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  تس ئي. مايکل د: نويسنده

  اردوان آناھيتا: برگردان از
  ٢٠١٩ جون ١٨

 رستاخيز طبقۀ کارگر

  
  .اما، جھانی را به چنگ می آورد .پرولتاريا در اين انقالب، چيزی جز زنجيرھای خود از دست نخواھد داد

  

  ارگررستاخيز طبقۀ ک: بخش نخست

. اما، جھانی را به چنگ می آورد.  پرولتاريا در اين انقالب چيزی جز زنجيرھای خود، از دست نخواھد داد"

ِ، واپسين سطور مانيفست کمونيست، برنامۀ مشروح تئوريک و عملی اتحاديۀ "پرولتاريای سراسر جھان متحد شويد
عليه اين سند تاريخی و ره آورد درخشان مارکس و انگلس، کارگران پيشتاز را به عمل انقالبی متحدانه . استکمونيستھ

  . " بپاخيزند و جھانی بھتر و آزادتر بسازند"خواند؛ مناسبات سرمايه داری فرامی

مونيست و انقالبی به فروپاشی ، يکی از راديکالترين طغيانھا سراسر اروپا را فرا گرفته بود و دو انديشمند ک١٨٤٨سال 

  . قريب الوقوع سرمايه داری و بنيان جامعه ای نوين بر خاکستر آن، اميدوار بودند

غير از ه پرولتاريا از اعضای يکی از دو طبقۀ اجتماعی در شيوۀ توليد سرمايه داری است و برای ادامۀ حيات راھی ب

ارکس بدرستی آشکار ساخت؛ کار مزدی با پيشرفت و توسعۀ کارل م. فروش نيروی کار خود به سرمايه داران، ندارد
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شکلھای متنوعی از کار؛ شکار، درو کردن، بردگی . سرمايه داری نسبت به اشکال ديگر کار، بشدت برتری می يابد

اما، . ھای قديمی توليد، وجود داشتند در بحبوحۀ مراحل جنينی سرمايه داری، قرن شانزدھم و ھفدھم، و ديرميری شيوه

ه ً رعيتی، رابطه بين مالکان زمين و سرف را شکست و رعيتھا را اجبارا ب–سرمايه داری بتدريج فرماسيون ارباب 

اما، بردگی به . اگرچه فئوداليسم با توسعه و بسط سرمايه داری زوال يافت. سوی شھرھا برای کار مزدی، روانه ساخت

 سرمايه داری و بردگی پيوندی ":  در اينباره می نويسد،"جيرالد ھورن "تاريخ شناس شھير، . اضمحالل کشيده نشد

بازار برده داری در سراسر اروپا و آسيا و کشورھای عربی تا مدتھای مديدی چست و . ديگر دارند صميمانه با يک

 صاحبان برده و برده داران را از ۀسوداگری و تجارت وحشيانۀ برده داری وجه مميز. چابک و پر تپش ادامه يافت

ويژه ه سپس، سرمايه داری ب.  کرد؛ برده ھا رنگين پوست و برده داران سفيد پوست بودندتعيين با رنگ پوست، ءاابتد

  . ً و اروپا، ماھيتی کامال نژادپرستانه گرفت و کماکان داردامريکادر 

ويژگی و امتياز  در مانيفست کمونيزم بر "پرولتاريای جھان متحد شويد. پرولتاريا جھانی را به چنگ می آورد"گزارۀ 

ِانسانھا، حداقل صد ھزار سال و بی گمان، بر طبق باور . کيد داردأپرولتاريا در مقايسه با رسته ھا و اقشار ديگر، ت
ھای  نود تا نود و پنج درصد انسانھا، در گروه. باستان شناسان امروزی، حتی بيشتر، روی زمين زندگی کرده اند

. لی، گياھان و دانه ھای مغزدار و شکار حيوانات، به زندگی ادامه دادندھای جنگ کوچک از طريق جمع آوری ميوه

 بر حسب ضرورتھای طبيعی زندگی و تداوم آن، پراکندگی ئینوعی ھمسانی در فرايند توليد ابزار و مايحتاج ابتدا

شترين جمعيت به مرور زمان، کشاورزان و شکارچيان، بي. وجود آمده بوده  دائمی، بئیجمعيت، بدون رھبر و راھنما

  . می ناميم"کمون اوليه"خود اختصاص دادند؛ واقعيت شگفت انگيزی که امروزه ه ساکن زمين را ب

تقسيم بندی طبقاتی . وجود آمده موازات فراگيری انبار کردن در سازمان اجتماعی، به ات برنده و چشمگيری بتغيير

ليد و ارزش اضافی ارجحيت بيشتری نسبت به جامعه با انبار و شکار کردن، آغاز گشت و کشاورزان برای اضافه تو

فئودالھا، روحانيون، برده داران، و طبقۀ حاکم در دوران پيشاسرمايه . نيازھای اساسی و حياتی انسانھا، قائل شدند

داری؛ مردان و برخی زنان، توانستند با استفاده از مقام و رتبه به اضافه توليد، دست يابند و بر نيروی کار سرف و 

رغم گستردگی رسته ھای ه مناسبات طبقاتی جامعه ب. ان، عھده دار کار و توليد محصوالت، اعمال قدرت کنندبردگ

  . گوناگون بر رابطۀ مستقيم بين استثمارکننده و استثمارشونده، استوار بود

کنندگان فرايند توليد ل و داد؛ ارتباط طبقاتی بدون ميانجی بين کنترتغيير طبقاتی را از بيخ و بن ۀاما، سرمايه داری جامع

امروزه، . ِو توليدکنندگان اصلی را به رابطه ای غيرمستقيم از طريق ميانجيگری بازار فاقد شخصيت، مبدل ساخت

 و احراز ھويت صاحبان استثمارگر بنگاھھای اقتصادی برای کارگران بسيار سخت، دشوار و غيرعادی می ئیشناسا

فراتر از اين، ميزان . ِکنندگان اصلی کاال و لوازم مورد نيازشان، بی اطالعندمصرف کنندگان نيز از ھويت توليد. باشد

گردد و اينگونه  استخراج ارزش اضافی از زحمت و تالش کارگران در کارخانه ھای توليدی از طريق بازار، پنھان می

بدين . گردد  میتعيينثير نيروھای بی ھويت، عرضه و تقاضا، مشخص و أنظر می رسد که دستمزد کارگران تحت ته ب

ترتيب، موضوع استثمار نيروی کار و استخراج ارزش اضافی در انحصار صاحبان سود و سرمايه، منتفی و مستور 

 در چنين شرايطی، طبقۀ استثمارشونده در موقعيت شبيه سرف؛ بخشی از فراوردۀ خود را به ارباب ھديه می. می گردد

کارگران با طناب تھديد، .  باشند که برده داران صاحب اندام ھايشان، بودندگانی میکرد؛ قرار ندارد و بندرت شبيه برد

 توليدی سسۀؤخشونت و مرگ به شاھان و شاھزاده ھا، فئودالھا و برده داران وصل نيستند و آزادند از ھر بنگاه و م

يزی جز، زنجيرھايشان پس، چگونه در اين انقالب چ. تقاضای کار کنند و برای ھر کدام استخدامشان کرد، کار کنند

  برای از دست دادن ندارند؟
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. برای درک صحيح گفتار مارکس و انگلس بايد به حدت و شدت راديکاليسم سيستم بورژوازی بدرستی پی ببريم

ً سيستم اقتصادی با سرشتی ضرورتا و الزاما محتاج رشد استتنھابورژوازی  ًمسلما، ھدف ھر سرمايه داری انباشت . ً

در اين روند، يک کسب و کار و تجارت، . شود ِ است و رقابت سرمايه داران موجد ضرورت رشد میسود و سرمايه

ثير فشار عطش سيری ناپذير کسب و انباشت سود و سرمايه، ھر أکارفرمايان تحت ت. برد ميرد يا جان سالم بدر می می

اين : قه ای، محلی، ملی تا بين المللیاز منط. دست آوردن کاالھای نو و بازارھای نوين ھستنده زمان و مکانی در پی ب

در عصر کنونی، سرمايه به تمامی جوانب زندگی انسانھا، از تولد تا مرگ و در سراسر جھان . ِخط سير سرمايه است

سسه ھا و شرکتھا غول آساتر و صاحبان سرمايه جمعيت ؤسرمايه داری جھانی و بنگاھھا، م. رخنه و نفوذ کرده است

اکنون، اکثريت . کنند فرارو، نيروی کار بيشتری از جھان را استثمار می. دھد اختصاص میخود ه کوچکتری، را ب

دولتھا، شريک، . قريب به اتفاق جمعيت جھان، بايد نيرو و توان آفرينندگی خود را به جمعيت بسيار قليلی بفروشند

 اجرای سياستھای استثماری، موجبات مين منافع سرمايه داران و مالکان جھانی با تصويب قوانين وأِھمکار و پايبند ت

خروج کشاورزان و مالکان بنگاھھای کوچک و ضعيف از عرصۀ بازار را فراھم، و آنان را به کارگران مزدی، تبديل 

  . سازند می

بديھی و مبرھن است؛ کليد استخراج سود فزاينده، در کنترل . ات پرشتاب قرار ميگيردتغييرمحيط کاری نيز تحت تاثير 

جوانب کار نھفته است و چيزی حياتی تر از وارسی و نظارت بر کارگران بمثابۀ مھمترين عامل و صانع توليد و تمامی 

کنترل کارگری بمعنای نظارت تام و تمام بر ارتباطشان با . ارزش اضافی، برای صاحبان سود و سرمايه، وجود ندارد

 تشکيل ميدھند و ضروری است تحت نظارت، مھار و بازديد اين ارتباطات فرآيند کار را. يکديگر و با ابزار کار، است

ًتاريخا، متدھای بيشمار و گوناگونی برای کنترل فرايند کار بمرحلۀ اجرا در آمده . مداوم صاحبان سرمايه قرار گيرند

  . اند

ليس ابتدا به بعنوان مثال، پوشاک پشمی در کشور انگ.  نخستين اسلوب کنترل کارگران در محل کار بود"ئی مرکزگرا"

ساکن در منازل با پشم خام، برخی مواقع با دستگاه بافندگی که توسط تجار در اختيار بافندگان قرار ميگرفت؛ توليد می 

اگرچه، . آنگاه، به تجار تحويل و تجار نيز، لباسھا را به ازای دريافت مبلغ قابل توجھی به خريداران می فروختند. شد

ًت به روش مزبور، موسوم به سيستم برونی يا توليد برونی، سودآور بود و بافندگان را شديدا توليد پوشاک و ساير توليدا

اما، صاحبان مواد اوليه و ابزار توليد، کنترل بسنده و کافی بر کارگران و فرايند . به رقابت با يکديگر وادار می ساخت

ن يا کار با ماشين آالت و تخريب احتمالی آن، جلوگيری کار و توليد، نداشتند و قادر نبودند از کم کاری احتمالی کارگرا

ًبنابراين، سربازگيری از توليدکنندگان؛ بعنوان کارگر در کارخانھھا؛ غالبا يک ساختمان، تحت سرپرستی . بعمل آورند

ر دستيار، کارفرما يا مدير استخدامی صاحب سرمايه، بمرحله اجرا در آمد؛ کارگران با سوت کارفرما بسرعت بکا

بدين گونه، فرايند . ًمشغول گشتند، تنبيه و مجازات تاخير و کم کاری نيز با دستگاه دقيقا اندازه گيری و مشخص گشت

کار و توليد از ديدۀ سرکارگر و کارفرما، پوشيده نمی ماند و بخش عظيمی از توليد در کارخانجات بوسيلۀ ماشين آالت، 

آنچنانکه . به چگونگی تقسيم بندی فرايند کار توسط کارگران ماھر پی بردنددر اين اثنا، صاحبان سرمايه . انجام گرفت

 تغيير آنان متوجه شدند که کارگران ماھر در روند توليد متد کارشان را ":  در اثر خود توضيح ميدھد"ھری بريومن"

 استخدام کارگران غيرحرفه از اين رو، به. ميدھند و وظايفشان را به اصلی و جزئی از يکديگر متمايز و تقسيم ميکنند

ن تر برای انجام وظايف جزئی مبادرت ورزيدند، ھزينه توليد را کاھش و ارزش ئيای و حتی کودکان با دستمزد بسيار پا

، مخترع "چارلز بابيج ". عالوه بر اين، کنترل و نظارت بر فرايند کار و توليد، افزونتر گشت. اضافی را افزايش دادند

اين . ، توضيح ميدھد" اقتصاد ماشينی و صنعت مانوفاکتوری"وق الذکر را بسيار اصولی در کتاب و مھندس، موضوع ف
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بلکه، موجد گستردگی نظارت صاحبان سرمايه .  نه تنھا ھزينۀ توليد را بسيار کاھش داد" اصول بابيج"مرحله تحت نام 

کوچک؛ کودکان؛ برای انجام مراحل بر فرآيند کار گشت و صاحبان سرمايه به استخدام و استثمار عضله ھای 

  ".غيرتخصصی، مبادرت ورزيدند

، انگيزۀ شديد مکانيزاسيون را بوجود " تقسيم بندی نيرو کار بر حسب تخصصی و غيرتخصصی " و " ئی مرکزگرا"

 وانگھی، نظارت و کنترل صاحبان سرمايه بموازات ماشينی شدن ابزار توليد و بکارگيری نيروی کار بسيار. آورد 

  .ارزان برای انجام کارھای غيرتخصصی، افزونتر و بشدت گسترش يافت

ِ پيشوای مديران کارخانھھا در زمينۀ کنترل و نظارت، کارگران را تحت نظارت ماشينھا " فردريک وينلوز تيلور"
بود و سپس، مديران کارخانھھا را به اجرای آنچه در ذھن ساخته .  شان را ارزيابی کردئیتصور و چگونگی کارا

ابتدا، مديران بايد کارگران و کليۀ حرکت ايشان را با دوربين زير .  ميناميد، تشويق و ترغيب ساخت"مديريت علمی"

بدين سان، مديران کامال از اينکه دستان ). امروزه بدون آگاھی کارگران، الکترونيکی، انجام ميگيرد( نظر داشته باشند، 

در حقيقت، به دانش و اطالعاتی، پيش از اين .  چطور و چگونه آن کار را انجام دادند، آگاه گشتندکارگران چه کردند و

کارگران .  برای ادای وظيفۀ کارگران به ماشينھا، داده شدئیدستورعملھا. زمان به کارگران تعلق داشت، دست يافتند

مضاف بر اين، زمان کار، .  ماشينھا را اجرا کنندبايد برای تکميل فرايند توليد گوش بفرمان ماشينھا باشند و فرمان

بدين نحو، تمامی ادراک، اختيار و تحرک . استراحت و الی آخر نيز بدستور و در اختيار صاحبان سرمايه خواھد بود

کارگران به مجری اوامر تبديل . نيروی کار به انحصار صاحب سرمايه، کارفرما و گروھی از مھتران، کشيده شد

  : به عقيدۀ کارل مارکس و انگلس دو تاثير بر کارگران داشت" کنترل مديرانه "انيزم مک. گشتند

 سودمند طبيعت از انواع تغييرانسانھا از طريق کار و . ًاوال، موجب تشديد بيگانگی ذاتی و مولود نظام کارمزدی گشت

بلکه، به .  تعلق نداشت– کارگران–نسان اين کيفيت انسانی در سرمايه داری ديگر به ا. موجودات ديگر، متمايز ميگردند

نيروی مولد، کنترل بر کار و ارتباط طبيعی و انسانی، با دنيای پيرامونی را . ملک خصوصی سرمايه داران مبدل گشت

در فازھای پيش از سرمايه داری و در آغاز فاز سرمايه داری، اجرای بيشتر کارھا مستلزم چيره دستی . از دست دادند

اما، . صنعتگران و پيشه وران بر کار و توليد، نفوذ داشتند؛ چيزی که در اختيار صاحبان سرمايه نبود. دندو مھارت بو

 ئیمرکزگرا"، "صنعتی شدن ابزار توليد"، " تقسيم بندی فرايند کار به حرفه ای و غيرحرفه ای"کارگران در روال 

 تقسيم بندی وظايف و کار به بخشھای کوچکتر بر  بشمار می آيند ودست؛ زحمتکشان بسادگی "تيلرويزم" و "توليد

 توليد؛ از محصول و نتيجۀ زحمت خويش، از خود و جھان پيرامونی خود و از يکديگر، جدا ئیمبنای متدولوژی کارا

 انسانی خود را از دست دادند، ديگر انسانی طبيعی، نبودند و تا –به بيان صريحتر، کارگران خصوصيات طبيعی. گشتند

  . شندگان نيروی کارشان، فروکاسته شدندحد فرو

 ھمگی کارگران مزدی در چنبرۀ ": ًدوما، به توده ای ھمجنس مبدل گشتند؛ ھمديگر را در شرايطی برابر مشاھده کردند

 صنعتی شدن ابزار توليد و تقسيم بندی نيروی کار برحسب حرفه ای و غيرحرفه ای تقويت کنندۀ احساس ".سرمايه اند

 ضميمۀ ماشين "گشت؛ ھمگی قطعاتی قابل معاوضه در پروسۀ کار و توليدند يا به نقل از کارل مارکس؛ھمسانی شان 

ن پديدۀ بيگانگی و بی خويشتنی، تکوين افزونتر کارگران ئي تمامی سازوکارھای ضميمه گی، بموازات تب".آالت ھستند

تمام جوامع سرمايه داری به . ارگر را بوجود آمدمزدی با گسترش سرمايه داری، بسط و توسعه يافتند و ناگزير، طبقۀ ک

ِزندگی جمعيت بيشمار نيروی مولد، تحت کنترل، انقياد و فرمانبردار . دو طبقه، سرمايه دار و کارگر، تقسيم شدند
آنان بايد به ازای دريافت دستمزد اندکی، حتی پاسخگوی نيازھای اساسی و حياتی . صاحبان سرمايه و ابزار توليد گشت

تمام توش و توان، آرزوھا و روياھايشان در کادر ھزينۀ توليد، نقش برآب، و تا زمان فرسودگی . ان نيست، کار کنندش
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زمانيکه ديگر آنقدر پير و فرتوت، و از نظر روحی و .  روانی و فيزيکی باالجبار بايد به کار مزدی ادامه دھند–روحی

آيا ميتوانند ! آيا ميتوانند سرمايه دار شوند؟ غيرممکن است. ، ميميرند استخدامشان نکردئیفيزيکی فلج گشتند و کارفرما

دورنمای کارگران در سيستم سرمايه داری ! کشاورزی موفق چطور؟ بعيد است! صنعتگری مستقل گردند؟ بسختی 

بديل و بی  عملی، بی –واقعيت حزين و جان گدازی، سرآغاز و منشاء تئوری، و رھنمونی علمی. کامال تيره و تار است

  . نظير، گشت

اما، بجھت کثرت جمعيت و نياز ضروری و الزامی صاحبان . کارگران منفرد؛ بصورت فردی، قدرت چندانی ندارند

اگرچه، مبارزات خودانگيختۀ . سرمايه به کارشان، در صورت ھمبستگی قادرند بر سرمايه و سرمايه داری چيره گردند

 سرمايه داری دارد، برای احراز عدالت در نظم توليد و کار اغتشاش ايجاد  ماھيتی ضدئیکارگران در مراحل ابتدا

ًمنتھا، کارگران در مبارزات خودانگيخته محتاط و اين مبارزات شديدا ماھيتی محافظه . ميکنند، پيوسته رھبر و راھبرند

دن نان، به شيرينی فروشيھا و ، با افزايش قيمت نان در کشور انگيس، برای ربو١٧٩٥بعنوان نمونه، سال . کارانه دارد

نمونه ديگر تاريخی، طغيان ملوانان ضد .  مھتران و ثروتمندان را تخريب کردندئیھا حمله بردند و ملک و دارائينانوا

، کارگران از مليتھای گوناگون، بزرگترين قيام ١٧٨٠در لندن، سال . مالکان و شرايط اجباری بيگاری در کشتی بود

، عصيان نساجان " الدايت"در اوايل قرن نوزدھم، ھمآوردی معروف . ن ھيجدھم را رقم زدندکارگران شھری در قر

ًانگليسی و کارگران کارخانجات پارچه بافی در انگليس با شکستن ماشين کارخانھھا، شديدا حکومت را به وحشت 

ای گوناگون، می شوريدند و بردگان نيز، به رغم عدم برخورداری از دستمزد و آزادی رسمی، به شيوه ھ. انداختند

  .عنصر بشدت ضد ساختاری در سراسر قرن ھفدھم، ھيجدھم و نوزدھم بشمار می آيند

  : شکايت نامۀ تاريخی را اينگونه اعالم ميدارد" ای پی تامپسون"

ثمار رشد فزاينده تضاد بين اربابان و ديگران، فراپيدائی است: قدرتگيری سروران تبعات بيشماری در پی داشته است

ديگران در نتيجۀ برخورداری از ثروت و قدرت، تنزل موقعيت نيروی مولد، و فراتر، لگدکوب تمام وجوه استقالل، 

ايجاد وابستگی شديد به صاحبان ابزار کار، تثبيت و تداوم قوانين تبعيض آميز، اختالل در معيشت خانوارھای کارگری، 

در يک کالم، .  آسودگی–قات فراغت، تسھيالت و امکانات امنيتی تمکين و تسليم، شرايط وخيم محيط کار، نبود او

  . فروکاست انسان مولد تا غايت ابزار سوداگری و سودآوری است

حتی امروزه، اعتراضات . قھر و خشم طبقاتی در نبردھای تاريخی سرکوفتگان تاريخ، ماحصل چنين شرايطی می باشد

ھر چند، کارگران با گذشت . ته ھمراه با قھر طبقاتی، نمودار می گرددکارگری ھنگاميکه درد به استخوان ميرسد پيوس

زمان به روال کار سرمايه داری عادت ميکنند، زمانيکه متوجه ميشوند روشھای زندگی گذشته غيرقابل بازگشتند به 

ًريبا معمول دو تشکل تق.  تشکيالت دائمی جھت آرايش جنگی درازمدت برابر سرمايه داری، مبادرت می ورزندئیبرپا

 ئیپيش از اينکه دربارۀ اين دو افزار صف آرا. و جھانی، شامل اتحاديه ھای کارگری و حزب سياسی، ميشوند 

کارگری، توضيح بيشتری ارائه شود، پراھميت است که توضيح دھيم؛ اکثريت اتحاديه ھای کارگری از ابتدا و در 

کارل (؛ )١٨٦٤ - ٧٤( ا و نتايج اتحاديه کارگری بين المللی گزارشھ. اصل، رويکردی ضد سرمايه داری، اتخاذ کردند

ِ؛ بارھا به تضاد آشتی ناپذير طبقۀ کارگر و سرمايه دار اشاره و ضرورت ) مارکس در اين اتحاديه صدای چيره بود
 نبرد طبقاتی ئیامحاء سرمايه داری، فسخ مالکيت خصوصی و جايگزينی آن با مالکيت اشتراکی بعنوان ھدف غا

. عالوه بر اين، بر حمايت برنده و عملی از مبارزات کارگران در تمام کشورھا، تاکيد ورزيدند. رگران، اعالم داشتندکا

  . ًاتحاديه ھا معموال، تلويحی يا تصريحی، بر عدم کماليابی منافع طبقۀ کارگر در سيستم سرمايه داری، اصرار داشتند

  : سيار واضح تر تضاد آنتاگونيستی را مطرح ميسازد در نظام نامۀ خود ب" کارگران صنعتی جھان "



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

تا ھنگاميکه طبقۀ کارگر استثمار ميشود، .  طبقۀ کارگر و طبقۀ کارفرما ھيچگونه منافع مشترکی با يکديگر ندارند"

  . گرسنگی ميکشد و تمام ثروت و قدرت در دست طبقۀ سرمايه دار است، صلحی ممکن نيست

طبقۀ کارگر و صاحبان قدرت و ثروت تا سازماندھی کارگران در شکل يک طبقه، چيرگی تداوم نبرد آشتی ناپذير بين 

بر توليد و تسخير ابزار توليد، انھدام سيستم کار مزدی و ايجاد ھماھنگی بين انسان با زمين و طبيعت، امری ناگزير، 

  . الزامی و حياتی است

  :اسنامه ، اينگونه نوشت در خاتمۀ اسئیامريکاحتی فدراسيون محافظه کار کارگران 

. نبردی بين استثمار شونده و استثمار کننده، سرمايه داری و نيروی کار در ملل سراسر جھان متمدن، در جريان است

در صورت تداوم وضعيت فجيع و مصيب آميز ميليونھا کارگر، دستاورد کار و تالش و عدم برخورداری از امکانات و 

  . اينده در سالھای آتی، تداوم می يابدتسھيالت کافی، در گستره ای فز

ًوانگھی، اکثر رھبران و بنيانگذاران اتحاديه ھا، ھر چند اتحاديه ھا صريحا رويکردی ضد سرمايه داری نداشتند، 

اتحاديه ھای کارگری، نقش اساسی و کليدی در شکلگيری انقالبھای جھان نظير، روسيه و کوبا، . سوسياليست بودند

  . داشتند

اتی در تغييرن بمحض پی بردن به ارزش و راندمان باالی فعاليت جمعی، بپا ميخيزند و بطور طبيعی خواستار کارگرا

 باشد يا با تشکيل اتحاديه صورت " الدايتھا "اعتراضات صنفی؛ خواه در شکل قيام . محيط کار و استخدام، ھستند

ايش ساعات کاری، تمھيدات و تسھيالت در محيط بگيرد؛ ھدف بھبود وضعيت شغلی، ارتقاء دستمزدھا، کاھش يا افز

آنزمان که کارگران به درد و .  واکنشی ھستند–اين مبارزات پيوسته دفاعی. کار، و تامين امنيت شغلی، را در نظردارد 

رنج متحدالمنافع و ھم طبقۀ خود، کارگران کشورھای ديگر پی ميبرند، آنان را در موقعيت طبقاتی خود در نظر می 

  .  مبدل ميگردند" پرولتاريای جھان"د و از حمايت آنان دريغ نورزند به آورن

کاھش . کارگران، دير يا زود متوجه ميشوند؛ اتحاديه ھا دربارۀ مشکالت خارج از حوزۀ کاری، آنچنان موثر نيستند

 دربارۀ مھار کار اين محدوديت. ساعات کاری يا افزايش دستمزد کارگران سراسری در حيطۀ مبارزۀ يک اتحاديه نيست

. کودکان يا ممنوعيت بھره برداری از اجسام و مواد خطرناک در تمامی حوزه ھای کاری و صنعتی نيز، صادق است

مشکالت مزبور، . اتحاديه ھا قدرت و توان جلوگيری از جنگ، بردگی و سياستھای چپاولگرانۀ استعماری را ندارند

  .وسعت ملی و بين المللی دارند

ی در سايۀ دولت ملی، پايبند به قراردادھا و قوانين مقدس سوداگرانه، مجھز به نيروھای سرکوبی، ارتش، سرمايه دار

که، به کارگران ئياز آنجا. سيستم مالياتی، خزانۀ دولتی و افزايش پول برای فعاليتھای مد نظر طبقۀ حاکم، تجلی می يابد

پس، قادرند با تشکيل . صور ميکنند؛ دولتھا حامی منافع آناننددر ابتدا، ت.  ميدھدئیاجازۀ شرکت در انتخابات بورژوا

اگر حزب طبقۀ کارگر بتواند، دولت . به اھداف خود دست يابند…گروھھای سياسی و شرکت در انتخابات پارلمانی و 

د را آنگاه، اھداف خو. را خواه از طريق مبارزۀ مسلحانه در ترکيب با روشھای مبارزۀ سياسی بتصرف خود در آورد

 انتخابات زير درفش دمکراسی ئیاگرچه، سرمايه داری با برپا. بعوض سياست دولتھای سرمايه داری، بکار می اندازد

، آزادی تشکل يابی کارگران را وانمود و به جامعه تزريق ميکند، موضوعی مھم بر روشنفکران طبقۀ کارگر ئیبورژوا

 طبقاتی راھی بجز گره خوردن با ديگرگونی – سياسی تالش و کوشش: نظير کارل مارکس و انگلس محرز گشت

پيشرو طبقۀ کارگر بايد ماشين . بنيادين دولت و شيوۀ مسلط توليد، توزيع و مبادله اقتصادی و ساختار جوامع، ندارد

 پرولتاريا، عامل اصلی امحاء طبقۀ کارگر بعنوان يک طبقه،. دولتی را تصرف و از آن برای اھداف خويش بھره بجويد

بنابراين، . کماليابی جامعۀ توليد کنندگان مشترک، انھدام و اختمام تمامی اشکال اليناسيون در جوامع طبقاتی، است
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 از ھر کسی به اندازۀ توان و به "پرولتاريای جھان بايد متحد شوند و پرچم سرخ نبرد طبقاتی را با شعار استراتژيک؛

  . به اھتزاز درآوردند"ھر کسی به اندازۀ نيازش

  

  


