ريشه ھای نظريه ی »لغو کار مزدی«

)بخش يکم(

نوشته جيمز کانن
مقدمه مازيار رازی
مدتی است که شعار »لغو کار مزدی« در سرلوحه تبليغات بخشی از فعاالن جنبش کارگری ايران قرار گرفته
است .مدافعان اين نظريه بدون ذکر سابقه و تاريخچه تشکيالتی ،شعار و ساختار تشکيالتی متکی بر آن را طرح کرده
و می خواھند بر جنبش کارگری ايران انطباق دھند .ضروری است که کارگران پيشرو پيش از انتخاب و يا رد اين
نظريه ،آشنايی کافی با ريشه و نکات ضعف و قدرت آن کسب کنند.
مدافعان »لغو کار مزدی« سنتا ً به نقش مرکزی دولت سرمايه داری بی توجه بوده اند .ھمواره اعتراضات آنھا نسبت
به دولت سرمايه داری در چارچوب شعار »لغو کار مزدی« محدود باقی مانده است .آنان از انجام فعاليت ھای روزمره
سراسری در جنبش کارگری متکی بر مطالبات عمومی کارگری ،به بھانه کارھای »سنديکاليستی« طفره می روند.
آنان ضرورت ساختن تشکيالت حزبی طبقه کارگر را موکول به توفيق سازمان »ضد سرمايه داری« کرده و تصور می
کنند حزب طبقه کارگر الزاما ً در دوره نامعلوم آتی؛ از دورن اين تشکالت علنی ظاھر می گردد  .بدين ترتيب ھمواره
»زمين بازی« را به سنديکاليست ھا و رفرميست ھا می سپارند .آنھا درک نمی کنند که وجه مشخصه »سنديکاليسم«
يک جانبه و تنھا مرتبط به طرح يا عدم طرح شعارھای »راديکال« نيست .در درون جنبش کارگری سنديکاليسم
»راست« و سنديکاليسم »چپ« وجود داشته که دو روی يک سکه ھستند .آنھا درک نمی کنند که ماھيت
سنديکاليستی يک جريان تنھا با شعارھای آن شناخته نمی شود .تعريف سنديکاليسم از شناخت و مبارزه ريشه ای آن
با دولت سرمايه داری نشأت می گيرد.
چنانچه سنديکاليسم »راست« از در مماشات با دولت سرمايه داری بر می آيد ،سنديکاليسم »چپ« به طور ريشه ای
دولت سرمايه داری را مورد سؤال قرار نمی دھد )با وجود راديکاليزم و از خود گذشتگی ھای مدافعان آن در تاريخ(.
اگر سنديکاليسم »راست« شعارھای صرفا ً صنفی کارگری را طرح کرده و مبارزات سياسی کارگران به پيش سوق نمی
دھد ،سنديکاليسم »چپ« مطالبات ماورا چپی و ناقص طرح می کند که از روی سر کارگران می گذرد و آنھا را
سردرگم نگه می دارد .اتفاقی نيست که ھردو اين گرايشات با ساختن »حزب پيشتاز کارگری« سرسختانه مخالفند.
زيرا سرنگونی سيادت بورژوازی و تسخير قدرت سياسی بوسيله پرولتاريا )به نقل از مانيفست کمونيست( را در
دستور کار خود قرار نمی دھند .زمانی که "سرنگونی سيادت بورژوازی" در دستور کار قرار نگيرد ،مسلما ً ضرورت
تدارکاتی نيز برای انجام اين امر ضروری نبوده ،و محققا ً ساختن »حزب پيشتاز کارگری« نيز منتفی می گردد!
سنديکاليست ھای »چپ« و »راست« ھردو ،نقش پيشروان کارگری و گرايشات درونی آنھا را نفی می کنند .ھردو
عوامفريبانه از »توده ی کارگری« سخن به ميان آورده ،اما نقش رھبران عملی کارگری را نقض می کنند .ھردوی
آنھا با مطالبات انتقالی که کارگران را گام به گام برای رودررويی با دولت سرمايه داری آماده می کند )مانند کنترل
کارگری و افزايش دستمزھا مترادف با تورم و غيره( مخالفند .سنديکاليسم »راست« مطالبات انتقالی را شعارھای
افراطی معرفی می کند؛ و سنديکاليسم »چپ« آنھا را رفرميستی!

در نتيجه کارگران پيشتاز با ھردوی اين انحرافات که پيشرفت مطالبات کارگری را مسدود کرده ،بايد به مقابله نظری
بپردازند .مبارزه در راه تشکيل يک اتحاد عمل سراسری بر محور يک سلسله مطالبات انتقالی و در گير کردن تمام
گرايشات کارگری از جمله ھمان گرايشات سنديکاليستی »راست« و »چپ« ،آغازگاه درست است .ايجاد يک اتحاد
عمل سراسری ،ھم کارگران را در مقابل دولت سرمايه داری متحد و متشکل کرده و فعاليت يکپارچه را تقويت می کند؛
ھم دست ھای نھادھای کارگری وابسته به دولت سرمايه داری را از جنبش کارگری کوتاه می کند؛ ھم پروژه ھای
سازمان بين المللی کار و دولت سرمايه داری را خنثی می کند؛ ھم تجمعی دموکراتيک برای تبادل نظر در مورد مسايل
کارگری در راستای تشکيل »حزب پيشتاز کارگری« ،پی ريزی می کند؛ و ھم ماھيت تمام طيف ھای سنديکاليستی را
در عمل به توده ھای کارگران نشان می دھد .بديھی است که برای متشکل کردن توده ھای کارگری؛ گرايشات موجود
کارگری و رھبران عملی کارگران که در دوره پيش مواضع خود را مکتوب در اختيار جنبش کارگری قرار داده اند؛ در
ابتدا بايستی بنيادگذاران اين اتحاد عمل سراسری باشند .بدون تجمع و وحدت گرايش ھا و افراد موجود کارگری ،اتحاد
توده کارگران عملی نخواھد شد.
اما برای ايجاد يک اتحاد عمل سراسری و زمينه ريزی در راستای تشکيل »حزب پيشتاز کارگری« ،بايستی نظرگاه
ھای انحرافی که اين روند را مسدود کرده بررسی کرد .بر خالف گرايش ھايی که شعارھای »راديکال« و »ضد
سرمايه داری« را بدون استناد به تاريخچه و نکات مثبت و منفی آن به شکل تصنعی و قيم مآبانه ،قصد دارند بر
جنبش کارگری تحميل کنند ،گرايش راديکال در درون جنبش کارگری بايد اين نظريات رامورد بررسی قرار دھد.
شعار »لغو کار مزدی« توسط برخی از آنارشيست ھای آمريکايی )اواخر قرن (١٩؛ آنارکو -سنديکاليست ھا در درون
تشکل ھای کارگری اروپايی و آمريکايی )در اوائل قرن بيست و قرن اخير(؛ و احزاب رفرميست »سوسياليست« در
آمريکا )در اوائل قرن بيست( طرح شده است .يکی از سازمان ھايی که شعار »لغو کار مزدی« را در سر لوحه برنامه
خود جای داده؛ نھادی به نام »کارگران صنعتی جھان« ( (Industrial workers of the world
 IWWاست .اين نھاد گرچه در اوائل قرن بيستم ) ١٩٠٥تا  (١٩١٧فعاليت مؤثر ضد سرمايه داری در آمريکا انجام
داد؛ اما امروز در برنامه اش مشخصا ً ذکر کرده که با دولت سرمايه داری کاری نداشته و فقط خواھان مشارکت بيشتر
کارگران در امور اقتصادی و صنفی است .بيل ھی وود  Bill) (Haywoodدنيول دوليون ) Daniel De
 (Leonسنت جان ) (St. John؛ پل متيک ) (Paul ,Mattickاز رھبران اين نھاد کارگری بين سالھای  ١٩٠٥تا
 ١٩٣٠بوده که نظريات »لغو کار مزدی« را اشاعه دادند .پيش از آن ،حزب سوسياليست آمريکا و تئوريسين آن
يوجين دبز) (Eugene V. Debsدر سال  ١٩٠٤نيز مدافع شعار »لغو کارمزدی« بود .پيش از آن ،مواضع برخی از
آنارشيست ھا آمريکايی نيز چنين بود )رجوع شود به دادگاه »ھی مارکت« شيکاگو .(١٨٨٦
بايد اشاره کرد که کارل مارکس زمانی که مشاھده کرد که برخی »مارکسيست ھا« آن دوره خود مانند »السال« تحت
دفاع از "قوانين آھنين مزد" و "لغو نظام مزدی" از آن شعارھا فضيلتی برای پوشش نظريات رفرميستی خود
ساخته بود ،آن ايده ھا را آماج حمله قرار می دھد .مارکس اشاره کرد طرح "لغو نظام مزدی" السال "مزخرف"
) ) nonesenseاست و بايد ھمراه با "قوانين آھنين مزد" وی مردود اعالم گردد )کارل مارکس ،نقد برنامه گوتا،
١٨٧٥بخش دوم به زبان انگليسی( .به عبارت ديگر از نظر مارکس مسئله بر سر »لغو نظام مزدی« نيست که
مسئله »لغو سيستم کارمزدی« ،و بر سر زير سؤال بردن کل نظام سرمايه داری است .انگلس نيز در مقدمه به اثر
کارل مارکس» ،مبارزه طبقاتی در فرانسه« ،در سال  ،١٨٩٥در مورد انحرافات گرايشات خرده بورژوايی کارگری در
انگلستان ،موضع مشابه ای به مواضع کارل مارکس نسبت به آن مطالبه گرفت.
مھم ترين تجربه عملی شعار »لغو کار مزدی« توسط »کارگران صنعتی جھان« به اجرا در آمد که گرچه از رھبران
کارگری آن تشکل نقش ارزنده ای در اوائل قرن بيست به ويژه در آمريکا ايفا کردند؛ اما به علت نداشتن يک چشم
انداز مشخص از ساختن حزب کارگری دچار تناقض شده و به تدريج افول کردند .کارگران صنعتی جھان ،نه توانست
حزب کارگری درست و قوی ای بسازد و نه اتحاديه ای کارگری ای قوی ،زيرا در سازمان خود ھمواره از يکی به
ديگری در نوسان بود .شعارھا و مطالبات راديکال را به علت نداشتن يک حزب قوی مخفی انقالبی به بن بست رساند.
با آغاز انقالب اکتبر  ١٩١٧در روسيه بسياری از کادرھای اين نھاد به حزب کمونيست آمريکا )مرتبط به کمينترن(
پيوستند .زيرا عدم چشم انداز و محدوديت ھای تشکيالتی اين نھاد را تجربه کرده بودند.
مقاله زير نوشته جيمز کانن ،يکی از فعاالن کمونيستی آمريکا برای آشنايی با نکات مثبت و منفی »کارگران صنعتی
جھان«  -IWWمدافعان نظريه »لغو کار مزدی« ،در اختيار کارگران پيشتاز قرار می گيرد.

 ٢٧مھر ١٣٨٤

طرح گستاخ
وقتی کنوانسيون بينانگذار ) IWWکارگران صنعتی جھان( در ماه ژوئن سال  ١٩٠٥در شھر شيکاگو گردھم آمد،
جنبش اعتصاب عمومی ای که اولين انقالب روسيه را در پی داشت ،در راه بود و طنين آن در راھروھای محل
کنوانسيون شنيده می شد .دو رويداد با ھم تطابق نمود تا به جھان پيش درآمدی از آينده خود را بدھد .رھبران
کنوانسيون شيکاگو ،انقالب روسيه را به عنوان انقالب خودشان تلقی می نمودند .دو آکسيونی که ھمزمان اما مستقل
از ھم پيش آمد و به اندازه نيمی از جھان با ھم فاصله داشت ،نشانه آغاز يک قرن انقالبی بود .آنھا سرآغاز اتفاقات
بعدی بودند.
شکست انقالب  ١٩٠٥روسيه ،راه را برای انقالب پيروزمند  ١٩١٧باز نمود .ھمان طور که لنين ھم گفت آن فقط يک
»تمرين« بود و حاال اين ارزيابی در سطح جھان پذيرفته شده است .کنوانسيون بنيانگذار  MWنيز خود تمرينی بود و
چه بسا در محاسبه نھايی ارزش کمتری از اکسيون روسی ای که ھمزمان رخ داد ،نداشته باشد.
بنيانگذاران  IWWبی شک مشوقين اوليه محرکين اصلی اتحاديه ھای صنعتی مدرن در صنايع توليدی توده ای
بودند .اين چيزی است که عموما ً به آن اقرار شده و مسئله مھمی است .اما حتی دادن چنين نسبتی به  IWWبه
عنوان پيشروان ) CIOکنگره سازمان ھای صنعتی ]آمريکا[( فعلی در واقع بيان کننده تعريف کاملی از اھميت
تاريخی آن نيست .جنبش  CIOدر مرحله کنونی از پيشرفت ،فقط يک پيش قسط کوچکی است از مطالبات آينده
بوسيله پيشگامانی که در کنوانسيون  ١٩٠٥گرد ھم آمدند تا  IWWرا براه اندازند.
کنوانسيون بنيانگذار  ،IWWسه غول موجود درميان پدران ما را به نام ھای » ِدب[«» ،ھايوو[« و » ِدلئو[« به يک
پالتفرم مشترک رساند .آنھا ھر يک از گذشته و زمينه ھای فعاليت متفاوتی می آمدند و پس از آن ھم طولی نکشيد که
ھر کدام مسير جداگانه ای را طی کردند .اما چيزھايی که آنھا گفتند و کارھايی که کردند ،از جمله تيمی که برای براه
انداختن يک جنبش جديد ساختند ،از جمله کارھايی است که نميتوان از ياد برد .آنھا منشوری برای طبقه کارگر آمريکا
نوشتند که نقداً بر يک نسل از مبارزان کارگری تأثير گذاشته و مشوق آنھا بوده است و در زمينه مسائل اساسی عمده
بر روی نسل ھای بعدی نيز تأثيرخواھد گذاشت.
آنھا مردان درشت ھيکل و بلند قامتی بودند که وقتی در کنار ھم قرار می گرفتند بلندتر ھم می شدند .آنھا سوای ھم
قطارانشان بودند ،ھمان طوری که با رھبران امروز اتحاديه ھای کارگری فرق داشتند و تفاوتشان در عظمت ھمتشان
بود که به نگرانی ھای شخصی تبديل می شد و در روياھای دور دستشان از جھانی بود که با قدرت سازمان يافته
کارگری بازسازی شده و در تعھدشان بود که آنھا را تا آن اندازه پی گير می ساخت.
عده کثيری از نمايندگانی که به بنيانگذاری کنوانسيون  IWWجواب مثبت دادند ،مردمی با ھمين خصوصيات بودند.
آنھا غيرمذھبيونی کله شق و سازش ناپذير در جنگ خود با جامعه سرمايه داری بودند .راديکال ھا ،شورشيان و
انقالبيونی بودند که  IWWرا بنيان نھادند ،ھمان طور که مبتکر ھر گونه جنبش مترقی ديگری در اين کشور بودند.
در اين روزھا وقتی رھبران کارگری نھايت سعی خود را می کنند تا مانند کارآموزان "نھاد قانونگذار شھرستان"
حرف بزنند ،بازگشت به عقب و خواندن گزارشات مردانی که با زبان ديگری صحبت می کردند ،واقعا ً لذت بخش است.
»دبز«» ،ھيوود« و »دلئون« و آنانی که در کنار اين سه ايستادند ،به شراکت بين کار و سرمايه ،آن گونه که ھمزمان
بوسيله »گومپرز«و شرکا موعظه می شد ،اعتقاد نداشتند .آنھا در »مقدمه« قانون اساسی  IWWآورده اند که اين
گونه برخوردھا »کارگران را گمراه می کند« .آنھا خيلی پيش از اين در باره مخالفتشان با "ھمزيستی" دائم اتحاديه
ھای کارگری در جوار مالکيت خصوصی صنايع صحبت کردند؛ ھمزيستی ای که امروزه رھبران  CIOپرچمدارش
ھستند.
مردانی که  IWWرا بنيان نھادند ،از پيشگامان اعضای اتحاديه ھای کارگری بودند و اتحاديه ھای صنعتی بزرگ
امروز مستقيما ً از آنھا سرچشمه گرفته است .ولی اھداف آنھا بسيار فراتر از ايجاد اتحاديه ھای صنعتی ای می رفت
که به عنوان نھادھای معامله گر ،مالکيت خصوصی صنايع را به عنوان يک حق به رسميت شناخته و آن را تغيير
ناپذير می ديدند .آنھا روابط بين سرمايه و کار را موقعيت جنگی بشمار می آوردند.

»بريسندن« نظريه اصلی آنھا را در تاريخچه صحيحی که از جنبش تھيه کرد به طور فشرده اين طور بيان نمود:
»نظريه تضاد طبقاتی برداشت نھايی يا "اولين دليل" ]ايجاد[  IWWبود .شکلی که برای آن اتخاذ گرديد شکل
اتحاديه ھای صنعتی بود ،زيرا که شرايط مناسب تری را برای اين جنگ طبقاتی مھيا می ساخت :IWW) «.مطالعه
ای در زمينه سنديکاليزم آمريکايی ،از پُل فردريک بريسندن ،ص(.١٠٨
بنيانگذاران  IWWبه سازمان اتحاديه ھای کارگری صنعتی به عنوان وسيله ای برای رسيدن به پايان راه نگاه می
کردند و پايان راه مورد نظر آنھا ،سرنگونی نظام سرمايه داری و جانشينی اش با نظم جديدی در جامعه بود .اين
]امر[ که قلب و روح برنامه آنھا بشمار می آمد ،ھنوز در انتظار استيفای حقوق خود در انقالب کارگری آمريکا می
باشد .انقالب ھم آنگاه که فرارسد ،در تصديق پيش بينی کنفرانس بنيانگذار  IWWدر باره خود ،غفلت نخواھد نمود.
زيرا که  ٥٠سال پيش در آن چيزی کمتر از ھدف انقالبی برای مبارزه کارگران آشکارا اعالن نشد.
طرح گستاخ بوسيله »بيل ھيوود« ،رئيس کل "فدراسيون غربی معدنچيان" که خود نيز رياست کنوانسيون بنيانگذار
 IWWداشت ،کشيده شد .او در ابتدای سخنرانی خود ،وقتی آغاز کار کنوانسيون را اعالم می داشت ،گفت:
»اين "کنگره قاره ای" طبقه کارگر است .ما اين جا جمع شده ايم تا کارگران اين کشور را به حول يک جنبش طبقاتی
که ھدفش رھايی طبقه کارگر از يوغ بردگی نظام سرمايه داری است ،متحد سازيم) «.خالصه مذاکرات کنوانسيون اول
کارگران صنعتی جھان ،ص(١
اتحاديه ھای کارگری دارند کم کم درک می کنند که سياھپوستان ھم انسان ھستند و حق دارند برای امرار معاششان کار
کنند و به اتحاديه تعلق داشته باشند IWW .در مورد اين مسئله ،مانند خيلی مسائل ديگر  ٥٠سال از اين ھا جلوتر
بود .خيلی از اتحاديه ھای گومپرزی قديم بنگاه ھای تضمين کننده کار برای سفيدپوستان بودند ،در حالی که از
عضويت و حق اشتغال سياھان در قلمرو اين اتحاديه ھا ممانعت به عمل می آوردند» .ھای وود« در سخنرانی خود،
سياست آن اتحاديه ھا را که "وابسته به "فدراسيون کارگری آمريکا" بوده و در قانون اساسی خود و طبق قانون
]ايالتی[ سياھپوستان را از سھيم شدن در مزايای اتحاديه ھا محروم می ساختند ،با خشم تمام محکوم کرد «.او در
ادامه صحبت خود در جمع عمومی افزود که سازمان نوبنياد »ھيچ اھميتی برای نژاد ،کيش ،رنگ ،جنسيت يا شرايط
پيشين بردگی قائل نمی باشد) «.خالصه مذاکرات ،ص(٥٧٥
او باالخره پيشنھاد نظری ای را مطرح کرد که بعدھا به حقيقت پيوست .او گفت که کارگران آمريکايی مسير روسی را
طی ميکنند .او گفت که اميدوار است جنبش تازه را ببيند که »در سراسر اين کشور بگونه ای رشد کند که اکثريت
کارگران را به خود جذب نمايد و سپس اين کارگران برعليه نظام سرمايه داری بلند شوند ،ھمان طوری که طبقه کارگر
روسيه دارد انجام می دھد) «.خالصه مذاکرات ،ص.(٥٨٠
دبز گفت» :نياز عالی در اين وقت ،وجود يک صدا است...سازماندھی طبقه کارگر...که بايد بيان کننده مبارزه طبقاتی
باشد .بايد خطوط طبقاتی را بشناسد .البته بايد آگاھی طبقاتی داشته باشد .می بايد کامالً سازش ناپذير باشد .می بايد
سازمان توده ای و ]متشکل از[ رده پايين طبقه کارگر باشد) «.خالصه مذاکرات.(١٤٦-١٤٤ ،
دلئون در بخش صحبت ھای خود گفت» :من ]در زندگی[ تنھا يک دشمن داشته ام ـو آن دشمن ،طبقه سرمايه دار بوده
است] ...حرکت[ مطلوب سرنگونی طبقه سرمايه دار است) «.خالصه مذاکرات ص .(١٤٩-١٤٧
دلئون متفکر ،در افکار خود فراتر از تنھا سرنگونی نظام سرمايه داری پيش رفته و »شکل يک دولت جمھوری
کارگر« را در نظر داشت .او در سخنرانی پسا-کنوانسيون در شھر »مينياپليس« در باره »مقدمه قوانين«  IWWگفت
که ]کارگران[صنايع »صرف نظر از محدوده سياسی پيشين ،رأی دھندگان و کانديداھای اين قدرت مرکزی خواھند بود،
ھمان طوری که طرح و رئوس آن ھفته گذشته در شيکاگو مطرح گرديد .جايی که »ھئيت اجرايی کل«  IWWمستقر
گردد ،آنجا پايتخت کشور خواھد شد) .بازسازی سوسياليستی جامعه ،از دانيل دلئون(.
سخنرانی ديگران و بيانيه ھای رسمی برگزيده بوسيله کنوانسيون در »مقدمه قوانين« ھمه در ھمين خط بودند.
»مقدمه« با تأييد مبارزه طبقاتی آغاز شد» :طبقه کارگر و طبقه کارفرما ھيچ وجه مشترکی ندارند «.سپس آمده است:
»مبارزه بين اين دو طبقه می بايد ادامه يابد تا تمام کارگران در زمينه سياسی نيز مانند صحنه کارخانجات متحد شده و
بتوانند« تمام صنايع کشور را »تصاحب کرده و تحت کنترل خود نگھدارند«.

اينھا سازش ناپذيرترين و روشن و واضح ترين قطعنامه ھای انقالبی ای بود که به اين منظور تا آن زمان منتشر شده
بود .اھداف سوسياليزم قبالً بوسيله ديگران ترسيم شده بود .اما در کنوانسيون بنيانگذار  IWWآن نظريه ای که قرار
بود بوسيله مبارزه برای کسب قدرت به حقيقت بپيوندد و اينکه قدرت کارگری می بايد سازماندھی شده باشد ،بروشنی
فرموله شده و بر آن تأکيد شده بود.
مردان سال  ١٩٠٥صادقانه تر از آنچه که می دانستند ،صحبت کردند ،حتی اگر تنھا پيش بينی کنندگان يک کار تاريخی
ای بودند که ھنوز در انتظار تکميل شدن خود بوسيله ديگران است .از تاريخ مبدأ آن تا زمان شروع سقوطش بعد از
جنگ جھانی اول IWW ،يک تاريخ غيرقابل محو کردنی از خود در عمل به جای گذاشت .اما جايش در تاريخ آمريکا
به عنوان يک فاکتور مترقی ،به خاطر اظھارات رسمی شجاعانه و دورانديش کنوانسيون بنيادگذار آن محکم باقی
است .آن نظريات تخم عمل بود.
 IWWپدران خود را داشت ،زيرا جنبش طبقه کارگر يک تداوم ]ممتد و[ قطع نشده است .در پشت سر کنوانسيونی که
در شيکاگو پنجاه سال پيش اجالس داشت ،سربازان طبقه کارگر ،جنبش ھشت ساعت کار بوسيله شھدای »ھای
مارکت« ،بزرگترين اعتصاب اتحاديه ای کارگران صنعتی اتحاديه خطوط آھن آمريکا ،جنگ ھای طوفانی معدنچيان
»فدراسيون غربی« و دو سازمان سياسی سوسياليستی ـيکی حزب کارگر سوسياليست قديمی و ديگری حزب
سوسياليست نوپاـ ايستاده بود.
تمام کوشش ھايی که در باال آمد ،تابعی بود از کنوانسيون اول  IWWکه در آنجا بوسيله شرکت کنندگان ارائه گرديد.
»لوسی پارسونز« ،بيوه و يکی از رفقای جنگجو و سالح بدست بسيار خوب و شھيد ،يکی از اين نمايندگان بود،
ھمان طور که »مادر جونز« بود و او يکی در رده رھبری مورد احترام معدنچيان و سمبل اميد و شجاعت آنھا در
محنت و سختی بشمار می آمد.
اين جنبش ھا و مبارزات اوليه و تجربيات ،ھرچند غنی ولی غم انگيز راه را برای ايجاد کنوانسيون بنيادگذار
 IWWباز کرد .اما »دبز« زياد در اشتباه نبود وقتی چند ماه بعد گفت» :تاريخ جنبش انقالبی طبقه کارگر ]در آينده[
از سال  ١٩٠٥محاسبه خواھد شد ،يعنی از زمان سازماندھی ) «.IWWمقاالت و سخنرانی ھای يوجين وی دبز ،ص
(٢٢٦

