
  

  *جنبش کارگری در آمريکا 
  
  

بر اين » متممی « ] خانم فلورنس کلی ويشنوتسکی[ده ماه از زمانيکه من به خواهش مترجم 
اصله اين ده ماه انقالبی در جامعه آمريکا صورت گرفت که در هر در ف. کتاب نوشتم ، می گذرد

افکار عمومی آمريکا در اين  ١٨٨۶در فوريه . کشور ديگر الاقل ده سال به طول می انجامد
اصوال وجود  –به مفهوم اروپائی آن  –باره وحدت نظر داشت که در آمريکا يک طبقه کارگر 

آنطور که جامعه  –تی ميان کارگران و سرمايه داران و نتيجتًا يک مبارزه طبقا). ١(ندارد 
ياليسم در جمهوری آمريکا غيرممکن می باشد و به اين جهت سوس –اروپائی را زير و رو کرد 

با . نهالی است که از خارج وارد آمريکا شده و قادر نخواهد بود در سرزمين آمريکا ريشه بدواند
وجود اين در همان ايام ، مبارزه طبقاتی در حال نضج، سايه های عظيم خود را بر اعتصابات 

در  کارگران معدن ذغال سنگ پنسيلوانيا و کارگران ساير رشته ها گسترده بود، علی الخصوص
که زمان آن ماه مه تعيين شده بود که ] روزانه[ساعت کار  ٨مورد تدارک برای جنبش بزرگ 
من نشان می دهد که من در آن زمان اين عالمت » متمم « . حقيقتًا هم در ماه مه صورت گرفت

ولی . را به درستی تشخيص داده و جنبش طبقه کارگر را در سطح ملی پيش بينی کرده بودم
کس نمی توانست پيش بينی کند اين بود که جنبش بتواند در يک چنين مدت کوتاهی و آنچه هيچ 

با يک چنين نيروی مقاومت ناپذيری، تجلی نمايد و همچون حريقی در صحرای علف زار 
  .گسترش يابد و جامعه آمريکا را تا ستونهای اصلی آن به لرزه درآورد

اينکه اين موضوع چه وحشت و هراسی در . راين حقيقتی است غيرقابل انکار و مجادله ناپذي
که در تابستان  –ميان طبقه حاکم به وجود آورده بود، از اظهارات روزنامه نگاران آمريکايی 

آنها وضع ناهنجار وحشت باری را که جنبش . پيداست –گذشته با ديدارشان مرا سرفراز کردند 
ود شرح می دادند و موجب خرسندی نوين کارگری برای طبقه حاکمه آمريکا به وجود آورده ب

مع الوصف جنبش در آن ايام هنوز در حال تکوين بود و فقط عبارت بود از . خاطر من شدند
يک رديف حرکات ارتعاشی درهم و آشفته و ظاهرًا بی ارتباط که به علت الغای بردگی سياهان 

البته حتی . درآمده بودو در اثر توسعه سريع صنعتی، به صورت پائين ترين قشر جامعه آمريکا 
قبل از پايان سال نشان داده شد که اين مبارزات اجتماعی ناآشنا، هر چه بيشتر در جهت 

جنبش های خود به خودی و غريزی اين توده های عظيم . مشخصی به جريان افتاده است
 کارگری، گسترش آنها در يک پهنه وسيع مملکتی و بروز آن که همه جا همزمان با نارضايتی

های مشترک آنها از وضع بد اجتماعی بود و در همه جا تقصير آن متوجه علل و يا علت واحدی 
همه اينها موجب شدند که توده های مزبور به اين حقيقت واقف شوند که آنها طبقه جديد و . بود

خاصی را در جامعه آمريکا تشکيل می دهند، طبقه ای که در حقيقت کما بيش از کارگران مزد 
غريزه اصيل آمريکايی، اين آگاهی را به . تشکيل يافته بود –يعنی پرولتاريا  –موروثی  بگير

وجود آورد که آنها بايد بالفاصله در قدم بعدی برای رهائی خود اقدام کنند و برای ايجاد يک 
که دارای برنامه مخصوص خود بوده و هدف آن دست يافتن به  –حزب سياسی طبقه کارگر 

مبارزات ما بخاطر هشت ساعت کار روزانه، . کوشش نمايند –و کاخ سفيد باشد کنگره آمريکا 
با توسل به قهر  –کوششی که طبقات حاکمه ... اغتشاشات شيکاگو و ميلواکی و غيره و غيره 
برای سرکوب کردن جنبش کارگری در حال  –آشکار و دستگاه ظالمانه دادگستری طبقاتی 

کردن حزب جوان کارگری در تمام مراکز بزرگ در ماه  نضج به عمل می آورد، سازماندهی



تمام اينها عالئم بی اعتباری  –نوامبر، انتخابات نيويورک و شيکاگو در ماههای مه و نوامبر 
اوراق استقراضی دولتی آمريکا را در ذهن بورژوازی اين کشور زنده می کرد و از اين به بعد 

ياد روزهای ورشکستگی خواهد انداخت که در آن نيز حوادث ماه مه و نوامبر بورژوازی را 
  .پرولتاريای آمريکا برای اولين بار کوپن های خود را برای پرداخت ارائه خواهد داد

در کشورهای اروپائی سالها و سالها طول کشيد تا طبقه کارگر کامال درک کرد که او طبقه 
. مدرن وجود خواهد داشت خاصی را تشکيل می دهد که تحت شرايط موجود همواره در جامعه

و باز سالها طول کشيد تا اين آگاهی طبقاتی موجب آن شد که آنها در يک حزب سياسی خاص 
که به وسيله گروههای مختلف  –متشکل شوند، حزبی که وابسته به هيچ يک از احزاب قديمی 

در محيط . نبود و نسبت به همه آنها روشی خصمانه داشت –طبقات حاکمه به وجود می آمدند 
آنجا که ويرانه های فئودالی راه را مسدود نکرده بودند، آنجا که تاريخ با  –مساعد آمريکا 

طبقه  –به وجود آمده بودند آغاز می شود  ١٧عناصر جامعه مدرن بورژوازی که در قرن 
  .کارگر اين دو مرحله از تکامل خود را فقط در عرض ده ماه طی کرد

اينکه توده های کارگر مشترک بودن نارضايتی ها و . ط آغاز کار استبا وجود اين، همه اينها فق
منافع خود را احساس می کنند و به همبستگی خود در مقابل تمام طبقات ديگر پی می برند، 
اينکه آنها به منظور بيان اين احساس و تأثيرگذاری آن، از دستگاه سياسی آماده هر کشور آزاد 

قدم بعدی عبارت از اينست که برای دردهای مشترک . اوليه است استفاده می کنند، صرفًا قدم
که مهم ترين و  –و اين قدم . داروهای مشترکی پيدا کنند و در برنامه حزب کارگر قرار دهند

  .هنوز بايد در آمريکا برداشته شود –دشوارترين گام تمام حرکت است 
امه ای که جزئيات آن می تواند يک حزب جديد بايد يک برنامه مشخص مثبت داشته باشد، برن

بر حسب موقعيت با تکامل خود حزب، تغيير کند ولی در عين حال بايد برنامه ای باشد که حزب 
تا زمانی که اين برنامه تهيه نشده است، . بتواند هر لحظه در مورد آن وحدت نظر داشته باشد

موجوديت محلی داشته موجوديت حزب فقط به عنوان يک نطفه مطرح خواهد بود، ممکن است 
باشد ولی دارای موجوديت ملی نخواهد بود، ممکن است بر حسب مقررات خود، يک حزب 

  .باشد ولی هنوز يک حزب واقعی نيست
شکل اوليه اين برنامه هر چه می خواهد باشد ولی بايد دائمًا در جهتی تکامل يابد که از قبل 

ان طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار ايجاد کرده عللی که شکاف عميقی مي. بتوان آن را تعيين کرد
و همچنين وسايلی که به کمک آنها می توان  –چه در اروپا و چه در آمريکا  –اند، يکی هستند 

به اين جهت هر قدر جنبش بيشتر تکامل يابد، به . اين شکاف را پر کرد، در همه جا يکی هستند
روپا منطبق گردد، برنامه ای که بعد از شصت سال همان اندازه نيز بايد با برنامه پرولتاريای ا

نفاق و بحث و مجادله با وجود همه اختالفات ميان پرولتاريای اروپا، مورد قبول همگان قرار 
در اين برنامه نيز قبضه کردن قدرت سياسی به وسيله طبقه کارگر، هدف نهايی . گرفته است

از  –ی تصاحب مستقيم کليه وسايل توليد اعالم شده است و اين قدرت سياسی وسيله ايست برا
قبيل زمين، راه آهن، معادن، ماشين آالت و غيره به توسط جامعه و برای مورد استفاده قرار 

  .دادن اين وسايل توليد به وسيله همگان و برای همگان
به نيروی واقعيت محض تشکيل  –عمال مثل همه احزاب سياسی ديگر –حاال حزب جديد آمريکا 

ولی هنوز تا آن زمان که برايش روشن بشود . می کوشد تا سلطه سياسی را به چنگ آوردخود، 
  .فاصله زيادی دارد –که برای چه منظوری بايد از اين سلطه سياسی استفاده کرد  –

در نيويورک و ساير شهرهای شرقی، طبقه کارگر به شيوه اتحاديه های کارگری، خود را 
. يک اتحاديه مرکزی کارگری نيرومند تشکيل داده استسازماندهی کرده و در هر شهر 



مخصوصًا در نيويورک، اتحاديه مرکزی کارگری، در نوامبر گذشته هنری جرج را به عنوان 
رهبر خود برگزيد و در نتيجه برنامه انتخاباتی آن زمان تحت تأثير شديد نظريات هنری جرج 

زات انتخاباتی بر اساس يک برنامه در شهرهای بزرگ ناحيه شمال غربی مبار. قرار گرفت
کارگری نسبتًا ناروشن، انجام گرفت که نفوذ ايده های هنری جرج يا بطور کلی در آن مشاهده 
نمی شد و يا به زحمت در آن ديده می شد، در حاليکه در مراکز بزرگ جمعيت و صنعت، 

تمام کشور دو  جنبش يک شکل قطعی سياسی به خود گرفت و می بينيم که به موازات آن در
و ديگری حزب سوسياليست ) ٢(سازمان وسيع کارگری توسعه يافتند يکی مجاهدين کار 

کارگری است که فقط دومی دارای برنامه ای منطبق با وضع مدرن اروپائی ذکر شده در باال 
  .می باشد

ين از ميان اين سه شکل کما بيش مشخصی که جنبش کارگری آمريکا در آن متجلی می شود، اول
در حال حاضر فقط  –که به وسيله هنری جرج رهبری می شود  –آنها يعنی جنبش نيويورک 

بدون شک نيويورک بطور قياس ناپذيری مهمترين شهر کشور . دارای اهميتی محلی می باشد
اما نيويورک، پاريس نيست و ممالک متحده نيز فرانسه نيست و به نظر من برنامه هنری . است

يش شايستگی آن را ندارد که بتواند چيزی بيش از ستونهای اصلی يک جرج در شکل کنون
جنبش محلی را تشکيل بدهد و يا آنکه در بهترين حالت خود بتواند بيش از مرحله گذار کوتاه 

از نظر هنری جرج سلب مالکيت ارضی از توده های خلق، . مدت يک جنبش عمومی باشد
فقير می باشد ولی اين امر از نظر تاريخی چندان بزرگترين علت عمومی تقسيم خلق به غنی و 

در ادوار ديرينه آسيايی و کالسيک، شکل مسلط تقسيم طبقاتی، برده داری بود . درست نيست
يعنی موضوع سلب مالکيت ملک و زمين از توده های خلق در بين نبود بلکه تصاحب خود 

نحطاط جمهوری روم ، دهقانان از زمانيکه در دوران ا. افراد به وسيله شخص سوم مطرح بود
مبدل » سفيدهای لمپن شده « آزاد ايتاليايی از شهرهای موطن خود رانده شده و به يک طبقه از 

در اياالت برده  ١٨۶١قبل از ) »زباله های سفيد « يا » فقيرهای سفيد « (همانطور که  –گشتند 
 –بردگان و آزادهای لمپن شده دار جنوبی ممالک متحده وجود داشتند و در فاصله زمانی ميان 

دنيای قديم دچار اضمحالل  –يعنی دو طبقه ای که برای رهايی خود به يک اندازه کاهل بودند 
در قرون وسطی به هيچ وجه سلب مالکيت زمين از توده های خلق اساس ستم فئودالی نبود . شد

دهقان موطن خود را  .بلکه بيشتر تصاحب خود آنها بود که اساس اين ستم را تشکيل می داد
حفظ کرد ولی به عنوان نيمه برده و فرمانبردار به آن زنجير شد و مجبور بود که به مالک 

تازه در آغاز عصر جديد يعنی در اواخر . زمين، خراجی به صورت کار و يا محصول بپردازد
تحت  در واقع اين بار. بود که بيرون راندن دهقانان در سطح باالتری صورت گرفت ١۵قرن 

يعنی به افرادی که  –شرايط تاريخی، دهقانان بی چيز شده را به طبقه مدرن کارگر روزمزد 
چيزی جز نيروی کار خود ندارند و فقط به وسيله فروش اين نيروی کار به ديگران، می توانند 

اما وقتی سلب مالکيت زمين و ملک، موجب به وجود آمدن اين طبقه . مبدل ساخت –زنده بمانند 
د، آن وقت شيوه توليد سرمايه داری، صنعت بزرگ مدرن و زراعت بزرگ مدرن، باعث ش

هميشگی شدن و وسعت آن گشتند و آن را به طبقه مخصوصی که دارای منافع خاص و وظيفه 
همه اين موضوعات به وسيله مارکس مشروحًا بيان شده . تاريخی ويژه ای بود، مبدل ساختند

از نظر مارکس علت ). »انباشت به اصطالح اوليه « : هفتجلد اول سرمايه قسمت (است 
اختالف طبقاتی کنونی و خفت و خواری طبقه کارگر در سلب مالکيت از او در مورد کليه 

  .وسايل توليد نهفته است، که طبيعتًا زمين نيز در آن مستقر می باشد



ی تلقی کرد، بديهتًا راه هنری جورج بعد از آنکه انحصاری کردن زمين را تنها علت فقر و بدبخت
عالج آن را در اين می بيند که جامعه در خصلت خود، بار ديگر زمين را به تصاحب خود 

حاال سوسياليست های مکتب مارکس نيز خواستار آنند که جامعه دوباره زمين را به . درآورد
ين ترتيب تصاحب خود درآورد ولی نه فقط زمين بلکه کليه وسايل توليد ديگر را نيز به هم

البته اگر ما اين مطلب را نيز ناديده بگيريم باز تفاوت ديگری نيز باقی می ماند و . تصاحب کند
تا حدی که مارکس نماينده  –آن اينستکه پس با زمين چه بايد کرد؟ سوسياليست های امروزی 

نافع خواستار آنند که زمين در مالکيت اشتراکی باشد و بطور اشتراکی و برای م –آنهاست 
مشترک روی آن کار بشود و همين امر بايد در مورد تمام وسايل توليدی اجتماعی، معادن، راه 

هنری جرج برعکس به اين امر رضايت داده است که . آهن، کارخانه ها و غيره صورت گيرد
بطور اقطاعی به فرد فرد مردم اجاره داده شود و اين امر  –کامال مثل وضع حاضر  –زمين 

ورتی انجام گيرد که نظمی برای اجاره داری وجود داشته باشد و بهره زمين بجای فقط در ص
خواست سوسياليست ها، شامل . آنکه به جيب اشخاص برود، به صندوق عمومی ريخته شود
خواست هنری جرج برعکس به . دگرگونی کامل مجموعه سيستم توليد اجتماعی کنونی است

زند يعنی چيزی که در واقع، سالها قبل به وسيله افراطی شيوه توليدی امروزی جامعه دست نمی 
آنها نيز خواهان ضبط بهره زمين . ترين جريان ريکاردوئی اقتصاد بورژوائی، مطرح شده است

  .به وسيله دولت بودند
طبعًا صحيح نيست قبول کنيم که هنری جورج فعال برای هميشه و ابد حرف آخرش را گفته 

  .ی او را آنطور که می بينم تلقی کنمولی من مجبورم تئور. است
دومين بخش جنبش کارگری آمريکا را مجاهدين کار تشکيل می دهد و چنين به نظر می رسد که 
اين سازمان بازتاب صحيحی از سطح تکامل کنونی جنبش می باشد، همانطور که بدون شک 

اين اتحاديه بزرگی . کثيرالعده ترين بخشهای سه گانه جنبش کارگری آمريکا را تشکيل می دهد
بيشماری می » مجامع « است که در سطح بسيار وسيعی از کشور گسترش يافته است و دارای 

. باشد که در آنها انواع و اقسام نظريات فردی و محلی درون طبقه کارگر، نمايندگی دارند
کرده و آنها  سازمان مجاهدين کار همه اينها را در لوای برنامه ناروشن مربوطه ای، با هم متحد

را عمدتًا به وسيله يک احساس غريزی و نه به وسيله يک اساسنامه غيرقابل اجراء با هم 
غريزه ای که متکی به اين واقعيت محض است که تشکل آنها بخاطر . متشکل ساخته است

. هدفهای مشترک مورد نظرشان، آنها را به سطح يک قدرت بزرگ در کشور ارتقاء می دهد
ی پرتضاد اصيل آمريکايی است که مدرن ترين کوشش ها را در قبای قرون اين يک معما

وسطائی انجام می دهد و دمکرات ترين و ياغی ترين روح را در پس يک چهره ظاهرًا مستبد 
چنين است تصويری که مجاهدين کار به يک ناظر . ولی در حقيقت ناتوان پنهان می سازد

فقط به ويژگيهای ظاهری بپردازيم، زيرا اينها مانع آن نمی البته نبايد . اروپائی ارائه می دهند
شوند که ما بتوانيم در اين انبوه غول آسای کارگری، توده عظيمی از انرژی خفته سياسی را 

  .ببينيم که در آستانه تبديل آرام ولی حتمی به يک نيروی زنده و فعال قرار دارد
به وسيله کل طبقه کارگر آمريکا به وجود  سازمان مجاهدين کار اولين تشکيالت ملی است که

بدون توجه به اينکه منشأ و تاريخچه آن چيست، کمبودها و ديوانگی های . آورده شده است
کوچک آن کدام است و برنامه و اساسنامه آن چيست بايد گفت که در اينجا حقيقتًا با پديده ای که 

ت، سر و کار داريم و اين تنها نوار ساخته و پرداخته مجموعه طبقه کارگر مزدگير آمريکاس
ملی است که آنها را به هم مربوط ساخته و موجب آن شده است که آنها قدرت خود را کمتر از 



قدرت دشمنانشان تلقی نکنند و با غرور و سرفرازی به تحقق پيروزيهای آينده شان اميدوار 
  .باشند

در روزنامه (تکامل را ندارند  به هيچ وجه صحيح نيست که بگوئيم مجاهدين کار توانايی
او بطور ). توانايی تکامل را دارند: سوسيال دمکرات، جمله باال اشتباهًا چنين چاپ شده است

مدام در مسير تکامل و دگرگونی قرار دارد و توده ای از يک ماده با قوام است که در حال 
با طبيعت اوست،  جوشش و تخمير می باشد و در صدد است که فرم و شکلی را که متناسب

همانطور که تکامل تاريخی حتمی و مسلم است و درست همانطور که طبيعت . کسب نمايد
اين که . قوانين خاص مربوط به خود را دارد، همانطور هم اين فرم پذيری حتمی و مسلم است

بی آيا آن وقت نيز مجاهدين کار، نام فعلی خود را حفظ خواهند کرد يا نه، موضوعی است کامال 
البته ناظری که از دور شاهد است، به زحمت می تواند در آن، ماده اوليه ای را ببيند که . تفاوت

آينده جنبش کارگری آمريکا و به همراه آن بطور کلی آينده جامعه آمريکا، بايستی از آن ساخته 
  .شود

ال در بخش سوم ، حزب سوسياليست کارگری است که فقط اسمًا يک حزب است، زيرا تا به ح
هيچ کجای آمريکا، واقعًا قادر به آن نبوده است که عمال به عنوان يک حزب سوسياليستی ظاهر 

عالوه بر اين، اين حزب تا حدودی يک عنصر خارجی در آمريکاست و تا همين اواخر . شود
که فقط به زبان خودشان صحبت می کردند و با زبان انگليسی  –تقريبًا فقط از مهاجرين آلمانی 

اين حزب اگر چه ريشه های . تشکيل يافته بود –ملکت، فقط بطور محدودی آشنايی داشتند م
تجربه ای که ضمن مبارزه طبقاتی . بيگانه ای داشت ولی در عوض مجهز به سالح تجربه بود

چيزی که در  –درازمدتی در اروپا کسب کرده بود و از شرايط عمومی رهايی طبقه کارگر 
اين سعادتی . آگاه بود –يی تاکنون به صورت استثنائی صادق می باشد مورد کارگران آمريکا

است برای پرولتاريای آمريکا که به اين ترتيب در موقعيتی قرار دارد که می تواند از ثمرات 
معنوی و اخالقی مبارزات چهل ساله هم مسلکان طبقاتی اروپايی خود برخوردار باشد و از آنها 

سيله پيروزی خود را تسريع نمايد، زيرا همانطور که گفتيم شک نيست استفاده کرده و به اين و
سرانجام برنامه پرولتاريای آمريکا بايد عمدتًا همان برنامه ای باشد که اينک مورد قبول : که 

همان برنامه ای که حزب . مجموعه پرولتاريای در حال نفاق و کشمکش اروپا، قرار گرفته است
به اين ترتيب و در اين حد، اين حزب رسالت . آلمانی، دارد –ی کارگر سوسياليست آمريکاي

بسيار مهمی در جنبش به عهده دارد ولی برای آنکه بتواند اين وظيفه را انجام بدهد، بايد تا 
او نمی تواند از آمريکايی . آخرين تکه جامه غريبه اش را به دور افکند و کامال آمريکايی بشود

روند بلکه او، اين اقليت مهاجر است که بايد به طرف اکثريت ها بخواهد که به طرف او ب
از اين گذشته بايد قبل از هر چيز انگليسی فرا . عظيمی که در آمريکا زاد و ولد يافته اند، برود

  .بگيرد
عناصری که در واقع جدال و  –پروسه اختالط و امتزاج عناصر گوناگون اين توده مواج عظيم 

مدتی به طول  –لی به علت منشأهای مختلفشان با يکديگر بيگانه اند کشمکشی با هم ندارند و
خواهد انجاميد و همانطور که در برخی از نقاط ديده می شود، بدون اصطکاک های گوناگونی 
نخواهد بود، مثال مجاهدين کار در شهرهای شرقی آمريکا، در اينجا و آنجا سرگرم مبارزات 

البته اين نوع اصطکاک ها، ميان خود . نيزه، می باشندمحلی با اتحاديه های کارگری ارگا
مجاهدين کار نيز وجود دارد و بين خود آنها نيز به هيچ وجه صلح و صفا و هماهنگی حکومت 

که سرمايه داران با شادمانی از آن ياد می  –ولی اين به هيچ وجه عالمت انحطاطی . نمی کند
که اينک  –رای آن هستند که فرقه های بيشمار کارگری بلکه اينها فقط داليلی ب. نمی باشد –کنند 



تاکنون نه شيوه بيان برازنده و مناسبی برای  –باالخره در يک جهت واحد به حرکت درآمده اند 
تا اين زمان اينها . منافع مشترک خود پيدا کرده اند و نه شايسته ترين شکل تشکيالتی را يافته اند

ای برای جنگ انقالبی بزرگی بوده اند که بطور انفرادی فقط نخستين سربازگيريهای توده 
متشکل و مجهز شده و هنوز نيروهای محلی مستقلی می باشند ولی تمام آنها در صدد آن هستند 

که البته هنوز فاقد تشکيالت منظم و نقشه نظامی مشترکی می  –که لشکر بزرگ واحدی را 
تونهايی که راه اردوگاه اصلی را طی می کنند، هنوز در اينجا و آنجا، س. تشکيل بدهند –باشد 

برخوردهايی با يکديگر دارند و گيجی و سردرگمی، بحث و مشاجره و حتی تهديد به زد و 
ولی مشترک بودن هدف نهايی آنها، باالخره . خوردهای جدی و شديدی، ديده و شنيده می شود

گردانهای پراکنده و پر سر و  تمام مشکالت کوچک را از بين خواهد برد و طولی نمی کشد که
صدا، در خط جنگی فشرده ای به هم خواهند پيوست و با تجهيزات کامل نظامی و سکوتی تهديد 
کننده جبهه ای به وجود خواهند آورد که عناصر پاکباز و بی پروايی دربر خواهد داشت و از 

  .ذخاير فراوانی برخوردار خواهد بود
ساختن اين گروههای گوناگون مستقل در يک ارتش واحد ملی رسيدن به اين نتيجه يعنی متحد 
که برنامه اصيل طبقاتی کارگران باشد ولو آنکه نواقصی هم  –کارگری با يک برنامه مشترک 

هيچ کس نمی تواند در راه . اينست قدم بعدی که بايد در آمريکا برداشته شود –داشته باشد 
با اين هدف، سهمی بزرگتر از حزب  رسيدن به اين هدف و طرح برنامه ای متناسب

سوسياليست کارگری داشته باشد و اين نيز در صورتی امکان پذير است که اين حزب بخواهد 
در ايامی که هنوز اقليت ناچيزی از  –از همان تاکتيکی پيروی کند که سوسياليستهای اروپايی 

  .تعقيب می کردند –طبقه کارگر را تشکيل می دادند 
در جمالت زير بيان شد » مانيفست حزب کمونيست « در  ١٨۴٧خستين بار در اين تاکتيک ن

لقبی بود که ما در آن ايام پذيرفته بوديم و امروز نيز به هيچ وجه » کمونيست ها « در ضمن (
  ) :از قبول آن سر باز نمی زنيم

فعی که کمونيست ها، حزب مخصوصی در مقابل ساير احزاب کارگری ندارند، آنها دارای منا« 
  .جدا از منافع کل پرولتاريا باشد، نيستند

آنها اصول خاصی را که خواسته باشند طبق آن مدلی برای جنبش پرولتری بسازند، مطرح نمی 
وجه تمايز کمونيست ها از ساير احزاب پرولتاريايی فقط عبارت از اينست که آنها از يک . کنند

که وابسته به  –شترک مجموعه پرولتاريا را طرف در مبارزات ملی مختلف پرولتاريا منافع م
در نظر می گيرند و از طرف ديگر در مراحل تکاملی مختلفی که مبارزه  –مليت نمی باشد 

  .ميان پرولتاريا و بورژوازی طی می کند، همواره نماينده منافع تمام جنبش می باشند
نده ترين بخش احزاب بنابراين کمونيست ها از لحاظ عملی مهم ترين و همواره تحرک بخش

کارگری تمام دنيا بوده و از لحاظ تئوريک، قبل از ساير توده های پرولتری، از شرايط ، مسير 
آنها برای نيل به مقاصد و حفظ منافع ... و نتايج عمومی جنبش کارگری، آگاهی کسب کرده اند 

ش آينده در جنبش بالواسطه موجود طبقه کارگر، مبارزه می کنند و در عين حال نماينده جنب
  ». کنونی می باشند

اينست تاکتيکی که کارل مارکس، بنيان گذار سوسياليسم مدرن و همراه او من و سوسياليستهای 
بيش از چهل سال است تعقيب می کنيم و اين است  –که با ما همکاری می کنند  –تمام ملتها 

ه امروز توده سوسياليستهای تاکتيکی که همه جا به پيروزی ما انجاميده و موجب شده است ک
چه در آلمان و چه در فرانسه، چه در بلژيک و هلند و چه در سوئيس، چه در دانمارک  –اروپا 



بمثابه يک ارتش واحد بزرگ، در زير پرچم مشترکی  –و سوئد و چه در پرتغال و اسپانيا 
  .مبارزه کنند

  
  فردريش انگلس

  ١٨٨٧ژانويه  ٢۶لندن 
  

وضع طبقه «دريش انگلس به عنوان مقدمه بر چاپ آمريکايی کتابش به نام مقاله باال را فر* 
انگلس اين مقاله را در همين سال، . منتشر شد، نوشته است ١٨٨٧که در » کارگر در انگلستان

به صورت مقاله ای در » جنبش کارگری در آمريکا«به زبان آلمانی ترجمه کرد و تحت عنوان 
شر ساخت و چند ماه بعد ترجمه آن را به زبان فرانسه در منت» سوسيال دمکرات « نشريه 

اين مقاله بعدًا به صورت جزوه جداگانه ای به زبانهای . چاپ کرد» سوسياليست « روزنامه 
قبل از انتشار کتاب، اين مقاله بدون اجازه و اطالع انگلس به . انگليسی و آلمانی منتشر شد

منتشر گشته بود و » روزنامه خلق نيويورک « زبان آلمانی ترجمه شده و در روزنامه آلمانی 
  .انگلس که از کيفيت ترجمه کتاب راضی نبود به اين موضوع اعتراض کرد

  
نوشتم ، از اين قرار است که اوضاع  ١٨۴۴اتفاقًا توجيه نسخه انگليسی کتابی که من در  -١

ی باشد صنعتی امروز آمريکا کامال منطبق با اوضاع صنعتی سالهای چهل انگليس م
که » جنبش کارگری آمريکا«مقاالت مربوط به . يعنی، چيزی که من تشريح کرده بودم

چاپ لندن در شماره های » تايم « آولينگ در مجله ماهيانه  –ادوارد و الئانور مارکس 
من با . مارس، آوريل، مه و ژوئن نگاشته اند، بهترين شاهد صحت اين موضوع است

عالی استناد می ورزم ، زيرا که بطور ضمنی اين فرصت  عالقه زيادی به اين مقاله
که هيئت اجرائيه حزب به اصطالح  –نصيب من شده است که بدگوئيهای رذيالنه ای را 

تذکر انگلس . (مردود نمايم –کارگر آمريکا در مورد آولينگ در دنيا منتشر ساخته است 
 )در چاپ مخصوص کتاب

در فيالدلفيا بنيان  ١٨۶٩ارگری بود که در نام يک سازمان مخفی ک: مجاهدين کار -٢
اين سازمان عمدتًا . به صورت علنی وارد صحنه شد ١٨٧٨گذاری شده بود و در 

هدف آن . کارگران غيرمتخصص و از جمله تعداد زيادی از سياهان را گرد هم آورد
 مجاهدين کار در تعداد. ايجاد شرکتهای تعاونی و سازماندهی مساعدتهای متقابل بود

زيادی از فعاليت های طبقه کارگر شرکت داشتند ولی دستگاه رهبری آن اصوال با 
شرکت کارگران در مبارزات سياسی مخالف بود و از همکاری طبقات طرفداری می 

 –که تمام کشور را فرا گرفته بود  –سعی کرد که جنبش اعتصابی را  ١٨٨۶کرد و در 
از . خود را در اعتصاب ممنوع ساختمتوقف سازد، به اين ترتيب که شرکت اعضای 

آن به بعد اين سازمان نفوذ خود را در ميان کارگران از دست داد و در اواخر سالهای 
 .نود کامال منحل شد
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