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  :مقدمه

 اخيTر بخصTوص مبTارزاتی نظيTر مقاومTت قهرمانانTه          اخبار اعتصابات در سال   

کارخانTه نسTاجی بهشTهردر مقابTل نيروهTای نظTامی و تظTاهرات مTردم          کTارگران 

 بياد مقدمه ای می اندازد که لنين   در پشتيبانی از آن بی اختيار انسان را        بهشهر

بTTر اعالميTTه ای کTTه بمناسTTبت اعتصTTاب کTTارگران نسTTاجی در روسTTيه پخTTش شTTد،  

  :نوشت

.....  نTTوامبر بايTTد بTTرای همTTه مTTا روزهTTای فرامTTوش نشTTدنی باشTTند       ٧ و ٦« 

کTTارگران نسTTاجی بTTا مقاومTTت مسTTتحکم خTTود در مقابTTل فشTTار کارفرمايTTان ثابTTت     

هنTوز هTم مردمTانی هسTتند کTه مTی تواننTد منTافع         کردند که در اين لحظات سTخت      

کTTه کارفرمايانTTه  بمثابTTه منTTافع طبقTTه کTTارگرف زنTTده نگاهدارنTTد،   مشTTترک مTTارا،

 هنوز موفق نشTده انTد کTه مTا را بTرای هميشTه تبTديل بTه بردگTان بيچTاره                 محترمًا

پTTس رفقTTا بياييTTد مسTTتحکم و مصTTمم بپTTا خيTTزيم و     . جيTTب هTTای خودشTTان بکننTTد  

 TTا بTTارزه را تTTه   مبTTيم کTTوش نکنTTانيم، و فرامTTر برسTTه آخTTش  فقTTق کوشTTط از طري

  ».مشترک و يکپارچه مان است که می توانيم شرايط خود را بکرسی بنشانيم

  و ماهيTTت واقعTTی رژيTTم  کنTTد   هTTر چTTه جنTTبش کTTارگری بيشTTتر رشTTد      در واقTTع

بر تعداد بيشتری روشن شود، توده ها بيشTتر وبيشTتر ايTن شTعار               سرمايه داری   

مستحکم ومصمم مبارزه را تا بTه آخTر         « ملموس حس خواهند کرد    لنين را بطور  

هTTر چTTه جنTTبش کTTارگری بيشTTتر رشTTد کنTTد کTTارگران اهميTTت مبTTارزه      . »برسTTانيم

و چشTTم انTTدازهای رو شTTن تTTر را بيشTTتر و بطTTور      مصTTممانه تTTر و متشTTکل تTTر   

کTه  ی در ميTدان مبTارزه و اعتصTاب، همTان طTور        . ملموس تر حTس خواهنTد کTرد       

شان در جامعه و خصلت     ، بماهيت موقعيت طبقاتی   زير نشان داده  لنين در مقاله    
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طبقاتی جامعه و تمام روبنای سياسی و قضايی آن پی خواهند برد، و بنTابر ايTن                 

نياز به باال رفتن آگاهی سياسی و طبقاتی وباال بTردن تشTکيالت و مبTارزه بTرای              

  .تر می شود خودشان و جنبش انقالبی مبرم

 هTای مTوثری در ايTن راسTتا برداشTته           ود تTاکنون قTدم    کTارگری ايTران خT      جنبش

بدسTTت خTTود گTTرفتن توليTTد و توزيTTع بTTه دسTTت  در مTTوردمطTTرح شTTدن مطالبTTاتی (

 : کTTارگرانات اعتصTTابو  نTTه کشTTميرخارکاکTTارگران در کارخانTTه نسTTاجی بهشTTهر و  

؛ بافنTده در کردسTتان  ؛  گسTتران سTپاهان     فTوالد    ؛بافTت آزادی  ؛  چيTت   جهTان ؛  ملTی  کفش

  و در ) کرمانشTTاهد شTTرکت واحTT ؛  شTTرکت نسTTاجی تجTTارت آب؛ميانTTدو قنTTد؛ بسTTيما چTTو

متمايTل  سTرمايه داری  کرده است و الجرم با حاد شدن رشد          های اخير رشد   سال

بر بنTا . ، در آينTده رشTد بيشTتری خواهTد کTرد           آنو تضادهای   به دول امپرياليستی    

اد جTTT ايايTTTن مسTTTاله رابطTTTه بTTTين پيشTTTروی کTTTارگری و طبقTTTه کTTTارگر در راسTTTتای 

   . روزبروز مبرم تر می شودمستقل کارگریالت تشک

د بسياری ديگر از مقاالت لنTين از ايTن نظTر اهميTت دارد کTه بTا                  نمقاله زير مان  

روشTTن از پروسTTه هTTای ملوکTTولی کTTه باعTTث ايجTTاد      تجزيTTه و تحليTTل ملمTTوس و 

هTTا بTTر آگTTاهی طبقTTاتی کTTارگران و اهميTTت و مرتبTTه     ناعتصTTاب مTTی شTTود واثTTر آ  

ئوريTTک وتحليلTTی بTTرای ش انقالبTTی طبقTTه کTTارگر يTTک زمينTTه تت در جنTTباعتصTTابا

  . فراهم می سازدرا تبليغ در ميان کارگران 

  

  ١٣٨٢ ارديبهشت ١١
   http://www.kargar.org/nashriat.htm نشر کارگری سوسياليستی

     Tار در کنTتين بTه نخسTن ترجمTماره  دوکايTت  ، ٣او شTريه سوسياليسTی،   نشTTای انقالبT١٣٥٤ه ،

  انتشار يافت
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*************  

  

. ها پيTدا کنTيم   در مرتبه اول بايد توضيحی برای وقوع وانتشار يافتن اعتصاب     

گزارشTات   هايی را، چه از تجربيات شخصی خTود و چTه از        هر کس که اعتصاب   

فTت مTی شTود کTه هرجTا کTه             ملت يTا روزنامTه هTا، بخTاطر بيTاورد فTوراً            ، و ديگران

هTا   کارخانه های بزرگ برپا شTده و بTر شTماره شTان افTزوده مTی شTود اعتصTاب             

بندرت ممکن است که حتTی يTک کارخانTه بTزرگ           . و بسط می يابد    اتفاق می افتد  

کTارگر دارنTد پيTدا    ) ودر برخTی مTوارد هزارهTا   ( از ميان کارخانه هايی کTه صTدها       

زمانی که تعداد کارخانه هTای بTزرگ      .  باشد کرد که در آن اعتصاب اتفاق نيفتاده      

ولTTی از زمTTانی کTTه  . هTTا نيTTز کTTم بودنTTد  در روسTTيه معTTدود بودنTTد تعTTداد اعتصTTاب 

دهTات   چTه در شTهرهای و      کارخانه های بزرگ چTه در محTالت صTنعتی قTديمی و            

  .ها هم زياد تر شده اند نوين شروع به زياد شدن کردند، تعداد اعتصاب

ه انه های عمده هميشه منجر به اعتصاب می شود؟ بT     چه دليلی توليد کارخ   ه  ب

ايTTTن دليTTTل اسTTTت کTTTه سTTTرمايه داری ناچTTTار بايTTTد بTTTه مبTTTارزه کTTTارگران برعليTTTه    

     Tد بTارا       ه کارفرمايان منجر شود ووقتی توليTارزه ناچTن مبTت ايTده اسTورت عمTص

  .دهيم می اين را توضيح. صورت اعتصاب به خود می گيرد

  TTت کTTامی اسTTام آن نظTTرمايه داری نTTس TTا، وسTTه هTTين، کارخانTTائل و ه در آن زم

کTه  ی از مالکين وسرمايه داران مTی باشTد، در حTال      متعلق به تعداد کمی     .... غيره

        سTTTاقط از هسTTتی هسTTTتند يTTTا دارای مايملTTTک بسTTTيار کمTTTی  تTTوده مTTTردم يTTTا اصTTTالً 

  .صورت کارگر کرايه بدهنده می باشند و مجبورند خود را ب

   TTه هTTا و کارخانTTين هTTاحبان زمTTی ک  صTTه مTTارگران را کرايTTا ک  TTا را بTTد وآنهTTه نن

 اجناسی که بعTداً : ارندواميد ، ازچه نوع فرقی نمی کند، وساختن اجناس مختلف 
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  Tازار بTانند  ه در بTTی رسTروش مTف . Tه      ه بTTا بTه هTاحبان کارخانTه صTTزدی کTالوه مTع

نميTر   کارگران می دهند آنقدری است که فقط بTرای ادامTه يTک زنTدگانی بخTور و                 

و خانواده شان کفايت می کند در صTورتی کTه آنچTه کTه کTارگران              برای خودشان   

  TTد، بTTی کننTTد مTTدار توليTTن مقTTر ايTTازاد بTTه م TTود، بTTورت سTTه دار ه صTTب کارخانTTجي

، تTTوده مTTردم کTTارگران  بنTTابر ايTTن، تحTTت نظTTام سTTرمايه داری .سTTرازير مTTی شTTود

، ن کTارنمی کننTد بلکTه بخTاطر دسTتمزد          آنها برای خودشا   مزدور ديگران هستند،  

TTد  بTTی کننTTار مTTان کTTه    . رای کارفرمايTTان هميشTTه کارفرمايTTت کTTل اسTTه عقTTرين بTTق

 کوشTTش در کTTم کTTردن دسTTتمزد دارنTTد؛ هTTر چTTه بTTه کTTارگران کمتTTر بدهنTTد سTTود       

کTارگران سTعی مTی کننTد کTه بيشTترين دسTتمزد ممکTن را                  .اسTت  خودشان بيشتر 

نTد، در  سTالم تهيTه کن   نواده اشان غTذای کTافی و       برای خا  بدست بياورند تا بتوانند   

. و مانند بقيه مردم لبTاس بپوشTند نTه بسTان گTدايان      خانه های خوب زندگی کنند،   

سTر دسTتمزد جريTان دارد؛        کارفرمTا بTر    بنابر ايTن دائمTا دعTوائی بTين کTارگران و           

بنابر  کند وی کارفرما آزادست و کارگری را که بنظرش  مناسب تر بيايد اجير م            

هTم در انتخTاب کارفرمTا ی خTودش           ارگرکT . اين دنبال ارزان ترين کارگر می رود      

آزاد است وبنابر اين دنبال گران ترين کس می گTردد؛ يعنTی آنکTه بيشTترين مTزد             

 در شهر کار کند، چه خود را به مالTک کرايTه دهTد و    يک کارگر، چه. را بپردازد 

، او يTا يTک صTاحب کارخانTه      مقاطعه کTار و    يا يک  و به يک دهقان ثروتمند،   چه  

ولTی آيTا    .بTا او بTر سTر دسTتمزد دعTوا دارد        رفرما طرف است و   هميشه با يک کا   

برای يک کارگر تنها امکان دارد که بTه تنهTايی مبTارزه کنTد؟ تعTداد افTراد کTارگر             

سTوی  ه دهقانTان در حTال خانTه خTراب شTدن هسTتند واز ده بT        : رو به ازدياد است   

ل بکTار  مالکTين وصTاحبان کارخانTه هTا در حTا      . شهر و کارخانه ها فرار مTی کننTد        

. انداختن ماشين آالتی هستند که کارگران را از شغل هايشTان محTروم مTی سTازد                 
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. تعداد روزافزونی بيکار ودر دهTات بTيش از پTيش گTدا پيTدا مTی شTود           در شهرها 

برای هر کارگر ديگردارد غيرممکن می شود کTه بTه تنهTايی بTا کارفرمTا مبTارزه         

 ه کTTم کTTردن دسTTتمزدها يTTا بTT اگTTر کTTارگر تقاضTTای دسTTتمزد مناسTTبی بکنTTد و  . کنTTد

و اضTافه خواهTد کTرد کTه دم        !بيTرون : او خواهTد گفTت    ه  کارفرما ب رضايت ندهد،   

دروازه تعTTداد زيTTادی مTTردم گرسTTنه وجTTود دارنTTد کTTه بTTا خوشTTحالی حاضTTرند بTTا      

  .دستمزد کم کار کنند

وقتی که مردم تا حTدی بيچTاره شTده باشTند کTه هميشTه تعTداد زيTادی بيکTار در            

هTای   کTه صTاحبان کارخانTه هTا ثTروت      ی  وجود داشته باشد وجTائ    و دهات    شهرها

  خTTرده مTTالکين توسTTط ميليونرهTTا از ميTTدان بTTدر   هTTم انبTTار مTTی کننTTد وی کTTالن رو

می شوند، آنوقت برای سرمايه دار ممکن می شود که کارگر را بکلی خرد کند،     

 ًالمTث . وار بکشTد  فرزندانش هTم همچنTين، تTا حTد مTرگ کTار بTرده               زن و  از او، و  

اگTTر نگTTاهی بTTه مشTTاغلی کTTه در آنهTTا کTTارگران موفTTق بTTه جلTTب حمايTTت قTTانون از  

خودشTان نشTده انTد و نمTی تواننTد در مقابTل سTرمايه داران مقاومTت نشTان دهنTد           

و حسTاب طTوالنی را، کTه گTاهی سTر از       خTارج از حTد    بيفکنيم، مدت کTار روزانTه     

 ساله را خواهيم    ٦يا   ٥ زند، مالحظه خواهيم کرد، کودکان      ی   ساعت م  ١٧-١٩

  يک نسTل از کTارگران دائمTاً   شان است، ديد که فشار کارشان بيشتر از حد طاقت   

کTارگرانی کTه در   : مثTال . گرسنه را خواهيم ديد که بتدريج از گرسنگی می ميرند    

عالوه هر کارگری می تواند ه ب. کنندی خانه خودشان برای سرمايه داران کار م      

حتTی در رژيTم هTای بTرده داری و        ! را بخاطر بيTاورد   تعداد زيادی از اين مثال ها       

گTTاه سTTتم کشTTيدگی زحمتکشTTان بTTه دهشTTتناکی سTTتم کشTTيدگی      فئTTودالی هTTم هTTيچ 

، وقتی که آنها نتوانند مقاومت نشTان دهنTد       کارگران در رژيم های سرمايه داری     
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بخTTTواهی کارفرمايTTTان را محTTTدود کنTTTد    يTTTا از حمايTTTت قTTTوانينی کTTTه اعمTTTال دل   و

  . نبوده استبرخوردارشوند،

بنابر اين کارگران بTرای اينکTه از بTی مقTدار شTدن خودشTان تTا چنTين حTدودی              

از آنجا که می بيننTد  . يوسانه ای را شروع می کنندأم جلوگيری کنند يک مبارزه  

سTتم   اسTت و  بی قTدرت   شان به تنهايی در مقابل سرمايه داری کامالً        که هر کدام  

 TTی کنTTان مTTابود کردنشTTه نTTد بTTرمايه تهديTTی در   .دسTTته جمعTTان دسTTه طغيTTروع بTTش

در ابتTTدا . اعتصTTابات کTTارگری شTTروع مTTی شTTوند   . مقابTTل کارفرمايTTان مTTی کننTTد   

اعمTال خودشTان   اهTداف  کارگران غالبا نمی دانند کTه چTه مTی خواهنTد، چTون بTه               

      يTTا کارخانTTه هTTا را خTTراب    هTTا را خTTرد مTTی کننTTد و   تنهTTا ماشTTين . آگTTاهی ندارنTTد  

نTTد خشTTم خTTود را بTTه صTTاحب کارخانTTه هTTا نشTTان بدهنTTد؛ فقTTط مTTی خواه. مTTی کننTTد

نيروی دسTته جمعTی خTود را امتحTان مTی کننTد تTا بلکTه بتواننTد از يTک وضTعيت                     

شTTان اينقTTدر   غيرقابTTل تحمTTل خTTارج بشTTوند؛ بTTدون اينکTTه بفهمنTTد چTTرا موقعيTTت    

کشTورها خشTم کTارگران در     در تمTا م  .برای چه بايد تالش کننTد      نوميدانه است و  

پلTيس و کارخانTه دارهTای روسTيه بTه      . يان های منفرد بخTود گرفTت  اول شکل طغ  

هTای منفTرد ازيTک طTرف         درتمام کشورها اين طغيان   . می گويند » شورش« آنها

از طTرف ديگTر بTه مبTارزه همTه جانبTه        بيش صلح آميز و   های کم و   به اعتصاب 

  .برای آزادی خودش منجر شده طبقه کارگر

   برای مبارزه طبقه کارگر چيست؟)يا وقفه در کار(ها  اهميت اعتصاب

اعتصاب داشته برای اينکه به اين جواب بدهيم بايد اول تصوير کامل تری از             

توسط قراردادی بين کارگر و کارفرمTا        همانطور که ديديم،   ،مزد کارگران . باشيم

 بی قTدرت باشTد، واضTح        تعيين می شود و اگر تحت شرايطی کارگر منفرد کامالً         

 شان بطور دسته جمعی مبارزه کننTد و ی ايد برای خواست هااست که کارگران ب  
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 را پTTائين بيTTاورد و يTTا بTTرای بدسTTت   بTTرای جلTTوگيری از اينکTTه کارفرمTTا مTTزد هTTا  

ايTن يTک واقعيTت اسTت     .سازمان دهندهايی  جبورند اعتصاب مآوردن مزد بيشتر    

همTه جTTا، در  . کTه در هTر کشTTور سTرمايه داری اعتصTTابات کTارگری وجTود دارنTTد     

کشTTورهای اروپTTايی وآمريکTTايی، کTTارگران وقتTTی کTTه متحTTد نيسTTتند خTTود را  تمTTام 

صTTورت دسTTته جمعTTی مTTی تواننTTد در مقابTTل   ه فقTTط بTT زبTTون احسTTاس مTTی کننTTد و 

اعتصTاب، بTا   بTه  يا بTا تهديTد    عتصاب کردن ويا با ا. رفرما مقاومت نشان دهند  کا

شTونده   ع يTد افTزون  ايه داری و بTاز شTدن کارخانTه ای بTزرگ، و خلT           تکامل سTرم  

زرگ، احتيTTاج بTTه مقاومTTت دسTTته  سTTرمايه داران توسTTط سTTرمايه داران بTT خTTرده 

           Tاد مTت   ی جمعی کارگران بيشترو بيشتر می شود، چرا که بيکاری زيTود، رقابTش

سرمايه داران، که سعی می کند اجناس خود  را به نازل ترين قيمت توليد کننTد،     

ن هرچTه کمتTر دسTتمزد     کTارگرا بايTد بTه  ی کTه بTه ايTن منظTور مT      (بيشتر می شTود   

وقتTی  . بحران ها ملتهب تر می شوند       و نوسانات صنعتی محسوس تر و      )بدهند

 بTه  ولی اصTالً  که صنعت شکوفان است، کارخانه داران سودهای کالنی می برند        

ران سTعی  ولTی بTا پTيش آمTدن بحT     . فکر شريک کردن کارگران در سود نمی افتند    

در جوامTTع اروپTTايی لTTزوم . بيندازنTTدرا بTTه گTTردن کTTارگران  مTTی کننTTد کTTه ضTTررها

اعتصTTابات در جامعTTه سTTرمايه داری تTTا حTTد توسTTط هرکسTTی شTTناخته شTTده  کTTه       

فقTط در روسTيه اسTت    . منTع نمTی کننTد      قوانين اين کشورها تشکيل اعتصTابات را      

  .وز اعمال می شوندکه قوانين وحشيانه بر ضد اعتصابات هن

امعTه سTرمايه داری انTد    در هر صورت اعتصابات کTه ناشTی از خTود طبيعTت ج     

روبTرو بTودن   . ضد اين نظام جامعه خبر می دهند   از آغاز مبارزه طبقه کارگر بر     

ولTی  . سرمايه داران بTا کTارگران منفTرد و بTی چيTز يعنTی بردگTی مطلTق کTارگران             

هTيچ ثروتTی   . وقتی اين کارگران بی چيز با هم متحد شوند اوضاع تغيير می کنTد             
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نی پيTدا کنTد   انمی خTورد مگTر اينکTه او بتوانTد کTارگر       در دنيا به درد سرمايه دار       

مTTوادی کTTه متعلTTق بTTه   کTTه حاضTTر باشTTند نيTTروی کTTار خTTود را بTTر روی وسTTائل و 

تTا وقتTی کTه کTارگران     . و ثروت تازه ايTی توليTد کنTد        سرمايه داراست صرف کنند   

، بسTان بردگTTان واقعTTی   داران معاملTTه کننTTدناچارنTد بTTه طTور انفTTرادی بTTا سTرمايه   

ه واهنTTد مانTTد کTTه مجبورنTTد بTTرای بدسTTت آوردن يTTک قTTرص نTTان مTTداوم بTT بTTاقی خ

که بايTد تTا ابTد خTدمتکاران کرايTه شTده زبTان بسTته ايTی             .ديگران منفعت برسانند  

ولی وقتی کارگران تقاضاهای خود را به صورت دسته جمعTی بيTان             .باقی بمانند 

 نهTا بTه سTر    هTا نشTوند، بردگTی آ    کنند و حاضر به تسليم شTدن در برابTر خTر پTول             

مTت  شروع می کنند بTه درخواسTت اينکTه زح          تبديل به انسان می شوند؛     می آيد، 

 بلکTه بايTد آنهTايی را    د کردن چند تن پرور باشد،     آنها نبايد فقط در خدمت ثروتمن     

 .هTTای واقعTTی زنTTدگی کننTTد  کTTه مثTTل انسTTان هTTم قTTادر سTTازد کTTه زحمTTت مTTی کشTTند

ه کTTتقاضTTای اين.  مTTی کننTTدکTTارگران شTTروع بTTه پTTيش کشTTيدن تقاضTTای آقTTا شTTدن  

   مالکTTين بTTرای آنهTTا در نظTTر     بايTTد نTTه آنطTTور کTTه سTTرمايه داران و     زنTTدگی آنهTTا 

بنTTابر ايTTن اعتصTTابات  . گرفتTTه انTTد بلکTTه آنطTTور کTTه خودشTTان مTTی خواهنTTد باشTTد   

ن چونکه اعتصاب شروع از بTي  . می کند هميشه سرمايه داران را مملو از ترس        

گری آلمTانی در مTورد طبقTه کTارگر چنTين            يک سرود کار  . رفتن سروری آنهاست  

ها از چرخش بTاز مTی اسTتند، اگTر بTازوان نيرومنTد شTما                تمام چرخ «  :می گويد 

هTTTای  کارخانTTTه هTTTا، زمTTTين: و واقعيTTTت هTTTم همينطTTTور اسTTTت . »آن را اداره کنTTTد

هTTايی در يTTک  همTTه ماننTTد چTTرخ مالکTTين، ماشTTين هTTا، خطTTوط راه آهTTن ، و غيTTره

     کTTه مTTواد مختلفTTی را اسTTتخراج مTTی کنTTد، عمTTل     ماشTTينی-ماشTTين عظTTيم هسTTتند 

کTار  کTارگر  تمام ايTن ماشTين هTا توسTط     . می آورد، و تحويل مقاصد شان می دهد 
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  هTTای معTTدن را اسTTتخراج  گکTTارگری کTTه زمTTين را شTTخم مTTی زنTTد، سTTن. مTTی کننTTد

  .راه آهن می سازد خانه و کارگاه و کاال توليد می کند، می کند،

 کTردن امتنTاع مTی کننTد خطTر بTاز ايسTتادن تمTام ماشTين          وقتی کTارگران از کTار      

يTTاد سTTرمايه دار مTTی انTTدازد کTTه کTTارگران و نTTه آنهTTا   ه هTTر اعتصTTابی بTT. مTTی رود

چTه بلنTدتر    کارگران که دارند حقوق خTود را بTا صTدای هTر             -آقايان واقعی هستند  

 هر اعتصاب به کارگران يادآوری مTی کنTد کTه   . و مطالبه می کند  دارندی  اعالم م 

 بTTر  تصTTابات هTTمبTTه بينيTTد اع. آنTTان تنهTTا نيسTTتند ت وشTTان ناميدانTTه نيسTT موقعيTت 

روی کTارگران کارخانTه هTای مجTاور يTا در        روی خود اعتصاب کنندگان وهTم بTر       

در . ثير شTگرفی دارد  أحول و حوش و يا کارخانه های همان رشته صنعتی چه ت           

 کنTد، بTا کارفرمTا    بدون غرولند کTارش را مTی       اوقات معمولی و صلح آميز کارگر     

در موقTع اعتصTاب    . جروبحث نمی کند، در مورد شرايط خودش هم بحثTی نTدارد           

را بTه   تمTام سواسTتفاده هTا    او خواست های خود را با صدای بلند اعالم می کنTد،  

فقTط   مTدعی حقTوق خTودش مTی شTود، او ديگTر        کارفرما خاطر نشTان مTی سTازد،       

ش اسTت کTه همTراه     اهمکارانمزد خودش نيست بلکه در فکر تمام     و دخو فکر

 انTد و بTدون تTرس از هTيچ محروميتTی، بTرای خTاطر        با او ابزار را زمين گذاشته  

هTای زيTادی     تهTر اعتصTاب متTرادف بTا محروميT         .  کارگران بپا خاسته اند    آرمان

هTای  ی های وحشتناکی کTه فقTط بTا بTدبخت       ، محروميت برای توده زحمتکش است   

 واده های گرسTنه از دسTت دادن دسTتمزد،   خان–دوران جنگ قابل مقايسه هستند      

عليTرغم تمTام   . غالبا توقيف و اخTراج از شTهری کTه خانTه و محTل کارشTان اسTت          

تTTا بTTا   هTTا، کTTارگران بTTه آنهTTايی کTTه همکTTاران خTTود را تTTرک مTTی کننTTد     ايTTن رنTTج

        عليTTTرغم تمTTTام ايTTTن  . کارفرمايTTTان قTTTرارداد ببندنTTTد بTTTا ديTTTده حقTTTارت مTTTی نگرنTTTد  

اعتصاب همراه است، کارگران کارخانه های مجاور از مشTاهده  هائی که با   رنج
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. شTTان در مبTTارزه درگيTTر شTTده انTTد  شTTهامت نTTوينی پيTTدا مTTی کننTTد    ی اينکTTه رفقTTا

ر اينقTTدر تTTاب مTTی آورنTTد قTTاد   مردانTTی کTTه بTTرای خTTم کTTردن پشTTت يTTک بTTورژوا   «

ايTTن گفتTTه يکTTی از  » .ازی را درهTTم بشTTکنندخواهنTTد بTTود کTTه قTTدرت تمTTام بTTورژو 

انگلTس، در مTورد اعتصTابات کTارگران انگليسTی            ران بزرگ سوسياليزم،  آموزگا

  .است

 در تTTا اينکTTه اعتصTTاب فTTورًا غالبTTا کTTافی اسTTت کTTه يTTک کارخانTTه اعتصTTاب کنTTد 

ثير أهTا بTر روحيTه کTارگران تT          چقدر اعتصTاب  . تعداد زيادی کارخانه شروع شود    

 ديگTر بTرده   شTان چگونTه  ی چطور آن کارگرانی را که می بينند رفقا       می گذارد و  

  ثر أفعTال اگTر بTرای مTدتی هTم کTه شTده بTا ثروتمنTدان برابرشTده انTد، متT                       نيستند و 

       فکTTر کTTارگران بTTه شTTدت ه هTTر اعتصTTابی انديشTTه سوسTTياليزم را بTT    ! مTTی سTTازد 

 غالبTاً . انديشه مبارزه تمام طبقه کTارگر بTرای آزادی از سTتم سTرمايه      . می اندازد 

 کارخانه و يTا يTک بخTش از صTنعت و يTا يTک               اتفاق افتاده است که کارگران يک     

 هTيچ چيTزی راجTع بTه سوسTياليزم      شهر قبل از وقوع يک اعتصاب بزرگ تقريباً   

کTرده بودنTد، ولTی بعTد از اعتصTاب      ستند وحتی بندرت راجTع بTه آن فکTر          نمی دان 

 تعTداد بيشTتر و   گروه ها و دسته جات مطالعه خيلی در ميان آنها مرسوم شTده و             

اعتصاب به کارگران مTی آمTوزد        .ان به سوسياليزم گرويده اند    بيشتری از کارگر  

آنهTا  ه بT . که بفهمند که قTدرت کارفرمايTان و قTدرت کTارگران در چTه نهفتTه اسTت           

می آموزد که فقط راجع به کارفرمايان خودشان و يا کTارگران همکTار خودشTان                

  کTارگر را تمTام طبقTه   و فکر نکنند بلکه تمام کارفرمايان، تمام طبقه سرمايه دار    

وقتTی کTه يTک کارخانTه دار کTه از ثمTره زحمTت چنTدين نسTل از                    . بگيرنTد  نظر در

 هTTا انباشTTت کTTرده اسTTت از اضTTافه کTTردن يTTک مبلTTغ جزيTTی بTTر    کTTارگران ميليTTون

يک سTطح  ه  کند که مزدها را ب يا حتی کوشش می    دستمزدها امتناع می ورزد و    
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دهنTد هTزاران خTانواده    اگTر کTارگران مقاومTت نشTان      کمتTری تنTزل دهTد و    هم   باز

گرسنه را بيرون ميريزد، بر کارگران روشن می شود کTه طبقTه سTرمايه دار در              

کارگران تنها می توانند روی خودشTان وعمTل      کل دشمن کل طبقه کارگر است و      

  .متحدشان حساب کنند

غالبا اتفاق می افتد که کارخانه داران حداکثر سعی خTود را مTی کننTد کTه خTود        

  شTTان دهنTTد و کTTارگران را فريTTب دهنTTد و بهTTره کشTTی خTTود را بTTا        را خيرخTTواه ن

    اعتصTTاب همTTواره بTTا   . وعTTده هTTای دروغTTين و خTTرده رشTTوه دادن پنهTTان کننTTد       

آنها گرگTی در لبTاس مTيش اسTت ايTن فريTب را بTا                 » خيرخواه«نشان دادن اينکه    

  .يک ضربت نابود می کند

 سTرمايه داران بلکTه      نTه فقTط بTه ماهيTت        عالوه، اعتصاب چشم کارگران را    ه  ب

 همTانطور کTه کارخانTه داران سTعی     . به ماهيTت دولTت و قTوانين نيTز بTاز مTی کنTد              

نTوکران آنهTا هTم       مTامورين دولTت و     نشTان دهنTد،    می کننTد کTه خTود را خيرخTواه         

، و دولTTت تTTزاری  طمينTTان دهنTTد کTTه تTTزار   کوشTTش مTTی کننTTد کTTه بTTه کTTارگران ا     

 در فکTر کارفرمايTان هسTتند کTه     همانطوری کTه عTدالت اقتضTا مTی کنTد، همانقTدر           

مورين دولت هم کTه تمTاس   أکارگران، کارگر درباره قوانين چيزی نمی داند، با م    

های باالتری دارند، در نتيجTه اغلTب همTه          خصوص با آنهايی که پست    ه  ندارد، ب 

دادستان کل ، بازرس کارخانTه،      . بعد اعتصاب پيش می آيد    . آنها را باور می کند    

کTارگران در   . هTای ارتTش در جلTوی کارخانTه ظTاهر مTی شTوند              پليس وغالبا نيرو  

 مجازنTد کTه گTرد هTم جمTع      کارفرمايTان قانونTاً  : می يابند که قانون را شکسته انTد   

. علنا در مورد راه های پTائين آوردن دسTتمزد هTای کTارگران بحTث کننTد           شوند و 

! ولی کارگران اگر به يک موافقت مشترک برسند جنايتکار محسTوب مTی شTوند             

هTTايی را کTTه  کTTارگران از خانTTه هايشTTان بيTTرون انداختTTه مTTی شTTوند، پلTTيس دکTTان  
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تTTی کTTه رفتTTار حتTTی وقز آنهTTا جTTنس نسTTيه بخرنTTد مTTی بنTTدد کTTارگران مTTی تواننTTد ا

عمل آورده می شTود کTه سTربازان را          ه  يز است کوشش ب   کارگران کامال صلح آم   

ه بTTه حتTTی بTTه سTTربازان دسTTتور داده مTTی شTTود کTT      .ضTTد کTTارگران تحريTTک کنTTد   

ی از پشTت بTه کTارگران در    وقتی که آنها با تيرانTداز  کارگران شليک کنند وهمان  

، کارگران بدون اسلحه را می کشند، خود تزار مراتب قدردانی خTود را  حال فرار 

همTين ترتيTب تTزار از نيروهTای نظTامی  کTه              ه  بT ( به نيروهای نظامی مTی فرسTتد      

 کشTته بودنTد تشTکر     ١٨٩٥ال  کارگران در حال اعتصاب را در ياروسالول در س        

کTTم کTTم بTTر هTTر کTTارگری روشTTن مTTی شTTود کTTه دولTTت تTTزاری بTTدترين دشTTمن   )کTTرد

    چTTرا کTTه از سTTرمايه داران دفTTاع مTTی کنTTد و دسTTت وپTTای کTTارگران را      . آنهاسTTت

کTارگران شTروع مTی کننTد بTه فهميTدن اينکTه قTوانين فقTط بTرای منTافع                 . می بنTدد  

     مورين دولTTت از ايTTن منTTافع محافظTTت    کTTه مTTا  سTTرمايه داران سTTاخته شTTده انTTد،   

می کنند؛ که دهان توده کTارگر را بسTته و بTه او اجTازه نمTی دهنTد کTه احتياجTات            

خود را اعالم کند؛ که طبقه کارگر بايTد بTرای خTودش حTق اعتصTاب کTردن، حTق            

  چTTاپ روزنامTTه کTTارگری، حTTق شTTرکت در مجمTTع ملTTی را کTTه قTTوانين را تصTTويب    

دولTت خTودش بخTوبی    . آنها نظTارت مTی کنTد بدسTت بيTاورد     می کند؛ و بر اجرای    

همين دليTل ايTن چنTين از    ه ب می داند که اعتصاب چشم کارگران را باز می کند و      

برای اينکه اعتصاب هر چه زودتر دفاع شود متوسTل بTه          اعتصاب می ترسند و   

ش بی دليل نبود که يکی از وزرای داخلی آلمان کTه بTد نTامي     . هر کاری می شوند   

رگران آگTTاه شTTهرت يافتTTه بTTود در مقابTTل  هTTا وکTTا  پيگTTرد مسTTتمر سوسياليسTTتدر

در پشTت هTر اعتصTاب اژدهTای انقTالب خوابيTده             «نمايندگان دولت اظهTار داشTت       

طبقTه کTارگر بايTد     هر اعتصابی اين مطلب را که دولTت دشTمن آنهاسTت و          » است

 کTارگران  خود را برای مبارزه برعليه دولTت و بTرای حقTوق مTردم آمTاده کنTد در             
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هTا بTه کTارگران مTی آمTوزد       بنابر ايTن اعتصTاب  . تکامل می دهد و تقويت می کند 

     آنهTا نشTان مTی دهTد کTه آنهTا فقTط وقتTی متحTد باشTند              ه  بT  که بTا هTم متحTد شTوند،        

اعتصTاب بTه کTارگران مTی آمTوزد       .برعليه سرمايه داران مبارزه کننTد    می توانند 

 .يTه حکومTت پليسTی اسTتبدادی فکTر کننTد      علبر عليه تمام کارخانه داران و بر   که  

          Tه سوسياليسTت کTل اسTن دليTاب را       تبه ايTا اعتصTگ  «هTب جنTد  » مکتTی نامنTم .

دشTمنان شTان بTرای آزادی تمTام     بTا   کTه  مکتبی که در آن کTارگران يTاد مTی گيرنTد       

تمام آنهايی که زحمت می کشند، از زيTر يTوغ مTامورين دولTت و سTرمايه        ،مردم

  .جنگ کنند

 وقتTی کTه اعتصTاب در ميTان کTارگران        . خود جنگ نيسTت   » گمکتب جن «ليکن

    گمTTان  )هTTا  از جملTTه برخTTی از سوسياليسTTت  (شTTايع اسTTت، برخTTی از کTTارگران    

صTTندوق  ،هTTا مTTی توانTTد خTTود را فقTTط بTTه اعتصTTاب    مTTی برنTTد کTTه طبقTTه کTTارگر    

ها طبقه کTارگر   که فقط با اعتصاب تن.يا مجامع اعتصاب محدود کند   و اعتصاب،

کسTب   زندگی حاصTل و حتTی آزاديTش را    بهبود قابل توجهی در شرايط  می تواند   

 وقتی که کارگران می بينند که چه قدرتی در اعتصTاب طبقTه کTارگر متحTد و              .کند

بعضی ها فکر می کنند که کافی اسTت کTه    های کوچک وجود دارد حتی اعتصاب 

طبقTTه کTTارگر يTTک اعتصTTاب عمTTومی در سراسTTر کشTTور تشTTکيل دهTTد تTTا اينکTTه       

 ايTن عقيTده  . دولت بگيرند گران هر چه را که می خواهند از سرمايه داران و         کار

انTی کTه جنTبش طبقTه کTارگر در مراحTل اوليTه آن            در کشورهای ديگر هTم در دور      

ايTن عقيTده اشTتباه      . بود و کارگران هنوز خيلی بی تجربTه بودنTد ابTزار شTده بTود               

از آن در مبTارزه  ها يکی از راه هايی هسTتند کTه کTارگران     اعتصاب.محض است 

ولTی تنهTا راه آن نيسTت و اگTر کTارگران      . برای آزادی خودشان استفاده می کننTد      

های ديگر مبارزه نيز معطوف نکننTد، رشTد و موفقيTت هTای       نظر خود را به راه    
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هTTا بخواهنTTد  درسTTت اسTTت کTTه اگTTر اعتصTTاب  . طبقTTه کTTارگر را کنTTد خواهنTTد کTTرد  

مين کTارگران در طTول اعتصTاب    موفقيت آميTز باشTند صTندوق اعتصTاب بTرای تTا         

     معمTTTوال صTTTندوق هTTTای کTTTارگران در ( ايTTTن صTTTندوق هTTTای کTTTارگری  .الزم اسTTTت

تمTTام کشTTورها در )  صTTنعت يTTا صTTنف و يTTا در يTTک کارخانTTه شTTعبه هTTای مختلTTف 

، اين کار بخصوص اشکال دارد چون که پلTيس         برقرارند؛ ولی اينجا، در روسيه    

  Tر مTولی رد آن را بTTبط    دارد، پTا را ضTد    هTTی کنTف مTTارگران را توقيTد، کTی کنTTم .

البتTه کTارگران مTی تواننTد از پلTيس پنهTان کننTد، و طبيعتTا اينگونTه  صTندوق هTا             

خيلی  با ارزش هستند و ما نمی خTواهيم بTه کTارگران نصTيحت کنTيم کTه آنهTا را                    

ولی نبايد تصور شود کTه صTندوق اعتصTاب تTا وقتTی کTه از لحTاظ                 .تدارک نبينند 

تTTا  اسTTت مTTی توانTTد تعTTداد زيTTادی اعانTTه دهنTTده بخTTود جلTTب کنTTد وقTTانونی ممنTTوع 

وقتی کTه عضTويت چنTين تشTکالتی نTاچيز اسTت صTندوق اعتصTابات خيلTی مفيTد                    

 عالوه، حتی در کشور هايی که اتحاديه هTای کTارگری علنTا   ه ب. واقع نخواهد شد  

 مبالغ کالنی در اختيار شTان اسTت، طبقTه کTارگر هنTوز نمTی توانTد               وجود دارند و  

ج و کTولگی در    فقTط الزم اسTت يTک کT    .مبارزه خود را بTه اعتصTاب محTدود کنTد          

       بحTTTران ماننTTTد آنچTTTه کTTTه دارد در روسTTTيه نزديTTTک  ( اوضTTTاع صTTTنعت پيTTTدا شTTTود 

 چTون  ه کارخانه داران، حتی بطور عمدی، ايجاد اعتصاب کننTد    تا اينک ) می شود 

 صTندوق کTارگران را      و وجTوه   .مدتی کار را تعطيل کنند     به نفع آنهاست که برای    

نمTی تواننTTد   ايTTن کTارگران تحTت هTيچ شTرايطی      بنTابر . بTه آخTر صTندوق برسTانند    

   دومTTTًا. اجتماعTTTات اعتصTTTابی محTTTدود کننTTTد    خTTTود را بTTTه عمليTTTات اعتصTTTابی و   

ها فقط وقتی می توانند موفقيت آميTز باشTند کTه کTارگران بتواننTد وقTت             اعتصاب

، وقتTTی کTTه مTTی داننTTد چگونTTTه     مناسTTب بTTرای اعتصTTاب کTTردن را انتخTTاب کننTTد      

 هTا تمTاس دارنTد و     وقتTی کTه بTا سوسياليسTت      تقاضاهای خTود را مطTرح کننTد، و        
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چنTين   هنTوز تعTداد    .می تواننTد توسTط آنهTا اعالميTه و جTزوات بTه دسTت بياورنTد                 

ی زيTاد کTردن تعTداد چنTين     روسيه خيلی کم است و هر کوششی بTرا  کارگرانی در 

 طبقه کارگر به توده های کارگر و آشTنا کTردن    ، برای شناساندن آرمان   کارگرانی

 TTTد بTTTارگر بايTTTه کTTTارزه طبقTTTياليزم و مبTTTا سوسTTTان بTTTوده آنTTTل آورده شTTTن . عمTTTاي    

 و ها و کTارگران آگTاه بايTد انجTام آن را مشTترکاً        ست که سوسياليست  ی ا وظيفه ا 

. عهTده بگيرنTد   ه  اين منظTور بT    ه  با تشکل دادن حزب سوسياليستی طبقه کارگر ب       

ها آموختTه انTد کTه       کارگران تمTام کشTور    ه  طور که ديديم ب   ها همان  اعتصاب سومًا

. بTTرای حقTTوق کTTارگران و بطTTور کلTTی حقTTوق ملTTت، برعليTTه دولTTت مبTTارزه کننTTد    

همTTانطور کTTه گفتTTيم فقTTط يTTک حTTزب سوسياليسTTتی طبقTTه کTTارگر مTTی توانTTد ايTTن      

جTام  مبارزه را با شايع کردن مفTاهيم صTحيحی از دولTت و آرمTان طبقTه کTارگر ان               

هTTا در   راجTTع بTTه اينکTTه چگونTTه اعتصTTاب    در فرصTTت ديگTTری اختصاصTTاً  . دهTTد

روسيه رهبری می شوند و چگونه کTارگران آگTاه بايTد از آن اسTتفاده کننTد بحTث        

هTTا، همTTانطور کTTه  اينجTTا فقTTط الزم اسTTت اشTTاره کنTTيم کTTه اعتصTTاب . خTTواهيم کTTرد

 يTTک  هTTا فقTTط  اعتصTTاب وهسTTتند و نTTه خTTود جنTTگ » يTTک مکتTTب جنTTگ«گفتTTيم 

 کTTارگران بايTTد از . وسTTيله مبTTارزه و فقTTط يTTک جنبTTه جنTTبش طبقTTه کارگرهسTTتند     

، همانطور که عمال در تمTام کشTورها دارنTد           های تک افتاده فراتر رفته     اعتصاب

روند، و به مبارزه ای برای تمTام طبقTه کTارگر بTرای آزادی تمTام کسTانی کTه           ی  م

ه  سوسياليسTTت شTTوند، وقتTTی کTTه تمTTام کTTارگران آگTTا . زحمTTت مTTی کشTTند بپيوندنTTد

کTه آنهTا در سراسTر    ی يعنی وقتTی کTه آنهTا بTرای ايTن آزادی مبTارزه کننTد هنگTام           

کشTTور بTTرای انتشTTار سوسTTياليزم در ميTTان کTTارگران و آمTTوختن تمTTام روش هTTای  

وقتTی کTه آنهTا يTک حTزب سوسياليسTتی        مبارزه برعليه دشمنانشان متحد شوند،   

زادی تمTام کTارگران     از سTتم دولTت و آ       ای آزادی کل مTردم    کارگری بنا کنند که بر    
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 فقط آنوقTت طبقTه کTارگر جTز اساسTی از آن         -از زير يوغ سرمايه مبارزه می کند      

کTارگران را متحTد مTی کنTد و پTرچم        جنبش عظيم کارگری تمام کشورها، که تمام        

  :خ که برآن اين کلمات نوشته شده را می افرازد خواهد شدسر

                                           

  »کارگران تمام کشورها متحد شويد«

  

، جلTTد ١٩٦٤ترجمTTه از مجموعTTه آثTTار لنTTين بزبTTان انگليسTTی، چTTاپ مسTTکو،    

   .٣١٩تا  ٣١٠چهارم، صفحات 

  

  

 

 


