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 Scientific   علمی

 

  ني اوسچي اوی سرگئُرمان

 یريش. م.  ا:برگردان از

  ٢٠١١ نومبر ١۴

 

  و زمان حاضر» طبقه «ینيمفھوم لن

  ی نظرمسائل

  

 اي مضمون که گوني را با ایاتي نظریو دانشمندان جامعه شناس یاسي س-ی از فعاالن اجتماعیاري زمان حاضر بسدر

 ايو »  استافتهي کاھش یلحاظ کمه  کارگر معاصر بۀطبق «اي »ستي کارگر نۀ طبقگري کارگر معاصر دۀطبق«

 جهي نتنيچن.  سازندی، مطرح م» کارگرانه بدل شده اند نی تکامل امروزوي به لوکموتیروشنفکران، کارکنان فکر«

 رهيو غ» منسوخ «ۀويعنوان شه  بی طبقاتلي جز دعوت به ترک کامل روش تحلیزي چت،يکارشناسان، در نھا یريگ

 ۀطبق« از ی شناختچي کنند نه تنھا ھی متي تبعی تزھائني دانشمندان که عموما از چنني وجود، انيبا ا. ستين

 یرا نم» طبقه «ی که مفھوم اصول دانندی نمیطور کله  بی ندارند، حت»یورژوازب«و » روشنفکران«، »کارگر

اصطالح اقشار، ه  بیئ حرفه ی مشخصه ھای بر مبنااي معاصر، ی علوم بورژوازندگاني از نمایاريبس. فھمند

 یراه مه  باھوي دار شدن، ھهي سرمای ھر کس برا»ازين«و » تالش «راموني پاي دھند و ی ارائه مدي جدفيتعار

 ی، شعور طبقات) کامالَ آگاھانهیو برخ( فھمند که ناآگاھانه ی را نمني پردازان اهي نظرني ما، خود اۀديبه عق. اندازند

 بدون آن قابل تصور ی اجتماعیتھاي حق خود را، که فعالی آگاھانه براۀ مبارزیئ مردم و به تبع آن، توانایتوده ھا

  .  سازندی مخدوش مست،ين

 شکل ريي تغی طبقه و روند فعلیستيني لن-یستيم مفھوم مارکس که مسائل مبرمي دانی رابطه، ما خود را ملزم مني ادر

  . مي قرار دھی را طرح و مورد بررسگريکدي متقابل آنھا بر ري تأثز،ي جامعه و نیطبقات اصل

. مي دھیرا مورد بحث قرار م» طبقه« نوشتار، مفھوم ني روشن کردن مسائل فوق الذکر، ما در امنظوره ب

 اي کنند که گوی میري گجهي نتني نادرست، چندگاهي اساس ده را که بسندگاني نوید برخ طبقه و انتقایمشخصات اصل

  . مي دھی شود، مورد بحث و نقد قرار می کم شمار بدل مۀ خارج شده و به طبقخي تارۀ کارگر از صحنۀطبق

 یقه به گروھھاطب«: او نوشت.  دادحيخود توض» ابتکار بزرگ« در اثر ني لنچيلي اريميرا والد» طبقه «مفھوم

 اساس ه مشخص، بیخي دوران تاری اجتماعدي خود در نظام تولگاهي اساس جاه شود که بی از انسانھا گفته میبزرگ
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 و افتي دری اساس راھھاه کار و به تبع آنھا، بیاع اساس نقش خود در سازمان اجتمه بد،يمناسبات خود با ابزار تول

، ٢٩ منتخب آثار، جلد ن،يلن. یا. و(»  شوندی مزي متماگريکديد، از  موجوی اجتماعی سھم خود از ثروتھازانيم

  ). ٣٨٨صفحه 

 ؛ی اجتماعدي در نظام تولگاهيجا:  کردنيي تعري زبي طبقه را به ترتۀ توان عالئم مشخصی م،"نيلن" في اساس تعرهب

 سھم افتي درزاني م؛یتماع اجی سھم از ثروتھاافتي کار؛ طرق دری نقش در سازمان اجتماعد؛ي تولليرابطه با وسا

  . ی اجتماعیاز ثروتھا

 شمرده ی اصلۀ مشخصدي مناسبات با ابزار تول،ی علمۀاز نظر فلسف. جامع ھمه طبقات ھستندو  عالئم مشخصه نھا،يا

ه  عالئم مشخصه را ب"نيلن" که چگونه مي کنیله جلب مأ مسني حال، توجه خوانندگان را به انيدر ا.  شودیم

  : مي باره تعمق کنني در ادياجازه بدھ.  مشخص کردیگري پس از دیکي ،ی و منطقی در پیصورت پ

  

   چه؟ یعني ،ی اجتماعدي خود در نظام تولگاهيجا

 انگل ۀ طبقاي کننده، دي تولۀعنوان طبقه  باي طبقه، کي اتي جز خصوصیزي چیمعنه  بني ام،يزبان ساده بگوئه  باگر

 طبقه ستمگر استثمار کننده اي کننده، دي ستمکش تولۀعنوان طبقه  طبقه را ب آناي ني اگاهي مشخصه، جانيا. ستين

  .  دھدینشان م

 را در ی مشخصگاهي از طبقات جاکي شود که اگر ھر ی درک م"نيلن" منطق درخشان ،ی بندمي تقسني اساس اهب

 خود بر ابزار ی خصوصتي مالک عدماي تي آنھا حق مالکگاه،ي جاني اساس اه بند،ي نمای احراز می اجتماعدينظام تول

 زحمتکش ۀ طبقمي توانی ما منجايدر ا.  کنندیمرا مشخص ) ديرابطه با ابزار تول( دوم طبقه اري مع،یعني د،يتول

 مهي اقشار متزلزل نی برخیاستثناه ب (دي بر ابزار تولتي قاعده، از حق مالککيعنوان ه  که بمينياستثمارشونده را بب

  .  دارداري استثمارگر آن را در اختۀ مقابل، فقط طبقۀو در نقطمحروم شده ) یپرولتر

 را دي توللي استثمارگر، وساۀطبق.  شوندی مزي از ھم متمازي کار نی به تناسب نقش خود در سازمان اجتماعطبقات

 »انريمد« اداره کنندگان، ناظران، ی کند و اغلب حتی مفاءي سازمانگرانه اۀفي خود دارد و فقط وظتيدر مالک

 کار در زمان حاضر ی استثمارگر در سازمان اجتماعۀ نقش طبقب،ي ترتني کنند، بدی میندگي طبقه را نمانيمختلف ا

 شود که ی خالصه مني کارگر اساساَ در اۀ از ھمه، طبقشي پران،ياما نقش مزدبگ. ابدي ی ملي به صفر تقلی گاھیحت

 و ی ھر گونه سازمانگر،ی نھائۀجيود نخواھد داشت و در نت وجیطي شراچي در ھ،یتيري مدچي ھاي دگرانيبدون تول

 اري اصل بسنيا.  نخواھد کرددي جز کارگر تولی کساي دھد، ی مفھوم خود را از دست میني چنني ادي تولهھر گون

 طي کار کردن شرای دار براهيسرما «که ني بر ای مبنی دارهي استدالل عناصر مدافع سرماحي صحیمھم، پاسخ علم

له أ مسني دقت به ای امر، اگر ما با کمتياقعدر و.  دھدیرا م»  و امثالھمدي نمای مني آورد، محل کار تأمیم مفراھ

 کارگران ني ھمۀواسطه ب»  کارطيشرا«و »  کاریمحلھا «ني که خود امي مطمئن شومي توانی میراحته  بم،ينگاه کن

 رهي انتقال برق، مبلمان و غیمھاي آالت، ساختمان، سني ساختن کارگاه، محل کار، ماشی برارايز.  شده استجاديا

جز ه البته ب( نفرکي بسازند، که ني ای بسازند و براند،ي نمادي تولی کساندي را ھم بانھاي است و ھمه ایضرور

 ند،ي ھم بچی ساختن ساختمان خشتھا را روی الزم را استخراج کند، آھن ذوب کند، براهي مواد اولديبا)  دارانهيسرما

 کارھا را نه ني اۀ کالم، ھمۀخالص.  آخری کند و الی را طراحزاتي آالت و تجھني ماشد،يطرح ساختمان را آماده نما

 دي نه با ددي اگر بر پروسه تولن،يبنا بر ا.  دھندیانجام م) یدي(ی و جسمی کار فکریاي داران، بلکه پرولتارهيسرما

 را در نظر ی روابط علت و معلولۀ و ھمه مجموعمي نگاه کنیم بلکه از نقطه نظر عل،ی دارهي سرماۀفرصت طلبان
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، با عرق و )انيو کارفرما( داران هي سرمایئ به اصطالح کار ادعاطي محلھا و شراني اۀ که ھمميني بی مم،يريبگ

  . خون ھمان کارگران فراھم آمده است

 نيي را تعی آن طبقه اجتماعاي ني ایاع سھم از ثروت اجتمافتي دری عالئم مشخصه راھھاني اۀ ھم،یئ نھالي تحلدر

 در ی اجتماعی سھم از ثروتھاافتينظر ما، طرق دره ب.  شودی طبقه محسوب میدي از عالئم کلیکي کند که یم

  :ردي تواند صورت بگی مري زبي به چھار ترتی دارهيجامعه سرما

 بر ابزار ی خصوصتي مالکطي در شرا کار آنھایروي ندي از راه خرگرانيبا تصاحب حاصل کار د(ثمارکنندگان است

با ( پرولتارھا مهي، ن)دي بر ابزار تولتي عدم مالکطي کار خود در شرایرويبا فروش ن(ري، کارگران مزد بگ)ديتول

 لي بر وساتي عدم مالکطيدر شرا). ه داراني از سھم سود سرمایمي نصف درآمد حاصل از زحمت خود، و نافتيدر

 باشد، بلکه اني تواند در می نمراني مزدبگی در باره تملک حاصل کار خود از سویخن سچي روشن است که ھد،يتول

 ارزش افزوده ی کار، بدون پرداخت تمام حق زحمت کارگر که در زبان علمیروي ندي دار به خرهي عکس، سرماهب

  .  ورزدی مت شود، مبادری مدهينام

 که یعنوان مثال، ھر کسه ب.  گذاردی طبقات میشربند بر قی محسوسري تأثی اجتماعی سھم از ثروتھاافتي درروش

 کار یروي که نی شود و ھر کسی کند، پرولتر محسوب می فروشد و در مقابل دستمزد کار می کار خود را میروين

 را در تملک خود دارد، ديطور کامل پرداخت کند و ابزار توله  تواند بی را نمري که حق کار مزدبگیعي خرد، طبیم

 اي( باشد و سود حاصله ی مدي کند، ھم مالک ابزار تولی که ھم کار می ھر کسزيو ن.  شودی مدهيدار نام هيسرما

 شود ی ور شناخته مشهي پاي و ی متزلزل، خرده بورژوازیئنام عنصر بورژواه  شود، بیرا صاحب م)  از آنیبخش

  .  کندیستثمارگر بالقوه حساب معنوان مالک و متناسب با آن، اه عنوان کارگر و ھم به که خود را ھم ب

 ی بندهيبر امر ال) رهي و غیتيري مد،یدي تول،ی فکر،یدي( کار تي درک نمود که ماھیروشنه  بدي را باتي واقنيا

 ني دارد، اما اتي اھمی طبقات-ی اجتماعتي مالکی ھایژگي درک وی کار براتيالبته، ماھ.  گذاردی نمريطبقات تأث

 و ھم در یدي خود را ھم به شکل کار ی کاال- کاریرويپرولترھا ھم که ن.  کندی نمفيعر را تی طبقاتعتيامر، طب

 هي سرمایمدافعان امروز.  بگذاردري آنھا تأثی پرولترتي تواند بر ماھی نموجه چيھه  فروشند، بی میشکل کار فکر

 اري بسیمنده  دانند، با عالقیھم م» خالق «یستھاي مارکسۀ دانشمندان، که خود را در زمریسفانه، برخأ و متیدار

  .  شودی کارگر ھر چه کمتر و کمتر مۀ وزن طبقکه ندي گویم

او که خود . مي آوری مثال موفياسترا. آ.  نوشته س»یروزي پني دکتر-ی روسسمياليسوس «ۀ نمونه، از مقالعنوانه ب

  :سدي نوی مدي خواند، با تأکی مستي معتقد و مارکسستيرا کمون

 فاقد ھر ی قشر اجتماعکي خود، به ی طبقاتتي و ذھنتي و با از دست دادن ماھستي طبقه نکي گريد کارگر ۀطبق «

 اني خود پایخي تارتي فئودال که به موجودۀ مثل طبققاَ ي کارگر ھم دقۀطبق.  استدهي گردلي تبدی پرولترتيگونه موقع

  . » خارج شده استخيداد، از صحنه تار

 تاي ماھري تفسکي، »معاصر «سميله و استنتاج ساده از آن تحت پوشش مارکسأ مسیستي ولونتار،ی سطحري تفسنيچن

 ی اساسی مقوله ھادني و به ابتذال کشني کردن در مقابل علم دروغی است که به جا خالی خطرناک و منفاريبس

 یئوغگو درکي خارج شده است، تنھا خير تاۀ کارگر از صحنۀ که طبقني گفتن اراي شود، زی منجر مسميمارکس

 چه نيا.  باشدی در کل می طبقاتۀو به تبع آن، از مبارز»  کارگرۀطبق« مبتذل از في تعرکي بلکه ست،يآشکار ن

  :  کندی مدي تأکی بر دو اصل جعلبي ترتني کند؟ او به ای مسندهي است که نویئادعا
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 خود ی طبقاتتي و ماھتيذھن«  که ني ای براست،ي نی طبقه اجتماعکي گري کارگر دۀ کند که طبقی او ادعا م- الف

 شده لي تبدیبه قشر اجتماع« و ) دي گوی نمیزي چی طبقاتتي ماھنيي تعاريالبته در مورد مع(» را از دست داده

 ی محي خود از تفاوت قشر و طبقه را توضشتو بردا» قشر« درک خود از سندهي بود اگر نوی جالب ماريبس(» است

 طبقه، قشر و مفھوم ۀ در بارسمي مارکسی را از اصول نظری و مبتذلی سطحفي تعرسندهي نوب،ي ترتنيبد). داد

  .  دھدی کارگر ارائه مۀ طبقیستيمارکس

 ني، عالوه بر ا» خود را از دست داده استی پرولترتيھر گونه موقع« کارگر ۀ که طبقني بر ادي با تأکسندهي نو- ب

 برتر »یپرولتر «تي کارگر اکنون از ھمان موقعۀ طبق دھندی که اتفاقاَ نشان می زندگاني جراتي خالف واقعکه

)  دادی نمی روی دارهي سرماشرفتهي پی در کشورھایئ و اعتراضات توده یاپي بود، اعتصابات پیگرياگر طور د(

 یکسري یرا که حاو» طبقه «ی علمیستيني لن- ستي مارکسفي خود، تعرۀ با درک کوته فکرانی کند، حتیحرکت م

 مي دانیما اما م.  کندی مفي باشد، تحری خود می در محتوای مادني اساس موازه شده منحصراَ بني تدویفيعناصر ک

 زي را نني از آن، اريغ.  خود را از دست بدھدی کارگرتي شود که او ماھی کارگر باعث آن نمیکه دستمزد باال

ھر قدر بدتر، «منطق .  زندیدست م ی مرفه تر، به اقدامات قاطعانه تری که کارگر برخوردار از سطح زندگميشاھد

 یسخته  را بشي خوی که نان خالزي کارگر محروم از ھمه چیبرا.  کندی مورد صدق نمنيدر ا» ھمانقدر بھتر

 اساساَ در ري اخی که تمام اعتصابات سالھاستي نھودهيب.  ماندی نمی باقیاسي ستي فعالی آورد، زمان برایدرم

 توان ی مدعا نمنيالبته، از ا.  دھدی میرو) الي کورکي واز، تی سازليتومبفورد، ا(» موفق تر «یکارخانه ھا

 ني توانند فعال تری مريبه باور ما، کارگران فق. زندي خی به مبارزه بر مرفه استنباط کرد که فقط کارگران منيچن

 زنده ماندن یه چاره برا راافتنيفکر ه  اساساَ بدستيچرا که کارگران تھ! دستي باشند نه کارگران تھی اجتماعهيال

 از دست ی برایزي چهاما کارگر مرف. ابندي یزمان نم» مسائل مھمتر «گري و داستي مبارزه، سیخود ھستند و برا

ه  و برندي گی را مزيھمه چ «یدنبال ھر انقالبه  بکه ني بر ای مبنی بورژوازیغاتي تبلیاھويدادن دارد و در اثر ھ

طور ه  که برياما کارگران فق.  انقالب برخورد خواھد کردۀدي به اشتري باطي با احت، او» کنندی مميطور برابر تقس

 در ی امرار معاش، حتۀ دھد نه فقط در باری آنھا اجازه می مادی زندگسطح از دست دادن ندارند، ی برایزي چیکل

  .  متشکل شوندی طبقاتۀ مبارزی براگراني و قادرند بھتر از دشنديندي خود بی ھای بخترهيباره علل ت

 از کني شود، ولی درست می ھایابي ھا ارزدهي به پدی شود که در آنھا با برخورد علمی منتشر مزي نیگري دمطالب

، » و جھانهي در روسکمي و ستي و انقالبات قرن بسمياليسوس« از کتاب نجا،يدر ا. ستندي نینظر ما چندان ھم علم

 رساله، نيدر ا. مي آوری نامد، مثال می مھم ستيد را مارکس که خوونوفيسم. س.  مشھور، ولسوفي ففيتأل

 ني آغازی و سالھاستميدر طول قرن ب«: سدي نوی آن م٧٨ ۀ نشان داده و در صفحیدرسته  را بطي شراريي تغسندهينو

  . » کرده استريي تغیفي و کیئ شهيطور ره  بط،ي شراريي و تغی و ذھنینيعلل عه زحمتکشان ب... کمي و ستيقرن ب

 اري بسی آماری خود شاخصھاهي اثبات نظری براسندهينو. مي زحمتکشان اذعان داربي در ترکريي به تغزي نما

 تا ٧٢ درصد در اواسط قرن نوزدھم به ۶٠ تا ۵۵ از ريسھم کارکنان مزدبگ«: سدي نوی ارائه نموده و میارزشمند

 درصد ۵٠ تا ٣٠از )  باشدی می کار جسمن شاغالسندهي نومنظور(کارگر ۀ  و طبقستم،ي درصد در اواسط قرن ب٩٣

 وزن ن،يمؤلف ھمچن. » استافتهي شي افزاستمي درصد در اواسط قرن ب۵۵ تا ۴٠در اواسط قرن نوزدھم به 

 االتيا«:  دھدی نشان مري زبي جھان را به ترتی دارهي سرمای اصلی در کشورھاريمخصوص رشد کارکنان مزدبگ

 - ١٨۵١ ی سالھاۀ در فاصلس،ي درصد؛ انگل٨٨/ ۶ تا ۵٩/ ۴ از ١٩۶۵ - ١٨٧٠ ی سالھاۀفاصل در کا،يمرا ۀمتحد

 درصد؛ فرانسه، در ٧٧/ ٣ تا ۶۴/ ٧ از ١٩۶١ - ١٨٨٢ ی سالھاۀلمان، در فاصلا درصد؛ ٩٣/ ١ تا ٨٢ از ١٩۶٢
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 نيساس چن اني ھمه بزي کارگر نۀوزن مخصوص طبق. » درصد٧١/ ٧ تا ۵۴/ ۶ از ١٩۶٢ - ١٨۵١ ی سالھاۀفاصل

از ) ١٩۵١ -١٨۵١ (سي درصد و انگل۵٨/ ۶ تا ۵٢/ ٧از ) ١٩۴٠ - ١٨۶٠ (کايمرا ۀ متحداالتيا«:  استشدهذکر 

) ١٩۵٧ -١٨٨٢(لمان ا درصد و ۴١ به ٣٩/ ٨از ) ١٩۶٢ - ١٨۵۴( فرانسه افت؛ي درصد کاھش ۵۵ به ٧٠حدود 

  . »افتي شي درصد افزا۵٢/ ٢ به ۴٩/ ۴از 

 االتيدر ا«:  آورده استزي جامعه را نراني مزدبگاني کارگر در مۀاخص کاھش سھم طبق کتاب نامبرده، شۀسندينو

، ١٩۶۴ درصد در سال ٣٧/ ٨ و ١٩۵٠ درصد در سال ۴۵/ ۵ تا ١٩۴٠ درصد در سال ۵٨/ ۶ از کايمرا ۀمتحد

در اثر « که ردي گی مجهي و نت»افتهي لي تقل١٩۶١ در سال ۴٨/ ٧ تا ١٩۵٧ درصد در سال ۵٢/ ٢لمان از ادر 

ه ب. » از دست داده استی اجتماعۀ طبقنيعنوان پر شمارتره  خود را بتي کارگر موقعۀ طبقی صنعت- یانقالب علم

 متحول شده و یطور محسوسه  بستمي دوم قرن بۀمي در نايپرولتار« شود که ی از آن، در کتاب مذکور گفته مريغ

  . »قرن نوزدھم را از دست داده است آن در ۀي اولوممفھه  خود، بی پرولتریميعمال خصلت قد

  : دھدی توسعه مبي ترتني خود را بدۀدي اسندهي اساس، نوني اهب

 و کم سواد، عمال سوادي کارگران بنھاي بودند؟ ای و اواسط قرن نوزدھم چه کسانلي اوایايپرولترھا و پرولتار «

 اشتغال ی عضالنني سنگیدي به کار قاَ ي دقی حت،ی جسمۀ بودند که نه تنھا به کار سادی حقوقیفراموش شده و ب

  ). ٨٠ھمان منبع، صفحه (»... دادند نه به سر خودیآنھا فقط به دستان خود زحمت م. داشتند

آنھا نه منحصراَ « که راي زستند،ي گذشته نی زمانھای آن پرولترھاگري دونوف،يسم. س.  ودهي معاصر به عقکارگران

ۀ ي با نظرمي توانستیاصوال ما م. » کنندی کار مني و ماشی کمک تکنولوژ خود، بلکه، بای بازویرويبا جسم و ن

آنھا .  دارندیگري کامال دتيفي شکل و کی امروزرانکارگ«:  گفتی نمونوفي اگر سممي موافق باشايتحول پرولتار

 و یني بازبازمندي سابق آنھا کھنه شده و نتي ناب، ماھی و از موضع پرولترستندي قرن نوزدھم نی پرولترھاگريد

 تي جمعبي وزن مخصوص آن در ترکلي کارگر و تقلۀ به کاھش شمار طبقلي تماجه،يدر نت...  باشندی مینوساز

  ).  خالصیئ بورژواهينظر(»  استه شدتيشاغل تقو

با ھمه احترام . دي آیدست مه  بیرعلمي کامال غجي نتاني چنني اسنده،ي نواتي نظری و بررسلي در مجموع، از تحلو

  . مي دانی مطلب مورد بحث می فکری محتوای خود را مجاز به بررسونوف،يميس. س.  ولسوفيفبه 

 منحصراَ سوادي بیعنوان انسانھاه  ب»ايپرولتار« ساده شده از مفھوم اصطالح ري تفسکي ونوف،يميس. س.  و- اوال

ه  بستمي دوم قرن بمهي در نايپرولتار «که ني بر ادي او با تأکر،ي تفسنيعالوه بر ا.  دھدی ارائه میديمشغول به کار 

 آن در قرن نوزدھم را از دست ۀيمفھوم اوله  بد، خوی پرولتریمي شده و عمال خصلت قدسهي دگردیطور محسوس

  .  کرده استفي را تحرسمي مارکسیاني، اصول بن»داده است

ه  ارائه داده و ب،»سميصول کمونا« را انگلس در اي پرولتارکي کالسفي تعرم،ي دانی میخوبه  که ھمه ما بھمانطور

 کار خود، یروي شود که صرفا از راه فروش نی اطالق می اجتماعۀ به آن طبقیپرولتار«: سدي نویطور واضح م

 تمام ،یطور کله  و مرگ، بی زندگ،یخت برهيطبقه، سعادت و ت...  کندی امرار معاش مهيحساب سود سرماه نه ب

. ختهي لجام گسی امور، از نوسان رقابتھاتي خوب و بد وضعريي از تغ،یعنيد،  داری کار بستگی به تقاضا برایھست

  . » پرولترھا، طبقه زحمتکش قرن نوزدھم استۀ طبقاي ا،ي کالم، پرولتارکيدر 

 سھم که فرد بدان متوسل افتي آنھا، بلکه، آن روش دری فکراي یدي انسانھا را نه کار ی طبقاتتي ماھب،ي ترتنيبد

.  سازدی نه، مشخص ماي کند ی مافتي کار خود را دریروي فروش ناي دي تمام سود حاصل از خرايآ: یعني شود، یم

 لگراني تحلیاري و بسونوفي ھمان جناب سمی آماری ھاه اساس داده که بميني بیله، ما مأ مسی فرمولبندنيو با چن
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 به یديکاھش نسبت کارگران ! د نه کم شوی در مجموع خود، اتفاقاَ افزوده می و فکریدي وزن طبقه کارگر گر،يد

 فشار ري شود و کارگر را از زی مزهي باشد که اتوماتی توسعه و تکامل ابزار کار میعي کامال طبامدينظر ما، پ

  .  سازدی رھا میدي و کار سخت اتيعمل

 که ني ای براا،ير پرولتا،یدي تولیروھاي الزم به گفتن است که با تکامل نزي ناي پرولتاری مورد دانش آموختگدر

 ۀ توسعۀجي تر شدن در نتدهيچي خود را که با پني کند، موظف بود ماشدي تولیشتريبتواند ارزش افزوده ھر چه ب

 نيدرست به ھم.  دارد، بشناسدازي نی فرھنگ عمومی به حد باالی نه فقط به متخصصان ساده، حت،یدي تولیروھاين

 ی شکل آن مريي تغۀ بلکه، نشاندھندست،ي آن نتي منکر موجودکه ني ا نهاي پرولتاریسبب، ارتقاء سطح دانش عموم

 از یکيعنوان ه  ھم باي پرولتارد،ي شکل و تکامل ابزار تولريي موضوع الزم است که با توسعه، تغنيدرک ا. باشد

  . ابدي ی شود و توسعه می متحول م،یدي تولیل اصیروھاين

 ی فراموش شده و بیانسانھا«عنوان ه  باي از پرولتارسندهيدرک نونظر ما، ه  فوق، بحاتي اساس توضه ب-اَ يثان

 از نظر دور داشت که دي ھستند، نباني پرولترھا چنتي واقعا ھم اکثرکه نيصرفنظر از ا. ستيھم درست ن» حقوق

اَ  بخش اساسنيا.  بردیسر نمه  بیبخت در بدوجه چيھه ب) ھمچنان که سابقا ھم وجود داشت (اي از پرولتاریبخش

 ی ھمه کارگران و مستخدمان با دستمزد باال میطور کله  شرکتھا، بري مزدبگراني مد،ی نفتیشامل کارکنان شرکتھا

 که ميکالَ ھنگام صحبت از زمان معاصر، شاھد آن ھست.  کنندی شرکت نمماَ ي ارزش اضافه، مستقميباشد که در تقس

 ،ی ھا واقشار انتقالهي خود متفاوت است و متشکل از الیخوده  باي که پرولتارني ادرک، بدون ء از انحایبه نحو

 تي و ساختن شخصاي متحد الشکل نمودن پرولتاری برایئ باشد، کوششھای میادي ز»رپرولتريغ« پرولتر و مهين

 که اتفاقا مي کنیادآوري را ني لنچيلي اريمي رابطه جا دارد سخن والدنيدر ھم. دي آیعمل مه  باياز پرولتار» معاصر«

  :نوشت

توسط انبوه فوق العاده متفاوت انواع » ناب «یاي شد ھر گاه پرولتاری نمی دارهي سرماوقت چي ھی دارهيسرما «

، از ) کنندی کار خود امرار معاش میروي از نیمي که با فروش نیکسان( پرولترھا مهي نی به سوی انتقالیايپرولتار

، از مالکان خرده پا ) مالکان کوچکیطورکله ، صنعتگران و ب ورانشهيپ( مالکان خرده پا یسوه  پرولترھا بمهين

 افته،ي رشد شتري کمتر و بی ھاهي الاي شد؛ ھر گاه در داخل خود پرولتاری احاطه نمرهي متوسط ھا و غیسوه ب

 آثار،محموعه . (» گرفتی شکل نمرهي و غی مذھبی گاھ،یئ حرفه ،یني اساس تعلقات سرزمه بیئھايگروھبند

  ). ۵٩ - ۵٨صفحات 

 یري گجهي به ھمان نتري ناگزسواد،ي و بیدي مشغول به کار ر،ي فقۀعنوان طبقه  باي نادرست پرولتارفي تعر- ثالثاَ 

  : غلطیري گجهي نتني به چنیعني.  منجر خواھد گرددد،ي مورد نظر ما رسسندهي نوت،ي که در نھایاشتباھ

 و خصلت ستند،ي قرن نوزده نیاي پرولتارگريآنھا د. ستند کامال متفاوت ھتيفيلحاظ نوع و که  ب،یکارگران امروز «

 به کاھش شمار لي تماجه،يدر نت...  باشدی می و نوسازیني بازبازمندي ناب کھنه شده و نیآنھا از منظر پرولترۀ گذشت

در ).  استسندهي از نوديتأک(؟ » شده استتي شاغل تقوتي جمعبي وزن مخصوص آن در ترکلي کارگر و تقلۀطبق

 که کاھش شمار دي کند بگوی است که از ھمه طرف تالش می بورژوازغاتي به تبلمي تسلیمعنه  بني امر، اتيقعوا

 بدون حضور آن صورت خواھد نده،ي در آی و تکامل اجتماعدهي گردخي تارۀ کارگر موجب خروج آن از صحنۀطبق

 محترم ۀسندي نوکه آن و گذشته از زدي ری جاعالن علم مني سرسخت ترابي آب به آسی برداشتني چنقايدق. گرفت

 یاسي س-ی حال، او خواسته و ناخواسته، ھمراه با علوم اجتماعني در عسد،ي نوی میستي از موضع مارکسايگو

  . ردي گی نشانه میستي مارکسی طبقاتکي مبارزه تئوریسوه  آتش توپخانه خود را ب،یبورژواز
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شدت خطرناک و ه  مؤلف آنھا بیري گهجي توان گفت که نتی متي فوق الذکر، با قاطعی اساس ھمه نقل قولھاهب

 کارگر ۀ و طبقیطور کله  طبقه بفي را تباه نموده، در تعری پرولتری طبقاتیاو خودآگاھ.  ھستندیضدعلم

 کار ري کارکنان مزدبگۀ طبقیعني کارگر، ۀ طبقسم،يني لن-سمي مارکسفيتعره ب.  کندی مجادي ایباالخص، سر در گم

اعم از ( کنندی مدي تولیزي شوند و چی گرفته می به مزدوراني کارفرماۀواسطه  که بی ھمه کسانب،ي ترتنيدب. لدؤم

 ،یطور کله ب.  شوندی مدهي، کارگر نام)دي تولۀ شاغل در عرصگري اقشار دیاريمھندسان، طراحان، دانشمندان و بس

 نکيا.  دادريي تغتاَ يفي را ککمي و ستيگر قرن ب کارۀوجود آورد و چھره  خود را بظم نیکي تکنولوژ- یانقالب علم

 ی کار موتري کامپزي طراحان خوشپوش نشسته در پشت ماي نادست مھندسه  اغلب ب،یرسنتي غی ھمه دستگاھھانيا

 کند و ی مزد کار مل او در مقابرا،ي خود را ترک کند، زی طبقاتتي کارگر ماھۀ شود که طبقی باعث نمنياما ا. کند

 گونه ني اۀ رو، گفتني ازھم ا.  محروم شده استی مادی ثروتھادي تولۀ مشارکت در عرصیاي و مزاديولاز ابزار ت

و به » طبقه« مفھوم یادي جوھر بنی از نافھمی شود، حاکی خارج مخيصحنه تاراز » واقعا« کارگر ۀمحققان که طبق

 تداوم حمله به حقوق زحمتکشان ۀنياآگاھانه، زم ناي  عمداً ،یئ نھاۀجي نتر باشد که دیم»  کارگرۀطبق«تبع آن، مفھوم 

  .  سازدیرا گسترده تر م

 گردد و ی ملي تبدی کارگر فکرۀ به طبقجيتدره  باي است، که پرولتارني زمان حاضر ای اصلی باور ما، قانونمندبه

  .  شودی برخوردار میشتري سبب، از توان بنيبه ھم

 ی از ثروتھایافتي سھم درزاني شود که می مفھوم طبقه، روشن میبيک اجزاء تری تمامباي تقرلي با تحلنجا،ي اتا

 کارکنان انيگذشته از آن که، در م. دي آیشمار مه  عالئم فوق الذکر طبقه بی منطقامدي پیمعنه  ب،یاجتماع

 یھھا گروني وجود، وزن اني شوند، با ای مداي با دستمزد باال پیئگروھھا) ی و فکریدي کار یايپرولتار(ريمزدبگ

 برابر ني چندري ناگز،ی دارهي در نظام سرمای کارمزدوری توده ھایشدت کم است و بخش اصله با حقوق باال ب

 تي ازھمه، عدم مالکشي پت،ي واقعني سبب انيمھمتر.  برندی سھم می اجتماعی داران از ثروتھاهيکمتر از سرما

  .  باشدی می مادی ثروتھاعي بر توزیرگذاري و متعاقب آن، فقدان امکان تأثد،ي بر ابزار تولايپرولتار

  

  :  کهميري بگجهي نتمي توانی فوق، محاتي توضی جمعبندبا

 ۀفروشند «اري جامعه به طبقات قرار داده شود، بلکه، معتي جمعمي تقسی تواند مالک اصلی نم»ري فق-یغن «اريمع

طور قانونمند به ه  بد،ي توللي بر وساتيعدم مالک. دي آیحساب مه  بیمالک اصل»  کاریروي نداري خر- کاریروين

 با سھم کارگران بھره مند از دستمزد باال سر و ص، ما در موارد مشخب،ي ترتني شود و بدیفقدان درآمد باال منجر م

 ی امروزی ضد علمیلھايتحل.  شودی آنھا نمی پرولتری طبقاتتي ماھريي موجب تغوجه چيھه  داشت که بميکار خواھ

عنوان ه  کارگر بۀ طبقۀ شمار آن، از تصور کوته فکرانه در بارلي کارگر در جھت تقلۀ طبقۀتوسعاز چشم انداز 

 افتهي لي کارگر تشکۀ طبقسم،يني لن- سمي علم مارکسدگاهياز د.  شودی می و فراموش شدگان ناشسواداني، بء فقراۀطبق

  دار،هي کار خود به سرمایروي فروشنده ن ودي توللي بر وساتي فاقد مالکی و فکریدي کار رانيھمه مزدبگاست از 

 خود ھمان یدي کلیتھايفيلحاظ که  و باست دانش آموخته تر ،ی کارگر دوران کنونۀطبق. ی مادديفعال در عرصه تول

 ه بلکه ب،ی و فکریدي کار ی کارگر امروزۀ کاھش شمار طبقکه ني نه اح،ي توضنيا.  کارگر است که قبال بودۀطبق

 موضوع ضرورت دارد ني درک اا،ي کارگر و پرولتارۀ صحبت از طبقنيدر ح.  دھدیرا نشان م آن شيعکس، افزا

شدت متفاوت است، ه  بهي روسی کارگر کنونۀطبق. ستندي پرولترھا کارگر نۀ اما ھمند،که ھمه کارگران پرولتر ھست

 ی نشانه ھای برخري اخی در سالھا وجود،ني کامال محروم شده اند، با ای طبقاتی آن از خودآگاھی ھاهي از الیاريبس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 لي و تبدیئ به نوزایدواري تواند امی شود که نمی مشاھده میدر جنبش کارگر) ھر چند نه چندان بزرگ (یداريب

 .زدينگاي را دوم برنیستيالي آن به جنبش قدرتمند انقالب سوسیجيتدر

  : ازبرگرفته

65-0-1-4/sovremennost_i_quot_klass_quot_ponjatie_leninskoe/publ/ru.ucoz.pspa://http  

2011/11/13/com.wordpress.1384eb://http  

  ١٣٩٠ ]عقرب[ آبان٢٢

  


