتخابات را 

اين  دالر براي پيگيري مرتكبينِ 1500كارگران . كمپاني اتوبوس شهري بدهند نمايندگي را به انحصارِ

مدرك عليه آنان به قدري قوي بود كه آنها اعتراف كردند كه در نتايج تقلب كرده . رف كردندجرم ص

كه در اين دادگاه رياست آن را ، Gardinerقاضي گاردينر. و اسناد رسمي را دستكاري كرده اند

 ".آن عمل به قصد مجرمانه انجام نگرفته است تبرئه كرد"آنها را، تحت اين عنوان كه  برعهده داشت

را  يت اخالقي ميرسيم، آن عرصه عظيمياما وقتي به عرصه مسئول. من اظهار نظري نميكنم

تالش هاي كساني كه ميخواستند  هايي كه در گذشته در جهتآن دسته از آدم ! دربرميگيرد

ند مانع ايجاد كرده اند، امروز بخاطر موجود بودن انقالبيون در اين شهر مسئول اصالحات بوجود آور

و من متعلق به  -باوجود اين، هركس سبب اصالحات شده است بايد از مسئوليت معاف باشد! هستند

اگر حكم براساس تصور مسئوليت اخالقي بنا شده باشد، . كساني هستم كه در صدد اصالحات برآمدم

 .من اين را به عنوان يك دليل ميدانم كه نبايد حكمي عليه ما صادر شود قاضي محترم،

امروزِ دادگاه قانون خوبي باشد، در اين كشور ميتوان همه را  بطور قانوني بدار  اگر ديدگاه صبحِ

من اطمينان ميدهم كه طبق قانوني كه شما خوانديد، در اين دادگاه كسي وجود ندارد كه . آويخت

جوزف فوشه رئيس پليس (  Foucheفوشه. ه، بيطرفانه و قانوني بدار آويخته نشودبطور عادالن

به من يك خط ازدست نوشته كسي را ":فرد دست راست ناپلئون يكبار به سرورش گفت.)  ناپلئون م

آن قانون  براساسِ. و اين دادگاه اساسا همين كار را كرده است ".بدهيد، تا وي را پاي چوبه دار بياورم

آن قانون، هر  براساسِ. هركس را ميتوان بخاطر توطئه و هر مورد ديگري و بخاطر جنايت محكوم كرد

عضو اتحاديه كارگري، شواليه هاي كار، يا هر سازمان كارگري را با نسبت دادن به توطئه ميتوان 

يا جنايت همانطور  محكوم كرد؛ و در صورت بروز خشونت، براي چيزي كه ابدا آنها مسئول نيستند،

وقتي اين روال ايجاد شد، و شما توده ها را كه اكنون بطور صلح . كه ما محكوم شده ايم محكوم نمود
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آميز فعاليت ميكنند به سوي شورش آشكار كشيديد، بدين طريق آخرين سوپاپ اطمينان را ميبنديد 

 !بر فرقتان خواهد جهيد خون بيگناهان -،در اين صورت خون ريخته خواهد شد، خون بيگناهان –

گهفت پليس كشته شده اند":ل در حاليكه چشمك معناداري به هيئت منطفه ميزند ميگويدرين" .

هر جاني جانِ انسانِ ديگري را بگيريد، و به همان تعداد انسان را محكوم  شما ميخواهيد در مقابلِ

ما . با قربانبان بونفيلد داشته باشندكرده ايد، كه حقيقتا نميتوان گفت هيچكدام از آن ها رابطه اي 

ميتوان گفت آنها چشم در برابر چشم را . همان اصل حقوقي را در ميان قبايلِ وحشي مييابيم

براي هر مرده  Arabsو اعراب) قبايلي از سرخپوستان( Chinooksبراي مثال شنوك ها. ميخواهند

در مورد افراد تا آنجا كه در مقابل  آنها. اي در دست دشمنانشان جانِ شخصي را درخواست ميكنند

اين رسم امروز همچنين در ميان بوميان جزاير . كشته اي كسي را بكشند اهميت نميدهند

اگر ما بر حسب اين رسم بايد بدار آويخته شويم، بگذار اين را . برقرار است Sandwichساندويج

است كه در آن خانواده هاي  بدانيم، و بگذار دنيا بداند كه اين چنان كشورِمتمدن و مسيحي

و ساير موش هايِ  Field، فيلدStanford، استانفوردVanderbiltواندربيلت ،Gouldگولد

اين افراد سرمايه داران  بزرگ آمريكا و .( نجات آزادي و عدالت آمده اند صحراييِ بوميِ پول برايِ

 .)شيكاگو بودند

اين حكم ادعاي وي را ) باطعنه. (اهل تميز است گرينل به كرات تكرار كرد كه كشور ما كشور بزرگان

عليه  -اين حكم عليه ما  لعن و طعنِ طبقات ثروتمند عليه قربانيان تاراج شده. كامال تاييد ميكند

قاضي محترم اگر اين آدم ها به اين باور . اكثريت عظيم ارتش كارگران مزدي و كشاورزي است

نميرسانديد كه ما يكبار ديگر به سناي يونان، شوراي آتن، و  نداشتند؛ اگر شما آنها  را به اين باور

اما اگر شما فكر . شوراي اضطراري ده نفره ونيز رسيده ايم، در آن صورت حكم نميبايست صادر ميشد

جنبشي كه از آنِ ميليونها  -ميكنيد كه با بدارآويختن ما ميتوانيد جنبش كارگري را متوقف سازيد

ها انسان كه با  نياز و بدبختي زحمت ميكشند و زندگي ميكنند، بردگان منكوب شده است، ميليون



  

شما روي جرقه ! اگر اين نظر شماست بنابراين ما را بدار آويزيد-كه مشتاق  نجات هستند؛ -مزدي

قدم خواهيد گذاشت، اما اينجا، و آنجا، و پشت سرِشما و در جلو شما و همه جا آتش ها زبانه خواهند 

زميني كه شما بر . شما نميتوانيد آن را خاموش سازيد. آتش مخفي و زيرزميني استاين . كشيد

شما مثل اجدادتان به هنرهاي . شما نميتوانيد آن را درك كنيد. رويش ايستاده ايد آتش گرفته است

ر شما براين باو. جادويي باور نداريد، آناني كه ساحره ها را سوزاندند، اما شما به توطئه باور داريد

شما به كودكي شبيه هستيد كه به عكس ! هستيد كه همه اين اتفاقات اخير كار توطئه گران است

د بفهميد چيزي جز بازتاب آنچه كه شما ميبينيد، و يا تالش ميكني. خود از پشت آينه نگاه ميكند

را حذف » محركين "و -"توطئه گران  "شما ميخواهيد. نيش هايِ باطن زشتتان نيست فريبنده

اي كه از قبلِ كار پرداخت نشده كارگرانش ثروتمند شده است را حذف  نيد؟ آه، صاحب هر كارخانهك

هر صاحبخانه اي را كه از متراكم ساختن دارايي اش  به وسيله اجاره بهاي گرانِ كارگران و . كنيد

الب بوجود هر ماشيني را كه در صنعت و كشاورزي انق. كشاورزان متراكم ساخته است را حذف كنيد

مياورد و توليد را شدت ميبخشد، توليد كننده را نابود ميكند، ثروت ملي را افزايش ميدهد، در 

حاليكه همه خالقين اين چيزها در ميان آنها با گرسنگي از همه اين ها محروم ميشود را متوقف 

ستنشاق ميكند را هر چيزي كه روح انقالبي ا و، تلگراف، تلفن، بخار و خودتان راه آهن ها ! كنيد

 .حذف كنيد

اجتماعي كه بوسيله دست عادالنه اقبال به درون  شما عليه شرايط! شما عاليجنابان انقالبي هستيد 

بدون سوال، شما تصور ميكنيد كه هيچكس ديگر . بهشت شكوهمند پرتاب كرده است شورش ميكنيد

. شما اصرار ميورزيد كه شما نخبه و برگزيده و تنها صاحبان آن هستيد. حقي در آن مكان ندارد

آنها روز به روز  . نيروهاي صنعتي، هنوز كار ميكنند نيروهايي كه شما را به آن بهشت پرتاب كردند،

گرايش آنها اين است كه همه را به يك سطح يكسان ارتقاد دهند و . فعال تر و شديدتر رشد ميكنند

 . همه بشريت با هم در بهشتي كه شما به انحصار خود درآورده ايد يكسان شريك شوند
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جزر و مد تمدن و آزادي بشريت را با بكارگيري چند  تان فكر ميكنيد كه ميتوانيد موجشما در كوري

شما فكر -.و چند هنگ ميليشيا در ساحل متوقف كنيد Gatlingپليس، چند مسلسل گاتلينگ

ميكنيد كه ميتوانيد امواج برخاسته را ترسانده و از جاييكه برخاسته اند، بوسيله بلند كردن چند چوبه 

طبيعي چيز ها  شما كه با تحولِ.. گيري برگردانيد بل اندازهدار در چشم انداز به درون اعماق غيرقا

 !توطئه گران و نابودكنندگان هستيدشما و تنها  شما. انقالبيون واقعي هستيد مخالفت ميكنيد،

اين افراد با هدف روشنِ : ديروز در رابطه با تظاهرات عليه هيئت مديره بازرگاني به دادگاه گفته شد

من نميتوانم ببينم كه به چه منظوري از اين   ".هيئت مديره بازرگاني شروع كردند غارت ساختمانِ

تظاهرات چنين برداشتي ميشود، در حاليكه ميدانم تظاهرات يادشده فقط به عنوان وسيله تبليغات 

عليه سيستمي سازمان داده شد كه كار محترمي در آنجا پيش برده ميشود، من تصور خواهم كرد كه 

پيمايي كردند بطور واقعي قصد داشتند ساختمان را غارت رگري كه در آن تظاهرات راهكا ٣000

آنها در اين رابطه با هيئت مديره بازرگاني محترم تنها در اين امر متفاوت بودند كه خواستند .  كنند

رقانوني قانوني و غي كشور را بطور ساختمان را بطور غيرقانوني بازستانند، در حاليكه ديگران سراسرِ

اصلي را ادعا ميكند كه  "عدالت و برابري"اين دادگاه . اين شغل بسيار محترم آنهاست. غارت ميكنند

من به خاطر اقرار به اين امر . وقتي دو نفر همان يك چيز را انجام ميدهند، اين همان يك چيز نيست

ما ياد داديم و براي آنچه  موضع دادگاه بطور خالصه همه آن چيزهايي را كه. از دادگاه تشكر ميكنم

دزدي شغل شريفي است وقتي كه اين از سوي طبقه . كه ما بدار آويخته ميشويم را شامل ميشود

دزدي يك جنايت است وقتي از سوي طبقه ديگري براي حفظ  موجوديت  .صاحب امتياز ارتكاب يابد

ن است كه اين شيوه بدست بعضي طبقات عاليجنابا مصادره و تصرف به زور نظمِ. خود ارتكاب يابد

اين نوعي از نظم است  -.نسبت به كار شرافتمندانه يافتند آوردن براي زندگي را آسان تر و مرجح تر

كه ما براي نابودي آن اقدام كرديم، و اكنون سعي ميكنيم و در آينده و تا  زماني كه زنده هستيم، 

 به نعشه و غارت مسيحيانِ! اقتصادي نگاه كنيد جنگ به ميدانِ. سعي خواهيم كرد آن را نابود سازيم

با من به معدنچيان . همراه من به منازل ثروت سازان در اين شهر بياييد! پاتريسين نگاهي بيندازيد



  

به مطرودين در دره مونونگاهال          . بياييد Hocking valleyنيمه گرسنه دره هاكينگ

Monogahela Valley اين كشور نگاه كنيد، يا از مسير راه آهنِ آن  ساير مناطق معدني در و

عبور كنيد، و سپس به من بگوييد آيا اين Jay Gould  و  بانظم ترين شهروند، جي گولد بهترين

من ميگويم پاسداري از . نظم در خودش هيچ اصل اخالقي كه  بخاطر آن حفظ  شود وجود دارد

انهدامِ  از سيستماتيك از اين به معني پاسداريِپاسداري . چنين نظمي امري جنايي و جنايت بار است

بزرگ  ارتشِ اجباريِ پاسداري از  بيكاريِ پاسداري از آن  به معنيِ. كودكان و زنان در كارخانه هاست

پاسداري از افراط در ميخوارگي، و  پاسداري از آن به معنيِ. آنهاست انسان ها و خواري و خفت

ري از سيستم به معني پاسداري از بدبختي، نياز، و بردگي از پاسدا. جنسي و فكري است فاحشگيِ

يكسو و انباشت پاسداري از آن به . فساد، بيعاري، خوشگذراني و غارت در سوي ديگر است خطرناك

حفظ محروميت در هر شكل آن و نهايتا و نه آخرين آن به معني حفظ مبارزه طبقاتي،  معنيِ

بلي شما ارزش آن را داريد  كه  : عاليجنابانشماست  آن نظمِ. اعتصابات، شورش ها و خونريزي است

 !من به شما  تحسين ميگويم. شما براي آن نقش كامال مناسب هستيد. قهرمانان چنين نظمي باشيد

من نيازي به تكرار آنچه كه وي گفت . صحبت كرد Victor Hugoاز ويكتورهوگو  Grinnellگرينل

بورژواهاي ما به افتخار : نميبينم، اما به وي از زبان يكي از فيلسوف هاي آلماني مان جواب خواهم داد

چرا در  "!اگر آن ها را خوانده بودند، آنها را ميسوزاندند. خاطره كالسيك ها يادبود هايي بلند ميكنند

از آربيتر زيتينگ خوانده شد دولت از مداركي استفاده كرد كه هيئت منصفه  ميان مقاالتي كه اينجا

را به كاراكتر خطرناك آنارشيست هاي متهم متقاعد سازد، اين قطعه اي از نمايشنامه فاوست گوته 

آن را به انگليسي  اشپايزدر اين قسمت دو سطر به زباني آلماني آمده است كه در همانجا . ( است

قوانين و امتيازات طبقاتي مانند يك ناخوشيِ ". ما عين ترجمه انگليسي را ميآوريم. است ترجمه كرده

 ".ارثي سرايت ميكنند
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در سخنرانيش به هئيئت منصفه مسيحي گفت كه رفقاي ما، كمونيست  Ingham مو آقاي اينگها

اثر . خداي قادر را عزل كردند، و به جاي آن يك فاحشه جلف گذاشتند 18٧1هاي پاريس درسال 

 .هراسي سخت شدند مسيحيانِ خوب دچارِ! اين كار حيرت آور بود

كرده برسانم كه اين حادثه تقريبا يك قرن قاضي محترم ميخواهم به اطالع اين عاليجنابان تحصيل

نت به مقدسات شد هم عصر بنيانگذاران اين پيش در پاريس اتفاق افتاد، و آن فردي كه مرتكب اها

آن زن روسپي نبود، بلكه يك شهروند خوب پاريس   ؛د و در ميان آنان توماس پاين بودجمهوري بو

اشاره به لوئيز ميشل  .(د انجام وظيفه نمودرَعقل و خ خداوند تمثيلِ بود كه در آن موقع به عنوانِ

ه به گارد ملي پيوست و دوش به دوش كمونارد ها نويسنده آنارشيست مشهور به باكره سرخ ك

 ).در مطبوعات بورژوايي آن دوران به اين انسان شجاع لقب ميشل گرگ ماده دادند. جنگيد

  

  

  

  

  

  

  

  لوئيس ميشل

منظور موست و  "آنها":كه اينجا خوانده شد، آقاي ايگنام گفت Mostدر رابطه با نامه موست

من  ".ممكن بود كه هزاران انسان بيگناه را در دره هاكينگ به وسيله آن ديناميت از بين ببريم"من

آنچه را كه در رابطه با نامه ميدانستم در جايگاه شهود گفتم، اما اضافه خواهم كرد كه دو سال قبل 

درحاليكه من زندگي صدها كارگر را در پروسه . ار از دره هاكينگ عبور كردممن به عنوان خبرنگ

آنجا نه ديناميتي بود و نه آنارشيستهايي كه مرتكب آن كار ".تدريجي ديدم آرام، انهدامِ انهدامِ



  

تابع قانون  انحصارگر، شهروندانِ آدم فوق العاده محترمِ ن كار ِيك دستهآ. اهريمني شدند وجود داشت

مطبوعات توجه چنداني . نيازي به گفتن نيست كه قاتلين محكوم نشدند. اگر خوشتان بيايد بود،

چه وحشتي ايجاد ميشد اگر قربانيان اين توطئه . نكرد، و دولت ايالتي اوهايو به آنها كمك كرد

زماني كه در . اهريمني خشمگين ميشدند و گلوي بعضي از آن آدم هاي محترم را پاره ميكردند

خونسردانه شش كارگر مرد و زن بي  "مردان دلير"شرقي مزدوران جِي گولد،  مقدسِ ن لوئيسِخيابا

آزار را به رگبار بستند، كمتر چيزي گفته شد و هيئت منصفه عالي آن عاليجنابان را محكوم نكرد، در 

سازي در  بهارِ گذشته يك كارخانه دار مبل. شيكاگو و ميلواكي و ساير جاها نيز به همين طريق بود

وي به هيئت منصفه عالي . شيكاگو به دو كارگر اعتصابي تيراندازي و هر دو را به شدت زخمي نمود

هيئت منصفه عالي حاضر نشد آن عاليجناب را محكوم سازد، اما در يك مورد وقتي يك . سپرده شد

وي وي پرتاب كارگر در دفاع از خود در مقابل تالش جنايتكارانه پليس مقاومت كرد و بمبي به س

سراسر اين سرزمين  نمود، و وقتي در طرف ديگري خوني ريخته شد، زوزه وحشتناكي از

اينجا .  و هشت قرباني براي آن مطالبه ميشود ".!مسلّم حمله كرده است توطئه به حقوقِ":برخاست

 اينجا در مورد هياهوي عمومي زياد صحبت شده. در مورد احساسات عمومي زياد صحبت شده است

چرا، اين حقيقتي است كه هيچ شهروندي جرات نكرد  بجز نسخه اي كه از سوي مقامات . است

براي اينكه اگر كسي اين كار را ميكرد، زنداني ميشد، او  ؛ي پيچيده شده است، نظري بيان كنددولت

اهند ممكن بود به چوبه دار سپرده شود تا تاب بخورد، همانطور كه لذت انجام اين كار را با ما خو

 .ما به كمال برسد "محترم دادگاه"داشت، اگر حكم 

. و غيره هستند "اين انسان ها اصول ندارند، آنها جانيان عادي، آدمكش، راهزن "گرينل بكرات گفت

قابل درك نيست، ليكن بطور حتم  اصولمن اعتراف ميكنم كه آرزو و اهداف ما براي بيشرف هاي بي

اين بود كه ما  دادگاه، اگر اشتباه نكنم، براساسِ ادعايِ تاكيد. براي اين امر ما قابل سرزنش نيستيم

اما براي . اگر اين انحراف حقيقت عمدي است، يانه من نميدانم. خواستيم مالكيت را  از بين ببريم

مقاالتي . كه اين ادعانامه يك دروغ و تقلب ننگين استهايمان  من خواهم گفت  موجه ساختن آموزه
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خوانده شد براي اين بود كه كاراكتر خطرناك مدافعين  Alarm زيتينگ و آالرم  -كه اينجا از آربيتر

آن . زيتينگ و آالرم مورد تفتيش قرار گرفت-يگاني هاي چند سال گذشته آربيتربا. را نشان دهد

اعتصابي به عمل آمده  ارتكاب شده از سوي مقامات عليه كارگرانِ تمقاالتي كه عموما در مورد سبعي

ساير مقاالت چيزهاي . ساير مقاالت به دادگاه خوانده نشد. است انتخاب شده و به شما خوانده شد

كسي كه بخوبي ميداند كه آنچه كه ( دادستان دولت براساس آن مقاالت. نبودند كه آنها ميخواستند

  ".اين انسان ها اصول ندارند"دعا ميكند كه ا) ميگويد دروغ است

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هفته نامه محلي آالرم

 

ام، من از سوي كشيش كليساي چند هفته قبل از دستگيري و محاكمه من به جرمي كه  متهم شده 

دعوت شدم تا در رابطه با موضوع سوسياليسم سخنراني كرده و با  Congregational كانگرگشنال

. انجام گرفت Grand Pacificاين سخنراني و مناظره در هتل گرند پسيفيك. آنها مناظره كنم



  

بنابراين نميتوان گفت كه من بعد از اين كه دستگير شدم، بعد از اين كه متهم شدم، و بعد از اينكه 

 .من آنچه را كه گفتم ميخوانم. م بندي كرده امهبعضي اصول را براي توجيه عملم سرِ ،محكوم شدم

 ".تاريخ روزنامه را بگو": Captain Blackكاپيتان بلك 

 1886ژانويه : آقاي اشپايز

 كدام روزنامه؟ : كاپيتان بلك

در اينترنت قابل دسترسي بود  200٣شماره هاي اين روزنامه تا اوايل سال  (".  آالرم: آقاي اشپايز

وقتي از من پرسيدند سوسياليسم  .)عوامل بورژوازي آن را از بين بردند 200٣اما از اوايل 

اجتماعي  زندگيِ سوسياليسم بطور ساده چكيده پديده هايِ": چيست، من اين را گفتم

وسياليسم بر اين س. گذشته و حال و علل بنيادي آنها و  ارتباط منطقي آنها با همديگر ميباشد

حقيقت اثبات شده تكيه دارد كه طبق آن شرايط اقتصادي و بنيادهاي هر ملتي، پايه هاي 

شرايط  آنها، ايده هاي آنها، حتي مذهبشان،  بيش از آن همه تغييرات همه شرايط اجتماعيِ

اقتصادي شان، و هر قدمي در جهت پيشرفت، از مبارزه بين طبقه حاكم و طبقه محكوم در 

شما، عاليجنابان، نميتوانيد خودتان را در اين . دوره هاي مختلف تاريخي سرچشمه ميگيرد

مخالف بگيريد و موضع  شغل شما اقتضا ميكند كه  موضعِ. نقطه نظرِ علم نظري قرار دهيد

آن را اشغال كنيد و به چيز ها آنطور كه آنها هستند آشنا نباشيد، موضع شما فرض را  مخالف

به همين دليل است . مسايل براي انسانِ اين جهاني قابل فهم نيست ارد كه دركبراين ميگذ

شايد شما قادر به فهم معاني من !). فرياد هاي آه آه(كه شما نميتوانيد يك سوسياليست شويد

اين امر براي شما . با همه اينها، من اكنون مساله را كمي ساده تر اظهار خواهم كرد نشويد،

اشناخته باشد كه در جريان اين قرن، اختراعات و اكتشافات بيشماري ظاهر نميتواند امري ن

كارِ . شده اند كه تغييرات خيره كننده اي در توليد ضروريات و آسايش زندگي بوجود آورده اند

 .ماشين، بدرجات زيادي جايگزين انسان شد
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"بيشتري را ايجاد ميكندبزرگ نيرو را دربرميگيرد، و نتيجتا هميشه تقسيم كار  ماشين انباشت .

حاصله از تمركز توليد از چنان سرشتي برخوردار شد كه سبب گسترش بيشتر آن شد و از  امتيازات

 ؛حال كه سيستم توزيع قديمي حفظ شداين تمركزِ ابزارِ كار و كارِكارگران را فراهم ساخت، در همان 

تعداد هر چه  ابزار توليد در دستانِ. و اين شرايطي را بوجود آورد كه امروز به جامعه آسيب ميرساند

، در حاليكه توليد كنندگان واقعي، از طريق بكارگيري ماشين، كار خود را از كمتري متمركز شد

بدوشي و  فقرونداري، خانه تسليم ؛ل از موهبت هاي طبيعت محروم شدنددست دادند و در همان حا

شوم كه شما عاليجنابان دوست  به اصطالح جرم و روسپي گري شدند، همه اين چيزهايِ دربدري

تالش هاي شما به جاي  سوسياليست ها به ؛خبيثه را دور كنيد داريد با كتاب كوچك دعايتان ارواحِ

بگذاريد . ، مگر نه دعا كنيد}نشانه هاي ناراحتي{ يك جوك نگاه ميكنند  جدي به صورت توجه

بدانيم كه با اين كار چه قدر از طريق سخنراني اخالقيتان شرايط آن مفلوكيني كه بخاطر نياز تلخ به 

اينجا چند جناب سرپاي خود جهيده داد ميزنند، { ؟.جرم و نااميدي كشانده شده اند را بهتر كرده ايد

داري خمس و زكات به فقرا بلي، در مواردي شما شايد مق} ما در اين جهت كار هاي مهمي كرده ايم

داده ايد، اگر ممكن است از شما ميپرسم اين اقدامات چه تاثيري روي شرايط جامعه، يا تغيير در 

شما ممكن است اعتراف كنيد، آقايان، براي اينكه شما . كامال هيچ چيز. جامعه داشته است؟ هيچ چيز

ز طريقِ توليد متمركزمان براي صرفه پرولتر ها ا. خيلي خوب. نميتوانيد به يك مورد اشاره كنيد

ما حدود كه تعداد آنها در اين كشور بنا به حدس ؛ به بدبختي و گرسنگي محكوم شدند جويي در كار

و احتماال هزاران نفر ديگر به صفوف آنها ملحق ميشوند، و ميليونها نفر از  ؛يك و نيم ميليون نفر است

د، آيا اينان بطور صلح آميز و با تسليم به مسيحيت و اين پرولتر ها براي چندرغازي زحمت ميكشن

خود در دست دزدان و جانيان، ولواينكه اينان مسيحيان خوب و سروران مزد باشند رنج  منهدم كردنِ

 .منتهي خواهد شداين امر به جنگ . د كردنخواهند كشيد؟ آنها از خود دفاع خواهن

 ضرورت ت پيدا خواهد كرد، وعصر سوسياليسم، عصر همكاري توليد واقعي عمومي بر ابزارِ مالكيت

و  -اجتماعي كردن اين دارائي ها -،سلبِ مالكيت از سلبِ مالكيت كنندگان. جهاني شروع خواهد شد



  

خالصه  بطورِ. هاي زندگي نيازاحتمالي، بلكه براي ارضاي همكاريِ جهانيِ زحمت، نه بخاطر اهداف 

اين باوجود . است سوسياليسمادامه زندگي و لذت بردن از آن؛ اين طرح كلي  كار تعاوني به خاطرِ

كه اگر امكان عملي  "طرح زيباي تخيلي نيست "اين تنها يك ،كنيدآنطور كه شما ممكن است فرض 

تجارت، زمين  توليد ،ماشينِ ابزارِ شدنش وجود داشته باشد برايش تالش شود نه؛ اين اجتماعي كردنِ

و هر  ؛ امري الزام آور و ضروري شده استو غيره نه تنها چيز مطلوبي است، بلكه اين امر و كره زمين 

جا در تاريخ ميبينيم كه چيزي كه يكبار به ضرورت تبديل گرديد، درمييابيم كه قدم بعدي براي 

 .منطقي است آن خواست تامينِ آن ضرورت تحققِ

براي  بديل و حمل و نقلِ ما، جدا از ساير مالحظات،ت بزرگ ما، و ماشين هايِ كارخانه ها و معادنِ"

صورت انحصاري در  افراد ديگر نميتوانند آنها را به. كنترل شخصي خيلي بزرگ شده اند

هر جا و هر زمان به اطراف خود نگاهي مياندازيم، توجه ما به تاثيرات  .اختيار بگيرند

كه  يبينيمما م. كشيده ميشود لِ كنترلخصوصيِ غيرقاب غيرطبيعي و صدمه زننده توليد

فني را در  چندين اختراع در خطوط چگونه يك نفر، يا تعدادي آدم نه تنها مالكيت خصوصيِ

اختيار گرفته اند، بلكه همچنين همه قدرت هاي طبيعي مانند آب و بخار و برق را به نفع خود 

دنيا فقط براي آنها . داردهر اختراع جديد، هر اكتشافي به آنها تعلق . در انحصار گرفته اند

آنها ميتوانند راست و چپ همنوعان خود را بدون هيچ توجهي نابود سازند، آنها با . وجود دارد

ماشين هايشان حتي بدن هاي كودكان كوچك را به تكه هاي طال تبديل ميكنند كه آن را به 

كودكان و زنان را با  همانطور كه گفتيم، آنها. ويژه كارِ خوب و عملِ حقيقي مسيحيت ميدانند

 .كار سخت ميكُشند، درحاليكه آدمهاي قوي را با بيكاري گرسنه نگهميدارند

مردم از خود ميپرسند كه چنين چيزهايي چگونه ممكن است، و جواب اين است كه دليل آن  

خوب تنظيم شده مديريت  فكر يك سيستم تعاوني، اجتماعي، عقالني و سيستمِ. سيستم رقابت است

خيلي متقاعد امتياز چنين سيستمي  ديدن .مشاهده گري را بدون مقاومت تحت تاثير قرارميدهدهر 

آيا راه برون رفتي غير از اين هست؟ بر طبق قوانين فيزيكي يك بدن آگاهانه يا . كننده و آشكار است
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ار مسير ك. همينطور جامعه نيز چنين ميكند. ناآگاهانه هميشه با كمترين مقاومت حركت ميكند

ما از قبل . سرمايه دارانه خصوصي هموار ميشود سيستمِ ابزار كار تحت تعاوني و توزيع توسط تمركزِ

نيروي شرايط . ما حتي اگر هم بخواهيم نميتوانيم عقب نشيني كنيم. در اين مسير حركت ميكنيم

 . محيط ما را بسوي سوسياليسم ميكشاند

فت كه چگونه از طبقات صاحب مالكيت سلب مالكيت اكنون اقاي اشپايز، شما به ما نخواهيد گ 

 .كشيش پرسيد Scudderخواهيد كرد؟ آقاي دكتر اسكودرِ

كليد با طوفان هايي كه از زندگي صنعتي كنوني به خروش درميآيد . جواب سوال در خودش است

ميچسبند  كارخانه ها، معادن به امتيازاتشان شما ميبينيد كه چگونه خسيسانه صاحبانِ. مجهز ميشود

اي را  در سوي ديگر، شما پرولتارياي نيمه گرسنه. و فرصت يك لحظه نفس كشيدن نميدهند

  .ميبينيد كه به خشونت كشيده  ميشود

 "خوب راه حل تو خشونت خواهد بود؟"

راه حل؟ خوب من دوست دارم اين كار بدون خشونت انجام گيرد، اما شما عاليجنابان و طبقه اي كه 

اجازه دهيد فرض . گي ميكنيد مواظب باشيد كه اين كار از راه ديگري انجام نميپذيردآن را نمايند

گوش كنيد سيستم شما   ،ان مراجعه كنند و به آنها بگويندكنيم كه كارگران امروز به كارفرمايانش

وقتي بخشي از ما از فرط . اين سيستم به نتايج فاجعه باري منتهي ميشود. ديگر به درد ما نميخورد

كوچك در كارخانه ها  كودكانِ. ديگر ما به خاطر بيكاري محكوم به مرگ ميشويم كار ميميريم بخشِ

توده ها در بدبختي زندگي . مانندبه مرگ كشانده ميشوند، درحاليكه مردان قوي و پرزور بيكار مي

همه اينها نتيجه . محترمين از زندگي لوكس و ثروت لذت ميبرند در حاليكه طبقه كوچك ،ميكنند

اكنون پايين بياييد و بيرون . مديريت بد شماست كه حتي براي خودتان نيز بدبختي همراه ميآورد

ما  اين چيز . اخت نشده است را داشته باشيماجازه دهيد ما اموال شما را كه چيزي جز كار پرد. برويد

مرتب  بخشي اداره خواهيم كرد، و نهادهاي جامعه را م؛ ما امور را بطور رضايتيها را در اختيار ميگير

حاال . ايد به شما مستمري پرداخت خواهيم كرد خواهيم كرد، ما داوطلبانه تا زماني كه شما زنده



  

بنابراين زور تصميم . د پذيرفت؟ شما مطمئنا به آن باور نداريدكارفرمايان اين پيشنهاد را خواهن

 آيا شما راهي غير از اين ميدانيد؟ -خواهد گرفت

 "بنابراين شما يك انقالب سازمان ميدهيد؟"

 .سازمان دادن چنين چيزهايي سخت است: آن كمي قبل از دستگيري من بود، و من جواب دادم "

ما جامعه را براي . دگرگوني شديد توده هاي تب آلود جامعه است يك ،انقالب يك جذر و مد ناگهاني

هر . آن آماده ميكنيم و تاكيد داريم كه كارگران بايد خود را مسلح سازند و براي مبارزه آماده شوند

 .چه آنها بهتر مسلح شوند نبرد آسانتر خواهد بود و خونريزي كمتر خواهد بود

 اهد بود؟نظم چيز ها در جامعه جديد چگونه خو

. من جواب دادن به اين سوال را رد خواهم كرد زيرا تا كنون اين مساله مساله تئوري بوده است"

موسسات امروز ممكن است به  بخش اعظمِ. سازمان كار براساس تعاوني مشكالتي ايجاد نميكند

كساني كه بايد اين معضالت را حل كنند به صورت مقتضي اين . عنوان الگو مورد استفاده قرار گيرد

، آنها از )اگر ما چيزي از اين نوع بسازيم( بجاي كار برطبق نسخه هاي ما . كار را انجام خواهند داد

در مورد اين الزم نيست شما به . اي افق ماستطريق شرايط زمان خود هدايت خواهند شد، و اينها ور

 .خودتان زحمت دهيد

نگر همه چيز خواهد  اما دوستان،آيا شما فكر نميكنيد كه حدودا يك هفته بعد از اين تقسيم، آينده"

سوال خارج از موضوع است،چيزي . داشت و ولخرج چيزي نخواهد داشت؟ رئيس جلسه مداخله كرد

 .درباره تقسيم گفته نشد

آيا فكر نميكنيد كه با بكارگيري سوسياليسم هرگونه فرديتي از بين : Wilcoxپروفسور ويلكوكس

 خواهد رفت؟

فرديت تنها . چگونه چيزي كه وجود ندارد از بين خواهد رفت؟ در عصر ما فرديت وجود ندارد "

امروزه . شد ميتواند تحت سوسياليسم توسعه يابد، زمانيكه انسان به لحاظ اقتصادي مستقل خواهد

شما جرات نميكنيد اظهار نظر ! كجا ميتوانيد فرديت را ببينيد؟ عاليجنابان به خودتان نگاه كنيد
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شما دورو . نان دهندگان و مشتريانتان توافق نداشته باشد تبيطرفانه كنيد كه ممكن است با احساسا

نوكرمآبي، دروغ و تقلب همه جا استهزا، . ؛ هر سرمايه داري دورو است)زمزمه برآشفتگي.(هستيد

كارگران دلواپسي نشان ميدهيد؛  درباره فرديت طبقه اي كه به  شما درباره فرديت! كارگران.. است

! سطح ماشين تنزل يافته و هرروز ده يا دوازده ساعت به عنوان زايده ماشين هاي مرده كار ميكند

 "!درباره فرديت آنان شما دلواپس هستيد

ميرسد كه من در آن زمان، آنطور كه به من نسبت داده شده، انقالبي سازمان داده آيا چنين به نظر "

ام، يك به اصطالح انقالب اجتماعي كه اين انقالب ميبايست حدود اول ماه مي اتفاق بيفتد و آنارشي  

 .كنوني جايگزين آن شود؟ من چنين حدس نميزنم "نظم ايده آل"به جاي 

سوسياليسم علم سازنده اي است نه منهدم . انهدام جامعه نيست بنابراين سوسياليسم به معني"

در حاليكه سرمايه داري بخاطر نفع طبقه امتيازدار از توده ها سلب مالكيت ميكند، درحاليكه . كننده

( سرمايه داري مكتب اقتصادي است كه ياد ميدهد چگونه فردي از قبلِ كار ديگران زندگي كند، 

سياليسم ياد ميدهد كه چگونه همه ميتوانند دارايي داشته باشند، و به عالوه سو) براي مثال مالكيت

هيئت مديره "سوسياليسم ياد ميدهد كه هركس بايد صادقانه براي امرار معاشش كار كند و نه مانند 

محترم و بانكداران كه به عنوان اعضاي علي البدل هيئت  يا ساير سرمايه دارانِ "محترم تجارت

ا در جايگاه هيئت منصفه با اين نظر راسخ كه ما بايد به دار آويخته شويم، در اين جا منصفه اينج

سوسياليسم، بطور خالصه، سعي در ايجاد يك سيستم ! در حقيقت، من براين باورم . ظاهر شدند

تمدن به هر عضو خانواده انساني ميكند  هايِ دستاورد ها و بهره تعاوني جهاني و قابل دسترس كردنِ

طبقه صاحب امتياز و كارفرما انحصاري شده، نه آنطور كه بايد براي  سرمايه داري از طرف ه تحتك

بزرگ  سرمايه داري اختراعات نظامِ تحت. منفعت عمومي همه باشد، بلكه براي لذت حيواني حريص

 شاعرِ وييِسوسياليسم پيشگ تحت! موهبت بودن براي انسان به نفرين تبديل شده اند گذشته، به جايِ

اين  ":آبي اعالم نمود اولين آسيابِ ، واقعيت پيدا ميكند كه در اختراعAntiporasِيوناني آنتيپوراس

زماني كه در قرون : گويي كرد و گفتگونه ارسطو پيش؛ و همان"ناجيِ بردگانِ مذكر و مونث است



  

دادلوس انجام داد، و خود به  آينده، هر ابزار، با فرمان يا با جبر وظيفه اش را به عنوان كار هنري

بطور غريزي به كار    Hephaestos)خداي آتش و فلز ( حركت درآمد ، يا مانند آهنگر سه فوتي

مقدس خود پرداختند، زماني كه ماشين بافندگي خودش شروع به بافندگي كرد، بعد از آن ما ديگر 

 ".نيازي به سروران و بردگان نخواهيم داشت

آه، : ين زمان فرارسيده است، آيا شما ميتوانيد آن را انكار كنيد؟ شما ميگوييدسوسياليسم ميگويد ا

آنها چيزي از اقتصاد سياسي نميدانند، آنها از مسيحيت چيزي ! درست "اين كفار، چه ميدانند؟

آنها نتوانستند بفهمند كه اين ماشين هاي انسان آزاد كن چگونه ميتوانند در طوالني كردن . نميدانند

اين كفار، بلي، آنها تحت اين عنوان . ت كار و زحمت و شدت سنگيني برده ها  بكار گرفته شوندساعا

اما موعظه . عذر بردگي را خواستند كه سيستمِ ديگر فرصت تكامل انساني را فراهم خواهد ساخت

ه داران كارخان"كردن بردگي توده ها به منظور اين كه چند بي تربيت خودخواه تازه بدوران رسيده به 

تبديل شوند كار  "دالالن بانفوذ كفش"يا  "صاحبان موسسات بسته بندي بزرگ" "متشخص

 .اين كفار فاقد آن عضو مخصوص مسيحيت بودند - .شماست

تالش هاي جامعه در  سوسياليسم ميآموزد كه ماشين ها، ابزار حمل و نقل و ارتباطات نتيجه تركيبِ

گذشته و حال است، و آنها بنابراين بحقّ داراييِ جدايي ناپذيرِ جامعه هستند، دقيقا مثل خاك، معادن 

اين ادعانامه بر اين داللت دارد كه كسانيكه اين . و همه موهبت هاي طبيعي كه بايد چنين باشند

ين ثروت از سوي جامعه از آنان بازستاننده اند، اثروت را بنادرست  اما بطور قانوني از جامعه ربوده 

مالكيت از  انحصارگران به درجه اي رسيده است كه سلبِ مالكيت از توده ها توسط سلبِ. خواهد شد

 جامعه مالِ. مالكيت كنندگان براي حفاظت از جامعه به ضرورت ناگزيري تبديل شده است سلبِ

و آنارشيسم، اين . ياباني چوبه داري بلند كنيدخويش را بازميستاند، حتي اگر شما در هر گوشه خ

وحشتناك نتيجه گيري ميكند كه تحت سازمان تعاوني جامعه، تحت برابري اقتصادي و  "ايسم"

و ما آنجا همه . حاكميت سياسي به بربريت دوران عتيق سپرده خواهد شد -استقالل فردي، حاكميت

جاييكه شعور در مقابل نيروي وجود ندارد،  آزاد خواهيم بود، جاييكه ديگر  سروران و بردگان
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صلح و "بيشعوري ميايستد، جاييكه ديگر نيازي به استفاده از پليس و ميليشيا نيست تا به اصطالح

نظمي كه ژنرال روسي بعد از قتل عام نيمي از مردم ورشو در تلگرافي به تزار  - ،را حفظ كند "نظم

 ".صلح در ورشو حاكم است"نوشت، 

 . به معني خونريزي نيستآنارشيسم 

مشخصه  برعكس، اين نابكاري ها، اشكالِ. آنارشيسم به معني دزدي، آتش سوزي و غيره نيست

آنارشيسم يا سوسياليسم به . آنارشيسم به معني صلح و آسايش براي همه است. سرمايه داري هستند

ه پليدي و جرم  را بوجود عللي ك علمي و از بين بردنِ اصولِ معني برسميت شناسي جامعه بر اساسِ

سرمايه داري ابتدا اين امراض اجتماعي را توليد كرد و سپس از طريق مجازات درصدد . مياورند است

 .درمان آنها برآمد

كاراكترِ دادگاه در مورد آربيتر زينگ آتش افروزانه مقاالت اجازه دهيد به شما . زيادي كرد صحبت

در فوند دو الك منافع المشترك را كه سردبير يك مقاله از مقاالتFond Du Lac 

Commonwealth  اگر . خواهان درج شد را بخوانم ، در يك روزنامه جمهوري1886، كه در اكتبر

 .خواه است اشتباه نكنم خود دادگاه نيز جمهوري

با مرداني كه از   Wisconsinدر هر شهرِ ويسكونسين! خواهان، پيش به سوي اسلحه ها جمهوري "

اين آن صلحي است كه { حه، خون و اجساد مرده نميترسند ، براي حفظ صلح و آرامش كار كنيد؛اسل

از تصادمات احزاب جلوگيري كنيد و اجازه ندهيد اداره امورعمومي به : }من از آن صحبت ميكردم

خواهي در  جمهوري ره. بيفتد James G. Jenkinsجنكينز. دست افراد نامطلوبي مانند جيمز جي

غله ها، خانه ها و طويله  خرمنِ. ويسكونسين بايد در انتخابات آينده مسلح به پاي صندوق راي برود

فعال بايد سوزانده شوند؛ فرزندان آنها بايد سوزانده شوند و همسرانشان بيحرمت شوند  دموكرات هايِ

حزبي كه  خواه تنها حزبي است كه ملزم به حكمراني است، و كه شايد بفهمند كه حزب جمهوري

اگر آنها هنوز . بايد آنها به آن راي دهند، يا تنِ لشِ گندشان را از حوزه هاي انتخاباتي دور نگهدارند

براي رفتن به حوزه هاي راي و يا راي دادن به جنكينز اصرار داشتند، آنها را در جاده، جنگل، يا تپه 



  

اگر آنها در محلي . به گلوله ببنديد يا هرجايي كه ميبينيد و هر كدام از اين بزدالن و محركين را

خيلي قوي بودند و توانستند آراي مخالف خود را در صندوق هاي راي بريزند، صندوق را شكسته و 

اآلن وقت كارِ موثر . آن را باز  و آراي آنان را ريز ريز كرده،  اوراق اختالف ايجاد كن آنان را بسوزانيد

بنابراين ما بايد از ) بادمجان بم آفت نداره( د مبتال نميشود؛دموكرات هاي موريسين به تب زر.  است

محركين بايد كشته شوند، و هركس با ما مخالفت كند، .  ابزار كم سروصداتر و موثر تر استفاده كنيم

خواهان بنا به رهنمود باال در حوزه هاي انتخاباتي حاضر  جمهوري. جان خود را به خطر مياندازد

  "!كه جنوبِ مستحكم شمالِ مستحكمي ميسازد. كوتاهي نكنيد باشيد و از خونريزي

  

  

 جنكينز عضو حزب دموكرات. جيمز جي

  

خواه چه ميگوييد؟ شما  يك ارگانِ جمهوري -"نظم و قانون"شما قاضي محترم به اين اظهارات ارگانِ

دادگاه معرفي كرديد، چگونه آربيتر زيتينگ را با اين مقايسه ميكنيد؟ كتاب جوهان موست را كه در 

آن  -.من هرگز آن را نخوانده ام، و من اقرار ميكنم كه صفحاتي كه اينجا از آن خوانده شد زننده است
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اما من توجه شما را به اين حقيقت جلب ميكنم . صفحات براي هركسي كه قلبي دارد زننده ميباشد

س پليس سابق بوسيله نماينده در پاريس از سوي رئي -Andrieuxكه اين صفحات از نشر آندريوكس

قرباني كردن خون انسان را متوقف كرديد؟  شماآيا ! نمايندگانِ نظم! ترجمه شده استنظمِ شما 

  !هرگز

  
  

  

  

  

 جورج واشنگتن موريسين عضو حزب دموكرات

را  Linggمن به آن جواب ميدهم كه من دوستم لينگ. متهم به توطئه شده ايم) هشت نفر اينجا(ما 

من وي را دوبار . دوبار در جلسات اتحاديه مركزي كار ديده بودم ، جاييكه من به عنوان گزارشگر رفتم

صحبت نكرده بودم، من حداقل يك سالي  Engelمن هرگز با انگل . قبل از دستگيريم ديده بودم

سخنراني در نقاط مختلف عليه من ) ؟(، نايب من Fischerو فيشر. است كه با وي صحبت نكرده ام

 .همين و بس. ميكرد

و  "ما بايد اهداف آنها را از گفته ها و نوشته هاي آنها دريابيم، "شما عاليجناب امروز صبح گفتيد 

اكنون، اگر من به اندازه دادگاه قدرت داشتم، و يك . متعاقبِ آن دادگاه تعدادي از مقاالت را خواند

خاطر بعضي صحبتهايي كه در جريان دادگاه شد شهروند تابع قانون بودم، مطمئنا توسط دادگاه ب

من خواهم گفت كه اگر من در ابتداي اين دادگاه يك آنارشيست نبودم، اكنون . محكوم ميشدم

: من نقل قول مستقيم ميكنم دقيقا همان زبانِ دادگاه را كه در موردي گفت. آنارشيست خواهم بود

. بد باشند زيرا خيلي از آنها همچنين خوب هستندضرورتا اين طور نيست كه همه قوانين احمقانه و "

اگر ما به دادگاه و دادستان دولت باور كنيم، اما جدا از آن، من نميتوانم ببينم . آن خيانت است، آقا



  

من . نه. آيا من بايد در اين مورد قضاوت كنم. كه چگونه قوانين خوب را از بد تشخيص خواهيم داد

سرپيچي كنم، و پيش يك قاضي بدي برده شوم بدون شك محكوم  اما اگر من از قانون بدي. نه

 . خواهم شد

در رابطه با خواندن يك گزارش از آربيتر زيتينگ،  همچنين امروز صبح گزارشِ مربوط به تظاهرات 

و اين تنها دفاع من است، تنها كلمه  -هيئت مديره تجارت خوانده شد، من در اين رابطه خواهم گفت

يم در دفاع از خودم اين است كه من در مورد اين مقاله هيچ چيز نميدانستم تا اين كه  اي كه بايد بگو

آن را در روزنامه ديدم، و مردي كه آن را نوشت، اغلب به عنوان جواب به بعضي تهمت ها در روزنامه 

زباني كه در اين مقاله بكار گرفته شده است هرگز تحمل نميشد، . او مرخص شد. هاي صبح نوشت

 . گر من آن را ديده بودما

اكنون اگر ما مستقيما نميتوانيم متهم به اين امر، امرِ پرتابِ بمب مجرم شناخته شويم، اين قانون 

كشيدن انتخاب شوند؟ آن قانون را به من نشان  اين انسان ها بايد براي رنج "كجاست كه ميگويد

ن ترتيب نيمي از جمعيت اين شهر بايد اگر موضع دادگاه درست است، بدي. اگر آن را داريد ،بدهيد

و اگر نيمي از . مي مسئولند چهارمِ عملِ بدار آويخته شوند، زيرا آنها به همان نسبت در مقابلِ

هشت انسان بايد "جمعيت شيكاگو بدار آويخته نشوند، به من آن قانون را نشان بدهيد كه ميگويد

تصميم شما، حكم شما، . شما قانون خوب نداريد ".!انتخاب و به عنوان قرباني بدار آويخته شوند

اين حقيقتي است كه رويه . نونمحكوميت ما چيزي نيست جز اراده مستبدانه اين دادگاه بي قا

اين حقيقتي است كه ما از مردم دعوت كرديم ! قضايي در علم حقوق در مورد اين مساله وجود ندارد

. اين حقيقتي است كه ما به آنها بارها گفتيم كه روز بزرگ تغيير ميآيد. كه خودشان را مسلح سازند

ما نميتوانيم سوسياليست باشيم اگر . مستينيما ددمنش . خونريزي پيش بيايداين آرزوي ما نبود كه 

 . ددمنش باشيم

اين .شدگان و رنجديدگان به اين جنبش پيوستيم  سركوب آزاديِ هايمان برايِ ما به دليل حساسيت

 .پيشارو آماده شوند طوفانيِ حقيقتي است كه ما از مردم دعوت كرديم كه مسلح شوند و براي روزهايِ
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اما زمانيكه زنجيره درازي از  "..بر اين اساس مورد تاييد قرار گرفته استبه نظر ميرسد كه حكم  

زور بطور تغييرناپذيري همان هدف را دنبال ميكند و طرحي را نشان ميدهد  با سواستفاده وتصاحبِ

كه انسان ها را تحت استبداد مطلق مطيع سازد، آن حق مردم و و وظيفه مردم است كه به منظور 

اين نقل قول از  ...ي جديدي براي امنيت آينده خويش چنين دولتي را سرنگون سازندايجاد پناه ها

آيا با نشان دادن اين سواستفاده ها، كه در طي بيست سال اخير اتفاق . است "اعالميه استقالل"

افتاده، و بطور يكنواخت يك هدف را تعقيب نموده است، به عبارت ديگر، براي ايجاد يك اليگارشي  

ن كشور كه به قدرت غول آسايي تبديل شده است كه قبال در هيچ كشوري وجود نداشته است، در اي

روي  - گرينل يعني-؟ من بخوبي ميتوانم درك كنم كه چرا آن آدم.ما  قانون را زيرپا گذاشته ايم

من بخوبي ميتوانم آن را . هيئت منصفه عالي فشار نميگذارد كه ما را به جرم خيانت محكوم كنند

شما نميتوانيد كسي را دادگاهي و محكوم به خيانت كنيد، كسي كه عليه كساني كه آن را . ك كنمدر

براي آقاي گرينل كار ساده اي نيست كه اين انسان ها را به .  زير پاي خودلگدمال ميكنند ميجنگد

 .جرم جنايت متهم سازد

من نميتوانم خودم را از آنها . ندآنها بخشي از مرا تشكيل ميده. اكنون، اين ها ايده هاي من هستند

و اگر شما فكر ميكنيد كه ميتوانيد اين ايده ها را كه هرروز هر . محروم سازم، اگر هم بتوانم نميخواهم

چه بيشتر زمينه بدست ميآورند را خرد  كنيد، اگر شما فكر ميكنيد كه با فرستادن ما به چوبه دار 

م از مجازات مرگ رنج بكشند زيرا آنها جرات كردند اگر شما ميخواهيد مرد-آنها را خرد سازيد

من  -.حقيقت را بگويند و من شما را به چالش ميطلبم تا به ما نشان دهيد كجا ما دروغ گفته ايم

حقيقت است، بنابراين من با افتخار و جسورانه هزينه گزاف آن  اعالمِ ميگويم اگر مرگ مجازاتي برايِ

، گيوردانو Christ، مسيحSocratesحقيقت در سقراط ها! جالدانتان را صدا كنيد! را خواهم پرداخت

آنها و -.اندآنها هنوز زنده . مصلوب شد  Galileo، گاليلهHuss، هوس Giordano Brunoبرونو

 .ما آماده ايم آن مسير را ادامه دهيم. ر قبل از ما رفته اندانبوهي از آنها  در اين مسي

 )1886اكتبر ٧(



  

زماني كه دادگاه پرسيد آيا حرفي براي گفتن داريد كه چرا اين حكم نبايد عليه شما صادر شود، 

 . اشپايز در رزوهاي هفتم، هشتم و نهم اكتبر از خود به دفاع برخاست

  

  

  

  

  

  

  

  

 و شاعر ايتالياييدان برونو فيلسوف، رياضي

  .كه بعد از محاكمه از سوي كليسا سوزانده شد

 :ها زيرنويس

والدين . در بروكلين در يك خانواده اوكراييني يهودي به دنيا آمد 19٣1اوت  4پال آوريچ در روز ) 1(

وي تحصيالت خود را در دانشگاه كورنل و . وي هر دو هنرپيشه تئاتر و توليد كننده لباس بودند

زماني كه در دوران رهبري . تز دكتراي پال به انقالب روسيه اختصاص داشت. كلمبيا به پايان رساند

و شورويِ آن زمان قرارداد مبادله دانشجو امضا گرديد، پال جزو كساني بود كه خروشچف بين آمريكا 

وي با دست يابي به بخشي از آرشيو هاي كتابخانه هاي دولتي به . براي تحقيق به روسيه فرستاده شد

. در جريان همين تحقيقات به آنارشيست هاي روسيه سمپاتي پيدا كرد. اطالعات مهمي دست يافت

 .   صدا ميزدهايش را باكونين و كروپتكين ا از گربه آوريچ دو ت



123 

كتاب نوشت كه مهمترين آنها شورش ميدان علوفه،  10آوريچ به عنوان يك مورخ معتبر و متعهد 

آوريچ در يكي از كتابهايش تاريخ شفاهي مربوط به وقايع . ساكو و وانزتي و كمون كرونشتات است

وي در اين رابطه به گردآوري . روسيه را از طريق مصاحبه با فراريان و تبعيد يان به سرانجام رساند

سند و كتاب هاي گرد آوري شده را در اواخر  20000پال . اختوسيع اسناد، عكس ها و كتاب ها پرد

چشم از جهان  2006فوريه  16پال روز . عمر خود به عنوان هديه به كتابخانه كنگره آمريكا اهدا نمود

  . بربست

 شواليه هاي كار، اتحاديه هاي مركزي كار، حزب كار سوسياليستي، حزب كار متحد) 2( 

ر هر دوسوي آتالنتيك به اندازه كافي شناخته شده است و اينجا فقط الزم سازمان شواليه هاي كار د 

ها براي روشن شدنِ موضعِ دقيق آن در حال حاضر  ذكر  ها و شخصيتاست بعضي حقايق، تاريخ 

، خياطي از شهر Uriah s. Stevensاستيوِنس. ، اوريا ِاس1869روز شكرگزاري، در سال  در. شود

نام اين . نفر شواليه هاي كار را بنيان نهادند 9اين . نفر از دوستان خود را دعوت نمود 9فيالدلفيا، 

تا آنجا كه به اسم  18٧8اين سازمان در ژوئيه . تشكل در ابتدا به خاطر مخفي بودن آن ناشناخته بود

اين تشكل تا زماني كه مخفي بود تقويت و (  .اش مربوط ميشود علني شدو اهداف عمومي 

  .)ترش يافت اما با علني شدن توسط سوسياليست ها شقه شقه شدگس

  

  

  

  



  

  

 

 شواليه هاي كار

  

بطور كلي، اتحاديه هاي متعدد  در شهر هايِ اياالت و واحد هاي كار خود را وابسته به شواليه ها 

اند و بدين طريق بزرگترين سازمان هاي ملي كار را  اند و خود اتحاديه ديگري بوجود آوردهدانسته 

اعضاي آن ممكن است . هر كدام از اين اجتماعات محلي مجمع محلي ناميده ميشود. اند بوجود آورده

شواليه  اخلي اين سازمان، سه چهارم اعضايبنا به قوانين د. عضو يك صنف و يا چند صنف باشند

هر كس به جز بانكدار، سهامدار، قمارباز، وكيل و . ي باشندهاي كار در هر محلي بايد كارگرِ مزد

اين . مجامع محلي در مجامع ناحيه سازمان مييابند. فروشنده الكل ميتواند عضو شواليه هاي كار باشد

. مجامع ناحيه در مجمع عمومي سراسري سازمان مييابند.  مجامع يا جغرافيايي هستند و يا تكنيكي

. اعضاي اينان نمايندگاني هستند كه كل سازمان را نمايندگي ميكننددر مجمع عمومي سراسري 

اين سازمان در آن زمان حدود . برگزار شد 18٧8اولين مجمع عمومي شواليه هاي كار در سال 

تعداد اعضاي اين . از آن تاريخ به بعد، مجمع عمومي ساالنه برگزار ميشود. عضو داشت 80000

 1885نفر و در سال  ٧1000حدود  1884نفر و در سال  52000حدود  188٣سازمان در سال 

بنا به تخمين پروفسور الي، اعضاي شواليه هاي كار  1856در سال . نفر بود 111000حدود  

كه از  colonel Hintonبا همه اينها دوست ما سرهنگ هينتون. نفر بود 500000تا  ٣00000

ميزند كه شواليه هاي كار حداقل يك ميليون  عملكرد داخلي سازمان اطالعات بيشتري دارد تخمين

 .عضو دارند
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. اصول شواليه هاي كار چيست؟ اينجا ضرورت دارد اصول سازمان را از اصول اعضايش متمايز سازيم

اين ضرورت از اين جا ناشي ميشود كه اكثر كساني كه به اين سازمان ميپيوندند نه اصول آن را درك 

ه بتوان اينجا غيرممكن است ك. هر دوي اين ها سوسياليستي هستند. ميكنند و نه معني سازمان را

ما . هايي كه بدنبال آن ميآيند را تجزيه و تحليل كردچهار پاراگراف مقدمه يا بيست و دو اظهارنامه 

بارِ چهار پاراگراف اول اين است كه اين يك نياز است كه . تنها به يك و يا دو نكته توجه ميكنيم

و شواليه هاي كار : ز دارندداران و شركت ها كنترل شوند، توده هاي صنعتي به سازمان نياسرمايه 

نه به عنوان حزب سياسي، و اكثر اهداف پيشاروي آن ميتواند به وسيله قانونگذازي  "تاسيس شده اند

و عمل هزاران  1886ما به تناقض اين دو عبارت زياد توجه نداريم، زيرا جنبش نوامبر  ".تامين شود

 . اين دو عبارت و بهترين تاييد  بر نظرات ماستشواليه در رابطه با آن بهترين اظهارنظر در رابطه با 

برقراري نهادهاي تعاوني، از طريق بكارگيري سيستم تعاونيِ  "شواليه هاي كار ميگويد 19اصل شماره 

 .حال اين سوسياليسم خالص است ".صنعتي بطوري كه سيستم مزدي را از اعتبار بياندازد

ه اساس جامعه ما شيوه توليد و توزيع كاالهاست؛ كه بطور خالصه، سوسياليسم علمي به ما ميآموزد ك

. بدبختي و نابرابري اين جامعه مديون اين شيوه است؛ كه اساس اين شيوه، كارِ پرداخت نشده است

سيستم تعاونيِ صنعتي آنطور . موسسات تعاوني براي مثال تعاوني در توليد و در توزيع ايجاد ميشوند

اعتبار ساختن سيستم مزدي  براي بي "يك سيستم تعاوني جهانيكه شواليه هاي كار طرح كردند، 

تعاونيِ جهاني در توليد و توزيع . امكان ندارد مگر ابزار توليد و توزيع روشمند شده و جهاني شود

بدون مالكيت جهاني در توليد و توزيع غيرممكن است براي مثال لغو مالكيت خصوصي در اين تعاوني 

 .ها

همه اين ها در اين حقيقت نهفته است كه در شواليه هاي كار ما اولين بيان اما اهميت واقعي 

خودانگيخته از سوي مردم كار كن آمريكا را ميبينيم، يعني آگاهي خودشان از خودشان به عنوان يك 



  

ضرورتا در ابتدا گيج است، هر . اين سازمان در ابتدا تقريبا ناآگاه، هر روز بيشتر آگاه ميشود. طبقه

در حال حاضر ترديد زيادي به رهبران . جنبش نشانه خودانگيختگي و واقعيت خويش است گيجيِ

اما همه اينها . وجود دارد و حتي به مسيري كه جنبش بايد به آن سو حركت كند ترديد وجود دارد

خودشان را منظم ميكنند و زمان زيادي طول نخواهد كشيد كه طبقه كارگر آمريكا سازمان خواهد 

 .و به سويِ هدف مشخص با نتيجه مشخص حركت خواهد كرديافت 

هاي آگاهي هستند و شواليه ها سازمان بزرگ ناهمگوني هستند و بعضي از اعضاي آن سوسياليست

بعضي از آنها سوسياليست هاي ناآگاهي هستند، توده ها از تعليمات سوسياليستي چيز زيادي 

 . نميدانند

كه اقليتي از آدم هاي   حزب كامال متمايز در درون سازمان وجود دارد در نتيجه اين و ساير داليل، دو

يك حزب، كه به وسيله آقاي پاودرلي،  كارگرِ سرورِ بزرگ، . صادق به هر دوي آنها وارد ميشوند

يابي مبارزه طبقاتي بايد بيشتر به سوي  كار،  و ارتجاعي نمايندگي ميشود و به محض شدتمحافظه 

حزب ديگر، پيشرو، سوسياليستي است و بايد آشكارا  به سوي سوسياليسم گام . رودداري ب سرمايه

انشقاق بين اين دو حزب به دو مساله يعني عمل سياسي و اعالمِ رسميِ سوسياليسم مربوط . بردارد 

 .الوقوع استهر چه كه پيش بيايد، ما فكر ميكنيم، چنين انشقاقي قريب . خواهد بود

.  ين توده هايِ زيادي از شواليه هاي كار نارضايتي از عمل رهبرانشان وجود دارداز همين حاال در ب

بندي شيكاگو در پائيز  طلبانه اينان در برخورد به اعتصاب كارگران بسته نوسانات، برخورد فرصت

، در برخورد به اعتصابات متعاقب در راه آهن، در برخورد به اعتصاب النگ شر، عدم تاييد آنها 1886

باعث شده است  1886در مخالفت مستقيم با اصول سازمان در رابطه با جنبشِ هشت ساعت كار ميِ 

اين . كه اغلب اعضاي شواليه ها براين باور برسند كه روسايشان به منفعت طبقه كارگر فكر نميكنند

م تسليم شده داران و كليساي ر امر بيش از شايعه پراكنده شده است كه اين رهبران به منافع سرمايه
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ترين باور به با عميق  Richmondدر ريچموند 1886بخش زيادي از نمايندگاني كه در كنگره .  اند

 .پاودرلي حضور پيدا كردند، موقع بازگشت باورشان خدشه دار شد

در شهر هاي . مقايسه موضع شواليه ها در شهر هاي شرقي و غربي شاهد اين حقيقت عمومي است 

در تماس و يا بيشتر تحت نفوذ كارفرمايان هستند در مقايسه با  یشرقي جايي كه توده هاي بيشتر

در شرق، سازمان . شهرهاي غربي كه به دور از نفوذ ارتجاعي هستتند بيشتر قابل مالحظه هستند

بعالوه . داران مشهود استمتر براي امر طبقه كارگر موثر است و در اينجا بيشتر فشارِ آثارِ سرمايه ك

 .رابطه شواليه ها با سازمان هاي كار در شهرهاي شرقي كمتر هماهنگ است

 اتحاديه هاي مركزي كار

قرار گيرد كه به ها با سرشت يكساني مورد استفاده  اين نام ممكن است عموما براي تعدادي از جمع

عنوان اتحاديه كارگري عمومي نام هاي متفاوتي مثل مجامع صنف و كار، شوراهاي صنف و كار، 

آنها مطمئنا جمع هاي مركزي هستند كه در نواحي مخصوص با . هاي كار را برخود دارند فدراسيون

آنها در درجه . تر هستند اين اتحاديه هاي مركزي حتي از شواليه ها  اميدوار كننده. هم كار ميكنند

براي مثال بيانيه . هاي سياسي هستندهستند و در درجه دوم بيشتر سازمان  تراول سوسياليستي

مشخص و قاطع و بدون  Kansasو كانزاس New Yorkاصول اتحاديه مركزي كار نيويورك

سيستم مزدي  آنها بطور روشن عليه. ابهاماتي كه در مقدمه اصول شواليه ها آمده است ميباشد

صحبت ميكنند كه آن را كار پرداخت نشده مينامند و ضروري و ناگزير بودن تغيير كامل سيستم را 

اينجا نيز باز مثل مورد شواليه ها متاسفانه توده اعضا معني واقعي ايده هاي . تشخيص ميدهند

 .سازمانشان را درك نميكنند

كه در حال حاضر براي بعضي امور در خدمت اتحاديه هاي كارگري مركزي ترديدي نشان نميدهند 

به اهداف نهايي كار كنند و آنها اين كار را به مثابه يك حزب سياسي تواما جدا از احزاب قديمي 



  

اين نقل قول كوتاه از اتحاديه مركزي كار كه به وسيله يكي از سازمان دهندگان اصلي . انجام ميدهند

ما امضا  ".فرستاده شده است شايد نمونه تيپيك آن باشدبه ما  J.H.Trautweinتراتوين .اچ. آن ج

العموم شكست كنندگان زير معتقديم كه همه احزاب قديمي در امر قانونگذاري براي مردم علي 

خورده اند، و به اعتمادي كه از سوي توده ها به آنها شده خيانت كرده اند و اقداماتي را عملي كرده 

ونر ها شده اند، ما خودمان را با همه وابستگانمان از احزاب قديمي جدا اند كه سبب ايجاد فقرا و ميلي

اقدامات ديگري منجمله ممنوعيت كار  "..ميكنيم و يك حزب توده هاي صنعتي تشكيل ميدهيم

كودكان، دستمزد برابر براي مردان و زنان، هشت ساعت كار در روز كه به وسيله شواليه ها نيز مورد 

 .ايد در دستور كار ما نيز قرار گيردحمايت قرار گرفته ب

در حال حاضر به خاطر توسعه تاريخي متفاوت اين دو  –تفاوت بين اتحاديه هاي مركزي و شواليه ها 

اتحاديه ها محصول سالهاي تكامل در سازمان هاي كار است؛ و . جمع بايد به نفع اولي موضع گرفت

شواليه ها، همانطور كه قبال نشان داديم، اولين . به ويژه تجربه عملي سوسياليست هاي آلماني است

 .جوانه خودانگيخته و بومي طبقه كارگر آمريكا است، كه به وجود خود آگاه شده است

  )٣(حزب كار سوسياليست

اين حزب اساسا به وسيله آلمانيها ايجاد شد كه اكنون هزاران عضو را از ملتهاي مختلف در صفوف 

و ديگران ) سوسيال دموكرات آلماني و از دوستان نزديك ماركس و انگلس( سورج . آ.اف. خود دارد

اين سازمان با شاخه هاي آلماني، آمريكايي و . به پاداشي كه برازنده هستند دست پيدا ميكنند

 :اسكانديناويايي از ديگران در چند نكته مهم متمايز است

  



  
  
  

  

  

  

  

  

 )           4(فردريك آدولف سورج

ها قبل از همه درك كردند كه معضلي به نام كار وجود دارد و اين امر 

 .چيست، آنها بدون اينكه بدانند آموزگاران طبقه كارگر بودند

آنها به روشني ميگويند جامعه از دو طبقه كارگران و كارفرمايان بزرگ تشكيل شده 

ها و  ماشين( ، ابزار كارآنها خواست هاي خود را به روشني فرموله ميكنند كه زمين

 .و محصوالت كار بايد به مالكيت همه مردم درآيد

آنها بطوركافي ابزار هاي خود را اعالم ميكنند؛ براي تحقق بخشيدن به خواست 

 ".هايمان ما تالش ميكنيم قدرت سياسي را با ابزار هاي فراخور كنترل كنيم

 .رِ سوسياليست اروپا هستند

رابطه بين حزب كار سوسياليست و ساير سازمان هاي آمريكا چگونه است؟ در درجه اول، اغلب 

اعضاي آن عضو يك و يا چندين سازمان هستند؛ و تنها چند نفر از آنها موضع جنبش را در 

نتيجةِ  در. ار ميكشندآمريكا درك نميكنند، و خود را از شواليه ها و اتحاديه هاي كار مركزي كن

سازمان ها تا حد زيادي تحت تاثير سوسياليسم قرار ميگيرند و به 

129 

ها قبل از همه درك كردند كه معضلي به نام كار وجود دارد و اين امر سوسياليست 

چيست، آنها بدون اينكه بدانند آموزگاران طبقه كارگر بودند

آنها به روشني ميگويند جامعه از دو طبقه كارگران و كارفرمايان بزرگ تشكيل شده 

 ".است

آنها خواست هاي خود را به روشني فرموله ميكنند كه زمين

و محصوالت كار بايد به مالكيت همه مردم درآيد) كارخانه ها و غيره

آنها بطوركافي ابزار هاي خود را اعالم ميكنند؛ براي تحقق بخشيدن به خواست 

هايمان ما تالش ميكنيم قدرت سياسي را با ابزار هاي فراخور كنترل كنيم

رِ سوسياليست اروپا هستندآنها در اتحاد با احزابِ كا

رابطه بين حزب كار سوسياليست و ساير سازمان هاي آمريكا چگونه است؟ در درجه اول، اغلب 

اعضاي آن عضو يك و يا چندين سازمان هستند؛ و تنها چند نفر از آنها موضع جنبش را در 

آمريكا درك نميكنند، و خود را از شواليه ها و اتحاديه هاي كار مركزي كن

سازمان ها تا حد زيادي تحت تاثير سوسياليسم قرار ميگيرند و به  كارِ سوسياليست ها، ساير

سوسياليست  -1

چيست، آنها بدون اينكه بدانند آموزگاران طبقه كارگر بودند

آنها به روشني ميگويند جامعه از دو طبقه كارگران و كارفرمايان بزرگ تشكيل شده   -2

است

آنها خواست هاي خود را به روشني فرموله ميكنند كه زمين  -3

كارخانه ها و غيره

آنها بطوركافي ابزار هاي خود را اعالم ميكنند؛ براي تحقق بخشيدن به خواست  -4

هايمان ما تالش ميكنيم قدرت سياسي را با ابزار هاي فراخور كنترل كنيم

آنها در اتحاد با احزابِ كا -5

رابطه بين حزب كار سوسياليست و ساير سازمان هاي آمريكا چگونه است؟ در درجه اول، اغلب 

اعضاي آن عضو يك و يا چندين سازمان هستند؛ و تنها چند نفر از آنها موضع جنبش را در 

آمريكا درك نميكنند، و خود را از شواليه ها و اتحاديه هاي كار مركزي كن

كارِ سوسياليست ها، ساير



  

با اين كار . تدريج آرمان هاي مبهم و ايده هاي نامشخص آنان به صورت علمي فرموله ميشوند

ميكنند، بلكه علنا خود را افراد شواليه و طرفداران اتحاديه به تدريج نه تنها سوسياليسم را درك 

 .سوسياليست و عضو حزب كار سوسياليست اعالم ميكنند

يكي از آنها عدم اعتماد به سوسياليسم . براي رسيدن به نتايج مطلوب دو چيز تاخير ايجاد ميكنند

تفاوتي  است كه تاكنون كارگر معمولي آمريكايي از خود نشان ميدهد، عدم اعتمادي كه زاييده بي

اكثرِ اعضايِ شواليه هايِ كار قويا مخالف اين . ل سوسياليسم، اهداف و شيوه هاي آن استبه اصو

. مانع ديگر در خود سوسياليست هاي آلماني نهفته است. هستند كه سوسياليست خوانده شوند

تعدادي از اينها همانطور كه قبال اشاره شد بطور كلي جنبش را درك نميكنند و آن را در آمريكا 

در صورت عدم  .باشند "گردانصحنه "درك ميكنند و خواهان اين هستند كه در اين كشور كمتر 

اگر سوسياليسم بخواهد اينجا موثر واقع شود .  شد عف، اين جنبش آمريكايي نخواهدرفع اين ض

 .حتي اگر بذرهايش از كشور ديگري آورده شده باشند ،بايد در اين جا رشد كند

اي هاي خود را هدايت ه، مثل گذشته آلماني ها فكر هم طبقه هنوز چند صباحي در آيند 

خواهند كرد، به آنان ايده پيشنهاد خواهند كرد، آنها بعد از مدتي بايد راضي شوند كه به اصطالح 

بين اين را كامال درك  روشن آلماني هايِ. رهبري جنبش به دست انگليسي زبان ها سپرده شود

ه بوده، در آينده هم بايد آموزش دادن و ايجاد سازمان باشد، اما كار آنها همانطور ك. ميكنند

اي كه اين  از لحظه. برادران آمريكايي آنها از قبل خود را بر اساس سوسياليسم سازمان ميدهند

امر انجام شد، سياست و وظيفه آلماني ها اين است كه به پشت صحنه بروند، در حاليكه هرگز 

 .نمانند و بگذارند صف اولِ جنبش آمريكايي باشدبراي تشويق از درون غافل 

 حزب كار متحد
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از درون اين سازمان هاي كار، به ويژه آخري براي مثال حزب كار سوسياليست، حزب كار متحد 

بنابراين براي اولين . برميگردد 1886تاريخ تولد اين حزب به انتخابات نوامبر . به عمل آمده است

دار تجسم  بار آگاهي طبقاتي مردم كاركن در يك جنبش سياسي مشخص ضد طبقه سرمايه

موفقيت ناگهاني حزب كار در نيويورك، شيكاگو، ميلواكي و ساير جاهاي ديگر به . مييابد

دويِ حزب هر . العاده اين نيروي جديد در سياست را آموخت مخالفينش و خودش قدرت فوق

آنها همه تالش خود را بكار . سياسي، دموكرات و جمهوريخواهان از جنبش طبقه كارگر ترسيدند

افراد ضعيف . آنها موفق به اين كار نخواهند شد. خواهند بست تا اين حزب را به سوي خود بكشند

بايد  النفس به ويژه در ابتدا به اين وسوسه تسليم خواهند شد، اما حزب كار متحد آمريكا

برخالف تحليل النور حزب . (و هر چه بيشتر بمان "بيا و بمان "آمريكايي شدن را بكار گيرد

 .)دموكرات موفق به اين كار شد

  

  

  

در نيويورك اغلب سوسياليستي خوانده ميشود كه  Henry Georgeجنبش هانري جورج

كه در قرن نوزدهم  هانري جورج يك اقتصاددان سياسي آمريكايي بود.( شايسته اين نام نيست

اهميت اساسي اين جنبش مثل شواليه هاي كار، خودانگيختگي و .) شهرت بسزايي داشت

همانطور كه . اينجا سوسياليست ها نقش هميشگي خود را داشتند. آمريكايي بودن آن است

مانيفست كمونيست اشاره دارد، آنها به عنوان پيشاهنگ طبقات كارگر در هر جنبش اصيل طبقه 

تعليمات آنها از سال هاي قبل و عمل آن ها در آن زمان، البته، در بوجود . گر شركت ميكنندكار

آوردن و شكل دادن به جنبش نوامبر نقش داشته است؛ و سازماندهندگان اصلي، نويسندگان، 



  

البته با اين حركت مردان و زناني . سخنرانان، در اغلب موارد علنا يا قلبا سوسياليست ها بودند

 .خود قبول نميكردند بر ت را سوسياليسبط بودند كه بهيچوجه نام مرت

 

 

 

  

  

  

 هانري جرج

تر از نيويورك هستند، شركت كانديداهاي در شهرهايي مثل شيكاگو، ميلواكي، و غيره كه دورافتاد

به (  به درجاتي از مبارزه انتخاباتي براي شهردار شدن كه در آن جورج  1886طبقه كارگر در نوامبر 

در بعضي موارد، حداقل، مرداني كه در اين . انتخاب شد متفاوت بود) عنوان كانديد حزب كار متحد

تر از نيويوركي ها درك ميكردند كه  تر روشنكارزار انتخاباتي كار ميكردند، در مناطق دورافتاده 

 .داران باشند چه قرار است و چرا طبقه كارگر بايد در ضديت با سرمايهموضوع از 

در نيويورك برگزار شد،  188٧ژانويه سال  1٣در طي نشستي كه در  ،1886بعد از انتخابات نوامبر 

در اين نشست روي يك سازمان دائمي و پالتفرم و . تري دادحزب كار به خود شكل مشخص 

.  در اين پالتفرم  به نظر ما بعضي نكات ضعف وجود دارند. افق بعمل آمداساسنامه براي حزب كار تو

آزادي نهايي  "اما حزبي كه ساخته شد، سيستم صنعتي كنوني را محكوم نمود و تشخيص داد كه 
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اينجا باز،  ".كار تنها ميتواند به وسيله لغو مالكيت خصوصي بر نيروهاي مولد طبيعت بدست بيايد

در مخالفت با دموكرات و  ،آمريكا، طبقه كارگر به عنوان يك حزب مجزا براي اولين بار در

 .جمهوريخواه، سازمان يافت و روي ملي كردن نيروهاي مولد طبيعت موضع گرفت

اساس اين پالتفرم يعني ملي كردن زمين كه آقاي جورج و پيروانش ميگويند نه به اندازه كافي وسيع 

تر و  آنها آدمهايي را كه از خود آنها روشن) 188٧سپتامبر ( و قبال. و نه به اندازه كافي محكم است

 188٧ل در اوت سا Syracuseدر كنگره سيراكوس. بهتر درك ميكنند، از خود جدا كرده اند

برانگيز عمال تا اين لحظه از حزب كار متحد اخراج شدند، اما  سوسياليست ها با ابزار هاي سوال

حزبي سياسي كه . سوسياليست ها ميتوانند منتظر بمانند و احتماال اين انتظار طوالني نخواهد بود

ين بانكداران را دلگرم ملي كردن همه ابزار توليد و توزيع را رد ميكند،  تنها  پس از ملي كردنِ زم

 .ميكند نه حزب كار را

. ترين حقيقت، با اين حال، شكل گرفتن حزبي است كه حتي اسم كار را با خود حمل ميكند اساسي

ناپذيري در تكامل اين حزب بودند، به  اي، تصادف اجتناب روساي اولية دودل و سياستمداران حرفه

 .ا اين حزب تبديل به يك سازمان سوسياليستي خالص شودناپذير كه نهايت همان اندازه اجتناب

يك حزب . نمونه حركت كارگران آمريكا در اروپا در آن سوي آتالنتيك پي گرفته خواهد شد

انگليسي، اگر دوست داشته باشيد، يك حزب كار انگليسي تشكيل خواهد شد، دشمن ليبرال و 

بود، باوجود اينكه مانند حزب كار آمريكا ممكن كار؛ ديدگاه نهايي آن سوسياليستي خواهد محافظه 

است از چندين مرحله اوليه بگذرد، و سرنوشت نهايي آن، مانند نمونه اروپا كسب برتري سياسي، و 

نه تنها  حزب كار انگليس به سوسياليسم نزديك .( سپس، كسب برتري قدرت اقتصادي خواهد بود

 .)ارتجاعي تبديل شد كامال ت چرخيد و به حزبيبه راس هرچه بيشتر  گذشت زمان نشد، بلكه با
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اين اولين حزبي بود كه تحت تاثير . تاسيس شد 18٧6حزب كارگران اياالت متحده در سال  )٣( 

امِ حزبِ كارِ سوسياليست آمريكا اين حزب به عنوان حزبِ پيشگ. ماركسيسم در اين كشور ايجاد شد

. اين حزب از تركيب هفت گروه سوسياليست در طي نشستي چهار روزه شكل گرفت. به حساب ميآيد

حزب اغلب بوسيله افراد غيرآمريكايي شكل گرفت كه اغلب آنان را هواداران ماركس و فرديناند السال 

طريق اين حزب با شركت در انتخابات به  فراكسيون السالي براين باور بود كه از. تشكيل ميدادند

فراكسيون ماركسيست بر اين باور بود كه از طريق كار سياسي و باال بردن . اهداف خود خواهند رسيد

 .آگاهي كارگران و دست زدن به انقالب به قدرت دولتي دست خواهند يافت

اين حزب در ابتدا تاثير آنچناني در جامعه آمريكا نداشت، اما در جريان اعتصاب راه آهن به ويژه از 

اين . طريق سخنراني هاي آتشين آلبرت پارسون در بين كارگران راه آهن هواداران زيادي پيدا كرد

ين حزب نام خود ا. نماينده به پارلمان ايالتي كنتاكي بفرستد 5توانست  18٧8اوت  6حزب در تاريخ 

با مراجعه به بيوگرافي رهبران اين حزب .( به حزبِ كارِ سوسياليست تغيير داد 18٧8را در دسامبر 

ما فقط به . ها از اقشار مياني و فعاالن سياسي آن دوره بودند ميتوان به جرأت گفت كه اغلب آن

ينگ، فردريك سورج، اوتو فيليپ وان پاتن، جرج شيل: ذكر تعدادي از  اسامي آنان اكتفا ميكنيم

 ماكدانل. پي. ِويدِميِر،كارل  اسپير،آدولف استراس، ج

ترين حزب سوسياليستي آمريكا و دومين حزب سوسياليستي بعد حزب كار سوسياليست قديمي ) 4(

اين حزب ابتدا نامش حزب كارگران اياالت . ايجاد گرديد 18٧6از آلمان در جهان است كه در سال 

اين حزب  1890در سال . آن را به حزب كار سوسياليست تغيير داد 18٧٧متحده بود كه در سال 

تحت كنترل دانيال د لئون قرار گرفت كه با استفاده از نقش خود به عنوان اديتور هفته نامه مردم اين 

عليرغم اين وي شخصيتي بود كه بزودي مباحث . نان نيز مشهور ساختحزب را در ميان انگليسي زبا
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مخالفين وي اين حزب را ترك كردند و به  1899در سال . ميان اعضاي اين حزب را دو قطبي ساخت

 .حزب سوسيال دموكرات آمريكا ملحق شدند تا حزب سوسياليست آمريكا را بوجود آورند

را گرفت كه هم منقد شوروي بود و هم مخالف حزب  بعد از مرگ وي، آرنولد پترسون جاي وي

. در اين دوره اين حزب در ميان چپ آمريكا ايزوله شد. سوسياليست آمريكا كه جرياني رفرميست بود

زماني كه اريك هاس به چهره  1950افزايش يافت و مجددا در سال  1940نفوذ اين حزب در دهه 

تقويت و باز  1960ب كار سوسياليست مجددا در دهه حز. بانفوذ اين حزب تبديل گرديد افت نمود

يكي از اعضاي خود را به عنوان كانديداي رياست  19٧6اين حزب در سال . سپس تضعيف گرديد

اين حزب طرفدار اتحاديه گرايي صنعتي بود . دفتر خود را بست 2008جمهوري اعالم نمود و در سال 

عمل سياسي و صنعتي طبقه كارگر بود، كارگراني كه و خواهان تغيير اساسي جامعه از طريق تلفيق 

 .در اتحاديه هاي صنعتي متشكل باشند

 اروپايي كه گروه هايِ سازمانِ) همان انجمن بين المللي كارگران( ، انترناسيونال18٧2در سال 

سوسياليست، كمونيست، و آنارشيست را در برميگرفت دفتر مركزي خود را به نيويورك  مختلف

اين سازمان در آن زمان در حالتي ضعيف و پراكنده قرار داشت زيرا دچار انشعاب شده . مودمنتقل ن

ماركسيست ها اتحاديه كارگري را . ماركسيستها و آنارشيستها بود يعني اختالف بين دو گرايش. بود

به عنوان گام هاي آغازين انقالب كارگران ميدانستند، برعكس آنارشيست ها به رهبري باكونين 

تاريخ مبارزه طبقاتي نشان داد كه  .(خواهان انقالب فوري براي سرنگوني دولت سازمان يافته بودند

هيچكدام از اين مكاتب نه تنها نتوانستند كمكي به امر رهايي طبقه كارگر بكنند بلكه با ايجاد 

 ).انحراف در اين زمينه آن را به بيراهه ببرند

. ، اعضاي انترناسيونال مستقر در آمريكا كه توسط  آدولف استراسر سيگار ساز و پيتر ج18٧4در سال 

مكگوايرِ نجار رهبري ميشد نيرو هاي خود را با سوسياليست ها از نيووارك و فيالدلفيا جمع كردند و 



  

حزب سوسيال دموكرات آمريكاي شمالي را به عنوان اولين حزب ماركسيستي در اياالت متحده 

 .ود آوردندبوج

عليرغم اين تالشهاي تشكيالتي، جنبش سوسياليستي آمريكا عميقا در رابطه با تاكتيك ها، دچار 

مهاجرين آلماني طرفدار فعاليت پارلماني بودند كه تحت تاثير فردريك السال و حزب . تفرقه بود

زندگي كرده بودند برعكس فعاليني كه در آمريكا مدت زماني طوالني . سوسيال دموكرات آلمان بودند

يك كنفرانس مقدماتي در پترزبورگ  18٧6در ماه آوريل سال . طرفدار اتحاديه هاي كارگري بودند

طرفدار اتحاديه هاي كارگري را با طرفداران  "انترناسيوناليست"پنسيلوانيا برگزار شد و طرفداران 

ئيه با فراخوان كنگره وحدت اين تجمع توافق كرد كه در ماه ژو. انتخاباتي السال يكجا جمع كرد

تاريخا احزاب سياسي توده هاي كارگر را به عنوان تسمه و .( حزب سياسي جديدي به وجود آورند

تاريخ ثابت نموده است كه  .نقاله براي دست يابي به قدرت سياسي مورد استفاده قرار داده اند

 )خود را بايد فراموش كنندوقتي كارگر ويا كارگران به حزبي سياسي ميپيوندند هويت طبقاتي 

، نمايندگان باقيمانده از بخش انترناسيونال اول در فيالدلفيا گرد 18٧6ژوئيه سال  15روز شنبه، 

ژوئيه كنگره وحدت برگزار  19چهارشنبه هفته ديگر، روز . آمدند و آن تشكيالت را منحل كردند

.: نفر نمايندگي ميكردند جمع شدند ٣000نماينده كه چهار سازمان را از مجموع  ٧گرديد كه در آن 

ماركسيست هاي طرفدار اتحاديه هاي كارگري، گروه هاي السالي، حزب كارگران ايلينويز، جامعه 

سازماني كه از دل اين اتحاد . اجتماعي سياسي كارگران سينسينتي و حزب سوسيال دموكرات آمريكا

اين نشست فيليپ وان پاتن به عنوان دبير و  در. بوجود آمد خود را حزب كارگران اياالت متحده ناميد

 .مقام رسمي اداره روزانه حزب انتخاب گرديد

تعدادي روزنامه سوسياليستي در اين دوره شروع به كار كردند كه همه آنها صاحبان خصوصي داشتند 

در اين دوره . منجمله كارگر شيكاگو، ميلواكي سوسياليست و يك هفته نامه بنام رهايي بخش
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شيلينگ در ميان . ا.رين آلماني نقش غالب داشتند باوجود اين آلبرت پارسون از شيكاگو و چيمهاج

 . انگليسي زبانان نقش مهمي داشتند

، حزب كارگران در نيوآرك نيوجرسي كنگره اي برگزار كرد كه در آن نام حزب را به 18٧٧در سال 

انتخاباتي خود را در شيكاگو بدست اين حزب بيشترين موفقيت .  حزب كار سوسياليست تغيير داد

يك سناتور، سه نماينده پارلمان و چهار عضو انجمن  18٧9تا  18٧8آورد جاييكه بين سال هاي 

 . شهر از اين حزب انتخاب شدند

در اين زمان، اين سازمان مورد حمايت جامعه آمريكا قرار گرفت كه ميتوان آن را در گسترش تعداد 

بيست وچهار روزنامه سوسياليستي منشر ميشد كه 18٧٧تا  18٧6ن سال بي. روزنامه هاي آن ديد

از اين تعداد هشت  . آنها بطور مستقيم و يا غيرمستقيم از حزب كار سوسياليست حمايت ميكردند

چهارده روزنامه به زبان آلماني بود كه هفت . نشريه به زبان انگليسي بود كه يكي از آنان روزنامه بود

 .دو روزنامه ديگر به زبانهاي چك و سوئدي پخش ميگرديد. منتشر ميشدتاي آن روزانه 

درست دو سال بعد، در جريان بحران اقتصادي، هيچكدام از روزنامه هاي صاحبان شخصي نتوانستند 

خود را به نام سوسياليسم ملي داير نمود  ، حزب، روزنامه انگليسي زبان18٧8ِدر سال . دوام بياورند

روزنامه . ، روزنامه هاي پايدارتري شكل گرفتند18٧8در سال . ولي توانست فقط يك سال دوام بياورد

در اين روزنامه بهترين سوسياليست هاي آلماني حضور . آلماني زبان اخبار مردم نيويورك انتشار يافت

 .سرگي شويتس، هرمان شلوتر آلكساندر هوناس، آدولف دوآي،: داشتند

. نيرو گرفت 18٧٧همزمان، جنبش آنارشيستي آمريكا  به خاطر بحران اقتصادي و موج اعتصابات 

عليرغم تفاوت بين سوسياليسم و آنارشيسم، در آن زمان تفاوت بين آنارشيسم و سوسياليسم در ساز 

د؛ بنابراين ميتوانستند باهم كار هر دو منتقد سيستم موجود بودن. مان هاي سوسياليستي عميق نبود

طرح  18٧٧ي بيرحمي ميليشياي دولتي و سرمايه داران در اعتصاب راه آهن سال در نتيجه . كنند



  

دفاع شكل گرفت تا با مسلح ساختن كارگران آنها بتوانند از  جديدي به عنوان جامعه آموزش

بري حزب كار سوسياليست مورد حمل اسلحه از سوي ره. اعتصابات در مقابل ميليشيا دفاع كنند

يك جنگ لفظي در اين رابطه . در آن زمان دبير اين حزب فيليپ وان پاتن بود. مخالفت قرار گرفت

 .بين دو روزنامه كارگران شيكاگو از يك سو و بولتن كار ارگان رسمي حزب كار سوسياليست درگرفت

ايي كه خواهان سازمان دادن بيشتر اعض. تجربه كرد 18٧8اين حزب اولين انشعاب خود را در سال 

اعضاي . كارگران به جاي آكسيون هاي سياسي بودند، اتحاديه كارگري انترناسيونال را تشكيل دادند

اين دو براي شركت در هركدام از اين احزاب ممنوعيتي نداشتند اما بين اين دو تشكيالت خصومت 

 . بوجود آمد

حدود . ي تعداد اعضاي حزب كار سوسياليست كاهش يافتبدليل بحران اقتصادي و اختالف فراكسيون

 .عضو داشت 2600اين حزب  18٧9دهه 

 1880حزب در دهه هاي 

شاهد ورود مهاجرين سياسي از آلمان بود كه پس از تصويب قوانين   1881 و1880سال هاي 

در آلمان آن دوره  يورش به راديكاليسمِ 18٧8سال . ضدسوسياليستي جان خود را در خطر ميديدند

اين مهاجرين جديد زماني وارد آمريكا شدند كه اعضاي انگليسي زبان حزب كار سوسياليست كم . بود

. اينان كه به خاطر تازه وارد بودنشان از حق انتخاب محروم بودند اهميتي به انتخابات نميدادند. بودند

هاي شيكاگو تحت تعقيب  يك عضو آلماني بر اساس اليحه الحاقي به خاطر حمل اسلحه در تظاهرات

 .اعالم نمود  محاكمه وي قرار گرفت، باوجود اين ديوان عالي مخالفت خود را با

منازعات بين سوسياليست هاي طرفدار انتخابات و آنارشيستهاي معتقد به عمل مستقيم تندو تيز تر 

اين حزب در كنگره حزب كار سوسياليست در نيويورك  آنارشيست هاي درون  1881در سال . شد

اين حزب از آن جدا شده و حزب جديدي به نام حزب كار سوسياليست  نيويورك همراه با بخشِ
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ارگان . آنها آن را به عنوان بخشي از انجمن بين المللي كارگران اعالم كردند. انقالبي بوجود آوردند

 .رسمي اين حزب كه مدت كمي دوام آورد آنارشيست ناميده ميشد

كه به آنارشيست ها ملحق ) »ماركسيست«(جوهان موست، سوسيال دموكرات قبلي، 1882در سال 

حزب كار . شده بود به آمريكا آمد و جنبش آنارشيستي آمريكا را تغذيه و راديكال تر كرد

سوسياليست در آن زمان بيشتر دچار تفرقه گرديد و سال بعد پال گروتكو به وسيله آنارشيست ها 

به جاي وي آگوست اشپايز تعيين گرديد . روزنامه كارگر شيكاگو كنار برود مجبور گرديد از اديتوري

 .به دار آويخته شد  1886كسي كه بعد در جريان ميدان علوفه در مي سال 

اكثر اعضاي  جداييِ حزب كار سوسياليست شاهد 18٧0بعد از يك دوره كوتاه پيشرفت، در دهه 

كار كه در زير  اجتماعيِ جنبشِ اين حزب به نام بولتنِ ارگان انگليسي زبان. انگليسي زبان خود شد

 . از كار بازايستاد 188٣عمال در اواخر سال  ،سايه مطبوعات راديكال آلماني شيكاگو ظاهر ميشد

آلماني برگزار  زبان به 1885حزب به قدري با فعالين آلماني پر بود كه كنگره ملي آن در سال صفوف 

رسمي حزب به نام سوسياليست كه بطور هفتگي پخش ميشد به زبان ارگان  1885از سال . گرديد

نشريه  1866تا پخش نشريه طرفدار كارگران در سال  188٣از زمان پخش بولتن در سال . آلماني بود

 . اي به زبان انگليسي از سوي اين حزب منتشر نميشد

وضعيت حزب فيليپ وان پاتن با به جا انگليسي زبان  قدري حزن انگيز بود كه دبيرِ  حزب به عضويت

وي بعد ها به . به طور مرموزي ناپديد شد 188٣گذاشتن يادداشتي مبني بر انتحار در آوريل سال 

به . نفر بود 1500فقط  188٣تعداد اعضاي اين حزب در سال . عنوان مستخدم دولت ظاهر گرديد

آن به نام انجمن بين المللي  آنارشيست رقيبِ سازمانِ ،همان اندازه كه اين حزب تضعيف گرديد

 .كارگران تقويت گرديد



  

اختالف بين اعضاي طرفدار انتخابات حزب كار سوسياليست و طرفداران انقالب سبب گرديد كه 

بخش اعظم جناح چپ اين حزب از جمله آلبرت پارسون و اديتور آلماني زبان اين حزب آگوست 

حزب كار سوسياليست تالش بيهوده اي  188٣امبر در كنگره دس. اشپايز به آنارشيست ها بپيوندند

در اين كنگره براي ترغيب جناح چپ اين حزب پست . نمود كه از ريزش بيشتر اعضاي خود بكاهد

 .دبير ملي را حذف كرد تا طرفداران عدم تمركز را راضي نگهدارد

ارشيستي گرديد و مساله بكارگيريِ خشونت مانعِ عبورناپذيري بين حزب كار سوسياليست و جنبش آن

افرادي نظير پال گورتكو، آلكساندر هوناس و همفكران وي مجددا بر روي نقطه نظر ماركسيستي در 

شاخه داشت و دو سال  ٣0حزب كار سوسياليست  1844در ماه مارس . پافشاري كردند 1844سال 

كرد ولي هيچكدام سه روزنامه انگليسي زبان با مالكيت شخصي شروع به كار . بعد به دوبرابر رسيد

 . قادر نشدند از طريق گسترش تعداد خوانندگان در سطح وسيعي انتشار يابند

در شهر نيويورك از  1866باتي خود برگشت و در سال سوسياليست دوباره به سياست انتخاحزب كار 

حزب در اين مقطع از جنبش كارگران انگليسي زبان محروم . شهردار شدن هانري جورج حمايت نمود

 . شد و به خاطر مانع زباني فعاليتش محدود به آلماني ها گرديد

اين حزب به بخش هاي محلي تكيه داشت كه  به صورت سطحي به كميته  1880در سراسر دهه 

روابط بخش هاي مختلف حزب با كميته اجرايي  1889در سال . اجرايي ملي در نيويورك وابسته بود

 .ملي متمركز تر شد

 ريحزب و جنبش كارگ

 1881اوايل سال . نفوذ كند 1880حزب كار سوسياليست تالش كرد در جنبش كارگري در دهه 

 اين تشكل اتحاديه سراسريِ. اين حزب فيليپ وان پاتن به شواليه هاي كار ملحق شد مليِدبيرِ 

يك دهه بعد، اين حزب وفاداري خود را نسبت به اتحاديه هاي كارگري كه . آن روز بود قدرتمند
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مردم در طي سال  خود به نامِ اين حزب در هر شماره ارگانِ . خود را پيش ببرند وفادار ماند مسايل

مسايل هفتگي فدراسيون مركزي كار نيويورك، اتحاديه مركزي كار نيويورك، فدراسيون  1891

ليت فعا. مركزي كار بروكلين  و هادسون و فدراسيون مركزي كار نيوجرسي را با جزئيات منعكس كرد

 .هاي اتحاديه هاي منفرد در نيويورك و سراسر دنيا مشابها مورد فحص و بحث قرار گرفت

مشوق و مبلغ، حزب كار سوسياليست نتوانست هيچ نفوذ واقعي بر روي شواليه هاي كار  نقشِ عليرغمِ

بر روي بخش نيويورك اين  1890اين حزب فقط زمان تضعيف اين تشكل از شروع دهه . داشته باشد

در همان سال نمايندگان سوسياليست براي رهبري . توانست اثر بگذارد 189٣تشكيالت در سال 

سوورين را توانستند از اين تشكل . آر. مجمع عمومي شواليه هاي كار ترنس پاودرلي و جانشين وي ج

 .كنار بگذارند

د عضوي از اين نفوذ اين حزب در شواليه هاي كار تا جايي پيش رفت كه جانشين پاودرلي قول دا

زماني كه سوورين خواست به قول خود وفا . حزب را به اديتوري مجله شواليه هاي كار منصوب سازد

چنان مخالفتي در بدنه شواليه هاي كار به وجود آمد كه  1895كند، در مجمع عمومي دسامبر سال 

عمومي مورد  مجمع 49نماينده حزب كار سوسياليست دانيال د لئون به عنوان نماينده بخش 

بخش نيويورك اين تشكيالت را ترك كردند و اين سبب تضعيف  اعظمِ اعتراض قرار گرفت و بخشِ

 .شواليه هاي كار گرديد

 ورود دانيال د لئون به صحنه سياسي

سال سرنوشت سازي براي حزب كار سوسياليست بود، سالي كه اين حزب تحت تاثير  1890سال 

سالگي در آمريكا  18اهل آمريكاي جنوبي از جزيره كوراكائو بود كه از وي اصال . دانيال قرار گرفت

سپس به دانشگاه ليدن راه  دبيرستان را در آلمان به اتمام رساند و 1860وي در دهه . اقامت كرده بود

دانيال دانشجوي برجسته اي بود كه . سالگي فارغ التحصيل شد 20در  18٧2در سال  و از آنجايافت 



  

وي اسپانيايي، آلماني، دانماركي، التين و فرانسه . اريخ، فلسفه و رياضيات بسيار مستعد بوددر زمينه ت

و انگليسي و يونان باستان را روان صحبت ميكرد و زبانهاي پرتقالي و ايتاليايي و يونان مدرن را 

 .ميخواند

در اين شهر با . ت گزيدبعد از اتمام دانشگاه، دانيال به آمريكا مهاجرت كرد و در شهر نيويورك اقام

اين گروه ميخواستند كوبا را آزاد . گروهي از كوبايي ها رابطه برقرار كرد  و مجله آن ها را اديت نمود

 به دست ميآورديوناني و رياضيات  تدريسِ پولي كه از طريقِ اين مجله را با دانيال مخارجِ. كنند

تدريس خصوصي به وي كمك كرد كه بعدها به تحصيل رشته حقوق در دانشگاه . پرداخت مينمود

دانيال سپس به تكزاس . از آنجا فارغ التحصيل شد 18٧8وي با معدل بااليي در سال . كلمبيا بپردازد

به تدريس ديبلماسي  188٣رفت و به شغل وكالت پرداخت و سپس در دانشگاه كلمبيا در سال 

 .كاي التين پرداختآمري

در طرح برنامه و استراتژي براي دست يافتن ) طرفداران ملي كردن( ناكام ماندن كلوپ ناسيوناليست

او اين را در جبرگرايي علميِ نهان در . به قدرت سياسي د لئون را مجبور كرد تا دنبال آلترناتيو بگردد

و وقت خود را  كرد را در دانشگاه تركد لئون تدريس  1890در پاييز سال . نوشتجات ماركس يافت

اين حزب  "سخنران ملي"به عنوان  1891او از بهار . كامال در اختيار حزب كار سوسياليست گذاشت

او همچنين از سوي اين حزب براي اشغال مقام فرمانداري . شروع به مسافرت به سراسر كشور نمود

 .راي آورد 14651نيويورك كانديد شد و 

به  1890مورخ برناردجان پول مينويسد، حزب كار سوسياليستيِ كه د لئون در سال همان طور كه 

در ابتدا اين حزب . شكل گرفت تفاوت زيادي داشت 18٧0آن پيوست با سازمان كوچكي كه در دهه 

شعبه آن از زبان  1٧شعبه اين حزب فقط  ٧٧از . سازمان آلماني زبانان در كشور انگليسي زبان بود

از مجموع اعضاي رهبري آن فقط دو نفر ميتوانست به انگليسي سليس . انگليسي استفاده ميكردند
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ورود شخصي نظير لئون كه مسلط به چندين زبان بود براي حزب كار سوسياليست يك . صحبت كند

 .پيروزي محسوب ميشد

او از . سوسياليست شروع به كار كرد، لئون به عنوان سازمانده ملي حزب كار 1891در بهار سال 

 .آوريل تا مي به مدت شش هفته به سراسر كشور مسافرت نمود

، لئون به عنوان اديتور هفته نامه مردم ، ارگان رسمي انگليسي زبان اين حزب شروع 1892در سال 

ازمان را او هرگز نقش رهبر س. او اين موقعيت را بدون وقفه تا آخر عمر خود حفظ كرد.به كار كرد 

نداشت ولي از طريق كنترل سفت و سخت مطبوعات حزبي و هوادارانش به عنوان رهبر اين حزب 

 .عمل ميكرد

در همان حال كه لئون به شهرت و شناخته شدن اين حزب كمك بزرگي كرد، وي كسي بود كه در 

 :مورخ مشهور آمريكايي هاوارد كوئيتن مينويسد. ميان اعضاي حزب اختالف ايجاد كرد

وي   از سويني كه كسا. حتي مخالفين د لئون اذعان ميكردند كه وي درك بااليي از ماركسيسم دارد

وي را شخصيتي جنجال برانگيز ميدانستند كه بدنبال ترور شخصيت آدمها  ،تحت فشار قرار گرفتند

ه خود د لئون وي، او را درك نميكردند همانطور ك اما اغلب افراد معاصر وي و به ويژه منقدينِ. بود

او .  او مستبد كوچكي نبود كه ميخواست قدرت را فقط براي قدرت بخواهد. آدمها را درك نميكرد

يك ايده آليست جزم انديش بود كه مغز و روح خود را فداي آرمان كرده بود، متعصبي كه 

براي . كندنميتوانست دگرانديشي يا عدول را تحمل كند، روشي كه با عدول از پرنسيب مماشات نمي

اين مرد بااراده، مرد سوساليسمِ اواخرِ قرن نوزدهميِ مفتشِ سوسياليسمِ آمريكايي راه ميانه اي وجود 

شما يا . شما يا ماركسيست با ديسيپلينِ مماشات ناپذير هستيد يا اصال سوسياليست نيستيد. ندشت

شما يا موافق . ا عليه آنها هستيدطرفدار بورژوازي  هستيد و ي فتنه گر، اصالح طلب گيج و يا كارگرِ



  

ضرورت تاكتيك هاي آشتي ناپذير انقالبي هستيد و يا موافق آنها نيستيد و آنانيكه در شق دوم 

 . ميگنجند تا آنجا كه به حزب كار سوساليست برميگردد ميتوان از آنان صرفنظر كرد

 اتحاد حرفه و كار سوسياليست

 .يست اتحاديه گرايي صنعتي انقالبي بودعنصر اصلي ايدئولوژيك حزب كار سوسيال

. حزب سوسيال دمكرات آلمان فرديناند السال بود تاثير پدرِ شكل گيري، اين حزب تحت در ابتدايِ

وي استدالل ميكرد كه دستاورد ها در زمينه دستمزد و اصالح در شرايط كار از طريق اتحاديه ها 

از طريق صندوق راي ميتواند جامعه و اقتصاد را تنها گرفتن قدرت سياسي . غيرموثر و موقتي است

زمينه دستمزد از تا زماني كه سرمايه داري وجود دارد، دستاورد ها در . بطور دايمي دوباره سازي كند

بنابراين كمپين سياسي براي كسب . و فشار بازار به حداقل كاهش داده خواهد شد طريق كاهش آنان

 .ي تغيير از همه چيز مهمتر محسوب ميشدقدرت سياسي و بدست گرفتن دولت برا

تا . اين حزب را بدست گرفتند، اين ايده اي به سوي قهقرا بود 1890براي ماركسيست ها كه در دهه 

زماني كه از نقطه نظر اقتصادي رابطه بين كارگران و كارفرمايان تغيير پيدا نكرده است، تغيير در 

طبقه استخدام كننده مطبوعات و مدرسه و . هد بودپرسنل دستگاه دولتي تغييري كوتاه مدت خوا

كشيشان را در كنترل خود دارد، ماركسيست ها بر اين باور بودند كه ايده هاي آنها مربوط به نظم 

تنها از طريق عمل جمعي، . چيز ها مغز هاي خادمين سياسي مشتاق آنها را پر كرده است "طبيعي"

به رسيدن به آگاهي خودش، سرشت دنيا و رسالت تاريخي اتحاديه هاي كارگري، طبقه كارگر شروع 

 .خود ميكند

با همه اينها، چه نوع اتحاديه كارگري در طبقه كارگر اين ايده ها را القا خواهد كرد و آن را به دوباره 

سازي نظم اقتصادي انقالبي هدايت خواهد كرد؟ اين سوال اساسي بود كه بر سر آن حزب كار 

در يك طرف كساني بودند كه ميخواستند اتحاديه هاي كارگري . شعاب شدسوسياليست دچار ان
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موجود ايده سازمان دادن دوباره جامعه را بر اساس سوسياليسم بر اساس تبليغات و سرمشق عملي 

اين ها بر اين باور بودند كه با قانع كردن تعدادي از اتحاديه ميتوانند همه جنبش اتحاديه . پيش ببرند

 .ت سوسياليسم بكشنداي را به سم

عده ديگري بر اين باور بودند كه اتحاديه هاي كارگري موجود كه اتحاديه هاي حرفه ها بودند 

اينان هرگز قادر . باال را دارند بوروكراسي هاي مرتجعي هستند كه گاها جانيان در اداره آن دست

سميت شناسي اتحاديه و نيستند فراتر از مسايل محدود از جمله دستمزدها، ساعات كار ها، بر

جديد كامال سوسياليست از نوع اتحاديه صنعتي  يك اتحاديه كارگريِ. محدوده نفوذ خود را ببينند

اين افراد بر اين باور بودند كه سازماني بايد ايجاد شود كه همه كارگران را در حرفه . مورد نياز است

د زماني كه كارگر معمولي برتري اين اين سازمان جدي. هاي مختلف براي هدف واحدي سازمان دهد

 . شكل از سازمان و ايده هاي آن را در عمل مشاهده كند، حمايت طبقه كارگر را بدست خواهد آورد

اين مساله با تشكيل اتحاديه كار و حرفه سوسياليست جواب خود را گرفت و با  1896در كنگره سال 

فدراسيون كار آمريكا و شواليه هايِ كارِ رو به زوال به رقابت پرداخت كه نهايتا بعد از تاسيس كنگره 

 .به بخشي از آن تبديل شد 1905صنعتي جهان در سال 

 1899انشعاب در حزب در سال 

آمريكايي ها، مهاجرين يهودي از كشور هاي مختلف، طرفداران  -اساسا آلماني(مخالفان د لئون 

. حزب را ترك كردند 1899در سال ) اتحاديه كارگري به رهبري هانري اسلوبودين و موريس هيلكوت

دبس رهبري . برگر و اوژن وي. آنها بعد با حزب سوسيال دموكرات آمريكا كه از سوي ويكتور ال

 .ست آمريكا را بوجود آوردندميشد حزب سوسيالي

 قرن بيستم



  

پرستون براي پست رياست جمهوري . حزب كار سوسياليست با كانديد كردن مارتين آر 1908ژوئيه 

سال زندان محكوم شده بود، در اخبار سراسري آمريكا بار ديگر مطرح  25كه قبال به اتهام قتل به 

اعالم نمود كه پرستون در دفاع از دختر هاي د لئون موقع كانديد كردن اين شخص در كنگره . شد

بي دفاع در جريان اعتصاب دست به اين كار زده است و مقتول كه مدير رستوراني بود وي را به قتل 

سال  ٣2سال بود در حاليكه پرستون  ٣5در آن زمان سن قانوني براي اين پست . تهديد كرده بود

 .رسما از پذيرش كانديداتوري خود صرفنظر كردپس از اعالم كانديداتوري خود پرستون . داشت

 .رهبري اين حزب را برعهده داشت 1969آرنولد چرست تا سال  1914بعد از مرگ دلئون در سال 

اين . حزب كار سوسياليست هميشه منقد اتحاد شوروي و حزبِ رفرميست حزبِ سوسياليست بود

ل ميكردند كه اكثر احزاب چپ آمريكا آنها استدال. حزب در بين احزاب چپ آمريكا ايزوله شد

ماركسيسم را ترك كرده اند و بيشتر به كلوب هاي تفريح براي ديكتاتور ها و يا جناح راديكال حزب 

 . دموكرات آمريكا تبديل شده اند

كانديد  1944در سال   .بود 1940اولي در دهه . اين حزب در قرن بيستم دوباره شاهد رشد خود شد

در همان حال كانديد اين حزب . راي آورد 45226ست رياست جمهوري آمريكا اين حزب براي پ

در سال . راي بدست آورد 1000٧2، 1948راي و در سال  961٣9، 1946براي مجلس سنا در سال 

 .راي رسيد ٣05٧٧راي كانديد اين حزب به سنا افت كرد و به  1954و  1950هاي 

، 1956، 1952وي خود را در سال هاي . تبديل شدبه شخصيت بانفوذي  1950اريك هاس در دهه 

رشته ": "سوسياليسم "او جزوه اي به نام. كانديد رياست جمهوري اعالم نمود 1964و  1960

راي بدست  4٧522، 1960راي و در سال  ٣0250، 1952وي در سال . نوشت "مطالعاتي در خانه

 .راي كسب كرد 112990، 19٧2كانديد اين حزب براي مجلس سنا نيز در سال . آورد
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كساني كه در اين دوره به اين حزب روي . دائمي نبود 1960رشد حزب كار سوسياليست در دهه 

آورند بيشتر عالقه مند به ديدگاه هاي ضدديكتاتوري آن زمان بودند كه موقعيت برابري با اعضاي 

افراد تازه جلب شده پس از مدتي دريافتند كه حزب توسط گروه كوچكي . قديمي داشته باشند

اين حزب آخرين كانديد  19٧6در سال . اي جديد گرديداين امر باعث ناخشنودي اعض. كنترل ميشود

اعضاي اين حزب در مينسوتا اعالم  1980در سال . خود را براي پست رياست جمهوري اعالم نمود

آنها از حزب جدا و حزب اتحاد جديد . كردند كه حزب بيش از حد بوروكراتيك و ديكتارتور شده است

 .را تشكيل دادند

 قرن بيست و يكم

ار سوسياليست براي ادامه نشريه خود به نام مردم دچار مشكل مالي ميشود تا جاييكه آن را حزب ك

بعد از اين، . تعطيل ميشود 2008مارس  ٣1اين نشريه در . اي در ماه تبديل ميكندبه نشريه دو هفته 

ل كامال تعطي 2011اين نشريه در هر چهار ماه بر روي اينترنت پخش ميشود تا اينكه در سال 

. نفر شركت ميكردند 6تا  ٣عضو داشت كه در جلسات آن بين  ٧٧دراين زمان حزب فقط .  ميشود

 .بست 2008اين حزب دفتر مركزي خود را در سپتامبر 

arty_of_Americahttps://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Labor_P  

  

سال داشت  19وي . در ساكسوني آلمان به دنيا آمد 1828نوامبر  9فردريك آدولف سورج روز ) 5(

او به گروهي از انقالبيون مسلح پيوست اما توسط نيروهاي . آلمان به وقوع پيوست 1848كه انقالب 

وي پس از مدتي به آلمان بازگشت و به . و وي به سويس پناهنده شد ؛دولتي اين گروه سركوب شد

گروه كارلس روهه فريكورپ پيوست و با پروسي ها در بادن و پاالتينات به جنگ پرداخت ولي دوباره 

 .دوباره در سوئيس پناهنده شد 1849شكست خورد و در ژوئيه 



  

وي از سوئيس  1851در سال . ديدسورج در آلمان به خاطر شركت در انقالب به مرگ محكوم گر

ه از بلژيك نيز اخراج و به لندن رفت جايي كه در آن ب 1852در ماه مارس . اخراج و به بلژيك رفت

وارد  1852با كشتي به سوي نيويورك روانه شد و در ژوئن   ،يافتن پس از بهبود. مرض وبا مبتال شد

فريتز  و به آلبرت كومپ 185٧ر سال وي د. سورج در نيويورك معلم موسيقي شد. اين شهر شد

اين كلوب يك محل آموزشي . جاكوبي پيوست و با هم كلوب كمونيستي نيويورك را تشكيل دادند

 .بود كه در حركت ضدبرده داري شركت داشت

در پايان جنگ داخلي آمريكا به يك سوسياليست و طرفدار نقطه نظرات  1865سورج در سال 

شعبه انجمن بين المللي كارگران را كه به بين المل اول  1869و در دسامبر سال . ماركس تبديل شد

شمالي  آمريكايِ وي كميته مركزيِ 18٧1در دسامبر . عضو ديگر بنيان نهاد 46مشهور است همراه 

تظاهراتي ترتيب داد كه در آن  18٧1اين جريان در سپتامبر  .كارگران را شكل داد لليِانجمن بين الم

كارگر از جمله كارگران سياه پوست خواست هشت ساعت كار را مطرح و پشتيباني خود را از  20000

 .كمون پاريس اعالم نمودند

انتصاب وي به . وددبير كل انجمن بين المللي كارگران در سطح دنيا ب 18٧4تا  18٧2سورج از سال 

پس از اين . اين سمت سبب جدايي بين ماركس و آنارشيست ها به رهبري ميخائيل باكونين شد

تصميم گرفته شد مركز شوراي انجمن بين المللي كارگران  18٧2انشعاب در كنگره الهه در سپتامبر 

آمريكا و چه در  در طول رهبري سورج انجمن بين المللي كارگران چه در. به نيويورك منتقل شود

 سطح جهان رو به نزول گذاشت

جوزف پاتريك مكدونالد اديتور . حزب كار سوسياليست آمريكا را تشكيل داد 18٧٧سورج در سال 

 18٧8سورج و مكدونالد در سال . نشريه نيويورك ليبر استاندارد كمك قابل مالحظه اي به وي نمود

اين حزب با استقبال كارگران روبرو . را سازمان دادنددر نيوجرسي در كارخانه پارچه بافي اعتصابي 
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اتحاديه كارگري  188٣سورج در سال . نشد زيرا اغلب آنها احزاب سياسي اصلي را تعقيب مينمودند

 .بين المللي را سازمان داد

انگلس سورج را . با هم مكاتبه داشتند 188٣تا زمان مرگ ماركس در  1860سورج و ماركس از دهه 

مقاالتي براي مجله  خود سياسي وي در دوران بازنشستگيِ. در هوبوكون مالقات كرد 1888در سال 

نوشت در اين مقاالت تاريخ  1895تا  1891ماركسيستي آلماني به نام دي نو زيت از سال 

بنا به ادوارد آويلينگ سورج در اواخر عمر ماركس و انگلس . سوسياليسم را در آمريكا توضيح داد

. مدرن در آمريكا خواند مِزان پرلمن، سورج را پدر سوسياليسسو. نزديك ترين رابطه را با آنها داشت

در هوبوكن،  1906اكتبر  26وي در . سورج در دوران پيري نيز به آموزش موسيقي مشغول بود

 .ريچارد سورج نوه برادري وي جاسوس شوروي بود. نيوجرسي در گذشت

از او هميشه به . لوسي الدين گونزالس پارسونز يك آنارشيست كمونيست، و سازمانده كارگري بود) 6(

س به شيكاگو نقل لوسي پس از ازدواج با آلبرت پارسونز از تگزا. عنوان يك سخنور توانا ياد ميشود

وي به دنبال اعدام همسرش در جريان . مكان كرد و در روزنامه آالرم تحت اديتوري همسرش قلم زد

ن صنعتي جهان را به كارگرا 1905ميدان علوفه به فعاليت هاي راديكال خود ادامه داد و در سال 

. در لندن در كنار كروپتكين و ويليام موريس به سخنراني پرداخت 1888در سال  لوسي. وجود آورد

لوسي بعد ها با ديدگاه هاي فمينيستي امما گلدمن به مخالفت برخاست و اعالن نمود كه آزادي و 

در اسناد مربوط به پليس شيكاگو در رابطه با . رهايي زن در گروه مبارزه طبقاتي طبقه كارگر است

 ".لوسي از هزار شورشي خطرناكتر است". لوسي چنين آمده است

ما براي نشان دادن نقطه نظرات وي در رابطه با اول ماه مي سخنراني وي را كه در ژورنال شهر  

 .به چاپ رسيده است نقل ميكنيم 1886دسامبر  21كانزاس در 



  

قعيِ حدس ميزنم اغلب شما به اينجا آمديد تا ببينيد يك آنارشيست وا. من يك آنارشيست هستم

حدس ميزنم بعضي از شما انتظار داشتيد مرا با يك بمب در دستي و مشعل . زنده شبيه چيست

اگر شما در . آتشي در دست ديگر ببينيد، اما از اينكه هيچكدام از اين ها را نديديد دلسرد شديد

قانون  آنارشيست ها صلح جو و مطيع. ميبايست دلسرد شويد ،چنين نظري داشتيد مآنارشيس رابطه با

از نظر آنارشيست ها آنارشي چيست؟ فرهنگ لغت وِبستر آن را دو نوع معني ميكند، اولي . هستند

. ما به معني دومي ميچسبيم. و مرج و دومي شرايطي كه در آن نظم سياسي وجود نداردهرج 

 .دشمنان ما بر اين باورند كه كه ما فقط به اولي باور داريم

شور، جايي كه شما دوست داريد آن را سرزمين بزرگ آزادي بناميد، آيا ميدانيد چرا در اين ك

عظيم عبور  اين شهرِ از محل هاي ميانبر و كوچه هايِ. به نيويورك برويد. آنارشيست ها وجود دارند

. محكوم به گرسنگي را بشماريد؛ هزاران هزاري را ببينيد كه بي خانمان هستند هزاران انسانِ. كنيد

آن دسته از كساني را بشماريد كه سخت تر از بردگان كار ميكنند و با حداقل ميسازند و از بردگان 

شما از كشفياتتان مات و مبهوت خواهيد شد، شما به اين فقرا توجه نكرديد تا . بدتر زندگي ميكنند

آنها اشيايِ نيكوكاري نيستند، آنها . وسيله آنها را به مثابه اشياي صدقه و دلسوزي حفظ كنيد بدين

قربانيان بيعدالتي طبقاتي هستند كه سيستم دولتي و اقتصاد سياسيِ آن از آتالنتيك تا آقيانوس آرام 

را به درجاتي در  اين سيستم و بدبختي و سيه روزيِ كه با خود بدنيا ميآورد ستمِ... را دربرميگيرد

در نيويورك جايي كه چند روز پيش دو دولت متحدا مجسمه آزادي را . نيويورك بيشتر ميتوان يافت

آزادي را نواختند، اما مترادف آن را ميتوان در ميان  رونمايي كردند، جايي كه صد ها گروه سرود

د، سرمايه داراني كه زمين معدنچيان غرب يافت كه در بدبختي و با لباس هاي مندرس زندگي ميكنن

هنوز ممكن است ميليون ها نفر ديگر بر اين تعداد -.را كنترل ميكنند كه بايد براي همه رايگان باشد

 .اي براي وجود آنارشيست ها وجود دارد داليل عديده! آه. اضافه كنند

ميخواهند آنارشيستها  آنها. اما در شيكاگو آنها فكر ميكنند كه آنارشيست ها حق  زنده بودن را ندارند

. شما در رابطه با تجمعات شيكاگو شنيده ايد. را قانوني و يا غيرقانوني آنجا به چوبه دار بكشند
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! آن كارآگاهان. شما از بازداشت ها توسط كارآگاهان خبر داريد. شما درباره بمب شنيده ايد

آنها به هر كاري دست ! نكارآگاهان پينكرتي! دسته اي از نه آدم ها وجود دارند، جانوران 

من مطمئن هستم سرمايه داران خواستند در گردهمايي ميدان علوفه كسي بمبي . ميزنند

شما شنيده ايد كه آنارشيست ها درباره .  پرتاب كند تا آن را به گردن آنارشيستها بياندازند

او . ستبه شما گفته شده است كه لينگ بمب را درست كرده ا. ديناميت زياد صحبت كردند

همانطور كه تفنگ  ،ديناميت ميتواند كسي را به قتل برساند. قانوني را زير پا نگذاشته است

.  فرض كنيم كه بمب از سوي يك آنارشيست پرتاب شده است. گاتلينگ اين كار را ميكند

قانون اساسي ميگويد چند حق اليتجزا وجود دارد كه در ميان آنها آزادي مطبوعات، آزادي 

اساسي اين حق را داده است كه  به تبعه اين سرزمين بزرگ، قانونِ. آزادي تجمع استبيان و 

جلسه و تجمع ميدان. اين تعدي را دفع كنند ،تعدي به اين حقوق بطور غيرقانوني در صورت 

تصور كنيد آن زمان كه آنارشيستي ورود پليس  به صحنه . آميز بود علوفه يك تجمع صلح

تجمع با قصد جنايتكارانه را ببيند، تصور كنيد كه وي بمب را انداخته  براي درهم شكستن آن

من آنجا بودم، من . اين حكمِ فرزندان شما خواهد بود. او قانوني را زيرپا نگذاشته است. باشد

. آن فرمان گستاخ براي پراكندن تجمع را شنيده ام جنايتكارانه پليس را ديده ام، منبرخورد 

من اگر آزادي . شنيده ام كه گفت، فرمانده اين يك تجمع صلح آميز استمن صداي فيلدن را 

. هاي هموطنانم را زير پا لگدمال شده ميديدم،  شخصا اگر خودم آن بمب را پرتاب ميكردم

 .اينجا من قانوني را زيرپا نمينهادم، بلكه از قانون اساسي دفاع ميكردم

قتل عام پليس را داشتند چرا آنها فقط تنها دو و يا اگر آنارشيستها قصد از بين بردن شهر شيكاگو و

كارتر هريسون شهردار شهر آنجا . آن يك تجمع صلح آميز بود. سه بمب داشتند؟ اين قصد آنها نبود

گفت كه افراد ) فرمانده جان بونفيلد، فرمانده پليس( او به بونفيلد. او گفت كه آن تجمعي آرام بود. بود

من .  من اينجا به قتل اين افراد پليس خيره نگاه ميكنم. مختلفشان بفرستدپليس خود را به مناطق 



  

اما زماني كه گلوله روولور پليس كسي را ميكشد به همان اندازه از قتل حاصله . قتل را خوار ميشمارم

 .از بمب جنايتكارانه است

آقاي سيمونسون  .پليس در حالي كه تجمع درحال متفرق شدن بود، بطور ناگهاني به آن حمله كرد

. بونفيلد گفت او ميخواهد به آنارشيست ها حمله كند. در رابطه با تجمع با بونفيلد صحبت كرد

كمي مانده به انتهاي . وي همسر خود، دو خانم و  دو فرزند خود را همراه برد. پارسونز به جلسه رفت

فيلدن گفت او به انتهاي سخنراني  .جلسه او گفت، فكر ميكنم باران ببارد؛ بگذاريد به تاالر زِف برويم

عليرغم باران هزار نفر . مردم شروع به متفرق شدن كردند. خود رسيده است و آن را به پايان ميبرد

آنها تا خيابان دسپلين ايستگاه . پارسونز و همراهان وي به سوي خانه روانه شدند. مشتاقانه ماندند

پارسونز متوقف شد تا علت مساله را . تر شده استپليس رفته بودند كه ديدند حركات پليس سريع 

من در تاالر . سپس ما به راه خود ادامه داديم. پليس به آنارشيست ها حمله كردند 200آن . دريابد

ستمكاران برخود لرزيدند و . خبر در همه جهان پيچيد. ِزف بودم كه خبر انفجار وحشتناك را شنيدم

 .اشتباه استاحساس كردند كه در اين ميان چيزي 

تفنگ كشف  زماني كه باروت. كشف ديناميت و بكار بردن آن از سوي آنارشيست ها تكرار تاريخ است

اولين  . كشف و استفاده از آن طبقه متوسط را بوجود آورد. گرديد، سيستم فئودالي در اوج خود بود

 سيستمِ سقوط بمب در شيكاگو صدايِ. سيستم فئودالي را به صدا درآورد مرگ تخليه آن ناقوسِ

چرا؟ زيرا من ميدانم كه هيچ ملت هوشمندي تسليم . مزدي را در قرن نوزدهم به صدا درآورد

من ميگويم هيچ انساني نبايد آن را به كار . اين اولين وسيله گسترش قدرت است. خودكامگي نميشود

حدس ميزنم . رد علم بود و نه آنارشي و علم اين را براي توده ها انجام خواهد داداما اين دستاو. ببرد

اگر من قانوني را زيرپا گذاشته ام، . مطبوعات خواهند گفت كه من چهارمين خيانت را مرتكب شدم

مرا دستگير كنيد، مرا محاكمه كنيد، و به مجازات سزاوار برسانيد، اما اجازه دهيد آنارشيست ديگري 

 .ه از راه ميرسد بتواند ديدگاه هايش را بدون مانع بروز دهدك
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خوب، بمب منفجر شد، دستگيري ها عملي گرديد و بعد نوبت به لودگي بزرگ قضايي رسيد كه روز 

آيا اينجا كسي از شواليه هاي كار وجود دارد؟ . هيئت داوران انتخاب شدند. ژوئيه شروع گرديد 21

. كار به اندازه كافي شايستگي اين را ندارند كه در هيئت منصفه باشند سپس بايد بدانيد شواليه هاي

آيا شما شواليه كار هستيد؟ آيا نسبت به سازمان هاي كارگري احساس همدردي داريد؟  اين ها 

اگر جواب مثبتي داده شد، جادوگر كنار . سواالتي بود كه از هر كدام از اين جادوگران پرسيدند

كف { !نبود كه آيا سنگ تراش، يا وكيل و يا دانشجوي حقوق هستيد؟ اوه، نه سوال اين. گذاشته شد

اعدام، قاضيِ عوضي  مامورِ. ميبينم كه نشانه هاي زمان را با ابراز احساسات ميخوانيد} زدن و هلهله

او از وي  براي حضور در هيئت منصفه  ،حكم كرد كه اگر كسي عليه متهمين پيشداوري داشته باشد

توجه بيشتري به قانون و شهود  اعدام گري گفت، چنين انساني مامورِ. يت نخواهد كردسلب صالح

 آيا اينجا وكيلي وجود دارد؟. خواهد كرد و بيشتر تمايل خواهد داشت حكمي عليه متهمان صادر شود

رويه قضايي ندارد و برخالف همه قوانين ، دليل و عقلِ سليم  اگر هست او ميداند كه چنين حكمي

 .ستا

آمريكايي براي نهيليست هاي روسيه چند قطره اشك سرازير  وطن پرستي، شهروندانِ در گرماگرمِ

. محاكمه محكوم ميشوند آنها ميگويند نهيليست ها به عدالت دسترسي پيدا نميكنند و بدونِ. ميكنند

ين چقدر براي همسايه بغل دستي خود، به آنارشيستي كه چن) وطن پرست آمريكايي( اين آدم

 محاكمه اش ميكنند گريه ميكند؟

. آنها سه نفر بودند. خبرچين هايي وجود داشتند كه به عنوان شاهد براي بازجويي معرفي شدند

هركدام از آنها مجبور شدند اعتراف كنند كه آنها خريداري شده بودند و به وسيله بازجو مورد تهديد 

اي نبوده ان علوفه نتيجه هيچ توطئه و دسيسه در دادگاه روشن شد كه تجمع ميد. قرار گرفته بودند

يك روز قبل از اينكه بردگان مزدي در كارخانه مك . اما به اين شكل درست شده است ،است

 كورميك به خاطر هشت ساعت كار اعتصاب كرده بودند، وي از دفتر لوكس خود، با چرخش حركت



  

بعضي ها گردهم آمدند و ساختمان را . انسان را بيكار كرد 4000يك قلم به وسيله انگشتان خود 

اما آنارشيست ها احمق نيستند؛ . مطبوعات اعالم نمودند كه آنها آنارشيست بودند. سنگ باران كردند

پليس فراخوانده شد و آنها شش برده مزدي را . تنها احمق ها ساختمان را سنگ باران ميكنند

سكوت كردند، اما آنها جنجال عظيمي به خاطر  مطبوعات سرمايه داري. شما اين را ندانستيد. كشتند

سپس اين آنارشيست هاي ديوانه آنطور كه آنها ميگويند فكر كردند . كشته شدن پليس راه انداختند

. كه بايد جلسه اي به خاطر كشته شدن شش  برادر خود و جنبش هشت ساعت كار تشكيل شود

ونفيلد از پليس خواست به آن آنارشيست زماني كه ب. آن تجمعي صلح آميز بود. تجمع تشكيل شد

هاي صلح جو حمله كنند، وي با اين كار پرچم آمريكا را پايين كشيد و ميبايست در همان جا كشته 

 . ميشد

پرچم سرخ و سياه به دادگاه آورده شد تا ثابت كنند كه  ،كه لودگي قضايي پيش ميرفت در حالي

پرچم ها، اشباحِ زشت روبروي هيئت منصفه روي ديوار ها آويزان . آنارشيست ها بمب را انداخته اند

پرچم سياه چه معنايي دارد؟ يك تلگرام ميگويد زماني كه پرچم سياه در يك شهر اروپايي . شدند

دم عذاب ميكشند؛ كارگران بيكار هستند؛ زنان گرسنگي ميكشند؛ حمل شود به معني آن است كه مر

در آمريكا چطور؟ شيكاگو تريبون نوشت . آن در اروپاست ،وييداما شما ميگ. كودكان پابرهنه هستند

نفر كودك پابرهنه  10000مقام ديگري اعالم نمود كه . نفر بيكار وجود دارد ٣0000كه در آن شهر 

پليس اعالم نمود كه صدها نفر جايي براي خواب و يا جاي گرم . اشتدر اواسط زمستان وجود د

رئيس جمهور كليولند اعالميه روز شكرگزاري خود را صادر كرد و آنارشيست ها مراسمي . ندارند

تشكيل دادند و پرچم سياه را حمل كردند تا نشان دهند اين هزاران نفر چيزي ندارند تا شكرگزار 

ديره تجارت، النه قماربازان مهماني ترتيب دادند كه در آن هر بشقاب غذا زماني كه هيئت م. باشند

دالر قيمت داشت، مجددا پرچم سياه حمل شد تا نشان داده شود كه هزاران نفر انسان وجود  ٣0

 . سنتي نيستند 2دارند كه قادر به خريد غذاي 
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ين كه در خيابان بايد خون روان نه به معناي ا.  اما پرچم سرخ، پرچمِ سرخِ وحشتناك به چه معناست

 اين يعني برادريِ. شود، بلكه همان خون سرخي است كه از رگ هاي تمام نسل هاي بشر عبور ميكند

 .زماني كه پرچم سرخ در دنيا برافراشته شود، مفتخور ها به كار فراخوانده خواهند شد. انسان

. ايان زندگي آزاديِ آمريكا خواهد بوداگر اين حكم اجرا شود پ. آزادي آنارشي نامگذاري شده است

اگر . شما آزادي خواهيد داشت به شرطي كه بهاي آن را بپردازيد. شما و فرزندانتان برده خواهيد بود

. اين حكم اجرا شود، پرچم كشورمان را نيمه برافراشته كنيد و در البالي آن كلمه شرم را بنويسيد

بگذار فرزندان كارگران تاج گلهايي بر . ين كشيده شودبگذار پرچممان در ميان گرد و غبار به زم

نان . يوغ مضاعف را بشكنيد. پيشاني اين قهرمانان جديد بگذارند، زيرا آنها هيچ جرمي مرتكب نشدند

 .آزادي و آزادي نان است

  صفحه اول 1866دسامبر21مجله شهر كانزاس،  : منبع

اي شناسانده شود، سخنراني وي را در جلسه  ما براي اين كه اين انسان مبارز به طور شايسته

 :كارگران صنعتي جهان نقل ميكنيم

   

 1905دبليو سال . دبليو. سخنراني در آي

حتي اگر ميخواستيم از اين حق استفاده كنيم، و تنها راهي كه  ،حق راي نداريمر ما، زنان اين كشو

شما مردان چنان . ا را نمايندگي كندمردي را برگزينيم كه م كه ميتوانيم نمايندگي شويم اين است

 ... ند زديد كه اعتماد نداريم كه از شما بخواهيمدر نمايندگي كردن ما گَ

هر زمان كه . تر استثمار ميشويم ما نسبت به مردان بيرحمانه. بردگان برده ها هستيم} زنان{ما

مورد استفاده قرار ميدهد،  و دار زنان را براي كاهش آن  طبقه سرمايه، دستمزد ها بايد كاهش يابند

 ...اگر چيزي شما مردان بايد در آينده انجام دهيد اين است كه زنان را سازمان دهيد



  

 اكنون، ما وقتي از سوسياليسم انقالبي صحبت ميكنيم منظورمان چيست؟

 يدتعلق گيرد، ابزار به  زحمتكش، و محصول به تول زمينمنظور ما اين است كه زمين بايد به بي

 و يا كارخانه ها و كارگاه ها،يا يا در معادن،  ،كه كار ميكند مردان و زنانيمن براين باورم كه ... كننده

تصميم بگيرند كه آن ها حق دارند و اينها به آنها تعلق  ، اگردنمزارعِ بزرگ آمريكا زحمتكش ميكش

اين صورت هيچ ارتشي وجود ندارد در ... اي از قبل زحمت آنها زندگي كننددارد و نبايد هيچ بيكاره 

 ...كه بر شما غلبه كند، براي اين كه شما خود ارتشي را تشكيل ميدهيد

نظر من در مورد آينده اين نيست كه دست از كار بكشيد و بيرون برويد و گرسنگي بكشيد،  اعتصابات

 ...بگيريد دستدر  را  بلكه بايد اعتصاب بكنيد و در داخل بمانيد و ابزار ضروري توليد

تفاوت هاي ملي، مذهبي، سياسي را كنار بگذاريم و چشمانمان را براي هميشه به ستاره يد بگذار... 

ايم و درحال رشد جمهوري صنعتي كار بدوزيم؛ و يادآوري كنيم كه ما گذشته را پشت سر نهاده 

تواند مردان و زناني را كه قدرتي بر روي زمين نميتوان يافت كه ب. ايمرويمان را به آينده قرار داده 

 هيچ قدرتي به اندازه قدرت. عليرغم همه خطرات آزاد زندگي كنند متوقف سازد كه مصمم باشند

 ...آن دنيا و زمين را به حركت درميآورد. عقل در جهان وجود ندارد

م، زماني كه دم دوران تازه كار را كه بوجود خواهد آمد ببيناميدوارم زنده بمانم و اولين روز سپيده 

اي مربوط به گذشته تعلق گيرد، و جمهوري صنعتي، منافعِ مشترك كار به  داري به پديده سرمايه

 . كار خود ادامه دهد

 متشكرم

  

  



157 

  

  كارگران صنعتي جهان )٧(

  

در اين قسمت ما اطالعات مربوط به اتحاديه كارگران صنعتي جهان را ذكر ميكنيم زيرا هر دوي اين 

از حوادث اول ماه مي به اشكال مختلف در حيات و مبارزه كارگران در آمريكا نقش گرايشات بعد 

 .داشته اند

 .اي در تاريخ آمريكا، كارگران صنعتي جهانسازمان توده   ترينتاريخچه انقالبي

  

اين سازمان اولين اتحاديه كارگري . گرايي را براي هميشه تغيير داد كارگران صنعتي جهان اتحاديه

ي بود كه سياه و سفيد را در سراسر صنعت سازمان داد، فراخوان به انحالل سيستم مزدي و بزرگ

اين تشكل اساسا به وسيله كمپين وسيع سركوب توسط كارفرمايان و دولت . دموكراسي صنعتي داد

              .                                                                              شكست داده شد

 قرن ووبلي                                               

  

ضددولتي  قدرتمند ، مهاجرين اروپايي با ايده هاي آنارشيستي همراه با سنت هاي18ِدر اواخر قرن 

، ايده هاي 1880حدود دهه . آمريكايي، جريان آنارشيستيِ درحالِ شكوفايي را خلق نمود كارگرانِ

آنارشيستي در حركت انقالبي آمريكا دست باال داشت و گروه هاي آنارشيست در آمريكاي جنوبي رو 

اين امري تصادفي نبود كه . به توسعه بود كه نشريات و مجالت متعدد به زبانهاي عديده توليد ميكرد

اي ايجاد يك اي بر آنارشيست هاي شيكاگو در مركز اين حركت بودند كه به اتحاديه به عنوان وسيله

آنها در مراكز كار براي سال هاي طوالني فعال بودند و در مبارزه . جامعه آنارشيستي نگاه ميكردند



  

منجر شد كه به  1886اي داشتند كه به تظاهرات مهم اول مي  براي هشت ساعت كار نقش برجسته

                                                                                               .        دنبال آن هشت آنارشيست ميدان علوفه با توطئه به مرگ محكوم شدند

  

نيوجرسي  ايده هاي آناركوسنديكاليستي در ميان تعدادي از گروه هاي آنارشيست به ويژه در پاترسونِ

نها به درج مقاالتي آ. جايي كه آنارشيست هاي اسپانيايي و ايتاليايي فعال بودند توسعه  يافت

پرداختند كه در آنها سنديكاليسم انقالبي را توضيح دادند و اتحاديه كارگران ابريشم را ايجاد نمودند 

آنها همچنين در كمك به اشاعه آناركوسنديكاليسم . كه بعد ها به كارگران صنعتي جهان ملحق شد

در بيانيه نشست . ايفا كرد فعال بودندغربي كه در آينده نقش بسيار مهمي  معادنِ در ميان كارگرانِ

كه به خلق كارگران صنعتي جهان انجاميد، پرنسيب هاي اساسي آناركوسنديكاليسم به  1905ژانويه 

نويسنده اصلي آن توماس هاگرتي خود تحت تاثير ايده هاي آناركوسنديكاليستي . روشني هويداست

 .    اروپا بود

  

    

  

  

  

  

  

  

  توماس هاگرتي                                                     

بيانيه اصلي براي احزاب سياسي نقشي قايل نبود و استدالل كرد كه كارگران در سطح صنعت  

بر اساس بيانيه . سازمان يابند و توليد خود را از طريق سازمان اقتصادي طبقه كارگر كنترل كنند
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معدنچيان غربي  فدراسيونِ. در شيكاگو تشكيل شد 1905اي در بيست و هفتم ژوئن  ژانويه، كنگره

اين .  رهبري ميشد كنگره را اداره كرد و حضورش كامال قابل حس بود "بزرگ"كه توسط بيل هيوارد 

سخت و تلخي بود كه در آن ها كارفرمايان از نيروهاي  اتحاديه در سال هاي اخير درگير اعتصابات

همچنين در اين كنگره نمايندگاني از سازمان . اده كرده بودندخصوصي عليه كارگران استف سركوبگرِ

هاي سياسي منجمله دو حزب اصلي سوسياليست آمريكا يعني حزب كار سوسياليست و حزب 

  .   اين دو حزب رقيب همديگر بودند. سوسياليست آمريكا حضور داشتند

 

  

  

  

  

                          

  

  ام اما آثار سرمايه را در جاي جاي بدنم دارممن كاپيتال ماركس را نخوانده

 بيل هاي وود بزرگ

داري ربط  تر سرنگوني سرمايهكنگره مقدمه اي را تصويب نمود كه در آن مبارزه فوري به هدف وسيع

تاكتيك اصلي روشن بود؛ كارگران صنعتي جهان كه تازه تاسيس شده بود مقرر شد كه . داده شود

كه هدفش انقالب بود را سازمان دهد و از اين طريق اتحاديه  "ديه بزرگيك اتحا"كارگران را در 

كارگران صنعتي جهان در  ،براي رسيدن به انقالب. المنافع اداره كند جامعه را در يك تعاوني مشترك

جنگ طبقاتي راه  سرمايه داررا توسعه خواهد داد و عليه طبقه انقالبي  طبقاتيِ آگاهيِ ايپروسه

كنگره اعالم نمود كه هركس . از همان ابتدا، اتحاديه جديد راسيسم را محكوم نمود. خواهد انداخت

عدم . كه براي دستمزد كار ميكند بدون توجه به شغل، نژاد، جنسيت ميتواند عضو اين اتحاديه شود



  

به ويژه . آن تبديل گرديدتبعيض و انترناسيوناليسم به سرعت به بخشي از فرهنگ و دو نقطه قوت 

راسيسم به عنوان عامل تفرقه در بين طبقه كارگر شناخته شد كه بر روي كارگران سياه پوست 

 .                                   آمريكايي و مهاجرين تازه وارد از آسياي شرقي و اروپا تاثير ميگذارد

ال اين اتحاديه برچسب هايي توليد ميكرد كه آمريكا آشكارا راسيست بود، براي مث كارِ فدراسيونِ

. كارگران سفيد پوست توليد شده اند توجه مشتري را به اين امر جلب ميكرد كه آن كاالها از سويِ

. كارگران صنعتي از همان آغاز كار، خود منشا يك مجادله در رابطه با احزاب سياسي بود موضعِ

بيانيه ژانويه به اصرار دانيال د لئون رهبر حزب  دران ه نقش احزاب در مبارزه كارگرتبصره مربوط ب

گرايي صنعتي متمايل شده بود و از سوي لنين مورد تحسين  كار سوسياليست كه اخيرا به اتحاديه

قرار گرفت حذف شد، لنيني كه بعد ها ايده استفاده از قدرت اقتصادي كارگران را براي قدرت در 

 بعد از منازعات زياد سازشي به عمل آمد كه در آن اعتصابِ. رار دادروسيه براي خود مورد استفاده ق

 .                       داده شده شد و نقشي به عمل سياسي عمومي در اساسنامه گنجاند

  

 نقطه مهم                                                     

  

كارگران صنعتي جهان به درخواست بخش شيكاگو امر مربوط به فعاليت سياسي را  1908در كنگره 

در تقابل با اين حركت، نمايندگان حزب كار سوسياليست يك اتحاديه رقيب . از مرامنامه حذف نمود

از اين به بعد كارگران صنعتي . تاثير بود كارگران صنعتي جهان در ديترويت به وجود آورد كه بي

استراتژي كه از خالل آن شكل گرفت، .  سال هاي بعد سياست انقالبي خود را تعقيب نمودجهان در 

اين امر زماني تحقق . اي نوين از دل جامعه كهنه بود براي ايجاد جامعه "اتحاديه بزرگ"ساختن يك 

 خواهد يافت كه سازمان كارگران به قدري قدرتمند شوند كه با  دست زدن به اعتصاب عمومي ابزار
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به طورخالصه، اين منجر به دموكراسي صنعتي . توليد را كنترل كرده و سيستم مزدي را ملغي سازند

  .                                       المنافع كارگران خواهد شددر جامعه مشترك 

 اعضاي كارگران صنعتي جهان در اعتصاب                             

منشا اين . را قادر ساخته بود كه از نفوذ حزب كار سوسياليست بدور بماندگيري سازمان  قدرت راي

كارگران صنعتي جهان  اين بخشِ پرجنب و جوشِ.  نگرش از كارگران گروه هاي ساحلي غربي بود

اينها كه اغلب تحت . بود كه يك فرهنگ مبارزه كه هسته اساسي سازمان را تشكيل ميداد بوجود آورد

اعتمادي عميقي  آنها همچنين بي. داري و دولت نفرت داشتند از سرمايه ،ودندتاثير آنارشيسم ب

خود كارگران صنعتي  نسبت به سياستمداران و عموما رهبران داشتند كه اين بي اعتمادي تا رهبريِ

                  .                                                                      جهان نيز ادامه پيدا ميكرد

  

بعضي از آنارشيستهاي ساحل . راديكال هاي شرقي به كارگران غربي با ديده مساعد نگاه نميكردند

سرزنش ميكردند، مبلغيني كه  "مشتي فيلسوف كبابي"شرقي روشنفكران سوسياليست را به عنوان 

غيرماهر در غرب كار سازمان دادن كارگران . "قدرت تفكر خالق"نه قدرت سازماندهي دارند و نه 

اغلب كارگران مهاجر . بخش غربي آمريكا كمتر از بخش شرقي آن صنعتي شده بود. ساده اي نبود

به عنوان آلترناتيو، كارگران بخش . بودند و محل كار دايمي نداشتند كه در محل سازماندهي شوند

ديه را به مركز سازماندهي آنها دفتر اتحا. قرار دادند "لوكال تركيبي"غربي اساس سازمان خود را 

اين برخالف اتحاديه هاي كارگران صنعتي . تبديل كردند كه در آن كارگران شاغل و بيكار عضو بودند

 .                                                        در شرق بود كه در محل كار بودند

رگر شروع به تكامل نمود و به مركز فرهنگي و طبقه كا سازمانيِ زندگيِ مركزِ دفاتر اتحاديه به عنوانِ

در اين دفاتر كارگران نمايشنامه، شعر، ترانه و كارتون هايي خلق . كارگران تبديل شد محليِ خالقيت



  

گروه هاي بخش هاي غربي نيز برهمين منوال به كار هاي فرهنگي پرداختند و دنيا را از . نمودند

 .نموده و يك فرهنگ غني از اتحاد و تنوع را بوجود آوردندزاويه دورنماي طبقه كارگر تحليل 

  

 آزادي بيان                                                    

از فرهنگ همبستگي و احترام به خود، كمپين مشهور دفاع از آزادي بيان به ميدان آمد كه قبل از 

آنها عليه بنگاه هاي كاريابي كه براي . ساندجهان را به شهرت ر صنعتيِ جهاني كارگرانِ جنگ شروعِ

بري، كشاورزي در غرب كارگران ارزان در اختيار سرمايه داران قرار ميدادند دست به  معادن،چوب

همان كاري كه در  ،آنها تالش كردند كارگران از كانال دفاتر اتحاديه جذب بازار كار شوند. مبارزه زدند

. در مقابل اين بنگاه ها عليه اين بنگاه ها سخنراني راه انداختند آنها. دنبال نمود. ت.ژ.فرانسه س

از سال . پليس در دفاع از اين بنگاه ها وارد عمل شد و سخنراني در خيابان را ممنوع اعالم نمود

مساله آزادي بيان بين كارگران صنعتي جهان و دولت آمريكا به يك مبارزه سخت  1916تا  1908

نفر از فعالين كارگران صنعتي جهان از سوي پليس دستگير و  5000سال ها در طي اين . تبديل شد

آنها در اين دوره اعمال . زندان ها پر شدند و دولت دست به عقب نشيني زد. محكوم به زندان شدند

                                                                                                .              آمريكا افشا نمودند زندان هايِ ظالمانه دولت و سرمايه داران را با روشنگري در مورد سيستمِ

كار در جامعه و عرصه فرهنگي و دفاع از آزادي بيان كارگران صنعتي جهان را از مبارزه عليه سرمايه 

كارگران  1910سخت در ابتداي كار ،حدود سال  بعد از چند سالِ. داران در محيط كار بازنداشت

البته مهمترين آنها اعتصاب گلدفيد، . صنعتي جهان نيرو گرفت و اعتصابات متعددي را سازمان داد

آنها به هشت كار دست پيدا كردند و حداقل . كارگر شركت كردند ٣0000نواداد بود كه در آن 

آنها به قدري قدرتمند بودند كه توانستند  1912ال حدود س. دالر افزايش دادند 4/50دستمزد را به 

در الرنس، شهر پارچه بافي ماساچوست، . دو اعتصاب بزرگ الرنس و پاترسون را سازمان دهند

اين كه  به سازمان دادن اين نيرو با توجه. سختي كار ميكردند مهاجر در شرايط كارگرِ ٣0000
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اين اعتصاب از همان ابتدا جنبه . ار سختي بودكارگران به دهها زبان مختلف صحبت ميكردند ك

 ،برعكس. صنعتي جهان هرگز از ايده هاي انقالبي خود عقب ننشست كارگرانِ. شورش به خود گرفت

دولت براي شكستن اين . آنها هميشه تالش كردند آگاهي انقالبي را در ميان كارگران باال ببرند

 .                                                    دند به ميدان آوردميليشيا كه از پليس حمايت ميكر 1500اعتصاب 

  

در جريان اين اعتصاب نيروهاي ميليشياي دولتي و پليس از باتون و زنجير و سرنيزه استفاده كردند تا 

صدها نفر دستگير شدند و بخشي از آنان به جرم جنايت محاكمه . كارگران را بر سر كار بازگردانند

آنها كارفرمايان را . عليرغم اين سركوب شديد، كارگران صنعتي پيروزي بزرگي كسب كردند. ندشد

بهمين خاطر فدراسيون پشم آمريكا مجبور شد . درصد باال ببرند 25%مجبور كردند كه دستمزد ها را 

ينه را اين اعتصاب شوكي به جامعه آمريكا وارد نمود و زم. باال ببرد 8%شهر دستمزد ها را  ٣2در 

  .                              براي سازمان يابي كارگران غيرمتشكل فراهم ساخت

اين مركز ابريشم بافي در نزديك نيويورك . نمونه ديگري است 191٣پاترسون در سال  اعتصابِ 

اين اعتصاب با حمالت شديد كارفرمايان و دولت و كشته شدن و . سنت هاي قوي آنارشيستي داشت

رشد كارگران صنعتي جهان . ي شدن چندين كارگر، پس از ماه ها مقاومت به شكست انجاميدزندان

اتحاديه هاي قدرتمند استراليا و شيلي و كارگران صنعتي آفريقا تحت . فقط به آمريكا محدود نماند

ي عليرغم رشد و قدرت گيري اين اتحاديه يك مساله داخل. تاثير كارگران صنعتي آمريكا شكل گرفتند

لوكال هاي غربي بر اين باور بودند كه اين اتحاديه . مربوط به دموكراسي داخلي مركز اختالف بود

 .                                                                                     بيش از حد تمركز يافته شده است

قطعنامه اي را به تصويب برسانند كه قدرت نمايندگان غربي تالش كرده بودند  1911در كنگره سال 

پس از شكست اين قطعنامه در . هيات مديره اجرايي را محدود سازند و آن را به مناطق منتقل كنند

در كنگره بعدي تمركز . كنگره شكاف بزرگي بين شاخه هاي غربي و شرقي اتحاديه بوجود آمده بود

شرقي تقاضا كردند كه كمپين آزادي بيان تحت اين بار نمايندگان بخش هاي . مجددا طرح گرديد



  

 191٣كنگره . اين امر نمايندگان بخش هاي غربي را به خشم آورد. كنترل هيات مديره اجرايي درآيد

تمركزگراي  بخش غربي با سوسياليستهايِ بيشتر به عنوان اختالف بين آنارشيستهاي غيرتمركز گرايِ

اختالف بين اين دو، دو . اين يك نوع ساده انديشيدن است. بخش هاي شرقي محسوب ميشود

براي بخش هاي شرقي كنگره صنعتي جهان . فرهنگ متفاوت بر اساس شرايط متفاوت بايد ديده شود

ات غرب كه كمتر صنعتي شده بود، با نيروي كار مهاجر روي موضوع. كار اهميت بيشتري داشت محلِ

  .                                 عديده كمپين راه ميانداختند

بنابراين جاي شگفتي . بدون شك، سنديكاليسم غيرتمركزگرايي بود و غيرتمرگزگرايي خواهد ماند

اين بدين معني نيست كه  .لفت نشان دهندنيست كه خيلي ها نسبت به تمركزگرايي مخا

آناركوسنديكاليست ها بايد از قطعنامه هاي زيادي كه از سوي بخش هاي غربي ارائه شد ميبايست 

 هل گرواگر اين امر صورت ميگرفت كارگران صنعتي جهان به كنفدراسيون شل و وِ. حمايت ميكردند

در اين كنگره . ست خوردقطعنامه نمايندگان غربي شك 191٣در كنگره . هاي مستقل تبديل ميشد

. اي مورد تصويب قرار گرفت كه همه انتشارات اتحاديه زير نظر هيات مديره اجرايي درآمدقطعنامه 

  .                                      اين مشاجره تلخ سراسرِ سازمان را عميقا دچار انشقاق نمود

كار مواجه  نيرويِ جر شد و آمريكا با كمبودوسيعي من اقتصاديِ شروع جنگ جهاني اول به فعاليتهايِ

. بيشتري را متشكل ساخت جهان از اين فرصت استفاده كرده و كارگرانِ صنعتيِ كارگرانِ. گرديد

فلز، معادن، راه آهن،  آنها در بخش هايِ عضو داشت كه اكثرِ 150000اين سازمان  191٧ سالِ حدود

انقالبي اين  از اين نقطه به بعد موفقيت و سياستهايِ .جنگل، كشاورزي و كشتيراني متمركز بودند

  .      مستقيم با دولت آمريكا كشاند اتحاديه آن را هرچه بيشتر به درگيريِ

 سركوب دولتي                                                

هاي وارد اعالم نمود كه  .ازهمان ابتدا كارگران صنعتي جهان مخالفت خود را با جنگ اعالم نمودند

اين سازمان هرجا كه توانست به سازماندهي . بهتر است به كشورت خيانت كني تا به طبقه ات
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مقامات دولتي به همه  191٧در سپتامبر سال . جوابِ دولت سركوبِ شديد بود. اعتصاب پرداخت

در حين . ا غارت كردندسازمان حمله بردند و هر چه گيرشان آمد ر ملي، منطقه اي و محليِ دفاترِ

هزاران نفر از اعضاي اين سازمان همراه آنارشيست . حمله به دفاتر اعضاي سازمان را دستگير كردند

دولت تصميم گرفته بود كه . ها و سوسياليست ها دستگير زنداني و بخشي از آنان دپورت شدند

ي آن و دستگيري آنان بعد از كارگران صنعتي جهان را كامال از بين ببرد تا جاييكه حمله به اعضا

رسمي استفاده نمود بلكه از مزدوران و  دولت نه تنها از نيرو هاي سركوبِ. جنگ نيز ادامه يافت

نام  (.فرانك اورت قرباني يكي از اين حمالت بود. مراقبين و جاسوسان خود در اين كار بهره گرفت

هور سازمان جوهيل را به جرم قتل آنها ترانه سراي مش ).واقعي اين شخص وِسلي اوِرست بود

 .دستگير و وي را با اتهام واهي محاكمه و اعدام كردند

 

 

 

 جوهيل

 

قانون فدرال امر وساطت از سوي دولت، . دولت از اتحاديه هاي رفرميست در اين زمينه بهره برد



  

بيست و سه ايالت فعاليت سنديكايي را  1919در سال . به سرعت از حركت دولت استقبال كردند

سركوبِ شديد . كارگران صنعتي جهان عمال موجوديت خود را در خطر ديد. رم جنايي اعالم نمودج

سياتل، حدود سال  عموميِ درگير شدن در اعتصابِ عليرغمِ. اما عالج ناپذير نبود ،دولت جدي بود

طبقه سرمايه دار عليه  در شيلي نيز ترور سفيد. كاهش يافته بود ٣0000تعداد اعضا به  1919

در استراليا تعداد زيادي از فعالين اين سازمان دستگير و در . كارگران صنعتي جهان شروع شده بود

اين امر بار ها . ( بعضي از اينها را به جرمِ واهيِ قتل دستگير و زنداني ساخته بودند. زندان ها بودند

                                                                                                                           .)   درطول تاريخ دركشور هاي مختلف تكرار شده است

  كمونيست ها

اختالفات داخلي موفق به اين كار  ،دولت قادر به انهدام كارگران صنعتي جهان نشد جايي كه سركوبِ

اي تصاحب اين سازمان دامن زده شد كه زخم هاي تلخ مباحث اختالف از سوي كمونيست ها بر. شد

هيات مديره اجرايي تحت نفوذ  سازمان مخالف بخش غربي. باز كرد غيرتمركزگرايي را دوباره

سوم بود كه آن را مسكو  صنعتي به انترناسيونالِ كارگرانِ دولتي براي وابسته كردنِ كمونيست هايِ

منظوراز كمونيست هادراين  . (آنها درخواست اخراج همه اين عناصر از سازمان شدند. هدايت ميكرد

  .)                                  جا همان طرفداران شوروي و لنينيست ها بودند

آنها . ولتي همراه سازندكمونيست ها تالش خود را متمركز كردند تا بخش شرقي سازمان را با ايده د

در . هيات مديره اجرايي براساس استراتژي ايده اتحاد جناح چپ عمل ميكرد. در اين كار موفق نشدند

، يك نفر كمونيست كه تالش ميكرد اتحاديه محلي كارگران بندر فيالدلفيا را بدست 1920سال 

. گر در روسيه متهم ساخت اخلهگيرد، كارگران صنعتي جهان را به باركردن اسلحه براي نيروهاي مد

هايِ محليِ قديمي بود كه كارگران سياه و سفيدپوست را بطور موفقيت آميزي  اين يكي از شاخه

باوجود اين كه بي اساس بودن اين اتهام بعد ها مشخص گرديد ولي كار از كار . سازمان داده بود

اتحاديه . لي را به حالت تعليق درآوردهيات مديره اجرايي فورا فعاليت اين اتحاديه مح. گذشته بود
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فيالدلفيا وفاداري بدون قيد و شرط بوده  بندرِ اتحاديه كارگرانِ تاريخِ "محلي كارگران بندر جواب داد

بعضي از اعضاي ما كشته شدند و صدها نفر از ما براي حفظ ارزش هاي كارگران صنعتي زنداني . است

  ". شده ايم

ه انتشار گزارشاتي در رابطه با سركوب كارگران در روسيه نمودند كه كارگران صنعتي جهان شروع ب

كساني كه مسئول اين كار بودند از سوي . در روزنامه هاي آنارشيست ها در سراسر دنيا ظاهر شد

اختالف اوج خود را در . كمونيست هاي درون سازمان به عنوان خائنين به انقالب محكوم گرديدند

  .ه در آن جنگ بين تمركزگرايان و غيرتمركزگرايان درگرفتنشان داد ك 1924كنگره 

را مطرح ساختند و از كنگره خواستند هيات مديره اجرايي لغو  "برنامه فوريت"طرفداران غيرتمركز 

در همان حال، طرفدراران مركزيت خواهان كنترل بيشتر  هيات مديره اجرايي در سطح . شود

. كمونيستها فضا را خرابتر كردند و كنگره با قاطعيت به انشعاب ختم گرديد. منطقه اي شدند

ره صنعتي جهان دفتر خود را در يوتا و طرفداران تمركز دفتر خود را در شيكاگو مستقر كنگ

هرچند كارگران مستقر در دفتر شيكاگو اعتصابات مهمي در معدن ذغال سنگ كلرادو . كردند

اينها پيشرفت موقتي و در عين حال  ،سازمان دادند 19٣0و كنتاكي در سال  192٧در سال 

كارگران صنعتي جهان متواضعانه شروع كرد و طي . صنعتي جهان بودكاهش نفوذ كارگران 

. چند سال قادر شد پايه هاي قدرتمندترين دولت و مركز سرمايه داري را در آمريكا تكان دهد

در اين حركت، اين اتحاديه، ايده هاي آناركوسنديكاليستي را از اروپا گرفت و آن را در شرايط 

  .خاص آمريكا به كار بست

 نقاط قوت و ضعف

متاسفانه، در يك . بزرگترين و تنها نقطه قوت كارگران صنعتي جهان تاكيد آن بر فرهنگ انقالبي بود

غلبه برضعف  .فرصت نسبتا كوتاه اين نقطه قوت بوسيله سركوب دولتي و ضعف داخلي شكست خورد

ل اتحاديه در همه اين ضعف حاصل اتحاد تمركزگرايان  و طرفداران استقال. داخلي امكان داشت



  

هاي انقالبي اين  اين نقطه ضعف از سوي كمونيست هاي فرصت طلب عليه سياست. عرصه ها بود

بطور خالصه، قدرت اوليه اين سازمان اهداف و تاكتيك هاي اقتصادي و ..  سازمان به كار گرفته شد

بدست بگيرند و  حزبي تالش كردند آن را سياسيِ فرصت طلبانِ.  بي تفاوتي به امر سياست بود

 .سياست هاي عميقا انقالبي سازمان را تضعيف سازند

هاي آتي كارگران در آمريكا  ما براي ارائه اطالعات بيشتر در رابطه با تأثيرات اين تشكل در حركت

 .گيري آن و حوادث تاريخي مربوط به آن را بازگويي ميكنيم شكل

 اولين روز كنگره

 1905ژوئن  2٧سه شنبه، 

 حنشست صب

برگزار شده  1905كنگره بنا به فراخوان كنفرانس شيكاگو كه در روزهاي دوم، سوم و چهارم ژانويه  

هي وود با سخنان زير . كنگره از سوي ويليام دي. صبح شروع ميكند 10بود نشست خود را ساعت 

 :آغاز شد

كدام از نمايندگاني من شروع اين كنگره را با حس مسئوليتي كه بر عهده من و هر : همقطاران كارگر

ما اينجا . اين كنگره قاره اي طبقه كارگر است. كه اينجا گرد آمده اند گذاشته شده است اعالم ميكنم

گرد آمده ايم تا كارگران اين كشور را در يك جنبش كارگري متحد سازيم كه هدف آن آزاد ساختن 

امروز سازماني براي اين هدف  )كف زدن حضار.( طبقه كارگر از زير يوغ بردگي سرمايه داري است

هدف . وجود ندارد، به نظر ميرسد سازماني براي هدفي كه امروز ما دور هم جمع شده ايم وجود ندارد

زندگي، كنترل بر  اقتصادي ، منبعِ اين سازمان اين خواهد بود كه طبقه كارگر را در راس قدرت

فدراسيون كار آمريكا كه ) . كف زدن حضار.( سروران سرمايه دار قرار دهد بدونِ ماشين توليد و توزيعِ

سازمان . به خود اجازه ميدهد خود را جنبش كارگري اين كشور بنامد، جنبش طبقه كارگر نيست



169 

هايي وجود دارند كه به صورت شل و ول به فدراسيون كار آمريكا وابسته اند، در اساسنامه داخلي آنها 

اس وظيفه نسبت به رنگين پوستان ممنوع است، اساسنامه آنها اقدام نسبت به خارجي اقدام يا احس

آنچه ما ميخواهيم ايجاد يك سازمان كارگري است كه در هاي خود را رو به . ها را ممنوع ميسازد

سترگي است كه  اين كارِ. كند باز كندميهركسي كه زندگي خود را از طريق ماهيچه و يا مغز تامين 

ن كنگره تكميل ميشود و هركدام از شما بايد مسئوليتي را كه در اين زمينه بر عهده شما ميافتد  در اي

 .تشخيص دهيد

اقتصادي و سرمايه داران بفهمند كه شما سازمان يافته ايد تا اداره صنعت را در  زماني كه موسسات

آنها تا آنجا كه به . ر خواهند داددستان كساني قرار دهيد كه كار ميكنند، شما را مورد آزار و اذيت قرا

همچنين به .  د دادرحمي قرارخواهنحرمتي و بيشما را در معرض بي ،شان خطور ميدهندمخيله 

آنها به شما و ساير كارگران خواهند . كارگر نيز با شما به مقابله برخواهند خاست اصطالح رهبران

ميخواهم به شما بگويم كسي كه ). حضاركف زدن . ( منفعت سرمايه دار و كارگر يكي است :گفت

و ) فوت كرد 1915سرمايه دار مشهور آمريكايي كه در سال  (پاري. ام.چنين ادعايي ميكند از دي

آمريكايي يهودي تبار و رئيس فراكسيون حزب  - مايه دار و سياستمدار آلمانيسر( آگوست بلمونت

هر كس كه به اندازه سرسوزني صداقت . دشمن تر است) 1860دموكرات آمريكا در پارلمان در سال 

داشته باشد اين را تشخيص ميدهد كه بين دو طبقه يك مبارزه دايمي وجود دارد و اين سازمان بر 

در چشم انداز اين سازمان هيچ گونه سازش و تسليمي . اساس مبارزه طبقاتي ايجاد و شكل ميگيرد

خود  زحمت محصولِ كاملِ ان اين كشور ارزشِتنها هدف اين سازمان اين است كه كارگر. وجود ندارد

 .منشي اصول موقتي مربوط به كنگره را قرائت خواهد كرد). كف زدن حضار.(را بدست آورند

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Mattick  



  

با اسپانسوري كلوپ سوسياليستي فدراسيون محلي آلماني زبان و گروههاي ورزشي،  19٣1در سال 

پال ماتيك اديتوري روزنامه آلماني زبان كارگر شيكاگو را كه زماني آگوست اشپايز و جوزف دتسكين 

را  19٣1شماره به صورت ماهانه بين فوريه و دسامبر  10ماتيك . آن را اداه ميكردند بر عهده گرفت

اين نشريه قادر نشد به اندازه كافي . شار داد كه اغلب مقاالت آن را خود برشته تحرير درآوردانت

پال ماتيك براي مدتي به كارگران . خواننده كسب كند و نهايتا در آخر سال به عمر خود پايان داد

وي اين درآن زمان روزهاي موفقيت و پيشر. صنعتي جهان پيوست، تنها اتحاديه انقالبي در آمريكا

در . تنها حركت كارگران بيكار براي مدتي اين اتحاديه را سرپا نگهداشت. اتحاديه سپري شده بود

، پال ماتيك برنامه اي براي اين اتحاديه نوشت كه بيشتر براساس تئوري گروسمن متكي 19٣٣سال 

دوستان وي از  ، پال ماتيك و تعدادي از19٣4در سال . اين كار موجب تقويت اين اتحاديه نشد. بود

كارگران صنعتي جهان و افرادي كه از حزب پرولتري لنينيست اخراج شده بودند حزب كارگران 

اين گروه رابطه نزديكي با .. متحد را بوجود آوردند كه بعد گروه كمونيست هاي شورايي ناميده شدند

ه مكاتبه شوراي هلندي در اروپا را حفظ كردند و مجل -گروه هاي كوچك كمونيستهاي چپ آلماني

 كشور هاي مختلف دنيا  در اين مجله مباحث آن دوره از اروپا و آمريكا و. بين المللي را انتشار دادند

 .به بحث گذاشته شد

 گاهنامه كارگران صنعتي جهان 

سال  95اين قسمت از اطالعات از نوشته اي توسط مايكل هارگيس گرفته شده است كه تحت عنوان 

ما . آمده است 28و  2٧عتي انقالبي كه در آناركوسنديكاليست ريويو در شماره هاي اتحاديه گرايي صن

 .در اينجا مهمترين رويداد هاي مربوط به اين سازمان را انتخاب كرده ايم

1911 
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ر كاليفرنيا  ميپيوندند اعضاي كارگران صنعتي جهان به شورشيان مكزيكي د 1911در نيمه سال 

نيروهاي نظامي آمريكا براي . كوتاهي كمون كاليفرنياي سفلي را اعالم ميكنند و به مدت

كارگران صنعتي جهان براي آزاد ساختن زندانيان . عمل ميشوند درهم شكستن شورشيان وارد

اين اعتصاب توسط ارتش آمريكا سركوب . سياسي در تامپيكو اعالم اعتصاب عمومي ميكنند

  .ميشود

 1912سال 

ماساچوست دست به اعتصاب زدند و از رهبري كارگران صنعتي  كارگر نساجي در الرنسِ 25000

در جريان اين اعتصاب دو تن از رهبران كارگران صنعتي جهان . جهان تقاضاي كمك كردند

آنها را به جرم واهي كشتن يك كارگر زن . به نام جوزف اتور و گيووانيتي دستگير شدند

يززا دستگير كردنداعتصابي به نام آنا لو پ . 

 كارگران صنعتي جهان يك. اعتصاب كارگران ساختماني راه آهن عليه خطوط شمالي و ترانك

.مايل در درفاع از اعتصاب ايجاد كردند 1609صف طوالني به  طول   

در . لوس آنجلس دست به اعتصاب زدند يكارگران چوب بري متعلق به كارگران صنعتي در گرابوي

 .از آنان جان خود را از دست دادند رگر دستگير و سه تن اك 58اين اعتصاب 

191٣ 

 در جريان . كارگران كشاورزي عليه شركت دورست رانچ در كاليفرنيا دست به اعتصاب زدند

دو تن از سازمان دهندگان كارگران صنعتي جهان به . اين اعتصاب چهار كارگر كشته شدند

.زندان محكوم شدندسال  15نام هاي فورد و سور دستگير و به    

 

1915 



  

.جوهيل سازمانده كارگران صنعتي جهان از سوي كارفرمايان مس در يوتا به دار آويخته شد . 

1916 

اتحاديه چوب بري متعلق به كارگران صنعتي جهان منحل ميشود و همه اعضاي آن در ليست 

  سياه قرا ميگيرند

  واشنگتن و اعضاي كارگران صنعتي در درگيري بين مزدوران سرمايه داران و پليس محلي

از سوي نيرو هاي . نفر زخمي شدند 25عضو اتحاديه اين اتحاديه كشته شدند و  12جهان 

 پس از سركوب. ين ده نفر زخمي شدندسركوبگر نيز دو پليس كشته شده و حدود چند

س از در اين درگيري رئيس پلي. نفر از كارگران را دستگير كردند 75كارگران دولت تعداد 

 ..اعضاي كارگران صنعتي جواب دادند ما همه رهبر هستيم. ما كيستيد رهبر شكارگران پرس

 .كنگره كارگران صنعتي جهان قطعنامه ضدجنگ را تصويب ميكند

191٧ 

پليس محاصره شده و به  200كارگران معدن مس از سوي  1200، 1917ژوئيه سال  12روز 

در آن . و تبعيد ميكندها را  بدون آب و غذا به نيومكزيكپليس آن. س ها ميشوندوزور سوار اتوب

ظاهرا دادگاه  ،بعد از شكايت كارگران. زمان براي چند روزي كسي از اين موضوع مطلع نميشود

  .اين امر را غيرقانوني اعالم ميكند اما كسي مورد بازخواست قرار نميگيرد

 از سوي مزدوران سرمايه دستگير و  فرانك مشهور به فرانك كوچولو سازمانده كارگران صنعتي

 .لينچ ميشود

 اعضاي كارگران صنعتي استراليا به جرم خيانت به كشور محاكمه ميشوند 

  عضو اين تشكل  165مزدوران دولت مركزي به دفاتر كارگران صنعتي جهان حمله ميبرند و

 .را دستگير ميكنند
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1918 

 100  از . ه شدنددر شيكاگو محاكم "وسيجاس"به جرم تن از اعضاي كارگران صنعتي جهان

 5نفر به  33سال زندان و  35نفر به  10سال زندان و 20 نفر به 15بين محاكمه شده گان 

 .نفر به يكسال و بقيه به زندان هاي كوتاه مدت محكوم كردند 12سال زندان و 

 

1919 

 اعتصاب عمومي در سياتل، بات، تولدو و وينيپيك 

 

  اعضاي . كارگران صنعتي در سنترالياي واشنگتن حمله ميكنندافراد اجير شده به دفتر

در جريان اين حمله وسلي اورست يكي از اعضاي . اتحاديه در مقابل آنان به مقاومت ميپردازند

نفر ديگر كه از دفتر دفاع ميكردند به جرم توطئه روانه  8. اين اتحاديه شكنجه و كشته ميشود

 .زندان ميشوند

نفر كارگر عضو كارگران صنعتي جهان به جرم تبليغات عليه  200سكرمنتو، محاكمات ويچيتا و 

  .جنگ و خرابكاري محاكمه شدند

 

. 

1920 

هزاران نفر از اعضا و به ويژه كارگران فعال مهاجر و آنارشيست ها و كمونيست ها دستگير و 

.دپورت شدند  



  

در . يي دست به اعتصاب زدندكارگران صنعتي جهان در شيلي براي جلوگيري از صادرات مواد غذا

دولت با دستگيري هاي وسيع و ايجاد رعب و وحشت . آن سال قحطي بر كشور حكمفرما بود

.در كشور تالش نمود كارگران صنعتي جهان را نابود سازد . 

فعاليت اتحاديه  ،در اين سال كه هيئت مديره اين اتحاديه تحت كنترل كمونيست ها بود

آنها اين اتحاديه محلي را متهم به اين . كشتيراني در فيالدلفيا را به حالت تعليق درآورد

بعد از چند ماه دروغ . ساخته بودند كه آنها به ژنرال سفيد روس به نام رانگلر اسلحه فرستادند

 .بودن ادعاي هيئت مديره آشكار گرديد

1921 

  صنعتي جهان در كنگره اتحاديه هاي كارگري سرخ حضور تعدادي از نمايندگان كارگران

 .اين تشكل دست ساز مسكو خودداري نمودندآنها از پيوستن به . يافتند

 46 تن از آنان به  8بيل هي وود و . نفر از متهمين به توطئه با سپردن وثيقه آزاد ميشوند

 .ميكنند رروسيه فرا

 كارگران دست به يك . د حمله قرا ميگيرددر شهر تامپيكوي مكزيك دفتر اين اتحاديه مور

 .براثر عقب نشيني دولت دفتر اتحاديه مجددا باز ميشود. صاب عمومي ميزنندتاع

 .دفتر اتحاديه محلي فيالدلفيا دوباره به كار خود ميپردازد

. 

1924 

 .در اين سال مخالفت بين طرفداران تمركز و غيرتمركز سبب انشعاب در اتحاديه گرديد

 .به دفتر اتحاديه در سان پدرو حمله ميكنند و آن را منهدم ميسازند سرمايه داران اوباشِ

192٧ 
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در كلرادو اعضاي كارگران صنعتي براي دفاع از آنها دست به . ساكو و ونزتي به قتل ميرسند

 .ساكو و ونزتي در بوستون به دار آويخته شدند. اعتصاب ميزنند

  بيا پليس بر روي كارگران آتش گشود كه در جريان آندر اعتصاب كارگران ذغال سنگ در كلم

 .معدنچي كشته و ده ها نفر زخمي شدند 6

1928 

پليس به دفتر اتحاديه در كلرادو حمله برد و دو تن از اعضاي كارگران صنعتي جهان را به قتل 

 .رساند

1929 

 

 .بحران بزرگ شروع ميشود، بازار بورس سقوط ميكند

 تا كنون - 19٣0

بخش هاي بسيار كوچكي از سازمان تا . ن صنعتي جهان هرگز بطور كلي در آمريكا منهدم نشدكارگرا

به زبان  19٧٧كارگران صنعتي جهان تا سال ،در يكي از شهر هاي كوچك آمريكا . دهه ها باقي ماند

در يكصد سالگي اين سازمان روزنامه   2005در ژانويه سال . فنالندي يك روزنامه منتشر ساختند

سازمان كوچكي شروع به  "!ووبلي ها برگشتند"محلي سكرمنتو در صفحه اول خود اعالم نمود كه 

 .سازمان دادن كارگران صنعتي نمودند

 

19٣6 

كارگران اتحاديه كشتيراني از بار كردن اسلحه براي ارسال به نيروهاي فاشيست فرانكو در اسپانيا 

 .ميكنندامتناع 

ه بين المللي خدمه ها به قتل اتحادي خدمه كشتي جان كين عضو كارگران صنعتي از سوي اوباشِ

 .يدرس



  

 روزنامه انقالب اسپانيابه  كارگران صنعتي جهان به سازمان متحد ليبرتارين ملحق ميشود تا 

 .كمك كند و از كارگران در اسپانيا به دفاع برخيزد

 در عمل مستقيم اديت شده است ته به وسيله ليبكامشاين نو
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