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 فصل هشتم
 
 

 منشاء جنبش کارگری نوين
 
 
 

 يعنی مدتهای مديد پيش از تشکيل سرمايه داری نوين       -از زم-ان پ-يدايش مزدبگيران     
البته .  نمون-ه هاي-ی از مبارزه طبقاتی ميان کارفرمايان و کارگران وجود داشته است    –

". بليغ ميکردندمبارزه طبقاتی را ت   "اي-ن نتيجه فعاليتهای خرابکارانه تکروانی نبود که         
 .تز مبارزه طبقاتی حاصل تجربه مبارزات طبقاتی پيش از آن استبر عکس 

      
  مبارزه طبقاتی ابتدائی پرولتاريا-١

نخس-تين جنب و جوشهای مبارزه طبقاتی مزد بگيران هميشه حول سه تقاضای زير              
 :است
اعی ميان   افزايش دستمزدها که يکی از طرق مستقيم توزيع مجدد محصول اجتم           -١

 .کارفرمايان و کارگران است و به نفع مزد بگيران
 پائي-ن آوردن س-اعات ک-ار ب-دون ک-اهش م-زد که طريق ديگری است برای تغيير                -٢

 .اين موازنه به سود کارگران
در حال-يکه کارفرما، مالک سرمايه و وسايل توليدی، همه  .  آزادی س-ازمان ده-ی    -٣

، کارگران تا زمانی که برای گرفتن شغل        ن-يروهای اقتص-ادی را در ط-رف خ-ود دارد          
در اي--ن ش--رايط، فق--ط س--رمايه داران . ب--ا يکديگ--ر رقاب--ت م--ی کن--ند، خل--ع س--الح هس--تند 

سرمايه داران ميتوانند مزدها را تا آنجا که ميخواهند کاهش دهند و . ب-رنده خواه-ند شد    
 را کارگ-ران از ت--رس از دس-ت دادن ش--غل و در نت-يجه ام--رار مع-اش خ--ود ناچ--ارند آن    

 .بپذيرند
 جمعی دستهکارگ-ران، ب-ا پاي-ان دادن به رقابتی که آنها را پراکنده ميکند و مقابله ی               

ب-ا کارف-رمايان ع-دم ق-بول ک-ار در ش-رايط غ-ير ق-ابل تحم-ل اس-ت ک-ه فرصت می يابند                      
تج--ارب ب--ه س--رعت ب--ه آن--ان     . امتيازات--ی در م--بارزه عل--يه س--رمايه داران بدس--ت آورن--د 
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ادی س-ازماندهی نداشته باشند، هيچ سالحی برای مقابله با فشار    م-ی آم-وزد ک-ه اگ-ر آز        
 .سرمايه داران ندارد

م--بارزه ابتدائ--ی پرول--تاريا س--نتًا ب--ه ش--کل دس--ت از ک--ار کش--يدن دس--تجمعی، يعن--ی          
وق-ايع نگ-اران گزارشهايی از اعتصاب در مصر و چين باستان        . اعتص-اب ب-وده اس-ت     

های مص--ر تح--ت س--لطه ام--پراطوری  همچني--ن گزارش--هايی از اعتص--اب. بدس--ت ميده--ند
 .روم، بخصوص در قرن اول ميالدی بدست آمده است

 
 
  آگاهی طبقاتی ابتدائی پرولتاريا-٢

.  از تشکيالت طبقاتی است- ابتدائی–سازماندهی اعتصاب هميشه دال به حد معينی     
عمل ب-ه وي-ژه، اي-ن تش-کل دالل-ت ب-ر اي-ن عق-يده دارد که رفاه هر مزد بگير بستگی به               

يعنی ( را در مقابل راه حل انفرادی همبستگی طبقاتی دارد؛ اي-ن عق-يده راه حل       مع-ی ج
 .قرار می دهد) کوشش برای افزايش منافع انفرادی بدون توجه به ديگر مزد بگيران

بهم-ان ه-نگام سازمان دادن   . اي-ن بي-نش ش-كل ابتدائ-ی آگاه-ی طبقات-ی پرول-تاريا اس-ت         
. می يابند که بايد صندوق رفاه تشکيل دهنداعتص-ابات م-زد بگيران بطور غريزی در      

 ي-اوری ت-ا اندازه ای به از بين بردن شرايط ناايمنی    –ص-ندوق رف-اه و ط-رحهای خ-ود          
و ه-نگام ب-يکاری دف-اع از خ-ود را برای پرولتاريا     . زندگ-ی ط-بقه کارگ-ر کم-ک ميک-ند       

 .اينها اشکال ابتدائی سازماندهی طبقاتی هستند. ممکن ميسازد
ل اول-يه آگاه-ی و س-ازماندهی کارگ-ری ن-ه دالل-ت ب-ر آگاهی به اهداف              ام-ا اي-ن اش-کا     

 طبقه سياسی عمل مستقل تاريخ-ی جنبش کارگری دارد، و نه داللت بر ادراک نياز به             
 .کارگر

خرده  چ-پ تري-ن ج-ناح راديکاليسم   اولي-ن اش-کال فعالي-تهای سياس-ی ط-بقه کارگ-ر از           
بابوف از چپ ترين " اوات طلبانتوطئه مس"در انقالب فرانسه،   .  برخاست بورژواي-ی 

اي-ن مع-رف نخس-تين جن-بش سياس-ی نوي-ن بود که مالکيت       . ج-ناح ژاکوب-ن ه-ا برخاس-ت     
 . اشتراکی وسايل توليد را مد نظر داشت

را بر پا کردند که     " انجمن ارتباطات لندن  "در هم-ان زم-ان در انگلس-تان، کارگ-ران           
اي--ن تش--کيالت ب--ا   . ن ده--دم--ی کوش--يد جن--بش همبس--تگی ب--ا انق--الب فرانس--ه را س--ازما     

انجم--ن "ام--ا ب--زودی پ--س از پاي--ان ج--نگهای ناپلئون--ی،     . س--رکوب پل--يس از ه--م پاش--يد  
از چ-پ تري-ن ج-ناح راديکاليس-م خ-رده بورژواي-ی بوجود             " مدافعي-ن ح-ق رأی عموم-ی      

. اي-ن گ-روه اساس-ًا از کارگ-ران ناحيه صنعتی منجستر و ليورپول تشکيل شده بود        . آم-د 
رگران از جنبش راديکال خرده بورژوايی پس از برخوردهای    جدائی جنبش مستقل کا   

 و کش-تار دس-ته جمعی پيترلو تسريع شد، و اين باعث شد تا اندکی         ١٨١٩خوني-ن س-ال     
اي--ن جن--بش اساس--ًا س--ازمانی ب--ود کارگ--ری ک--ه   . بع--د جن--بش چارتيس--ت ه--ا ش--کل گ--يرد  

 .خواستار حق رأی عمومی بود
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  سوسياليسم تخيلی-٣

يعنی . ابتدائ-ی ط-بقه کارگ-ر توس-ط خ-ود کارگ-ران رهبری ميشد           اک-ثر اي-ن جنبش-های       
بوس--يله ی کارگ--ران خ--ود آموخ--ته ای ک--ه اغل--ب عق--ايد س--اده لوحان--ه ای از ت--اريخ و        

موض--اعاتی ک--ه ب--دون آم--وزش علم--ی . اقتص--اد و موض--وعات اجتماع--ی ارائ--ه م--يدادند
 اندازه ای بنابراين، اين جنبش ها تا. دق-يق نم-ی ت-وان ش-ناخت ص-حيحی از آنه-ا داش-ت            

 .خارج از محدوده پيشرفتهای علمی قرون هفدهم و هجدهم تکامل می يافتند
ب-العکس کوشش-های نخس-تين نويس-ندگان بزرگ سوسياليسم تخليی نظير توماس مور             

، )نويس-نده ايتالياي-ی ق-رن هفتم   (، کام-پانال،  )قاض-ی اعظ-م انگلس-تان در ق-رن ش-انزدهم      (
را بايد ) نويسندگان قرون هجدهم و نوزدهم(راب-رت اون، ش-ارل فوري-ه و سن سيمون         

اي--ن نويس--ندگان کوش--يدند ک--ه دانس--تنيهای   . در چ--ارچوب همي--ن پيش--رفتهای علم--ی دي--د  
 :علمی زمان خود را گرد آورند تا مفاد ذيل را تنظيم کنند

 ان--تقاد ب--يرحمانه از نابراب--ری ه--ای اجتماع--ی، بخص--وص نابراب--ری هائ--ی ک--ه   -ال--ف
 ).اون، فوريه و سن سيمون(ت مشخصه جامعه بورژوايی اس

 . نقشه ای برای سازمان دادن يک جامعه متساوی، بر مبنای مالکيت عمومی-ب
سوسياليس---تهای تخيل---ی ب---زرگ از ط---ريق اي---ن دو جن---به آثارش---ان پيش---روان واقع---ی 

 :اما نقاط ضعف نظام آنها در موارد ذيل است. سوسياليسم نوين بودند
ود م-ی پ-ردازند ب-ه گونه ای آرمانی می يابد به         جامع-ه ايک-ه اي-نان در پ-ندار خ-           -ال-ف 

از اي--ن (يک--باره ب--ه ص--رف ادراک و خيرخواه--ی بش--ری س--اخته و پرداخ--ته م--ی ش--د      
و بنابراي-ن ه-يچ گونه ارتباطی با        ) روس-ت ک-ه آنه-ا را سوسياليس-تهای تخلي-ی ميخوان-ند            

 .تکامل تاريخی محتوم خود اجتماع سرمايه داری ندارد
ه ش--رايطی ک--ه در تح--ت آن نابراب--ری اجتماع--ی ظاه--ر   توض--يحات آنه--ا راج--ع ب---ب

م-يگردد، و ش-رايطی که تحت آن اين نابرابری ناپديد ميگردد، از نظر علمی ناکافی و        
م-ثَال خش-ونت، اخالق، پول، روانشاسی، جهل و     (مبتن-ی ب-ر عوام-ل درج-ه دوم هس-تند            

ی و عمل  اقتصادی و اجتماعساختارآنه-ا نقط-ه شروع خود را بررسی مسائل          ). غ-يره 
 .متقابل روابط توليدی و سطح انکشاف نيروهای توليد بر يکديگر انتخاب نکردند

 
  بيانيه کمونيست- تولد نظريه مارکسيستی-٤

درس-ت در رابط-ه ب-ا همي-ن دو جن-به اس-ت که ساختن و پرداختن نظريه مارکسيستی           
ص و بخصو) ١٨٤٥ (ايده ئولوژی آلمانیتوس-ط کارل مارکس و فردريک انگلس در     

ب---ا نظ---ريه . قاطعان---ه گام---ی ب---ه جل---و محس---وب ميش---ود ) ١٨٤٧ (بيان---يه کمونيس---تدر 
. مارکسيس-تی، آگاه-ی طبقات-ی طبقه کارگر با عالی ترين نظريه علمی منطبق می شود            

اين مفاهيم . م-ارکس و انگل-س کاش-فين مفاه-يم ط-بقه اجتماع-ی و م-بارزه طبقاتی نبودند            
رژوا مان-ند ت-يری وگ-يزو، تاريخ نويسان        ب-رای سوسياليس-تهای تخيل-ی و نويس-ندگان ب-و          
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اما مارکس و انگلس به طريق علمی منشاء طبقات،         . فرانس-وی، ن-يز ش-ناخته ش-ده ب-ود         
عل--ل تک--امل ط--بقات، و اي--ن واقعي--ت را ک--ه هم--ه ت--اريخ بش--ر را مي--توان ب--ا م--بارزات       

شرايط مادی و عقالنی که و مهم-تر از همه آن    . طبقات-ی توض-يح داد را تش-ريح ک-ردند         
 آن تقس-يم جامع-ه ب-ه ط-بقات مي-تواند راه را ب-رای ي-ک جامع-ه سوسياليستی بدون                تتح- 

 .طبقه بگشايد، بطور علمی تشريح کردند
آنه--ا همچني--ن توض--يح دادن--د ک--ه چگون--ه انکش--اف س--رمايه داری ش--رايط را ب--رای         
رس-يدن ب-ه جامع-ه سوسياليس-تی آم-اده می کند و نيز نيروهای مادی و اجتماعی ضامن        

اي--ن تح--ول ديگ--ر مول--ود خ--ام روياه--ا و      . ع--ه نوي--ن را ف--راهم م--ی آورد   پ--يروزی جام
بلک--ه حاص--ل منطق--ی تک--امل ت--اريخ انس--ان و نت--يجه طبيع--ی        . آرزوه--ای بش--ر نيس--ت  

 .مبارزات واقعی و جاری طبقات است
 مع----رف ش----کل برت----ری از آگاه----ی طبقات----ی    بيان----يه کمونيس----ت از اينروس----ت ک----ه  

گ--ر م--ی آم--وزد ک--ه جامع--ه سوسياليس--تی    ب--ه ط--بقه کاربيان--يه کمونيس--ت. پرولتارياس--ت
همچني-ن ب-ه ط-بقه کارگر      . محص-ول م-بارزات اي-ن ط-بقه عل-يه ب-ورژوازی خواه-د ب-ود               

ض-رورت م-بارزه ن-ه ت-نها ب-رای اف-زايش دس-تمزدها، بلک-ه برای بر انداختن نظام مزد                
 ب--ه کارگ--ران ل--زوم س--اختن   بيان--يه کمونيس--ت از هم--ه باالت--ر،  . بگ--يری را م--ی آم--وزد 

 و نيز به ثمر رساندن مبارزات اقتصادی از طريق فعاليتهای      کارگ-ری  اح-زاب مس-تقل   
 .سياسی در سطح ملی و بين المللی را می آموزد

بدي-ن ترتي-ب جنبش نوين کارگری نتيجه ادغام مبارزات طبقاتی ابتدائی طبقه کارگر           
و آگاه-ی طبقات-ی پرولتاريائ-ی اس-ت ک-ه توس-ط نظ-ريه مارکسيس-تی ب-ه عاليتري-ن شکل                  

 .تقاء يافتخود ار
 
  بين الملل اول-٥

اي--ن ادغ--ام، محص--ول نهاي--ی ک--ل تک--امل جن--بش بي--ن الملل--ی کارگ--ران ط--ی س--الهای      
 . است١٨٨٠ و ١٨٥٠

به رهبری مارکس " جامع-ه کمونيس-ت ها  "بج-ز در آلم-ان ک-ه س-ازمان کوچک-ی ب-نام        
 به مثابه ١٨٤٨در آن وج-ود داش-ت ط-بقه کارگ-ر در دوره انقالبه-ای اروپائی در سال       

ط--بقه کارگ--ر هم--ه ج--ا بدن--بال     . ب سياس--ی ب--ه مع--نای نوي--ن کلم--ه ظاه--ر نگش--ت      ح--ز
در فرانسه اين جنبش خود را در روزهای    . راديکاليسم خرده بورژوايی کشيده می شد     

خوني--ن ژوئ--ن از خ--رده ب--ورژوازی ج--دا س--اخت ول--ی معه--ذا نتوانس--ت ح--زب سياس--ی     
اندازه ای نطفه های اين گ-روههای انقالبی اگوست بالنکی تا     (مس-تقل خ-ود را ب-نا ک-ند          

 پيش آمد، تنها ١٨٤٨پ-س از س-الهای ارتجاع که بدنبال شکست انقالب          ). ح-زب بودن-د   
اتحادي--ه ه--ای کارگ--ری و س--ازمانهای کم--ک م--تقابل ط--بقه کارگ--ر ب--ود ک--ه در اغل--ب        
کش-ورها بوج-ود آم-د، ب-ه استثناء آلمان که آغالشگری برای حق رأی مساوی عمومی،          



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٤ 

انجم--ن سراس--ری  : "يل ح--زب سياس--ی ط--بقه کارگ--ر س--اخت    الس--ال را ق--ادر ب--ه تش--ک   
 "کارگران آلمان

 ب--ود ک--ه م--ارکس و گ--روه    ١٨٦٤از ط--ريق بن--يان گ--ذاری بي--ن المل--ل اول در س--ال     
کوچ-ک پ-يروان او توانس-تند ب-ه راس-تی در جنبش-های ابتدائی کارگری آن عصر ادغام            

به . دارک ببينندش-وند و تش-کيل احزاب سوسياليستی را در بيشتر کشورهای اروپايی ت           
هر حال، اگر چه عجيب می نمايد، ولی اين احزاب کارگری ملی نبودند که گرد آمدند         
ت--ا اولي--ن بي--ن المل--ل را تش--کيل ده--ند، ب--ر عک--س اي--ن تأس--يس اولي--ن بي--ن المل--ل ب--ود ک--ه   

موج--بات گ--ردهم آئ--ی گ--روههای محل--ی و س--نديکائی در س--طح مل--ی و پيوس--تن آنه--ا ب--ه     
 .وردبين الملل را فراهم آ

هنگام-يکه پ-س از شکس-ت کم-ون پ-اريس بين الملل از هم پاشيد، کارگران پيشرو به                
پس از چند شکست زودرس،    . ن-ياز ب-ه س-ازمان دهی در سطح ملی همچنان آگاه بودند            

اح-زاب سوسياليس-ت ب-ر پايه جنبشهای اوليه کارگری  اين دوره مشخصًا در دهه های              
ی ق-ابل ذکر انگلستان و امريکا بود که در  ت-نها اس-تثنا   .  تأس-يس گش-تند    ١٨٨٠ و   ١٨٧٠

آنه-ا اح-زاب سوسياليس-ت نس-بت به جنبشهای اتحاديه کارگری قدرتمند، نقش فرعی را       
در انگلس--تان، ت--نها در ق--رن بيس--تم ب--ود ک--ه ح--زب کارگ--ر، ب--ر پاي--ه         . ب--ازی م--يکردند 

ن در امريکا، ايجاد چني. اتحادي-ه ه-ای کارگ-ری، بم-ثابه ي-ک حزب توده ای تأسيس شد         
 .حزبی هنوز وظيفه حاد جنبش کارگری باقی مانده است

     
  اشکال گوناگون سازمان نهضت کارگری-٦

بدي-ن ترتيب و دقيقَا ميتوان گفت که اتحاديه های کارگری، انجمن های کمک متقابل                
و اح--زاب سوسياليس--ت ت--ا ان--دازه ای همچ--ون محص--والت خ--ود انگيخ--ته و غ--ير ق--ابل     

در جامع-ه س--رمايه داری هس--تند، و اي-نکه ک--دام ي--ک از اي--ن   اجت-ناب م--بارزات طبقات--ی  
 .اشکال بيش از همه تکامل می يابد، بستگی به عوامل سنتی و ويژگی های ملی دارد

حال آنکه تعاونی ها، نه محصول خودبخودی مبارزات طبقاتی، بلکه حاصل ابتکار        
 در ١٨٤٤ راب--رت اون و رفق--ای او ب--ود ک--ه ب--رای نخس--تين ب--ار تعاون--ی را ب--ه س--ال       

 .روچديل انگلستان پايه گذاشتند
جن-بش تعاون-ی دارای اهميتی واقعی بود، نه بدين دليل ساده که اين جنبش ميتوانست        
مدرس-ه ای ب-رای ط-بقه کارگ-ر در گ-رداندن اقتصاد باشد، بلکه همچنين ميتوانست راه                 

 بطن از) يعنی مسأله توزيع(حل-ی ب-رای يک-ی از مهمتري-ن مس-ائل جامعه سوسياليستی       
ول--ی در عي--ن ح--ال جن--بش تعاون--ی، خط--ر بلق--وه   . جامع--ه س--رمايه داری را ف--راهم ک--ند 

انح---راف ب---ه جان---ب رقاب---ت اقتص---ادی ب---ا ش---رکتهای س---رمايه داری، در درون نظ---ام    
س-رمايه داری را ن-يز در برداش-ت، رقابت-ی ک-ه ت-نها م-ی توانس-ت نتيجه ای فالکت بار                       

 .آگاهی طبقاتی پرولتاريا به بار آوردبرای طبقه کارگر و باالتر از همه خشکاندن 
 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٥

  کمون پاريس-٧
کم-ون پ-اريس تمام-ی روندهای موجود در جنبش کارگری نوين، چه در منشاء آن و      

کمون از جنبش خودبخودی توده ای متولد شد و . چه در توسعه بعدی آن، را گردآورد      
 در کم--ون ب--ا. حاص--ل نقش--ه ي--ا ب--رنامه از پ--يش ط--رح ش--ده ي--ک ح--زب کارگ--ری ن--بود    

آميختن مداوم خواستهای اقتصادی و سياسی نمايشگر تمايل طبقه کارگر به پيش روی         
:  منش--اء بالواس--طه کم--ون آش--کارا سياس--ی ب--ود -م--رحله م--بارزه اقتص--ادی ص--رف ب--ود

کارگ--ران پ--اريس ب--ه ب--ورژوازی، ک--ه ش--ايع ب--ود م--يخواهد پ--اريس را ب--ه ارت--ش مه--اجم  
ط--بقه آارگ--ر ب--رای . اع--تماد نداش--تندپ--روس ک--ه آن را در محاص--ره داش--ت تس--ليم ک--ند، 

نخستين بار بسوی تسخير قدرت سياسی،اگر چه فقط در سطح يک شهر، کشانيده شده            
کم---ون پ---اريس تم---ايل ط---بقه کارگ---ر را ب---ه در ه---م شکس---تن دس---تگاههای دول---ت  . ب---ود

ب--ا دمکراس--ی کارگ--ری بم--ثابه  " بورژواي--ی"بورژواي--ی و جانش--ين ک--ردن دموکراس--ی  
همچنين کمون پاريس نشان داد که بدون  . کراسی را نشان داد   ش-کل عال-ی تری از دمو      

ي-ک ره-بری انقالب-ی آگ-اه، فداکاری عظيم طبقه کارگر در مبارزه انقالبی برای تأمين          
 .پيروزی طبقه کارگر نابسنده است


