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هجامع یاصلطبقات   گاهيجا نقش و  

 
فتارديبهشت هشتاد و هبيستم                                                                                             یشاهرخ زمان    

 
  

مبارزه بين طبقات اصلی جامعه برده و برده  بغيراز دوران کمون اوليه به طور اساسی جريانتاريخ کل جوامع بشری 

ميباشد درهر دوره مشخصی ازنظامهای اجتماعی موجود علی رغم  دار، رعيت وارباب ، کارگروسرمايه دار

اصلی  امعه بعنوان جزءگوناگون بين طبقات اصلی نامبرده کل توليدوبازتوليد نعمات حياتی ج وجوداقشار واليه های

اين مناسبات طبقات . قرارداشته و دارد  بر مناسبات اين طبقات اصلی درجريان توليد) ماهيت (هستی و هويت جامعه 

نظامهای اجتماعی معنی ومفهوم بودن می بخشد از لحاظ تحوالت  اصلی در روند توليد است که به ساختارو کليت

 طبقات اصلی است که به دگرگونی نظامهای اجتماعی منجر شده) ی ـ اجتماعیسياس(مناسبات اساسی تاريخ تغيير در

رويت اين تکامل تاريخی  نقطه جهش تاريخی و قابل. در تاريخ مدارج تکامل وارتفاء در سطح عالی را می پيمايد 

زرگ از شورش ب.انجام گرفته و ميگيرد در شورشها و انقالبات بزرگ طبقات اصلی مورد استثمار" معموال

عليه نظام فئودالی تا انقالبات ...بزرگ بورژوازی انگلستان و فرانسه و اسپارتاگوس عليه نظام برده داری ، تا انقالبات

اساسی   روسيه از برجسته ترين نمونه های تاريخی جهانشمول در تحوالت١٩١٧فرانسه واکتبر  ١٨٧١کارگری 

بعنوان عامل ماهوی دگرگونيهای  دهنده نقش طبقات اصلی جامعهتمام اين انقالبات وحرکات نشان. تاريخی می باشند 

زمانی طبقات اصلی . کارگری بطور خاص نشان می دهند  تجارب انقالبات بطور عام وانقالبات. تاريخی می باشند 

هند که تاريخی خودرا تابه آخردر نابودی نظامات کهنه وبرقراری نظم نوين انجام د ستمکش توانسته اند وظايف انقالبی

منظوراز اگاهی طبقاتی . اند  اگاهی طبقاتی وانضباط وسازمان يافتگی باالئی در مقابله با نظم کهن برخوردار بوده از

شناخت دوستان ودشمنان خود دراين مسير ، تکيه اساسی بر  يعنی شناخت اهداف خود ، راههای رسيدن به اين اهداف ،

هدف ....... رف خود ، خنثی کردن توطئه های مختلف طرف مقابل وبينابينی به ط نيروی خود ، کشاندن افراد

مقابل دشمنی آنان به  وسازمان ، داشتن چنان تشکلی که براساس اهداف فوق نيروی پراکنده اين طبقات رادر ازانضباط

 شمرده شرايط مساعد مثل شرايط انقالبات بر صورت اراده ای واحد ، تحت رهبری واحد ، هدفی واحد درآورده ودر

آنچه يک تغيير بنيادين واساسی در . خودراجايگزين نظم کهنه نابود شده می کند  ضربه اساسی را وارد نموده وقدرت

ئی با حفظ وروبنا اجتماعی به مفهوم تعويض نظام های اجتماعی را از تغيير در سطح اصالحات سياسی مناسبات

ستمکش از لحاظ تکيه بر نيروی خود بعنوان  ط طبقات اصلیبدرجه دخالت اگاهانه ومنظ. نظامات کهنه جدا ميکند

 تجربه انقالبات کامل نشان می دهد که در هر کدام از اين. حاکميت خود می باشد  نابود کننده مناسبات کهن وايجاد کننده

فته و به همان نسبت کامل از بين ر انقالبات زمانيکه اين مسئله رعايت شده طبقات ميرنده و مناسبات ظالمانه آنان تقريبا

از اين لحاظ انقالب بورژوازی فرانسه درنابودی کامل . شده است  نظم نوين کامل تر و گسترده تر و پايدارتر برقرار

 روسيه در نابود ی کامل مناسبات سرمايه داری١٩١٧جمهوری ازاد بورژوازی وانقالب اکتبر فئوداليسم و برقراری
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دردونمونه ی باال . ميباشند  نمونهای کاملی ازاين لحاظ" اکميت کارگری نسبتاوما قبل سرمايه داری و برقراری ح

ريشه کن کردن تمام ريشه ها و ابزار سلطه وبهره کشی  جنبش طبقات اصلی جامعه به لحاظ اگاهی ازمنابع خود و

 عمل کرده اند درک اهداف خود در برقراری نظم جديد قاطعانه و سازمان يافته طبقات حاکم ازيک طرف واز طرفی

کهنه خنثی ويا  همه اهداف و خياالت سازشکارانه از طرف اليه ها و اقشار ميانی در مورد مماشات با نظم ومهم تراز

طبقات اصلی از درک منافع و اهداف  تجارب انقالبات ناموفق دراين رابطه نشان ميدهد هرچه. سرکوب شده است 

تکيه بر نيروی خود بعنوان فاکتور اساسی بدور بوده وتحت نفوذ   نوين وخود در نابودی نظامات کهنه و برقراری نظم

و شکست تبديل  عوامفريبانه اقشار واليه های ديگر بوده اند به همان اندازه شانس پيروزی آنها به يأس سازشکارانه و

 سازش بانظامات کهنه اقشار ميانی درجهت در نمونه دو انقالب کبير فرانسه واکتبر روسيه اين تزلزالت. شده است 

تجربه .دربرقراری حاکميت خوداجراءکرده اند"خودرامخصوصا خنثی ويا درهم شکسته شده وطبقات اصلی نقش

نقش طبقات اصلی جامعه بعنوان نفی کننده وضع موجود وبرقرار کننده نظم جديد بوده  انقالبات پيروزمند نشاندهنده

چرا . ديگر ميباشد  متفاوت با طبقات محکوم اصلی"ای مضونی ماهيتنااين مسئله درموردطبقه کارگردار. باشد  ومی

اما درتمام آنها فقط شکل بهره کشی عوض شده  که در نظامهای ما قبل وخود سرمايه داری عليرغم تغييرات بنيادی

ه معنی نقطه اين انقالب فقط در طبقه کارگر است که ب. انسان می باشد  نظامات ذکر شده نظام بهره کشی انسان توسط

يعنی فقط در حاکميت . با انقالبات ما قبل خود فرق می کند"اشکال استثمار ، استبدادوطبقات می باشدوماهيتنا پايان تمام

علت العلل آنتاگونيسم وفاصله طبقاتی وبنا براين از  کارگری است که با از بين رفتن بهره کشی انسان از انسان بعنوان

تضادهای طبقاتی از بين "تضاد آشتی نا پذير وابزار سلطه طبقات استثمارگر عمال ول اينبين رفتن دولت بعنوان محص

با . وغلبه با آن می شود  نيروی جامعه انسانی بدور در گيری با خود درگير مبارزه با تضادهای حل نشده طبيعت رفته

يخی ، نظام سرمايه داری با تمام قدرت دگرگونی عظيم تار توجه به نقش طبقه کارگر بعنوان تنها طبقه انقالبی دراين

از مرگ محتوم خود تالش می کند تا از اگاهی وسازمانيابی وقدرت گيری اين  مادی وفکری خود برای جلو گيری

موجود در ميان  دامن زدن به اليه بنديهای: اشکال مادی سلطه طبقه سرمايه دارازطريق الف . گيری کند  طبقه جلو

رقابت غيرانسانی درميان شاغلين وبيکاران  تحميل يک: ب ...مرد، قديمی ، جديد، فنی، ساده وکارگران ازلحاظ زن ، 

ايجاد ارتش بيکاران بعنوان : ج ... جديد يها ازاضافه کاری و ، اضافه کاری برای کارگران قديمی و محروميت

 تعطيلی کارخانجات ، بحران: د ...داشتن دستمزدهاوازطرفی تهديد کارگران به اخراج و مهمترين اسلحه پايين نگه

ايجادمحيط : خ  ازطريق قراردادهای سفيدامضاءوموقت) شغل دائم (سازی مصنوعی وازبين رفتن امنيت شغلی 

سارماندهی گرسنگی : مختلف ازهم ل  وجداکردن بخش های)نصب دوربين های زياد(پادگانی ازلحاظ کنترل شديد

استفاده : ت .گرسنه به چيزی ديگرنتوان فکرکرد رکردن شکمتزريقی وسازمان يافته بطوريکه به جزءسي

به اهداف خود درعدم ... جدايی بين مبارزه صنفی وسياسی و: وتشکل ز اززوروسرکوب وزندان ، ممنوعيت تجمع

سازماندهی ايدئولوژيکی وفکری ازطريق آموزش متوسطه :  فکری وايدئولوژيک الف -٢برسد  هويت يابی کارگران

دادن وضيعت موجود،  ازلحاظ قبول وطبيعی نشان... واره ، اينترنت، راديو، تلويزيون، مطبوعات وعالی ماه و

دامن زدن به انحرافات : عيارعليه افکارانقالبی ب  انحراف اذهان ازشرايط بردگی که درآن قراردارند، تهاجم تمام

 ورواج داروهای روان گردان ، مواد پخش: ج ....متالشی کردن خانواده ها،  روانی درموارد جنسی ،-اخالقی 



 

 3

عادات مصرفی  جا انداختن: در ميان جوانان د "انتفا عی وخنثی کردن پتانسيل بالقوه انقالبی مخصوصا مخدردرجهت

جا : مقابل حس همکاری وکمک ح  رواج فردگرائی درتمام سطوح در: در جهت تهی کردن اخالق مبارزاتی خ 

موجه وبر حق نشاندادن بهره کشی نظام : ديگران ز  ازطريق ضايع کردن حقوقانداختن حس باصطالح مال اندوزی

وصدها موارد ديگر ...اقشار فرودست که شما هم می توانيد خودتان را باال بکشيد و سرمايه داری وايجاد توهم درميان

  .ای خود ميباشد بر طرف نظام سرمايه داری در جهت الپوشانی ونفی هويت طبقاتی کارگران بعنوان يک طبقه از

کارگرنقش مهمی در عدم موفقيت اين  درکنار اين تالشهای نظام سرمايه داری انحرافات وضعف درونی خود طبقه

طبقه کارگر شناخت پاره ای از ويژه گی های متمايز طبقه کارگر  قبل از توضيح انحرافات درونی. طبقه بازی ميکند 

درآزادی  بطوريکه گفته شد آزادی کل بشريت فقط: اول . گر دارای اهميت ويژه ای می باشد دي نسبت به طبقات اصلی

استثمارفرد از فرد وبنابراين تمام اشکال  طبقه کارگر معنی يافته وفقط در حاکميت اين طبقه است که با از بين رفتن

خدمت به همنوع و مبارزه عليه طبيعت طبقاتی در وحدت پايدار در  سلطه واستبدادجامعه انسانی بدور از تضادهای

کارگربايدتوسط  طبقه. اينکه برای رسيدن به اين منظورکه مسيری آگاهانه ونقشه مندمی باشد  دوم. سوق می يابد 

جامعه وديناميسم درونی آنرا می دانند به آگاهی  انديشمندان خود که به جامعه شناسی علمی مسلح بوده وقوانين تکامل

وايجادنظم نوين را در وی ايجادمی کند مجهزشده وازطبقه ای درخود به طبقه  ورت دگرگونی اساسیانقالبی که ضر

درباالبرشمرده شد  سوم اينکه باتوجه به شرايط بوجودآورده شده توسط نظام سرمايه درای که. خودتبديل شود ای برای

 به خوديخود نمی تواند درجهت سربرده طبقه کارگرشقه شقه شده ودرقهرجامعه وانحطاط فکری وفرهنگی به

اين جهت وی ازحدود مبارزه صنفی درچهارچوب نظام سرمايه  به. مسيرانقالبی وهويت يابی طبقاتی حرکت کند 

درصورت مبارزه سياسی هم به علت عدم استقالل وهويت . کارخودنمی تواند تجاوزکند داری برای فروش بهترنيروی

پس . خواهد افتاد  ه دنباله رواقشارواليه های خرده بورژوازی وبورژوازیخوددرشناخت اهداف خوداغلب ب طبقاتی

يک طبقه مستقل ازتمام جريانات ، او  بنابراين بدون تشکل يابی کارگران براساس منافع طبقاتی خودبعنوان

بقه مسايل باال انحرافات جنبش کارگری که جلوی هويت يابی ط درچهارچوب نظم کهنه درجاخواهد زد باتوجه به

آنهايی که  :الف .می توان به چنددسته تقسيم کرد. راگرفته وازهويت يابی آن جلوگيری می کند  کارگربعنوان يک طبقه

وانضباط آگاهانه رادرطبقه دميده وآنرا  بانفی آگاهی انقالبی بعنوان اساسی ترين فاکتوری که ضرورت تغييرات اساسی

اين عده با چسبيدن به حرکات . سرنوشت خودطبقه هدايت می کند  ييناز دنباله روی وروزمرگی درآورده ودرجهت تع

مبارزه  برمحورخواسته های آنی وروزمره ونفی نقش آگاهی انقالبی بعنوان تنها عامل ارتقاء خود جوش کارگران

ودنباله روی ازجريان خودبخودی  وتنزل اين آگاهی درحد تراوش از سطح خود بخودی مبارزه عمالً  با پرستش

تمامی جريانات شبه سوسيال دکرات : ب .داران تبديل می کنند  وسرمايه داری ، مبارزه طبقه کارگربه زائده سرمايه

کشيدن  اعتقادی به سازماندهی مستقل کارگران بعنوان يک طبقه نداشته وتالش می کنند با يدک وخرده بورژوازی که

کارگر درجهت اهداف مماشات  رزه طبقاتی ازنيروی طبقهآگاهی انقالبی وجامعه شناسی عملی بدون ارتباط با مبا

از سازماندهی مشخص " عوامفريبانه وپوپوليستی عمال جويانه وسازشکارانه خود استفاده کنند وبا طرح شعارهای

  اصالح طلب که اراده گرايانه فرقه خود را نماينده طبقه کارگر دانسته-فرقه ای  جريانات: ج .کارگران فرار می کنند 

خواستهای صنفی ومحافل  جدائی وديوار کشی بين خواسته های صنفی و سياسی کارگران و با تنزل خود در حد وبا
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ايجاد توهمات اراده گرايانه بالنکيستی در بهترين  به سدی در مقابل جنبش کارگری تبديل شده وبا"جدا از طبقه عمال

 خود در جهت استقالل طبقاتی خود کارگران از تغييرات کارگران نه به نيروی حالت از شکل گيری ، تقويت وايمان

مبارزه طبقه کارگر رامحدود  اين جريانات که تنها:  جريانات سنديکاليستی -د. کاسته ويا از ميان بر می دارند انقالبی

 عالوه خواسته يا نا خواسته. وقانون گرائی محض می کنند  به مبارزه صنفی وآنهم فقط در چارچوب سه جانبه گرائی

 از طرف جناحهای سرمايه داران داخلی ويا سرمايه جهانی مورد سوءاستفاده قرار می فاصله گيری از بدنه کارگری

  .گيرند

بعنوان طبقه برای خود به سدی در مقابل جنبش  با جلو گيری از ارتقاء طبقه کارگر"انحرافات بر شمرده باال عمال

با اين انحرافات درونی جنبش ، طبقه کارگر نخواهد توانست بعنوان طبقه  بدون مبارزه فکری.کارگری تبديل شده است 

  .ددر جا زده ويا دنباله رو خواهد ش"ميدان مبارزه شود و عمال اصلی وارد
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