ريشه ھای نظريه ی »لغو کار مزدی«

)بخش دوم(

نوشته جيمز کانن
سازمان انقالبيون
 IWWتبديل به جنبش اتحاديه کارگران صنعتی ای شد که تمام کارگران را عليرغم تمام تفاوت ھا و اختالفاتشان ،به
حول اين تکليف متحد می کرد که تمام اتحاديه ھا بايد ]مبارزه را[ از دفاع برای مطالبات فوری خود برعليه کارفرمايان
شروع کنند IWW .به عنوان يک اتحاديه صنعتی در تمام دوران خوب و بدش ،جنگ ھای خاطر انگيزی را در زمينه
اقتصادی رھبری کرد و استراتژی اعتصاب سازمانی و مبارزه ای را برای مبارزات بعدی جھت ساختن  CIOبدعت
نمود.
وجود  CIOتنھا بعد از و به خاطر قھرمان سازی و پوپوالريزه کردن برنامه اتحاديه گرايی برای کارگران صنعتی ،ھم
در حرف وھم در عمل ،بوسيله  IWWبود که ممکن گرديد .اين آموزش و نمونه در زمينه اتحاديه گرايی به تنھايی
کافی است تا به وسيله آن ،اھميت تاريخی  IWWرا به عنوان مبتکر ،پيشتاز اتحاديه ھای صنعتی مدرن تشخيص
داده و سپس ھزاران بار زحمات و خودگذشتگی ھای آن ھمه انسان را در اين راه ،به حق تصديق کرد.
اما  IWWبيش از يک اتحاديه بود .آن ھمزمان يک سازمان انقالبی بود که عقايد ساده و با قدرتش مشوق بھترين
مبارزان جوان زمان خود بود و آنھا را به حرکت درمی آورد و گل سرسبد نسل راديکال خود بشمار می آمد .از ھمه
اينھا فراتر آن چيزی بود که نام  IWWرا با افتخار در برکرد.
ماھيت حقيقی  IWWبه عنوان يک سازمان انقالبی ،قطعا ً در اولين سال شکل گيريش در اختالفات درونی ای که سبب
تجزيه اش در کنوانسيون دوم شد ،متظاھر گرديد .اين تجزيه بر سر مسائلی رويداد که معموالً به مسائل سياسی يک
حزب مربوط می شود تا يک اتحاديه» .چالرز اُ شرمن« مدير کل  IWWنماينده سازمانی بود که شکل اتحاديه صنعتی
را داشت .اما ظاھراً اين نھايت حدی بود که او می خواست پيش برود و اين برای آنھايی که اظھارات رسمی انقالبی
کنوانسيون اول را جدی گرفته بودند ،کافی نبود .آنھا تنھا به حرف ]به جای عمل[ در زمينه اصول مھم تر راضی
نبودند.
وقتی کنوانسيون دوم  IWWدر شيکاگو در سپتامبر  ١٩٠٦برگزار گرديد» ،ھای وود« در زندان ايالت »آيداھو« در
انتظار حکم اعدام خود بود و »دبز« که ھرگز آدم فرقه گرايی نبود ،در کنار جريان ايستاده بود» .وينسنت سنت جان«
که خودش يک شخص معتبری در »فدراسيون غربی معدنچيان« بشمار می آمد و از جمله اعضای شرکت کننده آن در
کنوانسيون دوم بود ،تبديل به رھبر نيروھای ضد شرمن شده و با »دلئون« متحد شد.

برحسب معمول جنگ بين فرقه ھا ،انواع و اقسام اتھام پراکنی درجه دوم براه افتاد .اما »سنت جان« به مسئله اصلی
ای که محرک او و پشتيبانانش شده بود ،با روشی بی مھابا و ثابت پرداخت .او گفت:
»مديريت  IWWدر دست مردانی قرار داشت که مطابق برنامه انقالبی سازمان عمل نمی کردند ....مبارزه برای
بدست آوردن کنترل سازمان ،کنوانسيون را به دو اردوگاه تقسيم کرد .رأی اکثريت در کنوانسيون به اردگاه انقالبی
تعلق داشت .اردگاه ارتجاعی با داشتن دبير از تاکتيک ھای بازدارنده در کوشش خود برای کسب کنترل کنوانسيون
استفاده نمود....انقالبيون با از بين بردن دفتر رئيس و انتخاب دبير از ميان انقالبيون ،اين دمل را بريدند:IWW) «.
تاريخ ،ساختار و روش ،از وينسنت سنت جان(.
اين عمل تجزيه را سرعت بخشيده و از »شرمن« به عنوان شخصيتی بی ھمتا و برجسته تاريخی ساخت .او اولين و تا
کنون تنھا رئيس اتحاديه ای است که به علت انقالبی "نبودن" از مقام خود به پايين کشيده شده است] .در آينده[
کسان ديگری ھم خواھند بود ،ولی نام »شرمن« در تاريخ به عنوان نمونه اول باقی خواھد ماند.
اين تجزيه در کنوانسيون دوم ھمچنين باعث قطع ھمبستگی »فدراسيون غربی معدنچيان« گرديد که از ابتدا تنھا
اتحاديه ای بود که سازماندھی محکم داشت .بقيه اعضای دليگاسيون  WFMکه پيش از اين به طرف محافظه کاری
چرخش کرده بودند ،در اين ھنگام از »شرمن« پشتيبانی کردند .اما »سنت جان« بر حسب طبيعتش و تمرين ممتد ،به
دفاع از اصول پرداخت :او بين اعالم ھمبستگی با  WFMکه پايه ھای محکم يافته و در سطح کشور شناخته شده
بود و خودش ھم از آن به عنوان مأمور حقوق می گرفت و  IWWبه فقر کشيده شده و ناروشنی که تنھا برنامه و
اصول داشت ،بدون ترديد دومی را انتخاب کرد .برای او و ھمه آنھايی که تاريخ  IWWرا ساختند ،منافع شخصی و
اتحاديه گرايی چرب و نرم در درجه دوم اھميت قرار داشت .وفاداری اول می بايستی عطف به اصول انقالبی می بود.
»شرمن« و طرفدارانش ،با کمک پليس ،دفتر مرکزی را مورد حمله قرار داده و پول ھای سازمان را ھر چه که بود،
تصاحب کردند» .سنت جان« اين طور اشاره کرد که "مسئولينی که به تازگی انتخاب شده بودند ،کار را به طوری با
دست خالی آغاز کردند که حتی يک تمبر پستی ھم نداشتند) ".بريسندن ،ص (.١٤٤مديريت جديد تحت رھبری »سنت
جان« که از آن به بعد به مدت يک دھه نقش غالب را در سازمان داشت ،می بايد بدون داشتن ھيچ گونه امکانات
ملموسی ،به جز برنامه و ايده آل ھايش ،کار را از ھيچ آغاز می کرد.
آن ،به عالوه دل و جرأت »وينسنت سنت جان« اثبات کرد که برای جمع آوری اين سازمان متالشی کافی بود .فرقه
شرمن و فدراسيون غربی معدنچيان ھم به رقابت سازمانی به پا کردند .اما چندان دوامی نياورد .جناح سنت جان در
جريان اختالفات پسا  -کنوانسيون دست باال را داشت و ثابت کرد که  IWWحقيقی است .اما در سال ھای در پی اين
سازمان عمدتا ً نه به عنوان يک اتحاديه صنعتی توده ای که برای مطالبات اقتصادی محدودی فعاليت می کرد که به
عنوان يک سازمان انقالبی که در راه مبارزه ای ھمه جانبه با نظام سرمايه داری برخاسته بود ،اعالم موجوديت کرد.
به اين ترتيب  IWWعناصر برجسته ای را از ميان انقالبيون مبارز و پيشرو به زير شعارھای خود کشيده و جذب
نمود .تحت عنوان اتحاديه ،اين سازمان اعتصابات فراوانی را ترتيب داد که به جذب بادکنکی خيلی از اعضا به طور
لحظه ای انجاميد .اما بعد از اعتصاب ،چه به پيروزی کشيده و چه به شکست ،سازماندھی اتحاديه ای پايداری بطور
منظم وجود نداشت .بعد از ھر اعتصابی ،اعضای باقيمانده کسانی بودند که تا سرحد مرگ بر اساس اصول با ھم متحد
شده بودند.
دوگانگی در IWW
 IWWيک چيز را از مارکسيزم به عاريت گرفت؛ در حقيقت يک چيز خيلی مھمی را :دو سالح اصلی آن  -اصول
مبارزه طبقاتی و عقيده بر اينکه کارگران می بايد رھايی خود را از طريق قدرت سازماندھی شده خود کسب نمايند -
از اين قورخانه بيرون آمد .با اين ھمه  IWWمحصول حقيقا ً طبيعی محيط آمريکايی خود بود و تئوری و عمل آن
می بايد در چارچوب سابقه مبارزات طبقاتی و روند پيشرفت آن تا زمان در اين کشور بررسی گردد.
تجربه طبقه کارگر آمريکا که ھنوز خود را به عنوان يک طبقه مشخص تميز نداده بود ،محدود بود و افکار عموميش
حتی درباره بھترين عناصر نماينده اش به ھمين نسبت تکامل نيافته بود .مبارزه طبقاتی به اندازه کامل فعال بود ،اما
ھنوز فراتر از مراحل ابتدايی خود رشد نکرده بود .اختالفات عموما ً شکل چريکی و زدوخوردھای محلی به خود داشت

که به طور وحشيانه ای از جانب دو طرف ،بين گروه ھای مجزای کارگران و کارفرمايان صورت می گرفت .قدرت
سياسی کارفرمايان عمدتا ً بوسيله مأموران محلی تأمين می شد.
سپاھيان فدرال اعتصاب کارگران راه آھن را در سال  ١٨٩٤شکسته بودند .اين کارگران از طرف مطبوعات وحشتزده
به »شورشيان دبز« معروف بوده و گفته می شد که از آنھا در مقابل معدنچيان غرب استفاده می شد .اما اينھا موارد
مستثنايی بودند .دخالت دولت فدرال ،به عنوان کميته اجرايی تمام سرمايه داران  -فاکتور ثابت و غالب در روابط کارو
سرمايه در دوران معاصر -به ندرت در اختالفات محلی و فرقه ای نيم قرن پيش ديده می شد .کارگران معموالً بين
مأموران فدرال و محلی فرق قائل شده و در مقام مقايسه از اولی حمايت می کردند  -البته اين از آثار باقيمانده از
دوران اوليه است که گريبان اکثريت قابل مالحظه ای را ھمواره گرفته بود وھنوز ھم گرفته است.
زمانی که در سال ] IWW ،١٩٠٥با اين گونه عقايد[ شکل گرفت ،مبارزات ھمه جانبه کارگران برعليه طبقه سرمايه
دار بطور کلی ،با ھدف گرفتن قدرت سياسی در سراسر کشور ،به عنوان ھدفی ضروری در مبارزات ھنوز برای خيلی
ھا جا نيافتاده و قابل ھضم نبود .بيانيه رسمی  IWWو تمام عملياتی که در پی آن رخ داد ،می بايد از اين زاويه ديده
شود .حوزه محدود و نارسای مبارزات طبقاتی در آمريکا تا آن زمان که برنامه آنھا از آن اقتباس شده بود ،ديد و
تحليل آنھا را در باره  ٥٠سال پيش برجسته کرده و ھرچه بيشتر قابل تقدير می سازد.
در وضعيت آن زمان ،با وجود اينکه مبارزات طبقاتی کارگران ھنوز در مراحل اوليه خود قرار داشت و خيلی از
مشکالت و پيچيدگی ھايش ھنوز در عمل آشکار نشده بود ،رھبران  IWWھدف انقالبی را برای طبقه کارگر پيش
بينی کرده و اين ھدف را تنھا يک چيز و بر اساس يک فرمول کلی برای سازماندھی کارگران قرار دادند .با قرار دادن
ھمه چيز به زير يک سقف ،آنھا مسئوليت ساختن سازمانی را به عھده گرفتند که به قول سنت جان ،رھبر اصلی و
مشوق آن بعد از کنوانسيون دوم :برای »نيازھای کارگران بطور کلی کافی« می بود .در سادگی اين فرمول ھم يک
جذابيت و ھم يک ضعف وجود داشت  -يک تضاد  -که تنھا با تجربه قابل آشکار شدن و ديدن بود.
يکی از مھمترين اين تضادھا در  IWWکه در کنوانسيون اول ريشه اش کاشته شد و بعد از آن ھم ھرگز حل نگرديد،
ھمانا نقش دوگانه ای بود که برای خود تعيين کرد .اين دليل کوچکی از ميان داليل شکست نھايی  IWWنبود :به
عنوان يک سازمان ھم می خواست که يک اتحاديه برای ھمه کارگران باشد و ھم يک تشکيالت تبليغاتی برای
انقالبيون منتخب  -يعنی يک حزب انقالبی .يعنی دو وظيفه و کار متفاوت که در مرحله خاصی از پيشرفت ،نياز به
تبديل شدن به دو سازمان مجزا دارد .اما IWWھر دو اين وظايف را خود به تنھايی به دوش گرفته بود و اين
دوگانگی بازدارنده کارش شد .ھمه اينھا و خيلی چيزھای ديگر امروز روشن تر از آن روزھا برای مبارزان سطح
رھبری  IWWو ھر کس ديگری در اين کشور است.
جلسات اعتصاب  IWWدر حقيقت "کالس آموزش سوسياليزم« بود .مسائل فوری اعتصاب سرآغاز باز کردن
صحبت بر سر اصول مبارزه طبقاتی و محکوم کردن نظام سرمايه داری در تمام ابعاد و دادن تصوری از نظام اجتماعی
تازه برمبنای آزادی و تساوی حقوق بود.
در حقيقت  IWWدر زمان شکوفائيش به معنای واقعی کلمه نه کامالً يک اتحاديه بود و نه يک حزب ،اما بعضی وقت
ھا ھر دو نقش را داشت به ھمراه بعضی کمبودھا .اين سازمان يک پيش درآمد ناقصی از حزب بلشويک و فاقد تئوری
ای جامع و نيز تصويری از اتحاديه ھای صنعتی انقالبی آينده و فاقد اعضای توده ای الزم بود .اين بود .IWW
وينسنت سنت جان
تجزيه دوم  IWWکه باعث جدايی دلئون و اعضای  SLPدر کنوانسيون چھارم  IWWدر سال  ١٩٠٨شد ،مثل
دفعه قبل بر سر يک مسئله عقيدتی رخ داد .مسئله اين بار بر سر موضوع »عمل سياسی« بود ،يا بھتر بگويم بر سر
اختالف برداشت از مفھوم عمل طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی که ذاتا ً امری سياسی است.
ھدف اصلی از اين تجزيه آزاد کردن  IWWاز مفاھيم عقيدتی مقرراتی افراطی »حزب سوسياليست کارگری« از
مفھوم "عمل سياسی" در ھنگام رأی گيری و نيز صاف کردن راه برای تعبير سنت جان از مفھوم سرنگونی نظام
سرمايه داری از طريق »عمل مستقيم« کارگران سازماندھی شده بود .اين ]نظريه[ با کمک يک تعريف کامالً اختياری
و نا دقيق قرار بود به عنوان ]نظريه[ کامالً "غيرسياسی" اعالم گردد.

در يک برخورد منفی ،کنوانسيون  ،١٩٠٨صرفا ً کلمه "پاراگراف سياسی" را از »مقدمه« برداشت .بعدھا ،زياده
روی کرده و صريحا ً "سياست" را و بھمراھش احزاب سياسی را بطور کلی رد کرد .ريشه اين گرايش را به
سنديکاليزم فرانسوی نسبت می دھند .اين اشتباه بزرگی بود و اگر چه  IWWبعدھا عباراتی را از راديکاليزم ضد
سياست اروپا ھم وارد کرد که به ضررش تمام شد .نظر بريسندن در اين باره درست است که می گويد:
»نظريات IWWـايزم ،بخصوص آنچه که در چند سال اول بعد سال  ١٩٠٥شکل گرفت ،کالً ريشه آمريکايی داشت،
نه فرانسوی؛ آنطوری که عموما ً تصور می شود .اين احساسات در ابتدا از فرانسه بيرون زد ،اين حقيقت دارد و آن در
اوايل دھه  [١٨٩٠] ٩٠بود ،اما در اين کشور ھم در حال شکل گرفتن بود و نوع آمريکايی آن ذاتا ً با نوع فرانسويش
فرق می کرد .در واقع از سال  ١٩٠٨به بعد بود که "سنديکاليزم انقالبی" فرانسه بر روی جنبش اتحاديه ھای
صنعتی انقالبی در اينجا تأثير مستقيم گذاشت) «.بريسندن ص .(٥٣عقايد و اصول  IWWکه بی ھمتا بود ،محصول
داخلی خاک آمريکا بشمار می رود و ھمين طور نويسنده اصلی آن ،وينسنت سنت جان .سنت جان ھمان طور که
قديمی ھا می دانند ،کسی بود که بيش از ھمه مسئول شکل دادن به خصوصيات  IWWدر روزھای قھرمانی اش
بود .شھرت او )سنت جان( در کنار نام درخشان بيل ھای وود کدر می شد و اين باعث گمراھی نو آموز متفرقه در باره
تاريخ  IWWمی شود .اما وينسنت سنت جان سازمان دھنده و رھبر کادرھا بود.
ھای وود خودش مرد بزرگی بود و شايستگی شھرتش را داشت .او از محل کنوانسيون بنيانگذار رھبری آن را در
دست داشت .سخنان با عظمتی را که او در آنجا ايراد کرد ،در مقدمه اين مقاله آورده شد .در محاکمه او که در ايالت
آيداھو انجام گرفت ،اين "جوان درشت ھيکل" خود را به مانند قھرمان طبقه کارگر عرضه نمود و بار ديگر در
اعتصابات بزرگ  IWWدر »الرنس« »پاترسون« و »آکران« خود را با سرعت برق مورد توجه عموم در آورد .او
پس سنت جان در سال  ١٩١٤اين مقام را به عھده گرفت و از آنزمان به بعد رياست آن را در طول تمام طوفان ھای
جنگ و آزار و اذيت ھا به عھده داشت .عدالتی تاريخی در شناختی که عموم از نام بيل ھای وود در رابطه با IWW
دارند ،وجود دارد .اما در سال ھای بين  ١٩٠٦تا  ،١٩١٤در طول سال ھايی که خصوصيت  IWWشکل می گرفت و
کادرھای پايه ای آن معين می شدند ،اين وينست سنت جان بود که رھبری جنبش را به عھده داشت و تمام عمليات آن
را ھدايت می کرد .داستان  IWWکامل نمی بود و حقيقت نمی داشت ،اگر اين فصل آن حذف گردد.
سنت جان مانند ھای وود يک معدنچی بود؛ مردی خود ساخته که با تحمل سختی ھای فراوان و در پی مبارزات طبقاتی
در جنگ معدنچيان غرب ،به مقام خود در کشور رسيده بود .اگر اين "مقرب" ]سنت = مقرب[ که لقبی بود که ھمه
صدايش می کردند ،چيزی را از نوشته ديگران به عاريه می گرفت ،حتی خودش ھم متوجه نمی شد .او اھل کتاب
نبود؛ آموزش او نتيجه تجربه و مالحظاتش بود و کيش او اعمالش بود .ھر چه که می دانست که خيلی ھم زياد بود را
در زندگی و در ارتباط با مردم آموخته بود و او جمع بندی ھايش را ھم بر اساس ھمان ]آموخته ھا[ می کرد.
اين اصالت تجربه ھم نقطه قوت او بود ھم ضعف .به عنوان يک رھبر اجرايی در وضعيت عملی او عالی بود و مملو
از نظريات ـ"آنقدر که حتی جھنم را ھم به لبخند وامی داشت"ـ و آماده برای پياده کردن آنھا .در عمل ،او به تصميمات
صريع و جدی و خيلی موثر  -ميان بُر -عالقه داشت .رغبت به اين روش از کار نتايج پرباری را در کارھای او به
عنوان رھبر عمليات فدراسيون غربی معدنچيان به ھمراه داشت .او در ميان اردوگاه ھای معدنچيان غرب به حد
وسيعی مشھور بوده و قدرتش بر دوست و دشمن شناخته شده بود .بريسندن نقلی از يک گزارش در باره او که در
سال  ١٩٠٦به وسيله بنگاه کارآگاھان صاحبان معدن تھيه شده بود ،می آورد:
»سنت جان در سال گذشته برای صاحبان معدن منطقه ]کلورادو[ ]به تنھايی[ بيش از بيست نفر دردسر درست کرده
است .اگر کاری به کارش نداشته باشند ،تا يک سال ديگر کل منطقه را سازماندھی خواھد کرد«.

دررابطه با کار کردن با مردم "-طرز رفتار با مردھا" به قول معروف  -وينسنت سنت جان تا جايی که من می دانم،
مانندی نداشت .او آدم ھا را با ديد و بصيرت به سرعت "ارزيابی" می کرد و خوب و بد آنھا را تشخيص می داد و
رياکاران و حليه گران را جدا می کرد  -بايد آدم جدی ای می بودی برای اين که با »مقرب« می ساختی  -و بقيه را در
آموزشگاه خودش در عمل تعليم می داد و از بھتريم فرد ممکن را از آنھا می ساخت.
"تجربه"" ،تصميم" و "عمل" کلمات کليدی در معيارھای سنت جان بود .او معتقد بود که انسان را اعمالش می
سازد .وقتی که می خواست از يک سازماندھی کننده تعريف کند ،ھميشه می گفت» :او تجربه بسيار دارد «.يک بار

شنيدم که در باره کس ديگری که در سازمان نقش کناری داشت ،گفت» :او سخنگوی خوبی است ،ولی نمی دانم چقدر
مصمم است «.از نظر او "تجربه" يعنی زير آتش ،امتحان پس دادن است» .تصميم« به معنای ھمزمان قدرت فکر و
عمل داشتن و به انجام رساندن کار بالفاصله و بدون "فلسفه چينی" و وقت تلف کردن است.
خصوصيات مثبت سنت جان به عنوان مرد عمل و تصميم به ديگران ھم سرايت می کرد؛ آنھا به ھم شبيه بودند ،ھم
ديگر را جذب می کردند و او به اين ترتيب سازمانی را بر اساس تصوری از خودش تشکيل داد .او آدم مھربان و
نيکوکار نبود ،بلکه يک رھبر بود و ديگران را تنھا دربحث مجذوب خود نمی کرد .برعکس حقيقت اين است که او
انسان بسيار کم حرفی بود" .مقرب" با عقايد و روش ھای خود زندگی می کرد .از او صداقت و شرافت می باريد و از
خودگذشتگی ای بی شائبه و عاری از تظاھر داشت .در محضر او ھوا تميز بود.
جوانانی که تحت فرماندھی او جنگيدند  -که کادرھای مشھوری می شدند -ھمگی به سر "مقرب" قسم می خورند .آنھا
به او اعتماد داشتند .آنھا احساس می کردند که او دوستشان است و به آنھا اھميت می دھد و ھميشه با او می توانستند
به خوبی کنار آيند و حتی گاھی بھتر از انتظار ،البته تا زمانی که آنھا با سازمان به درستی رفتار می کردند» .جان اس
گامبز« در کتاب خود به نام »زوال  «IWWکه بعد از تاريخ بريسندن به رشته تحرير درآمد ،می گويد» :من شنيده ام
که سنت جان را در مقايسه با بھترين رھبران ،بيش از ھمه دوست می داشتند و قابل اعتمادترين مأمور  IWWبود«.
گامبز درست شنيده بود.
ھمين طور که  IWWداشت تحت تأثير سنت جان متحول می شد ،با اھانت تمام مفھوم تنگ و محدود "عمل
سياسی" را رد کرده و آن را درمحدوده به عملکردھای پارلمانی برمی شمرد .سنت جان از مبارزه طبقاتی ،اين درک
را داشت که مبارزه ای بی رحمانه است برای بدست آوردن قدرت؛ نه ھيچ چيزی کمتر و نه راه ديگری وجود دارد .او
ھمان اندازه به اين ]مسئله[ اطمينان داشت که لنين .او "سياست" سوسياليستی و احزاب سياسی را به وسيله دو
نمونه ای که در پيش رويش بود ،قضاوت می کرد" :حزب سوسياليست" به رھبری »برگر« و »ھيل کيت«و "حزب
کارگر سوسياليست" به رھبری دلئون  -و او از ھيچ يک از آنھا خوشش نمی آمد.
اين طرز برخورد ،تا جايی که ادامه پيدا کرد ،مطمئنا ً درست بود .برگر يک خرده بورژوای سوسياليست فرصت طلب
بود و ھيل کيت ھم با وجود اين که زيرک تر و با کالس تر بود ،اما از ھيل کيت بھتر نبود .او صرفا ً از جمالت راديکال
استفاده می کرد تا »برگر -ايزم« شرور را از حمالت چپ محفوظ دارد.
دلئون البته با اختالف بسيار از اين متظاھران کوچک ،از آنھا برتر بود و در رأس آنھا قرار می گرفت .اما دلئون با
تمام لياقت و شايستگی؛ با نمونه بودن در از خود گذشتگی و با تمام عشق و وفاداريش به اھداف طبقه کارگر؛ با تمام
دشمنانی که برای خود درست کرد که به خاطرش مستحق عشق و ستايش ما است؛ با تمام اينھا ،دلئون در تاکتيک
ھايش فرقه گرا بود و درک او از عمل سياسی بسيار خشک و رسمی بوده و در برابر قانون پرستی بی نتيجه ماند.
به نظر من ،سنت جان در برخورد خصمانه اش نسبت به ]جريان[ برگر -ھيل کيت کامالً حق داشت و در قطع ھمکاری
با دلئون بيش از پنجاه درصد حق داشت .اعتراضات او به رفرميزم پارلمانی برگر و ھيل کيت و قانون گرايی افراطی
حزب کارگر سوسياليست شامل آن گونه انتقادی بود که امروز می توان آن را سالم و درست بشمار آورد .اشتباه در
اپوزيسيون جھانی بود ،متکی بر اين نمونه ھای محدود و فاقد ارزش برای تمام "سياست ھا" و تمام احزاب سياسی.
نقص در درک او ناشی از کامل نبودن آنھا بود که آنھا را اول در مقابل تندروی و بعد يک چرخش کاذب باز گذاشت.
کجروی مھذب سنت جان ناشی از آموخته ھای تجربی محدود و محلی در زندگی به جای ]مطالعه[ کتاب و راه حل ھای
ساده در عمل مستقيم را ھدف قرار دادن ،او را از فايده بردن بيشتری از تئوری جامع که به وسيله ديگران در نتيجه
تجربيات عمومی جھانی مبارزات طبقاتی کسب شده بود ،محروم کرد .اين به طور کلی در مورد  IWWبه عنوان يک
جنبش صدق می کرد .ساده سازی بيش از حد ،محدوديت ھای فلج کننده ای را بر درک عمومی آن گذاشت .محدوديت
ھايی که در نھايت در اوضاع پيچيده ،مضرر بودن خود را برای  IWWبه اثبات رساند .اما اين امر زمان برد .تمام
دوران جنگ جھانی اول و انقالب روسيه طول کشيد تا ناتمامی افکار حاکم بر  IWWدر بُرد کامل تجلی يابد.
ادامه دارد

