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  تدافع و تعرض درجنبش کارگری

 
 ششماه هشتاد و شهريورسی                                                                                                       پرچم سرخ

 
 

ی را کارل مارکس در اثر دوران ساز خود يعنی مانيفست کمونيست جايگاه و وظايف کمونيست ها در جنبش کارگر

در نگرش مارکس کمونيست ها بخشی از جنبش طبقه کارگر هستند،انها منافعی جدا از منافع  .به روشنی بيان کرد

از لحاظ تئوری مزيت .کمونيست ها بخش پيشرو جنبش کارگری و محرک جنبش به پيشند .پرولتاريا ندارند

  .يج کلی جنبش پرولتری پی برده اندکمونيست ها به توده کارگران اين است که انها به شرايط،جريان و نتا

بنابراين در ديدگاه مارکس کمونيست ها روشنفکرانی نيستند که تئوری انقالبی را به طبقه کارگر انتقال می دهند،انها 

در واقع برای مارکس تمايز .بخشی از جنبش کارگری هستند که در تئوری و پراتيک پيشرو جنبش قرار می گيرند

ک با کارگر پراتيک اساسا وجود نداشت زيرا در ديدگاه او صف بندی انقالب کارگری با ضد بين روشنفکر تئوري

انقالب بورژوايی عينيت خود را نه از جايگاه فرد در ارتباط با ابزار توليد بلکه از واقعيات مبارزه طبقاتی می 

 پيشرو بودن خود را در پراتيک در اين متد هر روشنفکر يا کارگری که از ديدگاه طبقاتی بورژوازی جدا و.گيرد

  .مبارزه طبقاتی نشان دهد کمونيست و بخش پيشرو جنبش کارگری است

کمونيست ها .در واقع در متدولوژی مارکس ارتباط کمونيست ها با جنبش کارگری نوعی وحدت جدايش يافته است

 جنبش کارگری برخواسته اند از انجا که از بطن شرايط اقتصادی،اجتماعی،پراتيکی و تئوريکی ناشی از وجود

بخشی از جنبش کارگری محسوب می شوند و از انجا که با درک شرايط،جريان و نتايج کلی جنبش پرولتری به 

پس خصلت اساسی کمونيست ها در ارتباط .پيشرو طبقه در پراتيک تبديل شده اند از توده کارگران متمايز می شوند

 اما پيشرو بودن کمونيست ها در جنبش کارگری صرفا مربوط به تسلط انها با توده کارگران پيشرو بودن انان است

به عبارت ديگر تشکيالت،مطالبات .به تئوری انقالبی نيست و بايد خود را در شکل پراتيک مبارزه طبقاتی اثبات کند

 .ت باشدو پراتيک کمونيست ها در جنبش کارگری بايد با تشکيالت،مطالبات و پراتيک توده کارگران متفاو

 
 پراتيک توده کارگران

 
خصلت اساسی مبارزه طبقاتی توده کارگران که شکل تشکيالت،نوع مطالبات و پراتيک انها را می سازد تدافعی 

توده کارگران به دليل هژمونی ايدئولوژيک سرمايه داری در مبارزه خود انگيخته خود قادر .بودن اين مبارزه است

مبارزه تدافعی مبارزه ای .حاديه ای که اگاهی خاص مبارزه تدافعی است نمی باشدات-به فرارفتن از اگاهی صنفی

است که در صورت پيروزی هم جهارچوب های جامعه بورژوايی را در نمی نوردد و در نهايت تنها رفرم هايی را 

مطالبات حداقل تشکيالت خاص مبارزه تدافعی سنديکا،مطالبات اين نوع مبارزه .به بورژوازی حاکم تحميل می کند
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  .و پراتيک اين نوع مبارزه نيز عمدتا سه جانبه گرايی است

  
 پراتيک کمونيست ها

 
ين درک که از رهگذر مبارزه سنديکاليستی و با طرح مطالبات حداقل امکان گذار به سوسياليزم وجود دارد درکی ا

نشتاين و سپس کائوتسکی می اساسا رويزيونيستی است که بن مايه های تئوريک خود را از اپورتونيسم بر

مبارزه تدافعی از انجا که شيوه توليد سرمايه داری را به عنوان يک پيش فرض پذيرفته است قادر به رفع .گيرد

بنابراين کمونيست ها از انجا که خواهان رفع انقالبی محدوديت های جامعه .محدوديت های اين شيوه توليد نيست

راتيک مبارزه طبقاتی خود مرزهای مبارزه تدافعی را درنورديده و با سرمايه داری هستند بايد در شکل پ

سازماندهی،مطالبات و پراتيک انقالبی زمينه های نظری و عملی برای تعرض کليت جنبش کارگری به سرمايه 

  .داری حاکم را مهيا کنند

بر اين . کارگران علنی باشدتشکيالت مبارزه تعرضی کمونيست ها نمی تواند مانند تشکيالت مبارزه تدافعی توده

اساس کميته های مخفی عمل کارگران پيشرو مناسب ترين ظرف برای تشکل يابی کمونيست های انقالبی در 

کارگر و (اين کميته ها که ضرف فعاليت رهبران طبيعی کارگران و نيز کمونيست ها .کارخانه و محيط کار است

ح مطالبات حداقل،امر پيشبرد و تداوم مبارزه طبقاتی در محيط هستند به جای سه جانبه گرايی و طر)غير کارگر

مطالباتی مانند کنترل کارگری و افزايش دستمزد ها .کارخانه را از رهگذر طرح مطالبات انتقالی بر عهده می گيرند

از اين مطالبات اگرچه در نظريه چهارچوب جامعه بورژوايی را در هم نمی شکنند اما در عمل .متناسب با تورم

با تکثير و ارتباط کميته های .امکانات بورژوازی فراتر رفته در نتيجه حاد شدن مبارزه طبقاتی را سبب می شوند

عمل کارگران پيشرو در ميان مدت امکان سازماندهی تعرض عليه سرمايه داری در شکل اعتصاب های سراسری 

حران دائمی سرمايه داری حاکم بر ايران به سرعت چنين اعتصاباتی در متن ب.حول مطالبات انتقالی به وجود می ايد

البته امکان تاثير کميته های عمل کارگران پيشرو بر کل جنبش انقالبی .می تواند به قيام مسلحانه عمومی منجر شود

 .بدون وحدت انها حول يک برنامه و استراتژی انقالبی در يک حزب پيشتاز کارگری ميسر نيست

 
 ارگری ايرانتدافع و تعرض در جنبش ک

 
اسالمی به اين -تا جايی که به جنبش کارگری ايران مربوط می شود به دنبال تعرض وحشيانه ضد انقالب بورژوا

اين وضعيت نتيجه سرکوب تشکيالت،مطالبات و . جنبش کارگری ايران به حالت تدافعی فرورفت۶٠جنبش در سال

اما ادامه طوالنی اين وضعيت سبب شد که .سالمی بودپراتيک کارگران پيشرو و کمونيست ها از سوی بورژوازی ا

مبارزه تدافعی کارگران که يک ضرورت ناشی از سرکوب پيشرو کارگری بود نزد اغلب سازمان های چپ به يک 

در نتيجه مرز بين مبارزه تدافعی توده کارگران از يک سو و مبارزه تعرضی پيشرو کمونيست .فضيلت تبديل شود

بی توجهی به سازمان دهی و ترويج مبارزه تعرضی . شده، دومی به نفع اولی به حاشيه رفتاز سوی ديگر مخدوش

کمونيستی در طبقه کارگر سبب شد که غالب سازمان های چپ به دنباله رو حرکات تريديو نيونيستی طبقه کارگر 
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 طبقه کارگر تنها به به اين ترتيب است که تمام کارنامه چند سال اخير سازمان های مدعی رهبری.تبديل شوند

  .حمايت تبليغاتی از يک پراتيک تدافعی کارگران يعنی مبارزات سنديکايی کارگران شرکت واحد خالصه می شود

حمايت از مبارزه تدافعی کارگران هر چند ضروری است اما نمی تواند استراتژی سوسياليزم انقالبی در ايران 

اين تعرض می تواند و بايد از سوی کميته های عمل .ه سرمايه داری بودبايد به دنبال اغاز مبارزه تعرضی علي.باشد

به عنوان مثال مسئله تعيين .کارگران پيشرو و با طرح مطالبات انتقالی در يک اعتصاب عمومی کارگری اغاز شود

المی امسال حکومت ستم و سرمايه اس.دستمزد ها می تواند مبنايی برای اغاز دوباره تعرض جنبش کارگری باشد

اين دستمزد حتی يک سوم خط فقر در ايران . هزار تومان در ماه اعالم کرد١٨٣دستمزد بردگی مزدی کارگران را 

در صورت تشکيل،تکثير و ارتباط کميته های عمل کارگران پيشرو و کمونيست و با اتکا به جايگاه .هم نيست

ين مقطعی که مسئله دستمزد ها دوباره به بحث روز رهبری که اين کميته ها در توده کارگران دارند ميتوان در اول

طبقه کارگر تبديل می شود يک اعتصاب سراسری را حول خواست افزايش دستمزد ها مطابق با تورم سازمان 

 .چنين اعتصاباتی اموزشگاهی از تئوری و پراتيک انقالبی برای کمونيست ها و توده کارگران خواهد بود.داد
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