
 جنبش طبقه کارگر در مواجه با گرايشات گوناگون

 
  
درونی به  ضرورت هائی پاسخ  عينی مبارزه ی طبقاتی که در بنياد خود بر فرآيند توليد استوار است به لحاظ   تاريخ   

 . می دهد که از تکامل خودجنبی و خودکنشی نيروهای محرکه  آن برمی آيد
    
 

کارگران به الزام زندگی يقينُا  . ونگی درک ، جذب و دريافت اين فعليت می باشددر حقيقت شناخت مارکسی نيز چگ     
برای تداوم حيات و شرايط کار مبارزه و طغيان می کنند؛ اما از آن بنيادی تر به لحاظ شيوه ی تکامل اجتماعی در نظام 

به عنوان شيوه ی تکامل حياتی به  توليدی مبتنی بر خريد و فروش نيروی کار، که اين مناسبات فعاليت نوعی آنان را  
مثابه فعاليت انسانی از آنان جدا می سازد، ضرورت تغييردهی اين مناسبات می باشد برای تحقق درونی ترين جنبه های 

 .نوعيت انسانی کارگران به مثابه انقالب که سرانجام به فرآيند آزادی تمام عيارانسان فرا می رويد    
 

به های انسانی کارگران نمی تواند تنها با فروپاشيدن نظام طبقاتی صورت پذيرد، اگر نتواند اما تحقق بنيانی ترين جن    
 .ذهنيتی را در درون ابن طبقه آنچنان برانگيزد که هيچ گونه مناسبات سلطه ی تثبيت پذير را برنتابد   

 
نمی باشد ، بلکه دست و پنجه افکندن  از پيش تعيين شده " ايده " بنيانی ترين جنبه های انسانی کارگران تحقق يک يا چند    

. با امور وقايعی است که به عنوان موانع رهائی ازدرون اين مبارزه برای آزادی از نظام بردگی ناگزيرش ساخته است 
هائی چه از درون خود طبقه و چه از بيرون که تثبيت کننده ی وضع موجود می باشد و "ايده"انطباق زندگی واقعی با   

چنين جزم پردازی های . کوشی طبقه کارگر می گردد به چيزی غير از تحميل تقدم ذهن نخواهد بودجای گزين خود
انحرافی در تاريخ مبارزات طبقه کارگر جزبه مثابه موانعی در برابر پيشرفت جنبش کارگری و تداوم سلطگی استثمار     

 .انسان از انسان نبوده است
 

ت خداباوری و پيشاهنگ باوری نيست و همين طور نيز تاختن برعليه ذهن    ، دراثبا» پيامبرگونگی  « پس رفع و نفی    
هم  " عرفان  "گرائی نبايستی خود منبع جديدی برای ذهن گرائی گشته و زبان فلسفی نخ نما و رمز و راز آلوده در پوشش     

 بديل پراکسيس ماترياليستی نمی تواند باشد   
 

دورانی است حتی با پيش شرط هائی    . مام عيار ضدانقالب می باشد   دورانی که در آن بسر می بريم دوران غلبه ت      
واقعيات تاريخیِ  در حال     ! برای تداوم حيات زيستی طبقه ما و تشديد استثمار توأم با نگرانی برای حفظ شرايط کار 

ه و الينحل    بحران های فزايند . جريانِ  هم اکنون، نشانگرچشم اندازهای بسيار راديکال و در عين حال ناروشنی است   
اقتصاد جهانی که تناقضات و تضادهای انباشته شده ی پيشين را نيز با خود دارد چنان به بحران های سياسی ـ اجتماعی     

در پائين و در . عميقی دامن زده است که جنگ های کم دامنه ی کنونی را با پتانسيل گسترش يابنده می تواند برافروزد
شورش های نان نشانگر آغاز  .  با شمار ميلياردی در تالطم و طغيان قرار دارند اعماق جوامع نيز استثمار شده گان

جامعه ايران هم در حوزه همين شورش ها جای می گيرد، موضوع  . شورش های گسترده تری است که رخ خواهند داد
ونه به سازمان يابی   و نکته ی مهم اين است که جريان تکاملی اين شورش ها چه می تواند باشد و عامل اجتماعی آن چگ

 اين حرکت خواهد پرداخت ؟
 

تکرار اين همانی مفاهيم تئوريک در سايه واقعيت  های کنونی نظام سرمايه داری بويژه در جامعه ای نظير ايران که        
 اختالف و شکاف طبقاتی را تا حد بی رحمانه ای عمق بخشيده است، برای طبقه کارگر نيروی رهائيبخش نخواهد بود ،     

تجربه باوری به جای . اگر که اين دانش از يک امر انتزاعی و جدا از جهان واقعی به سوی درک امر واقعی راه نگشايد
استفاده از تجربه و مخدوش ساختن بنيادهای تئوريک مفاهيم ماتريالسم ديالکتيکی با التقاط گرائی ايدئولوژيکی که در      

تئوری انتقادی را آغشته ساخته است، تئوری مارکسی نقد سرمايه را    طول قرن اخير بنيان های مارکسيسم به عنوان    
 .دچار تقليل گرايی کرده تا آنجا که حل انقالبی تضادهای طبقاتی را تحت مارکسيسم بی روح به ريشخند می گيرد    

 
ای حياتی خويش   انقالب سوسياليستی سرانجام به لغو کار مزدی منجر خواهد شد اما تا تحقق اين امر کارگران نيازه     

را در مبارزه عليه قوانين دستمزدی می بايد به پيش برده و سازماندهی کار توسط بورژوازی را تا حد ممکن برای 
را ماندگاری ابدی و طبيعی ) مبارزه عليه قوانين دستمزدی( التقاط گرايی اما اين ايستگاه دوم  . خويش قابل تحمل نمايند 

 . بی مبارزه طبقاتی و عامل محرکه اين مبارزه را به تحليل می برد کارگران شمرده و توانمندی انقال
 



     
 

که زبان رمز انحالل     " شرايط ويژه " وضعيتی که طبقه  کارگر ايران با آن مواجه است ، در توصيفی به عنوان        
نجامد، همان التقاط گرايی  مبارزه طبقاتی به چانه زنی بورکراتيک سه جانبه گرايی و به تأييد نظام طبقاتی هراس می ا 

و با استفاده از تمام تفاسير شبه " تنها امکان موجود" ايدئولوژيکی است که در حال حاضر می کوشد با عنوان
.  را در گروه های شغلی رام نمايد "  پرولتاريای خردمند  "  مارکسيستی در برابر شورش پرولتاريای ايران قرار بگيرد تا         

، جدا از هم و به موازات "تنها امکان موجود" وع نظرورزانه و سنديکاليسم به عنوان سوسياليسم به عنوان يک موض
 می کند همانطور هم  ولی اگرچه طبقه کارگر همانطور که حرکت کرده، وعمل  .  دو مفهوم مستقل تلقی می گردند هم،

وسياليستی از هم، تک راستايی  س-جداسازی جنبش کارگری . می باشد" ايده " می انديشد؛ اما تالش سنديکاليسم تحقق 
کردن مبارزه طبقه کارگر همانند بورکراتيسم موفق جنبش های کارگری کشورهای متروپل می باشد که توانسته است تا    

 سنديکا بيمه کردن کارگران در برابر گرسنگی و -موفقيت اين بورکراتيسم اتحاديه . کنون نظم سرمايه را بيمه نمايند
اما اين شايعه  ايدئولوژيکی در درون طبقه کارگر ايران حتی در صورت پيشرفت، بيمه     . استتحمل تشديد استثمار 

 .نمودن بورکراتيسم گرسنگی با شدت يابی استثمار خواهد بود
 

خودسازمانی کارگران در هر صنفی حتی به صورت کار سنديکايی، به سنديکاليسم و سنديکاليزه نمودن جنبش         
سنديکاليزم فقط در درک محدود . بش کارگری تا آسمان ماورائی سنديکاليست ها فاصله دارد  کارگری از زمين سخت جن

تفکر پيش آهنگ باور مارکسيسم قانونی جای دارد که سياست را در حوزه  تخصصی خود دانسته و از اين طريق 
امروزه که . هده دار می گرددواسطگی ميان طبقه  کارگر و دولت طبقه  حاکم را در پوزيسيون و يا اپوزيسيون سياسی ع 

طبقه  کارگر ايران از طرفی در فقدان سازمان يافتگی قدرتمند و از سوی ديگر در زير سايه  شوم تهديدات سرمايه برای      
هرچه سرکوب و . حفظ شرايط کار بسر می برد سنديکاليسم قانون گرا بستر مناسبی برای عرض اندام پيدا نموده است

سالمی برعليه جنبش طبقه  کارگر شديدتر می گردد رفرميسم سنديکاليستی اخالقی تر نيز می  ا فشار دولت جمهوری
با وجود اختالفاتی که ميان  .  سنديکاليستی بطور واقعی در درون جنبش کارگری چهره می گشايد  بمرور رفرميسم. شود

 آنها به عنوان يک گرايش مشخص طيف های مختلف رفرميسم سنديکاليست و هواداران خارج از کشوری آن وجود دارد   
تصور و توهم پراکنی عدم تلفيق مبارزات مطالباتی با مبارزات سياسی طبقه کارگر و تعديل   . سازمان خواهند يافت

، سياست شناخته شده ای در درون جنبش کارگری است که هميشه جنبش سياسی طبقه کارگر  " رفرم "جنبش کارگری به  
 سوسياليستی و بسيج طبقاتی پرولتاريا برای تصرف قدرت سياسی نبوده، از استراتژی           را، که غير از تدارک انقالب  

 رفرميست ايرانی با جديت تمام   -اين ترفند امروزه نيز از جانب سنديکاليست   . طبقه کارگر جدا نموده و دور نگه بدارد
پيوسته به دنبال بورژوازی بسيج اين گرايش در همه جا طبقه کارگر را به عنوان اردوی گرسنگان، . دنبال می شود

  .کرده و از دريافت لقمه ای نان به عنوان امتياز به شادمانی پرداخته است 
 

ضرب . مبارزه  طبقاتی براساس ديالکتيک انقالب که عنصر تعيين کننده  اين حرکت تاريخی است متمرکز می باشد             
ات نظام ويرانگر سرمايه دارانه و گشودن زمينه هائی برای   آهنگ اين مبارزه بدون نفی، انحالل، لغو و نابودی مناسب  

تحقق و بسط مناسبات جديد انسانی و بازگشت تمامی ارزش های توليد شده  انسان به خويش، ضرب آهنگ رهايی  
 .نخواهد بود

 
. ها را به تکاپو می اندازد" ايده" واره نشانگر تحوالتی در پايين جامعه می باشد که آفرينندگان ها هم" ايده" آفرينش  

محتمل بودن طغيان های اجتماعی، شورش گرسنگان و مبارزه طبقه کارگر برای حداقل تأمين معيشت زندگی خود و  
 .گاهی در ميان اين طبقه می باشدخانواده خويش، فرارسيدن مرحله جديدی از مبارزه طبقاتی و زاده شدن خودآ   

 
ها نيز در پاسخ به اين فشارتاريخی ـ طبقاتی است که سوسيال دمکراسی    "ايده"هم چنين از جانب ديگر زاده شدن       

ها به حل  "ايده"سوسيال دمکراسی با . را برحسب پتانسيل اين تحوالت به واکنش وامی دارد" ميانه"و " راست "، "چپ"
قانون    . ی پردازد، حتی اگر همه  تضادها در زندگی واقعی بطور ملموس و مشخص باقی مانده باشند   تضادهای انديشه م

عام انباشت سرمايه به مکيدن ارزش اضافه از شيره  جان کارگران در تراکم و تمرکز بخشيدن به سرمايه ادامه می دهد          
 حکومتی تدوين می کند،   " برنامه" وسيال دمکراسی س. و کار زنده انسان های توليد کننده را به کار مرده تبديل می کند  

در برج " کمونيسم لغو کار مزدی " رويای حکومت برپا می نمايد، و ديگر بار با تّوهم " کمونيسم کارگری "روزی با 
ه  را ب" انباشت سوسياليستی  " مديريت سوسياليستی، تقسيم   " برنامه " عاج انديشه کاشف قانون دستمزد می گردد تا با 

 .به طبقه کارگر ارزانی دارد  " حق " طور عدالت خواهانه و براساس اصل 
 

کمونيسم "  در اصل اساسی قانون عام سرمايه در پرداخت حداقل به کارگر،       . حيات آينده در نطفه حال وجود دارد       
. گر تبديل می گرددبه اصل حداکثر پرداخت از ارزش اضافی و استخراج حداکثر ارزش ازنيروی کار کار       " برنامه ای



 ديالکتيک انقالب در استمرار خويش بر     هر انقالبی ضد خود را در بطن خود حمل می کند، در حقيقت قدرت نفی کننده
مارکسيسم بی روح از پيش فرمال شده در ذهن انتزاعی روشنفکر سوسيال دمکرات، طبقه . همين اصل استوار است

"  وظيفه  . رای اجرای برنامه از پيش تعيين و تدوين شده برگزيده است   کارگر را به عنوان امکان انتخاب خاص ب   
، کنترل و تحت اتوريته درآوردن پراتيک خودرهايی طبقه      " لغو کارمزدی  " انتزاع باوران   "  سوسياليستیِ   مديريت

دن به کار بيگانه اين به معنای تداوم بخشي. اين طبقه است" مديريت ومرکزگرايی " کارگر و قدرت نفی کننده هرگونه 
 .قدرت نفی کننده جنبش طبقه کارگر می باشد" لغو"شده و 

 
 بسياری از کوشندگان سوسيال دمکرات با اينکه از شرايط عينی    ١٣۵٧ در فاصله سه دهه  بعد از شکست انقالب   

کار و خالقيت طبقاتی خود گسسته و به طبقه کارگر روی آورده اند، اما از پذيرش اينکه طبقه کارگر قدرت ابت 
خودسازمان يابی و درک تضادها و تناقضات مناسبات سرمايه دارانه را داشته و همچنين قدرت برانداختن اين نظام را           

اين افراد  . دارا می باشد سرباز زده و با ايده پردازی های انتزاعی عمًال اين توانمندی کارگران را انکار می کنند
نظر گرفته و تضادها و تناقضات مناسبات سرمايه داری را فقط به عنوان مسائل در  کارگران را به مثابه يک نيرو 

 .تئوريک درک کرده و می پندارند که اين تضادها در حوزه انديشه حل خواهد شد
 

کار ضمن اينکه ويژگی انسان است، اما در مناسبات سرمايه دارانه چنان با بنياد سرمايه به تضاد مطلقی رسيده است       
بارزه طبقاتی در اين مرحله از تاريخ به جنگی تمام عيار ميان فروشندگان و خريداران نيروی کار متبلور گشته         که م
در همين محل نيز کارگران دست به . بنابراين، اين جدال بيش از هر جايی در محيط و محل توليد رخ می دهد . است

. اتی پرولتاريا نيز در بستر همين مکان پديد می آيند  مبارزه و خودسازمانی می زنند، سازمان های خودانگيخته طبق
هنگامی بروز پيدا می کند که ضمن ستايش از کارگران، از سازمان های " لغو کارمزدی" ماهيت بورژوايی تفکر 

که از " کمونيسم لغو کارمزدی" طبقاتی خودجوش آنان روی برگردانده و می خواهد در محيط توليد دست به سازماندهی   
. اين آرمان گرايی نخبه گرايانه در نطفه خويش کنترل کار کارگران را دربردارد  . ن برآنها اعمال می گردد، بزند بيرو

اينان عالقمند نيستند از تالش های عمومی طبقه کارگر و غريزه مباراتی شان به عنوان همراهان مبارزاتی مدافعه نمايند             
" کمونيسم لغو کارمزدی" ايدئولوژی  . کارگران فاصله حفظ می نمايند   و به قدر فاصله  ايده هايشان با زندگی واقعی    

 مبارزات رشديابنده طبقه کارگر      همانند ديگر ايدئولوژی ها به عنوان يک گرايش سياسی، به مانع بالفعلی در برابر     
 .ايران تبديل می گردد 

 
جنبش طبقاتی آنان، به جدال با ايده های پيشين  کمونيسم لغو کارمزدی به جای نقد واقعيات پيشاروی کارگران و موانع      

پرداخته و از درک حرکت عينی جنبش طبقه کارگر که نبروی ذهنیِ  خودپوی سوسياليستی را در درون اين مبارزه می  
اينان نه در بستر خودگسترش يابنده طبقه کارگر بلکه به . آفريند، عاجز مانده و اين حرکت را به انحالل می کشاند 

ت اين جنبش و در جايگزين نمودن تئوری به جای عمل و ايده به جای واقعيات، جنبش خويش را به جای جنبش  موازا
 .طبقه کارگر قالب می نمايند

 
جنبش طبقه کارگر هيچگاه پيشاپيش، نه در سطح جهانی و نه در ايران، شکل معينی از الگوی ثابت و از پيش تعيين      

تاريخ مبارزه طبقاتی کارگران نيز نشانگر راهکار های مبتکرانه و خالق خود طبقه و    . تشده ای را به کار نگرفته اس
کارگران پيوسته از مبارزات خود به  . بسته به موانع پيشاروی خويش ومنطبق با رشديابندگی جنبش کارگری بوده است 

آن هنگام که با خرد کردن شکل درک جديدی از اشکال مبارزه رسيده اند که برايشان مشخص و ملموس بوده است، چه  
دولتی حکومت سرمايه و جايگزينی آن با نوع خودگردان کمون که شکل سياسی برای رهايی اقتصادی پرولتاريا بود و   
چه آن زمان که کميته های کنترل کارگری در روسيه و اشکال شورايی آن قدرت تاريخی ـ طبقاتی پرولتاريا را به ظهور   

.  سرمايه را هدف قرار داده است  ازمانيابی که تا به امروز در مصاف های خود بنيان های   رسانيد و يا هرگونه س
 سوسياليستی به اين طبقه می آموزد که نخستين گام های -ضرورت های تاريخی در رشد مبارزات جنبش کارگری    

 طبقاتی، تشکل و خودسازمان    طبقاتی آنان آگاهی طبقاتی، باورمند بودن به قدرت استقالل�پيشرونده  جنبش اجتماعی 
در راستای محو و نابودی قدرت  يابی و قابليت سازمان دادن به کل طبقه برای رويارويی با طبقه حاکم و دولت آن 

  .اجتماعی سرمايه می باشد 
 

هم اکنون در مبارزات طبقه کارگر ايران حرکت های متنوعی از گرايشات درون جنبش کارگری به موازات هم در     
 سنديکاليستی، از سنديکاليست های قانون گرادر داخل کشور و هواداران خارج از  -گرايش رفرميستی . جريان است 

 از طريق تحميل شرايط   برای اتحاديه گرايی غير دولتی فعال می باشد، در تالش است تا   کشوری شان تا گرايشی که 
از سوی ديگر گرايشات مبتنی بر  . ر را عملی سازد دمکراتيک تحت حاکميت جمهوری اسالمی امکان بسيج طبقه کارگ

طبقه کارگر را به    ، "لغو کارمزدی" و " کارگری" های مختلف " کمونيسم " تئوری های از پيش پرداخته به مثابه 
سازمان پذيرند،    " کمونيست"  که قادر به جذب ذهنی واقعيات نمی باشد و بايستی از جانب طاليه داران  عنوان نيرويی 



جای تأسف اين است که اين گروه ها و گرايشات .  قرار داده اند وع کار و حرفه  خود برای انقالب سوسياليستیموض
تمامی اختالفات فرقه ای و ايدئولوژيکی خود رابه شکلی تخريبی از بيرون به درون جنبش کارگری برده و حرکت های   

خصلت نمای اين منازعات ناديده گرفتن آن پرنسيپ هايی   . مبارزاتی آنان را عرصه منازعات بی حاصل خود می نمايند     
 .است که حتی با ادعاهای گروهی شان در تناقض قرار می گيرد

 
با اين حال در سوی ديگر، خودفعاليتیِ آن جنبشی از کارگرانی است که خواهان تحقق بخشيدن به هيچ آرمانی نيستند،               

ت آفرينشگر و نفی کننده طبقه کارگری که گام به گام در لحظات اوج مگر تحقق تئوری در فرايند خود تاريخ که قدر
يابنده تضادها به واقعيات صورت ملموس و مشخصی داده و از مشغول داشتن هم طبقه ای های خويش به پراکندگی در   

ارگر که ميان صفوف ديگر جنبش ها و با پرهيز از تحميل الگوهای پيشينی با اتکا به رشد خودپو و درونی طبقه ک 
 .امروزه در محيط های کار و توليد جريان دارد می باشد
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