
                                                            

ز ارزهت اتیمب هحاصلطبق ارزاتتجرب اتیمب يشطبق پ رعکس ب د کردن م

ای ده يشمدی سرمایهتشکيلپ ی دتیعن م ان دایشزم رانپي مزدبگي

هشتمهشتم

 
 

 ٩١ 

  
 

  فصل فصل 
 

  منشاء جنبش کارگری نوینمنشاء جنبش کارگری نوین
 
 
  

   از   داری    -از   

.  نمونه هایی از مبارزه طبقاتی ميان کارفرمایان و کارگران وجود داشته است       –نوین  

ه            البته این نتيجه فعاليت     ود ک ی نب ه تکروان اتی را      "های خرابکاران ارزه طبق غ  مب  تبلي

        از آن  ". ی 
  .است

       

   مبارزه طبقاتی ابتدائی پرولتاریا مبارزه طبقاتی ابتدائی پرولتاریا--١١
ران هميشه حول سه تقاضای                  نخستين جنب و جوش    زد بگي اتی م ارزه طبق های مب

  :زیر است

ان    افزایش دستمزدها که یکی از طرق مستقيم توزیع مجدد محصول ا   -١ اعی مي جتم

  .کارفرمایان و کارگران است و به نفع مزد بگيران

 پائين آوردن ساعات کار بدون کاهش مزد که طریق دیگری است برای تغيير این  -٢

  .موازنه به سود کارگران

ه             .  آزادی سازمان دهی   -٣ دی، هم در حاليکه کارفرما، مالک سرمایه و وسایل تولي

ا                نيروهای اقتصادی را در طرف خود د       رفتن شغل ب رای گ ه ب انی ک ا زم ارد، کارگران ت

ده            . یکدیگر رقابت می کنند، خلع سالح هستند         ن شرایط، فقط سرمایه داران برن در ای

ه م          ی  سرمایه داران م  . خواهند شد  ا ک ا آنج د و       ی  توانند مزدها را ت اهش دهن د ک خواهن
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رار ق ی رایکوششیعن زایشب افعاف رادیمن دونانف هب هتوج راندیگرب مزدبگي

ه ژه،ب نوی کلای تتش ردالل نب دهای هعقي اهک ررف ره تگیمزدبگي ببس

دائی اابت نتًاپرولتاری هس کلب تش يدندس تجمعی،کش یدس یعن

ارب هتج رعتب هس انب آن ازاتی ارزهامتي همب رمایهعلي تس دبدس آورن

ا انب دمکارفرمای ولع ارقب رایطک لش لغيرقاب تتحم هاس تک یفرص دم یابن

د ن ارگران رسک تت غلدس هش رارنتيج اشام ودمع خ

 
 

 ٩٢

 آن را  از  از  دادن  و در     ناچار     

  .بپذیرند

 جمعی  دستهکند و مقابله ی ی کارگران، با پایان دادن به رقابتی که آنها را پراکنده م  

     در                

           .  در    داران    

ا فشار                می آموزد که     ه ب رای مقابل اگر آزادی سازماندهی نداشته باشند، هيچ سالحی ب

  .سرمایه داران ندارد

ار        ارزه       از ک مب

ایی از اعتصاب در مصر و چين باستان              وقایع نگاران گزارش  . اعتصاب بوده است   ه

های مصر تحت سلطه امپراطوری        از اعتصاب هایی   همچنين گزارش . دهندی  بدست م 

  .روم، بخصوص در قرن اول ميالدی بدست آمده است

  

   آگاهی طبقاتی ابتدائی پرولتاریا آگاهی طبقاتی ابتدائی پرولتاریا--٢٢
دائی –سازماندهی اعتصاب هميشه دال به حد معينی         اتی است      -ابت .  از تشکيالت طبق

       ه         دارد                 

ده راه حل          عمل جمعی   ن عقي اتی    دارد؛ ای رادی          همبستگی طبق ل راه حل انف  را در مقاب

)            (    

  .می دهد

ام سازمان دادن    ه ب . این بينش شكل ابتدائی آگاهی طبقاتی پرولتاریا است        ان هنگ هم

د           اعتصابات مزدبگير  اه تشکيل دهن د صندوق رف ه بای د ک . ان بطور غریزی در می یابن

اایمنی                   –های خود  صندوق رفاه و طرح    ردن شرایط ن ين ب ه از ب دازه ای ب ا ان اوری ت  ی

ارگر کمک م         ه ک د ی  زندگی طبق ا               . کن رای پرولتاری اع از خود را ب ام بيکاری دف و هنگ

  .هستنداینها اشکال ابتدائی سازماندهی طبقاتی . سازدی ممکن م
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يله ارگرانبوس ودک هخ هآموخت بک داغل ادهعقای هس اریخلوحان ت

اساسًا

اساسًا

ن انجم ای اپلئونی،ه ن ا زودیام انپسب گپای جن يسسرکوب مپل پاشيده

ن کيالتای اتش ب يد بشش تگیجن اهمبس البب هانق ازمانفرانس دس ده ی م

                

ابوف ب ه اواتتوطئ انمس طلب الب ه،انق فرانس ت خاس رده ورژواییخ ب
پ رینچ احت مجن رادیکاليس ای یه هسياس ارگرطبق ک ين کالاول تاش فعالي

ا نام هاشکالای اهیاولي ارگریسازماندهیآگ هک تن ردالل اهیب هآگ دافب اه

 
 

 ٩٣ 

     و          

ه              ه   سياسی  عمل مستقل   تاریخی جنبش کارگری دارد، و نه داللت بر ادراک نياز ب  طبق

  .کارگر

                        از         

   از "    "در    .  بر  

ه             . چپ ترین جناح ژاکوبن ها برخاست      ود ک وین ب این معرف نخستين جنبش سياسی ن

  . مالکيت اشتراکی وسایل توليد را مد نظر داشت

دن     "در همان زمان در انگلستان، کارگران        ه" انجمن ارتباطات لن د ک ا کردن ر پ را ب

     .       را        کو

 "      از  .   از  

. از چپ ترین جناح رادیکاليسم خرده بورژوایی بوجود آمد" مدافعين حق رأی عمومی  

جدائی  .  ليورپول تشکيل شده بوداین گروه  از کارگران ناحيه صنعتی منجستر و      

جنبش مستقل کارگران از جنبش رادیکال خرده بورژوایی پس از برخوردهای خونين            

د                     ١٨١٩سال   دکی بع ا ان ن باعث شد ت و تسریع شد، و ای  و کشتار دسته جمعی پيترل

ه خواستار             . جنبش چارتيست ها شکل گيرد     ارگری ک ود ک این جنبش  سازمانی ب

  . بودحق رأی عمومی

  

   سوسياليسم تخيلی سوسياليسم تخيلی--٣٣
ری م           اکثر این جنبش   ی  . شد ی  های ابتدائی طبقه کارگر توسط خود کارگران رهب یعن

 ی    ای      ای از  و         

ه م          اعی ارائ د ی  اقتصاد و موضوعات اجتم دون آموزش علمی          . دادن ه ب موضاعاتی ک

دازه ای             . ت صحيحی از آنها داشت     دقيق نمی توان شناخ    ا ان ا ت ن جنبش ه ابراین، ای بن

  .های علمی قرون هفدهم و هجدهم تکامل می یافتند خارج از محدوده پيشرفت
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ا هب نظری ود ش ه امیقاطعان هگ وب وبجل ممحس ه تبياني کمونيس

ثَال م

ابراین يچبن هه اطیگون اارتب ب د خوانن ای یه متخلي ه اک تآنه سوسياليس

ای یه زرگتخيل قب نطری های انجنب روانآثارش یپيش واقع ت سوسياليس

ابرابریبخصوص ائین هه ک اد هانتق ابرابریبيرحمان این اه اجتم ف ال

ن ندگانای يدندنویس هکوش ک ای یه دعلم دی د ارچوببای ينچ رفتهم پيش

رن ق نده انویس ایتالي انال، کامپ ی مقاض تاناعظ رنانگلس انزدهمق ش ور م

 
 

 ٩٤

ر توماس                 بالعکس کوشش  ی نظي زرگ سوسياليسم تخلي های نخستين نویسندگان ب

یی    (،  )   در    ( 

وزدهم    (، رابرت اون، شارل فوریه و سن سيمون    )هفتم رون هجدهم و ن ) نویسندگان ق

       .      را  در      

  :های علمی زمان خود را گرد آورند تا مفاد ذیل را تنظيم کنندی دانستن

عی،          از      -

  ).اون، فوریه و سن سيمون(مشخصه جامعه بورژوایی است 

  . نقشه ای برای سازمان دادن یک جامعه متساوی، بر مبنای مالکيت عمومی-ب

   از   دو         

  : در موارد ذیل استاما نقاط ضعف نظام آنها. سوسياليسم نوین بودند

ه                           -الف د ب انی می یاب ه ای آرم ه گون د ب دار خود می پردازن ان در پن  جامعه ایکه این

از این روست   (یکباره به صرف ادراک و خيرخواهی بشری ساخته و پرداخته می شد             

و        ) ی       را  

  . خود اجتماع سرمایه داری نداردتکامل تاریخی محتوم

اعی ظاهر م                     -ب ابرابری اجتم ه در تحت آن ن ه شرایطی ک ی  توضيحات آنها راجع ب

د م                ابرابری ناپدی ن ن ه تحت آن ای افی و          ی  گردد، و شرایطی ک ردد، از نظر علمی ناک گ

ول، روانشاسی، جهل و             (مبتنی بر عوامل درجه دوم هستند            خشونت، اخالق، پ

اعی و عمل         ساختار ها نقطه شروع خود را بررسی مسائل         آن). غيره  اقتصادی و اجتم

  .متقابل روابط توليدی و سطح انکشاف نيروهای توليد بر یکدیگر انتخاب نکردند

  

   بيانيه کمونيست بيانيه کمونيست-- تولد نظریه مارکسيستی تولد نظریه مارکسيستی--٤٤
ه مارکسيستی                رداختن نظری ه ساختن و پ ه است ک ين دو جنب درست در رابطه با هم

انی   ارکس و فردریک انگلس در  توسط کارل م   وژی آلم ده ئول و بخصوص  ) ١٨٤٥ (ای

   . ی          ) ١٨٤٧ (  در 

www.hks-iran.com



                                                            

ا یاه ن ولای رتح وددیگ اممول خ روزی هپي وینجامع راهمن یف م

ا ينآنه يحهمچن دتوض هدادن هک افچگون رمایهانکش رایطس رایش ب

وان ات ارزاتب مب ل لعل ات،تکام نطبق تای هواقعي هک اریخهم رت مبش

 
 

 ٩٥ 

ه علمی منطبق می شود             رین نظری . مارکسيستی، آگاهی طبقاتی طبقه کارگر با عالی ت

د             اتی نبودن اهيم    . مارکس و انگلس کاشفين مفاهيم طبقه اجتماعی و مبارزه طبق ن مف ای

های تخيلی و نویسندگان بورژوا مانند تيری وگيزو، تاریخ نویسان            برای سوسياليست 

ات،            . ه شده بود  فرانسوی، نيز شناخت   اما مارکس و انگلس به طریق علمی منشاء طبق

    ی    و   را     را     

د        ه آن      . طبقاتی توضيح داد را تشریح کردن ر از هم ه     و مهمت ی ک ادی و عقالن شرایط م
دون    تواند راه را برای یک جام    ی   آن تقسيم جامعه به طبقات م      تحت ه سوسياليستی ب ع

  .طبقه بگشاید، بطور علمی تشریح کردند

        داری  را           

اعی ضامن                   ادی و اجتم رسيدن به جامعه سوسياليستی آماده می کند و نيز نيروهای م

 و      رو .    را   آورد 

بلکه حاصل منطقی تکامل تاریخ انسان و نتيجه طبيعی مبارزات          . آرزوهای بشر نيست  

  .واقعی و جاری طبقات است

.  معرف شکل برتری از آگاهی طبقاتی پرولتاریاست       بيانيه کمونيست از اینروست که    

ارزات                بيانيه کمونيست  ه سوسياليستی محصول مب ه جامع وزد ک  به طبقه کارگر می آم

همچنين به طبقه کارگر ضرورت مبارزه نه تنها      . قه عليه بورژوازی خواهد بود    این طب 

وزد        ه  . برای افزایش دستمزدها، بلکه برای برانداختن نظام مزدبگيری را می آم از هم

ارگری    به کارگران لزوم ساختن      بيانيه کمونيست باالتر،   ه ثمر    احزاب مستقل ک ز ب  و ني

های سياسی در سطح ملی و بين المللی را    اليترساندن مبارزات اقتصادی از طریق فع     

  .می آموزد

بدین ترتيب جنبش نوین کارگری نتيجه ادغام مبارزات طبقاتی ابتدائی طبقه کارگر و          

ترین شکل خود  ی آگاهی طبقاتی پرولتاریائی است که توسط نظریه مارکسيستی به عال       

  .ارتقاء یافت
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مشخصًا

ين لب کيلالمل د،تش رعکسدهن نب يسای ينتأس يناول لب ودالمل هب اتک موجب

ای که لکم همتقاب ارگرطبق ودک هب بک اغل ه ایاتحادی ارگریه ازمانک س

يش د،پ اآم تنه اع هارتج دنبالک البشکستب انق ای ه س الپ س د بودن

ه ام دنبالج ب ه ارگرطبق ک زب یح هسياس ایب وینمعن هن اهرکلم تظ نگش

ه هب مثاب ای ائیه سالاروپ هداشتوجود ارگرطبق البک انق

ای ه ل لک بشتکام ينجن یب ارگرانالملل یک الط س ن ام،ای اییمحصولادغ نه

 
 

 ٩٦

   بين الملل اول بين الملل اول--٥٥
                

  . است١٨٨٠ و ١٨٥٠

به رهبری مارکس در " جامعه کمونيست ها"بجز در آلمان که سازمان کوچکی بنام    

   ١٨٤٨  در   آن     در دوره 

     ه.         

در فرانسه این جنبش خود را در روزهای      . رادیکاليسم خرده بورژوایی کشيده می شد     

خونين ژوئن از خرده بورژوازی جدا ساخت ولی معهذا نتوانست حزب سياسی مستقل             

ن حزب                     گروه( خود را بنا کند    ه های ای دازه ای نطف ا ان ی اگوست بالنکی ت های انقالب

    ١٨٤٨         از ). 

       در           و   

کشورها بوجود آمد، به استثناء آلمان که آغالشگری برای حق رأی مساوی عمومی،           

گران انجمن سراسری کار  : "السال را قادر به تشکيل حزب سياسی طبقه کارگر ساخت         

  "آلمان

 بود که مارکس و گروه کوچک        ١٨٦٤از طریق بنيان گذاری بين الملل اول در سال          

ام شوند و       پيروان او توانستند به راستی در جنبش       های ابتدائی کارگری آن عصر ادغ

به هر حال، . تشکيل احزاب سوسياليستی را در بيشتر کشورهای اروپایی تدارک ببينند 

ين                   اگر چه عجيب می نماید،       ا اول د ت رد آمدن ه گ د ک ی نبودن ارگری مل ولی این احزاب ک

  را               

ل را                 گردهم آئی گروه   ين المل های محلی و سندیکائی در سطح ملی و پيوستن آنها به ب

  .فراهم آورد

ه          هنگاميکه پس از شکست کمون پاریس بين الملل از         ارگران پيشرو ب  هم پاشيد، ک

د           د شکست زودرس،        . نياز به سازمان دهی در سطح ملی همچنان آگاه بودن پس از چن

های اوليه کارگری این دوره  در دهه های           احزاب سوسياليست بر پایه جنبش    
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ی ألهیعن مس یتوانست رایحل یب رینیک ائلمهمت همس تیجامع سوسياليس

هتوانست رایمدرس هب ارگرطبق دنک د،اقتصادگردان هباش ينبلک مهمچن

ی یاهميت ود،واقع هب دینن لب ادهدلي هس نک بشای مجن بش اجن تع

رت ایراب ودرفق هب رایک تينب ارنخس اونیب هتع الب س

ن ای اب ارزاتاجتن اتیمب هطبق رمایهجامع تند،س ههس داماینک کک ی

وان تت هگف هک ایاتحادی ارگری،ه نک ایانجم که کم دین بب َاترتي مدقيق

تان، اانگلس رنتنه تمق ودبيس هب ارگر،حزبک رک هب پای د کردن ازی مب

 
 

 ٩٧ 

ه در           .  تأسيس گشتند  ١٨٨٠ و   ١٨٧٠ تنها استثنای قابل ذکر انگلستان و امریکا بود ک

د، نقش فرعی             ب سوسياليست نسبت به جنبش    آنها احزا  ارگری قدرتمن ه ک های اتحادی

در   در          . ی را  

وده ای تأسيس شد             ين       . اتحادیه های کارگری، بمثابه یک حزب ت اد چن ا، ایج در امریک

  .تحزبی هنوز وظيفه حاد جنبش کارگری باقی مانده اس

      

   اشکال گوناگون سازمان نهضت کارگری اشکال گوناگون سازمان نهضت کارگری--٦٦
           ی   و   

ل               متقابل و احزاب سوسياليست تا اندازه ای همچون محصوالت خود انگيخته و غيرقاب

    در   داری  و    از    

  .اشکال بيش از همه تکامل می یابد، بستگی به عوامل سنتی و ویژگی های ملی دارد

اتی، بلکه حاصل ابتکار                 حال آنکه تعاونی ها، نه محصول خودبخودی مبارزات طبق

 در ١٨٤٤ اون و  او       را    

  .روچدیل انگلستان پایه گذاشتند

ی ونی دارای               

ی   ای    در        

  ( راه    از       

د         ) توزیع راهم کن ی در ع    . از بطن جامعه سرمایه داری را ف اونی،       ول ين حال جنبش تع

ا شرکت            های سرمایه داری، در درون        خطر بلقوه انحراف به جانب رقابت اقتصادی ب

ا می توانست نتيجه ای فالکت                  ه تنه ابتی ک نظام  سرمایه داری را نيز در برداشت، رق

  .بار برای طبقه کارگر و باالتر از همه خشکاندن آگاهی طبقاتی پرولتاریا به بار آورد
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 الفبای مارکسيسم                     فصل هشتم: منشاء جنبش کارگری نوین
 

 ٩٨

   پاریس پاریس کمون کمون--٧٧
وین، چه در منشاء آن و          ارگری ن کمون پاریس تمامی روندهای موجود در جنبش ک

کمون از جنبش خودبخودی توده ای متولد شد و     . چه در توسعه بعدی آن، را گردآورد      

ا در آميختن      . حاصل نقشه یا برنامه از پيش طرح شده یک حزب کارگری نبود            کمون ب

داوم خواست ای اقتصادی و سياسی ن م يش روی  ه ه پ ارگر ب ه ک ل طبق مایشگر تمای

ود  ارزه اقتصادی صرف ب ه مب ود -مرحل کارا سياسی ب ون آش طه کم اء بالواس :  منش

ود م             ه شایع ب ورژوازی، ک اجم           ی  کارگران پاریس به ب ه ارتش مه اریس را ب د پ خواه

تند    اد نداش د، اعتم ليم کن ره داشت تس ه آن را در محاص روس ک رای  . پ ارگر ب ه آ طبق

ار   انيده      نخستين ب ط در سطح یک شهر، کش درت سياسی،اگر چه فق  بسوی تسخير ق

م شکستن دستگاه                   . شده بود  ه در ه ارگر را ب ه ک ل طبق اریس تمای های دولت    کمون پ

با دمکراسی کارگری بمثابه شکل " بورژوایی"بورژوایی و جانشين کردن دموکراسی     

اریس نشان       . عالی تری از دموکراسی را نشان داد       ين کمون پ دون یک       همچن ه ب  داد ک

أمين            رای ت ی ب ارزه انقالب ارگر در مب ه ک يم طبق داکاری عظ اه، ف ی آگ ری انقالب رهب

  .پيروزی طبقه کارگر نابسنده است
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