
 در برابر انحراف رفرمیستی درون جنبش کارگری باید ایستاد در برابر انحراف رفرمیستی درون جنبش کارگری باید ایستاد

 

    1    

در برابر انحراف رفرمیستی دروندر برابر انحراف رفرمیستی درون  

جنبش کارگری باید ایستادجنبش کارگری باید ایستاد

  

تاکتیک های اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با گرایش" لیبرال" – رفرمیست در جنبش کارگریتاکتیک های اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با گرایش" لیبرال" – رفرمیست در جنبش کارگری



 در برابر انحراف رفرمیستی درون جنبش کارگری باید ایستاد در برابر انحراف رفرمیستی درون جنبش کارگری باید ایستاد

10 - 3 - در برابر انحراف رفرمیستی درون جنبش کارگری باید ایستاد.                                   صفحه 1

–تاکتیک های اساسی پرولتری و ضرورت مقابله با گرایش لیبرال  رفرمیست در جنبش کارگری - 2

21 - 11                                                                                                                                صفحه 

    2    



 در برابر انحراف رفرمیستی درون جنبش کارگری باید ایستاد در برابر انحراف رفرمیستی درون جنبش کارگری باید ایستاد

 در برابر انحراف رفرمیستی درون در برابر انحراف رفرمیستی درون

جنبش کارگری باید ایستاد جنبش کارگری باید ایستاد 

ب�ه م�دد حض��ور ی�ک گرای�ش ب��القوه ق�وی مارکسیس��تی و انقلب�ی در جنب��ش ک��ارگری ای�ران و حض��ور

چشمگیر کارگران آگاه و پیشرو، جنبش کارگری نسبت به انحرافات گوناگونی که آن را تهدید می کند،

هوش�یار اس�ت و بایس�تی ای�ن هوش�یاری را حف�ظ و آن را دو چن�دان س�ازد. ه�ر گرای�ش ی�ا ه�ر تلش و
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فعالیتی که بخواهد استقلل جنبش طبقاتی ک�ارگران را مخ�دوش س�ازد ی�ا آن را زی�ر ض�رب ب�برد، ه�ر

نیروی��ی ک��ه بخواه��د مب��ارزات ک��ارگری را ب��ه انح��راف بکش��د و ی��ا اش��کال و تاکتیک ه��ای مب��ارزاتی و

خواس��ت های طبق��ه ک��ارگر را ب��ه چارچوب ه��ای ق��انونی مح��دود و مقی��د س��ازد و ب��الخره ه��ر ک��س ک��ه

بخواهد جنبش کارگری را به ورطه رفرمیسم یا انحراف آنارکوسندیکالیستی بکشاند، بیرحمانه بایستی

مورد انتقاد قرار گرفته و افشاشود. آنارکوسندیکالیسم که در دهه گذشته به عنوان یک گرایش ضعیف

و حاشیه ای که می توانست در دوره کوتاهی یک انحراف علیه جنبش ک��ارگری محس��وب ش�ود، ام��روز

خطر بالفعلی نیست. گرایش انحرافی دیگر اما که رفرمیسم ریشه دار است، کماک��ان ب�ه حی��ات خ��ود در

درون جنبش کارگری ایران ادامه می دهد. همین گرای�ش اس�ت ک�ه ب�ا س�ماجت و ج�ان س�ختی می کوش�د

مبارزات کارگری را در چارچوب قوانین جمهوری اسلمی ب�ه بن�د بکش�د، اف�ق دی�د و فعالیت ه�ایش از

نامه نگاری و عریضه نویسی ب�ه ای�ن ی�ا آن نه�اد و مس�ئول حکوم�تی فرات�ر نمی رود و هم�واره کوش�یده

اس��ت ای��ن ب��اور را در ت��وده ک��ارگران ایج��اد کن��د ک��ه راه مس��المت و راه ص��بر و انتظ��ار ب��ی پای��ان و

صدقه طلبی از طبقه حاکم و دولت آن، تنها راه پی�روزی در مب�ارزه اس�ت. ای�ن گرای�ش ک�ه یاری رس�ان

تداوم سلطه طبقه سرمایه دار است همواره سعی کرده است و سعی خواهد کرد، طبقه ک��ارگر و جنب��ش

کارگری را به زائده این یا آن جناح حکومتی و به ابزار دست این یا آن بخش ب�ورژوازی مب�دل س�ازد

و در شرایط حاضر نیز عموما با تشکل های به اصطلح کارگری رژیم از نوع شوراهای اسلمی کار

و خ��انه ک��ارگر جفت وج��ور می ش��ود و بخش��ا پیش برن��ده سیاس��ت همی��ن نهاده��ا و دنب��اله رو آن هاس��ت.

سیاست و تلش اصلی رفرمیسم، انحراف مبارزات کارگری از مسیرهایی ست که می تواند نتیجه بخش

و ارتقا دهنده مبارزه باشد و هدایت آن به کانال هایی ست که جز سردرگمی، ی�اس و ه�رز رفت�ن ان��رژی

کارگران ثمر دیگری ندارد. ش�وراهای اس�لمی ک�ار، خ�انه ک�ارگر و تش�کل های مش�ابه آن، ارگان ه�ای

جاسوس��ی و وابس��ته ب��ه حک��ومت هس��تند ک��ه ب��ه ق��در ک��افی در ن��زد ک��ارگران رس��وا و افش��اء ش��ده اند،

رفرمیست ها اما پیچیده تر و با چراغ خاموش حرکت می کنند.

موض���وع افزای���ش ح���داقل دس���تمزد ک���ارگران و نح���وه برخ���ورد ب���ه ای���ن خواس���ت ک���ارگری، یک���ی از

عرصه هایی ست که نه فقط دو دوزه بازی تشکل های به اصطلح کارگری وابس�ته ب�ه حک�ومت و تلش

آن ه��ا ب��رای منح��رف س��اختن مب��ارزات ک��ارگران را می ت��وان دی��د، بلک��ه نش��انه های ه��رز ب��ردن ان��رژی
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کارگران توسط گرایش رفرمیستی را نیز می توان مشاهده کرد.

، آشکارا قانون ک��ار خ��ود رژی��م۹۲می دانیم که شورای عالی کار در جریان تعیین حداقل دستمزد سال 

 درص�د کم�تر از ن�رخ ت�ورم رس�می اعلم ش�ده۷ آن را زیر پا گذاشت و حداقل دس�تمزد را ۴۱و ماده 

افزای��ش داد. ای��ن موض��وع خش��م و اع��تراض وس��یع ک��ارگران را در پ��ی داش��ت. در ح��الی که ک��ارگران

ب�رای افزای�ش دس�تمزدها، در ابع�اد گس�ترده و در اش�کال متن�وعی دس�ت ب�ه اع�تراض و مب�ارزه زدن�د،

به ویژه اعتصابات متعدد و گسترده ای را سازمان دادند، گرایش رفرمیستی به عریضه نویسی و ارس��ال

طومار به نهادها و مسئولین دولتی روی آورد. کنه اعتراض آن ها "ق��انون ش��کنی" وزارت ک��ار ب��ود و

خواست شان "اجرای قانون"، که وزارت کار آن را نقض کرده بود! کسانی که خود نسبت به نهاده��ای

قانونی متوهم بودند، بر این توهم دامن می زدند که گویا با امضا طوم�ار، می ت�وان س�رمایه داران را ب�ه

افزایش دستمزد وادار کرد!

در این میان کسانی که خود یک پای شورای عالی ک�ار و ب�ا تص�میم دول�ت و س�رمایه داران در م�ورد

میزان افزایش حداقل دستمزد، موافقت کرده بودند، سردمدار این گونه شکایت نویسی ها شدند. این ه��ا در

واق���ع ب���رای جل���وگیری از ب���روز علن���ی واکنش ه���ای اعتراض���ی ک���ارگران و کان���الیزه ک���ردن خش���م و

نارضایتی شدید آن ها به سراب نامه نگاری و فعالیت قانونی، از وزارت کار و شورای عالی ک�ار، ب�ه

"دیوان عدالت اداری" شکایت کردند.

پاسخ به این ش�کایت گرچ�ه از قب�ل روش�ن ب�ود و ه�ر ک��ارگر نیم�ه آگ�اهی ای�ن را می دانس�ت ک�ه دی�وان

عدالت اداری به عنوان یک نهاد دولتی، نمی توان�د خلف تص�میم نه�اد دیگ�ر دول�تی یعن�ی وزارت ک�ار

آن هم به سود کارگران تصمیمی اتخاذ کند، اما مجموعه طرف های درگیر این موض�وع، مس�اله را ب�ه

قدری کش دادند تا آب ها کامل از آس�یاب بیفت��د! بی�ش از ی�ک س�ال پ�س از ای�ن ش�کایت و بی�ش از ی�ک

سال سرگردانی و سردواندن کارگران و کس�انی ک�ه ب�ه رأی دی�وان ع�دالت اداری دل بس�ته بودن�د، ای�ن

، هف��ت درص��د کم��تر از ن��رخ ت��ورم۹۲"دی��وان" تص��میم وزارت ک��ار مبن��ی ب��ر تعیی��ن ح��داقل دس��تمزد 

! ام��ا م��اجرای س��عی و تلش تش��کل های وابس��ته و رفرمیس��ت ها ب��رایتایی��د ک��ردرس��می اعلم ش��ده را 

جلوگیری از مبارزات کارگران در اشکال عالی تر و غیرقانونی و هدایت این مبارزات به راهروه��ای

طولنی و تودرتوی ادارات و قوانین ادامه یافت.
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کانون شوراهای اسلمی کار به عنوان یکی از شاکیان این پرونده که از وزارت کار به دیوان ع��دالت

اداری شکایت برده بود، اکنون باید از دیوان ع�دالت اداری ب�ه مجل��س ش�کایت می ک�رد و ب�ه کمیس�یون

  مجلس پناه ب�رد! رفرمیس�ت ها نی�ز ک�ه در ن�امه پراکن�ی، مراجع�ه ب�ه نهاده�ای ق�انونی و ه�رز۹۰اصل 

ب�ردن ان�رژی ک��ارگران ی�د ط�ولنی دارن�د، ب�ه نح�و دیگ�ری س�رگرم پیش�برد همی�ن سیاس�ت بودن�د و ب�ا

طومارنویسی، این ارکستر را همراهی می کردند.

دارودسته ارتجاعی شوراهای اسلمی کار و تشکل های مش�ابه ک�ه آل�ت دس�ت طبق�ه ح�اکم هس�تند، البت�ه

آگاهانه این بازی ها را سازمان می دهند تا توده کارگران را سر کار بگذارند. رفرمیست  ام��ا گیری��م ک��ه

می داند کارد دسته خودش را نمی بررد اما تمام تلشش این بوده است تا ب�ذراین امی�د واه�ی را بپاش�د ک�ه

گوی��ا ک��ارگران ب��ا نامه نگ��اری و مراجع��ه ب��ه نهاده��ای ق��انونی از ن��وع وزارت ک��ار ی��ا دخی��ل بس��تن ب��ه

معجزات مجلس، آن هم مجلسی که ضد ک�ارگری ترین ق�وانین و طرح ه�ا را علی�ه ک�ارگران ب�ه تص�ویب

رسانده است، می توانند مطالبات خود، از جمل�ه افزای�ش دس�تمزد را عمل�ی س�ازند. و ای�ن البت�ه ن�ه ی�ک

ام��ر تص��ادفی، بلک��ه در انطب��اق کام��ل ب��ا سیاس��ت رفرمیس��تی ب��ه ک��ج راه ب��ردن مب��ارزات ک��ارگری و

منحرف ساختن کارگران از مبارزه جدی و طبقاتی است.

ام��ا واکن��ش رئی��س دی��وان ع��دالت اداری، نس��بت ب��ه ش��کایت از ای��ن "دی��وان" پی��ش از آن ک��ه مجل��س و

 آن وارد هرگ��ونه اظه��ار نظ��ری ش�ده باش�ند، تکلی��ف موض��وعی را ک��ه از قب��ل ه�م۹۰کمیس��یون اص��ل 

 خ��رداد۲۷روش��ن ب��ود، یکس��ره ک��رد. "حج��ت الس��لم والمس��لمین جعف��ر منتظ��ر" در نشس��ت خ��بری 

درپاس�خ ب�ه ای�ن پرس�ش خبرنگارایلن�ا ک�ه چراص�دور رأی دی�وان ع�دالت اداری بیش�تر از ی�ک س�ال ب�ه

طول انجامید و نیز با طرح این موضوع که "کارگران به دلیل رد شکایت شان در دیوان عدالت اداری

 ش��کایت کرده ان��د، ای��ن ش��کایت را چگ��ونه ارزی��ابی می کنی��د؟" ب��ا ذک��ر ای��ن ک��ه۹۰ب��ه کمیس��یون اص��ل 

 در اول��ویت هی��ات تخصص��ی دی�وان ق��رار داش�ته اس��ت، اول ت��اخیر در۹۲پرون��ده مرب��وط ب��ه دس��تمزد 

رسیدگی ب�ه آن را نپ�ذیرفت. بع�د ه�م رای دی�وان ع�دالت اداری را "ق�انونی" و مهم ت�ر از آن، اع�تراض

علیه آن را "غیرقانونی" خواند. آخوند منتظری به سران خ�انه ک�ارگر و ش�وراهای اس�لمی ک�ار چنی�ن

 عض�و هی�ات تخصص�ی در۱۵ نفر از قض�ات دی�وان و ۲۰یادآوری کرد که: غیر از خود او، بالغ بر 

، دادخواس�ت های ط�رح ش�ده از س�وی ک�ارگران را بررس�ی نموده ان�د و۹۲خصوص اعتراض به م�زد 
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 آن داده ان��د. رئی��س دی��وان ع��دالت اداری در ادام��ه س��خنان خ��ود چنی��ن قی��د ک��رد ک��ه "پ��س ازرای ب$$ه رد

بهنامه نگاری ها، از مشاوران خود خواستم تا در این خصوص اعلم نظر کنند. باز هم گروه مشاوران 

 تشخیص داد" و ب��الخره در رابط��ه ب�ا بی ن�تیجه ب�ودن ش�کایت از ناوارد شکایت کارگران رااتفاق آرا

 ش��اید ب��ه ن��تیجه ای برس��ند ام��اخ$$دا ش$$کایت کنن$$ددی��وان ع��دالت اداری، گف��ت: "ک��ارگران اگ��ر برون��د ب��ه 

 مجل�س ب�ه ن�تیجه نخواه�د رس�ید و ب�ه ص�ورت۹۰ش�کایت از دی�وان ع�دالت اداری در کمیس�یون اص�ل 

قانونی نمی توان از رأی یک قاضی چنین شکایتی را مطرح کرد".

بدین ترتیب اگرچه رئیس دیوان عدالت اداری در واقع ب�ه تم�ام قانون گرای��ان و ن�امه پراکن�ان و کس�انی

که فقط به فعالیت در چارچوب ق�وانین موج�ود می پردازن�د و تم�ام ت�وان خ�ود را نی�ز بک�ار گرفته ان�د ت�ا

مبارزات و اعتراض�ات ک�ارگران را ب�ه ای�ن کانال ه�ای مس�دود و بی ن�تیجه س�وق دهن�د، به ط�ور ص�ریح

پاسخ داد. اما کسی از این ها از این پاسخ نیز درسی نگرفت.

در هر حال اما نه شکایات تشکل های وابسته به حکومت، نه طومار نویسی و نامه پراکنی ب�ه نهاده�ا و

مسئولین دولتی، هیچ کدام تاثیری در تصمیم دولت سرمایه داران نداشت و حتا نیم درصد ه�م ب��ر ح��داقل

دستمزدها نیفزود و نه فقط ای�ن، بلک�ه درس�ت در گرم�اگرم ش�کایت ها و نامه پراکنی ه�ا، م�اجرای تعیی�ن

 نی�ز تک�رار۹۳ قانون ک�ار، در تعیی�ن ح�داقل دس�تمزد ۴۱ یعنی زیر پا گذاشتن ماده ۹۲حداقل دستمزد 

 درصد کمتر از نرخ ت��ورم رس��می۱۰، این بار با افزایش حداقل دستمزد، ۹۲شد و "شاکیان" دستمزد 

اعلم ش�ده ب�ا دول�ت و س�رمایه داران تواف�ق کردن�د، ت�ا بع�دا دور دیگ�ری ب�ازی شکایت نویس�ی را آغ�از

کنن���د. نامه ه���ا و طوماره���ای اعتراض���ی نی���ز در وزارت ک���ار و مجل���س و دف���تر ریاس���ت جمهوری در

خوش بینانه ترین حالت، به بایگانی سپرده شدند!

نیازی به توضیح نیست در شرایطی که کارگران در سراسر کشور ب�رای دس�ت یابی ب�ه مطالب�ات خ�ود

از جمل�ه افزای�ش دس�تمزدها، در ابع�اد بس�یار گس�ترده ای از تاکتیک ه�ا و اش�کال مب�ارزاتی ج�دی نظی�ر

تجمع و اعتصاب استفاده می کنند و از مرزه��ای ق�انونی فرات�ر می رون�د، نامه نگ��اری و عریضه نویس�ی

به نهادهای قانونی نه فقط یک تاکتیک عقب افتاده است که با سطح مب��ازات ک��ارگری خوان�ایی ن�دارد و

نه فقط سرمایه دار و دولت را وادار به پذیرش خواست کارگران نمی کند و بر این پایه بی ن��تیجه اس��ت،

بلکه این تاکتیک در عین حال عوارض منفی و بازدارنده ای نیز در بر دارد از جمله ای��ن ک��ه ب��ه ت��وهم
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و انتظ��ار بیه��وده و گ��اه ی��اس در می��ان ک��ارگران دام��ن می زن��د، ک��ارگران را فرس��وده می کن��د و ان��رژی

مبارزاتی آن ها را هرز می برد.

در ح��الی که تاکتیک ه��ای ن��ازل و سیاس��ت های رفرمیس��تی نتوانس��ت (ونمی توان��د) هیچی��ک ازمطالب��ات

ک��ارگران رامحق��ق س��ازد و نس��اخت، ام��ا ک��ارگران ب��ا روی آوری گس��ترده ب��ه اش��کال م��وثر و ج��دی

مب��ارزه، ب��ویژه ب��ا توس��ل ب��ه اعتص��اب و خوابان��دن چرخ ه��ای تولی��د، دس��ت آوردهای مفی��دی داش��ته و

توانستند برخی از خواست های خود را بر سرمایه داران تحمیل کنند. کارن��امه جنب�ش طبق��اتی ک��ارگران

در ای��ن م��ورد، ب��ویژه در ب��ازه زم��انی م��ورد بح��ث بس��یار غن��ی و سرش��ار از تجمع��ات اعتراض��ی و

اعتصاباتی س��ت ک��ه ب��رای دس��ت یابی مطالب��ات ک��ارگران منجمل��ه افزای��ش دس��تمزدها ب��ر پ��ا ش��ده ان��د ک��ه

صرفا  جهت یادآوری رفرمیست های قانون گرا، ازمیان ده ها و صد ها حرکت اعتراض��ی ک��ارگری، ب��ه

چند اعتصاب اشاره می کنیم. برای نمونه می توان از اعتصابات متعدد کارگران پتروش��یمی های منطق��ه

ماهش��هر از جمل��ه پتروش��یمی فج��ر، رازی، بس��باران، اعتص��ابات گس��ترده ک��ارگران مع��دن س��نگ آه��ن

چ��ادرملو، اعتص��اب ک��ارگران نیش��کر هفت تپ��ه، اعتص��اب در کارخانه ه��ای س��یمان (آبی��ک، لوش��ان،

استهبان)، اعتصاب کارگران لستیک سازی، تراکتورس�ازی، ف�ولد زاگ�رس، ن�ورد ل�وله ص�فا، س�یمین

اصفهان، مجتمع مس خاتون آباد و ده ها اعتصاب دیگر یاد نمود. آخرین نمونه اعتصاب که با موفقیت

 ک��ارگر مع��دن س��نگ آه��ن مرک��زی ب��افق اس��ت. ای��ن۵۰۰۰ک��ارگران هم��راه ب��ود، اعتص��اب پیروزمن��د 

 درص�د س�هام۲۸/ ۵ اردیبهشت و در اعتراض به تصمیم دولت ب�رای واگ�ذاری ۲۷اعتصاب که روز 

 روز ادام�ه داش�ت. ک��ارگران۳۹معدن به بخش خصوص�ی آغ�از ش�ده ب�ود، ت�ا چه�ارم تیرم�اه ب�ه م�دت 

معدن بافق نه با التماس و عریضه نویسی به این یا آن فرد و نهاد حکومتی بلکه ب�ا اتح�اد و یکپ�ارچگی

و استفاده از اشکال و تاکتیک های موثر مبارزه یعنی اعتصاب و تجمع، توانس�تند جل�وی واگ�ذاری ای�ن

مع��دن ب��ه بخ��ش خصوص��ی را ک��ه یک��ی از نتای��ج ف��وری و بلواس��طه آن اخ��راج و بیکارس��ازی وس��یع

کارگران بود، بگیرند و دولت را وادار سازند تصمیم خود را لغو کند!

اگر کسی چشمی برای دیدن و استعدادی برای آموختن می داشت، همین یک مورد اعتص��اب ک��ارگران

مبارز معدن سنگ آهن بافق کافی بود ت�ا او راه تحق��ق خواس�ت های ک��ارگری را بشناس�د و ک��ارگران را

بیهوده دنبال نخود سیاه امضا طومار اعتراضی نفرستد! تاکتیک طومار اعتراضی از همان آغاز مهر
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شکس��ت و بی ثم��ری را ب��ر پیش��انی داش��ت مگ��ر آن ک��ه ب��ا تاکتیک ه��ا و اش��کال مب��ارزاتی م��وثر و ج��دی

همراه و تکمیل می شد. به رغم این اما رفرمیسم و شیفتگان ق�انون گرایی و فع�الیت ق�انونی، هی�چ درس�ی

از این شکست ها نگرفته اند. آن ها کماکان به بازی در بساط سرمایه داران و نمایندگان آن ها مش��غولند و

دس��ت از س��ر مس��ئولن و نهاده��ای دول��تی برنمی دارن��د. رفرمیس��ت های درون جنب��ش ک��ارگری ن��ه فق��ط

چشم خود را بر روی تم�ام ای�ن واقعیت ه�ا می بندن�د و ن�ه فق�ط ب�ه اش�اعه عریضه نویس�ی و علن�ی ک�اری

ص��رف ادام��ه می دهن��د، بلک��ه حت��ا فع��الیت علن��ی را ص��رفا ب��ه مب��ارزه ق��انونی و مراجع��ه ب��ه نهاده��ا و

مس�ئولین دول�تی ک�ه خ�ود ی�ا ق�انون گذارن�د ی�ا مج�ری ق�انون، مح�دود می کنن�د. مارکسیس�ت ها ام�ا گرچ�ه

تکیه گاه ه��ا، پوش��ش ها و محمل ه��ای ق��انونی ب��رای ب��ردن ای��ده های انقلب��ی ب��ه درون ک��ارگران را نف��ی

نکرده اند، اما اول هیچ توهمی نسبت به طبقه س�رمایه دار و دول�ت آن ندارن�د و ثانی�ا هیچ گ�اه ب�ه فع�الیت

قانونی اکتفا نمی کنن�د بلک�ه از آن تنه�ا ب�ه عن�وان حلق�ه ت�وده گیر ش�دن ای�ده های پیش�رو و سوسیالیس�تی و

سازمان مخفی استفاده می کنند.

رفرمیست ها تمام تلش خود را بکار می بندن�د ت�ا ای�ن تفک�ر واه�ی را ب�ه توده ه�ای ک�ارگر بباورانن�د ک�ه

عریضه نویس��ی و طل��ب ص��دقه از طبق��ه س��رمایه دار و دول��ت ای��ن طبق��ه، ی��ا تحق��ق برخ��ی خواس��ت های

جزیی، تنها راه وگزینه ک�ارگران ب�رای پیروزی س�ت. رفرمیس�م، ه�ر رف�رم جزی�ی را ب�ه ع�املی ب�رای

افزایش نفوذ بورژوازی در جنبش کارگری، تفرق�ه در ص�فوف طبق�ه ک�ارگر، فاس�د ک�ردن ک��ارگران و

عقب زدن روش ها و خواست های رادیکال و انقلبی طبقه کارگر تبدیل می کند.

مارکسیست ها اما در همان حال که با رفرمیسم و با هر گرایش و تفک��ر ب��ورژوایی درون جنب��ش طبق��ه

کارگر سرسختانه مبارزه و آن را افشا می کنند، از مبارزه کارگران ب�رای خواس�ت های جزی�ی ن�ه فق�ط

از این جنبه که پیروزی در ای�ن زمین�ه می توان�د بهب�ودی در ش�رایط زن�دگی ک�ارگران ایج�اد کن�د، بلک�ه

ب�ویژه از ای�ن جه��ت ک�ه ای�ن مب��ارزه می توان�د و بای�د در خ�دمت توس�عه و تکام��ل مب��ارزه طبق��اتی ق��رار

بگی��رد، حم��ایت می کنن��د و آن را وس��یله تش��کل بیش��تر طبق��ه ک��ارگر، تق��ویت اتح��اد ص��فوف ک��ارگران ،

عق���ب ران���دن بیش���تر ب���ورژوازی و ارتق���اء مب���ارزه طبق���اتی ق���رار می دهن���د. ک���ارگران از رف���رم و

ازهرخواست جزئی نیز استفاده می کنند اما خودشان را به رفرم محدود نمی کنند.

درپای�ان ای�ن نکت�ه رانبای�د نگفت�ه گذاش�ت ک�ه ت�ا ج��ایی که ب�ه تاکتیک ه�ای ص�حیح مارکسیس�تی و اش�کال
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مناسب و موثر مبارزه کارگری در شرایط کنونی برمی گردد، این تاکتیک ها و اشکال مب�ارزه را خ�ود

ک��ارگران در ص��دها تجم��ع و اعتص��اب گس��ترده بک��ار بس��ته اند و دارن��د بک��ار می بندن��د. تلفی��ق اش��کال

مختلف مبارزه و انتقال ماهرانه از یک شکل به شکل دیگر و عالی تر، به نحوی که این مبارزه بتواند

به مبارزه ای شدیدتر و قاطع تر فرا بروید! این است تاکتیک صحیح کارگری و مارکسیستی!
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تاکتیک های اساسی پرولتری و ضرورتتاکتیک های اساسی پرولتری و ضرورت
مقابله با گرایش" لیبرال" – رفرمیستمقابله با گرایش" لیبرال" – رفرمیست

در جنبش کارگریدر جنبش کارگری

بح�ران اقتص�ادی ک�ه بی�ش از س�ه ده�ه ب�ر گل�وی نظ�ام س�رمایه داری ح�اکم چن�گ ان�داخته و آن را ره�ا

نمی کند، پیوسته عمیق تر شده است. اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرال، میلیون ه�ا ت�ن از ک��ارگران

و دیگر اقش�ار زحمتک�ش را ب�ه فلک�ت و س�یه روزی نش�انده اس�ت. ش�مار بیک�اران روزبه روز افزای�ش

یافته و به مرز ده میلیون رسیده است. فقر، بیکاری، فحش��ا، دزدی، اعتی�اد و دیگ�ر مص��ائب اجتم��اعی
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فوق العاده فزونی یافته است. رژیم ارتجاعی و نکبت بار حاکم، ت�ا آن ج��ا ک�ه در ت�وان داش�ته، ج��امعه را

به قهقرا سوق داده است. در حالی که مشتی انگل مفت خور و استثمارگر، ثروت های جامعه را به یغم��ا

می برند، اکثریت عظیم کارگران، معلمان، پرستاران و سایر زحمتکشان به زیر خط فقر رانده شده اند.

تض��ادهای طبق��اتی بی��ش از ه��ر زم��ان دیگ��ری تش��دید ش��ده اند. جمه��وری اس��لمی علوه ب��ر معض��لت

متعددی که در عرصه داخلی با آن روبروست، در عرصه سیاست خ��ارجی و مناس�بات منطقه ای خ�ود

نیز بیش از بیش منفرد شده، در تنگن�ا ق�رار گرفت�ه و ب�ا بح�ران روبروس�ت. تلش جناح ه�ای حکوم�تی

برای حل بحران های موجود با شکست روبرو شده است. کش�مکش ها و درگیری ه�ای درون��ی، گریب��ان

نظام حاکم را رها نکرده است. تمام وعده ها و عبارت پ��ردازی حس��ن روح��انی و ک��ابینه وی در زمین��ه

بهب��ود اوض��اع اقتص��ادی و معیش��تی م��ردم، یک س��ره پ��وچ از ک��ار درآم��ده اس��ت. هی��چ راه حل��ی ب��رای

معضلت فزاینده موجود در چارچوب نظم حاکم متصور نیست. حت�ا انج�ام هرگ�ونه رفرم�ی ک�ه مج�ال

ادامه و تثبیت همین نظام را فراهم آورد، منتفی ست. جامعه به حالت انفجار نزدیک  می شود و نیازمن��د

تح��ولت و در جس��تجوی مف��ر  اس��ت. رژی��م ح��اکم ک��ه مدت هاس��ت در عرص��ه های مختل��ف اقتص��ادی،

اجتماعی و سیاسی با تض�ادهای لینح�ل و بحران ه�ای م�داوم روبروس�ت، ب�ه مث�ابه عم�ده ترین م�انع ب�ر

س��ر راه تح��ولت انقلب��ی ج��امعه درآم��ده اس��ت. س��رنگونی رژی��م س��رمایه داری جمه��وری اس��لمی و

ضرورت ی�ک رش�ته تح�ولت و دگرگ�ونی ه�ای انقلب�ی ب�رای ح�ل تض�ادها و بحران ه�ای موج�ود، ب�ه

امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

 طبقه کارگر ایران که نیروی اص�لی ای�ن تح�ول اس�ت، پی گیرتری�ن طبق�ه حاض�ر در ص�حنه مب�ارزه و

خواستار دگرگونی بنیادی نظم موجود است. امواج کوبنده اعتصابات کارگری که بر فرق رژیم ف��رود

می آیند، با ورود ملعلمان و پرستاران به عرصه مبارزه مستقیم و اعتصابات و اعتراضات آنان هم��راه

شده است. تشدید بیش از پیش تض�ادها، ن�اتوانی رژی�م در ح�ل آن و پاس�خ گوئی ب�ه خواس�ت های م�ردم،

جامعه را به سمتی خواهد برد که کارگران و زحمتکشان بیش از پیش وارد صحنه مبارزه می ش��وند و

توده ه��ای م��ردم ب��ه اش��کال ع��الی تری از مب��ارزه روی می آورن��د. درس��ت در چنی��ن شرایطی س��ت ک��ه

ب���ورژوازی اپوزیس���یون از طی���ف س���لطنت طلب گرفت���ه ت���ا "لی���برال " ه���ا، "ملی م������ذهبی"ها و ان���واع

جمهوری خواه����ان ک����ه جملگ����ی از پ����س اص����لح طلبان حکوم����تی روان گش����ته و اف����ق دی����د و س����قف
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خواست هایشان از جناح های حکومتی فراتر نمی رود، تمام نیرو و امکانات خود را به خدمت گرفته اند

ت��ا از ی��ک س��و ت��ا آن ج��ا ک��ه ممک��ن اس��ت تغیی��رات و تح��ولت در ح��اکمیت  ب��ه آرام��ی، از ب��ال و ب��دون

دخالت توده های مردم انجام گیرد و از اقدامات و تلطماتی که ممک�ن اس�ت منج��ر ب�ه تح�ولت انقلب�ی

شود یا زمینه های کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمتکش�ان را فراه�م س�ازد، جل�وگیری بعم�ل

آورند، و از سوی دیگر چنان چه اوض�اع از کن�ترل آن ه�ا خ��ارج ش�ود و جنبش ه�ای اعتراض�ی ت�وده ای

وارد اعتلی گسترده شود، بتوانن�د ره�بری آن را بدس�ت گیرن�د. درهرح��ال ه�دف مش�ترک اپوزیس�یون

بورژوائی حفظ نظم سرمایه داری ودستگاه ارتجاعی – بوروکراتیک موجود، حراست از منافع طبق��ه

سرمایه دار و به انحراف کشاندن مبارزات توده های کارگر و زحمتکش و نهایتا ب��ه شکس��ت کش��اندن آن

است. مجموعه این اپوزیسیون به اضافه سابقا چپ هایی که روزگاری خود را در صفوف انقلبی��ون و

کمونیس��ت ها ج��ا زده بودن��د و اکن��ون مدت هاس��ت ب��ه ص��ف "لی��برال" – رفرمیس��ت ها پیوس��ته اند، همگ��ی

موجودن��د و ن��ه تنه��اخواه��ان "اص��لحات"، تغیی��رات ج��زئی و ج��رح و تع��دیل هایی در چ��ارچوب نظ��م 

مخالف انقلب که ضد انقلب هستند. پوشیده نیست که ای�ن مخالف�ان انقلب، همین ک�ه انقلب�ی درگی�رد،

در برابر آن خواهند ایستاد، چنان که از هم اکنون نی�ز در براب�ر مواض�ع انقلب�ی ایس�تاده اند و از اب�راز

علنی ضدیت خویش با انقلب، نه تنها ابائی ندارند، بلک��ه ب�ه آن افتخ��ار ه�م می کنن�د. در ح��الی که طبق��ه

کارگر خواهان انقلب و دگرگونی بنیادی جامعه اس�ت و می خواه�د نظ�م موج�ود را بران�دازد و انقلب

را ب��ه اوج خ��ود برس��اند، آن ه��ا در براب��ر ک��ارگران و انقلب ایس��تاده اند و ب��ه م��انعی ج��دی در براب��ر

تحولت انقلبی و رادیکال جامعه مبدل شده اند. کمونیست ها نمی توانند شاهد این تحرکات و مخالفت ه��ا

باشند و از کنار آن بگذرند، بلک�ه وظیف�ه دارن�د م�اهیت ض�دانقلبی ای�ن طی�ف را ب�رای توده ه�ای م�ردم

افشا کنند. خط و مرزهای خود را آشکارا و به نحوی که برای کارگران و زحمتکشان ک�امل مش�خص

باش��د از تم��ام جریان ه��ای غیرپرول��تری منف��ک س��اخته و مخدوش کنن��دگان مرزه��ای طبق��اتی را ب��ه ه��ر

لباسی که درآمده باشند افشا و طرد کنند و مانع نفوذ و خراب کاری آن ه�ا در جنب�ش ک�ارگری و اش�اعه

سیاست ها و تاکتیک های لیبرال – رفرمیستی در بین کارگران شوند.

به منظور روشن تر شدن جوانب مس�ایلی ازای�ن دس�ت ک�ه دراس�اس و به وی�ژه درش�رایط کن�ونی تاکتی�ک

ه��ای اساس��ی پرول��تری برچ��ه پ��ایه ای بایس��تی استوارباش��ند ، رابط��ه آن ب��ا اس��تراتژی چگ��ونه اس��ت
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ودرمب���ارزه طبق���اتی طبق���ه ک���ارگر ب��رای بران��دازی نظ��ام س��رمایه داری، رف��رم ه��ا ازچ���ه جایگ���اهی

برخوردار هستند، لزم است موضوع را کمی بازتر کنیم.

از زمانی که طبقات شکل گرفتند، مبارزه بین طبقات یا مبارزه طبقاتی نیز وج��ود داش��ته اس��ت. هس�تی

طبق���ات وابس���ته ب���ه مراح���ل تاریخ���ا مش���خص تکام���ل تولی���د اس���ت. تکام���ل تولی���د ک���الئی و مناس���بات

س�رمایه داری، ب�ه دو طبق�ه ب�ورژوازی و پرولتاری�ا هس�تی بخش�ید. ای�ن دو طبق��ه گرچ��ه در آغ��از و در

مبارزه علیه نظم کهنه متحد بودند، اما این اتحاد دی�ری نپائی�د و یک�ی گ�ورکن دیگ�ری ش�د. مدت هاس�ت

بورژوازی از لحاظ تاریخی – جه�انی، ب�ه طبقه ای زائد و میرن�ده تب�دیل ش�ده و رس�الت واژگ�ونی نظ�م

کهن�ه و بن�ای نظ�م ن�و، برعه�ده پرولتاری��ا ق��رار گرفت�ه اس�ت. ه�دف مب��ارزه طبق�اتی پرولتاری�ا، ن�ابودی

بهره کشی و تمایز طبقات از طری�ق انقلب اجتماعی س�ت ک�ه ج�ز ب�ا دیکت�اتوری پرولتاری�ا امک�ان پ�ذیر

نیست. بورژوازی وکلیه اپورتونیست ها نیز در حالی که وجود طبقات و مبارزه طبقاتی را می پذیرن��د،

ولی آن را به دایره مناس�بات اجتم�اعی موج�ود مح�دود می س�ازند. ام�ا مارکسیس�م مب�ارزه طبق�اتی را ت�ا

مبارزه طبقاتی انقلبی یعنی تا کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر بسط می دهد و در همین جاس��ت

ک��ه اس��تراتژی انقلب��ی مارکسیس��تی آش��کار می ش��ود. پرولتاری��ا در رون��د مب��ارزه طبق��اتی از ش��کل های

گون��اگون و متن��وع مب��ارزه و س��ازماندهی، مانن��د اعتص��اب، تظ��اهرات باریگ��اد و س��نگربندی خیاب��انی،

ترور سرخ، اش�غال کارخ��انه، قی�ام مس�لحانه، کن�ترل ک�ارگری، اتحادیه ه�ا و س�ندیکای م�وقت و پای�دار،

کمیته ه���ای ک���ارگری، ش���وراها و کمیته ه���ای کارخ���انه اس���تفاده می کن���د. در مب���ارزه پرولتاری���ا علی���ه

ب��ورژوازی، تش��کیلت مهم تری��ن سلحی س��ت ک��ه طبق��ه ک��ارگر ب��رای کس��ب ق��درت سیاس��ی ب��ه آن نی��از

دارد. اما طبقه کارگر بدون اتخاذ یک رشته تاکتیک ه�ای منس�جم ک�ه از اه�داف اس�تراتژیکی آن تبعی�ت

می کند، نمی تواند به اهداف نهایی خود جامه عمل به پوشاند. اش�کال مب��ارزه و س�ازماندهی، ابزاره�ای

اثب��ات مب��ارزه طبقاتی ان��د و ای��ن برعه��ده تش��کیلت پرولتاریاس��ت ک��ه اول هم��ه اش��کال مب��ارزه را ب��از

شناسد و توده های روآورنده به مبارزه را سازماندهی و آگاه کند و ثانیا در یک مرحله معین از تکامل

مبارزه طبقاتی، شکل برتر و عمده مبارزه را بیابد و آن را با اشکال دیگر پیوند زند و از آن، روندی

یگ��انه را در راس��تای ه�دف اس��تراتژیک خ��ود بس��ازد. از ای��ن جاس��ت ک��ه ض��رورت اتخ��اذ تاکتیک ه��ای

مناس�ب آش��کار می گ��ردد. تاکتیک ه��ا ب�ه مجم��وعه اش�کال، روش ه�ا و وس�ائلی اطلق می گ�ردد ک�ه ی�ک
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تشکیلت و سازمان سیاسی در شرایط مشخص برای رسیدن به هدف خ�ود ب�ه ک�ار می گی�رد. از آن ج�ا

ک��ه تاکتیک ه��ا هم��واره در خ��دمت اس��تراتژی هس��تند و از اه��داف اس��تراتژیکی تبعی��ت می کنن��د، مانن��د

حلقه های مرتبطه ای هستند که استراتژی را با واقعیت مشخص، مرتبط می سازند.

هر تشکیلت کمونیستی، اس�اس تاکتیک ه�ای خ�ود را بای�د ب�ر پ�ایه عم�ل مس�تقیم ک�ارگران ق�رار ده�د و

عمل مستقیم کارگران زمانی ست که به مب�ارزه و مق�ابله طبق�اتی ب�ا ب�ورژوازی دس�ت می زنن�د خ�واه ب�ا

سرمایه داران منفرد و خواه با دولت ک�ه نماین�ده و پاس�دار من�افع ک�ل طبق�ه بورژوازی س�ت. اعتص�اب،

تظاهرات، اشغال کارخانه، انتشار نشریات کارگری جهت بال بردن آگاهی کارگران، ایجاد کمیته ه��ای

اعتصاب و نظیر آن ها همه اش�کالی از عم�ل مس�تقیم کارگری س�ت. تأکی�دبرتاکتیک ه�ای انقلب�ی مبتن�ی

ب�ر عم�ل مس�تقیم ک�ارگران آی�ا ب�ه معن�ای نف�ی دیگ�ر اش�کال تاکتی�ک ه�ا ، ط�رد رف�رم و ب�ه معن�ای نف�ی

ش�رکت درپارلم�ان بورژوائی س��ت؟عمل مس�تقیم ک�ارگری ک�ه طبق�ه ک�ارگر را آم�وزش می ده�د و او را

برای پیروزی نهائی آماده می سازد، گرچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما به معنای نف��ی

اس��تفاده از اش��کال دیگروازجمل��ه مب��ارزه پارلم��انی نیس��ت. بدیهی س��ت ک��ه منظ��ور، ه��م س��طح ش��دن ب��ا

اح�زاب ب�ورژوائی و کل�ی گوئی ه�ا و پرحرفی ه�ای پارلم�انی نیس�ت. برعک�س کمونیس�ت ها و ک�ارگران

آگاه همواره و شدیدا بای�د علی�ه ای�ن ش�یوه ها مب�ارزه کنن�د. منظ�ور ای�ن اس�ت ک�ه نماین�دگان س�ازمان ها و

احزاب کمونیست درهر کجا که باش�ند حت�ا در پارلم�ان ب�ورژوائی، بای�د ب�ه افش�ای دائم�ی آن ه�ا و رش�د

آگاهی توده ها از طریق نش�ان دادن وق�ایع آن ط�ور ک�ه هس�ت، بپردازن�د. بن�ابراین هی�چ واقع�ه سیاس�ی و

فرصتی را که امکان افشاء طبقه حاکم و دولت آن را فراهم و ماهیت اعمال آن ه��ا را ب��رمل می س��ازد،

نباید از دس�ت داد و ب�ه ق�ولی پارلم�ان را بای�د ب�ه تریب�ونی تب�دیل ک�رد ک�ه از آن س�خن رانی های انقلب�ی

ش�نیده ش�ود. وانگه�ی نمی ت�وان ی�ک تاکتی�ک معین�ی را پیش�اپیش و ب�رای همیش�ه رد ک�رد ی�ا اس�تفاده از

تاکتیک های نوینی را که بعدا مکشوف می شوند منتفی اعلم کرد.

"مارکسیسم هیچ گاه شکلی از اشکال مبارزه را برای همیش�ه رد نمی کن�د. مارکسیس��م ب�ه هیچ وج�ه خ�ود

را تنه��ا ب��ه اش��کالی از مب��ارزه ک��ه در ی��ک لحظ��ه معی��ن ممک��ن ب��وده و ب��ه ک��ار ب��رده می ش��وند، مح��دود

نمی کن��د، بلک��ه معتق��د اس��ت ک��ه در ص��ورت تغیی��ر م��وقعیت اجتم��اعی، ن��اگزیر اش��کال قبل ناش��ناخته و

نوینی از مبارزه به وجود خواهند آمد." (لنین – جنگ پارتیزانی)
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پوشیده نیست که تاکتیک ها در ی�ک دوره اعتلء انقلب�ی ب�ا تاکتیک ه�ای دوران رک�ود سیاس�ی متف��اوت

است. در هر دوره ای اعم از رکود سیاسی یا اعتلء انقلبی اما مهم این است که تاکتیک ها در خ��دمت

بسیج، سازماندهی و رشد آگاهی کارگران و متناسب با ش�رایط عین�ی و ذهن�ی جنب�ش باش��د.تاکتیک ه�ا

باید منطبق برتوازن نیرو و قوای طبق�اتی، ش�رایط سیاس�ی داخل�ی و اوض�اع سیاس�ی بی�ن المل�ی باش�ند.

آن جا که نیاز به عقب نشینی ست ، باید طرز عقب نشینی را بلد بود و نبردکنان عقب نشست. آن جا ک��ه

اختن��اق و دیکت��اتوری مس��لط اس��ت، بای��د ش��یوه ک��ار علن��ی در پارلمان ه��ای ارتج��اعی و س��ازمان های

اتح��ادیه ای را آم��وخت و در دوران انقلب��ی بای��د ب��ه ط��رح ش��عارهای انقلب��ی پرداخ��ت و تاکتیک ه��ای

مس��تقیم انقلب��ی مانن��د اعتص��اب سیاس��ی اتخ��اذ ک��رد. گفت��ن ن��دارد ک��ه کمونیس��ت ها ب��دون س��ازماندهی

کارگران، هیچ ک�اری نمی توانن�د از پی�ش ببرن�د. ب�رای س�ازماندهی و گ�ردآوردن نی�رو ام�ا بای�د نقش�ه و

تاکتیک داشت. "کافی نیست که یک انقلبی، یک طرف دار سوسیالیسم یا یک کمونیست ب�ه ط�ور کل�ی

ب�ود. ش�ما بای�د در ه�ر لحظ�ه خ�اص بتوانی�د حلق��ه خ�اص را در زنجی�ر پی�دا کنی�د، ب�ا تم�ام ق�درت ب�ه آن

بچسبید تا تمام زنجیر را نگاه دارید و به طور قاطع برای انتقال ب�ه حلق��ه بع�دی آم��اده ش�وید." (لنی�ن –

چه باید کرد)

طبق�ه ک��ارگر در راس�تای برپ��ائی ی�ک انقلب اجتم��اعی و مح��و طبق��ات، مب��ارزه ای پی گی�ر و دائم��ی را

پیش می برد. این مبارزه در مراحل مختلف، اشکال مختلفی به خود می گیرد و با تاکتیک ه��ای متف��اوتی

ازسوی سازمان های طبقه کارگرهمراه است. گاه شکل مبارزه ای ح�اد مانن�د جن�گ داخل��ی و درگی�ری

مستقیم کار و سرمایه به خود می گیرد و گاه می تواند با رفرم هایی که محص��ول فرع��ی مب��ارزه انقلب��ی

هستند؛ همراه شود. طبق�ه ک�ارگر در براب�ر رفرم ه�ا چ�ه موض�عی بای�د اتخ�اذ و چگ�ونه بای�د عم�ل کن�د؟

نخست ببینیم رفرم ها تحت چه شرایطی به مرحله اجرا گذاشته می شوند؟

واقعیت این است به رغم آن که طبقه کارگر و تشکل ها و سازمان های آن در همه جا، تحت تاثیر دائم��ی

و فشار های همیشگی طبقه حاکم و دولت بورژوائی قرار دارند، ام�ا هرج�ا ک�ه طبق�ه ک�ارگر متش�کل تر

و نیرومن��دتر در ص��حنه مب��ارزه طبق��اتی ظ��اهر گش��ته و اظه��ار وج��ود ک��رده اس��ت، آن ج��ا ق��وانین و

رفرم های بیشتری به سود کارگران – البته در چارچوب نظم س��رمایه داری – ب�ه تص�ویب رس�یده و ی�ا

ب��ه مرحل��ه اج��را گذاش��ته ش��ده اس��ت. قانون گ��ذاری اجتم��اعی ه��ر کش��وری، در اس��اس ت��ابع مس��تقیمی از
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قدرت طبقه کارگر و فشاری ست که این طبقه به رژیم حاکم وارد می س�ازد. ب�رای تعیی�ن موض�ع طبق�ه

کارگردرقب��ال رف��رم، بای��د دی��د چ��ه رابط��ه و نس��بتی بی��ن رفرم ه��ای اجتم��اعی کس��ب ش��ده و ح��ذف نظ��ام

استثماری وجود دارد و رفرم ها چه موقعیتی را در مبارزه عمومی طبقه کارگر اشغال می کنند.

تجربه جنبش کارگری حاکی از حضور دو گرایش انحرافی یا دو عقیده افراطی در این زمینه است.

یکی گرایش رفرمیستی ست و ب�ر ای�ن ب�اور اس�ت ک�ه ازطری�ق رفرم ه�ای اجتم�اعی وهم�اهنگی طبق�ات

اس��ت ک��ه سیس��تم س��رمایه داری ج��ای خ��ود را ب��ه سوسیالیس��م م��ی ده��د. تاکتیک ه��ای م��ورد نظ��ر آن نی��ز

مبتنی بر تخفیف دادن تضادهای نظام سرمایه داری است. قهر و انقلب و جایگزینی طبقه ای به وس��یله

طبقه دیگر یا الغاء نظ�ام س�رمایه داری هی�چ جایگ�اهی در ای�ن تفک�ر ن�دارد. ای�ن دی�دگاه نظ�ری، مب�ارزه

کارگران را صرفا در چارچوب مطالبات و مسائل روزمره، نظیر زمان کار، دستمزد و بیمه و امث��ال

آن محدود می س�ازد. رفرمیس�م ب�ه ش�دت ب�ا انقلب اجتم�اعی مخ�الف اس�ت و آن را مض�ر و غیرممک�ن

می داند ودرهمه حال س�ازش طبق�اتی را تبلی�غ می کن�د. تئوری پ�ردازان رفرمیس�ت ش�ب و روز ب�ر طب�ل

گ��ذار ت��دریجی و آرام دموکراس��ی ب��ورژوائی ب��ه "سوسیالیس��م" می کوبن��د و ب��ر ای��ن تص��ورند ک��ه واق��ع

بین های حقیق�ی هس�تند چ�را ک�ه آن ه�ا مطالب�ات "ذهن�ی و تخیل�ی" و "تحق�ق ناپ�ذیر" را مط�رح نمی کنن�د!

به رغ�م ای�ن ادعاه�ا ام�ا رفرمیس��ت ها در واق�ع تخیلی تری�ن تئوری ه�ا را تبلی�غ و تروی�ج می کنن�د چ�را ک�ه

زن��دگی واقع��ی و روزم��ره ب��ه ط��رز آش��کار و در عی��ن ح��ال بی رحم��انه ای دس��ت رد ب��ر ای��ن لط��ائلت

می زند و هماهنگی طبقات و رشد مسالمت آمیز را نفی می کند. کافی س�ت ب�ه سلس�له تعرض��ات پی درپ�ی

سرمایه بین المللی در سرتاسر جهان از جمله تعرض بی رحمانه آن به معیش�ت ک��ارگری ط��ی چن�د ده�ه

اخیر که در اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال تجلی یافته است، نگاهی بیافکنیم تا به پوچی این تئوری 

و دعاوی رفرمیست ها مبنی بر ارزش مطلق رفرم های اجتماعی برای طبقه کارگر پی ببریم.

اما در برابر این ادعا که رفرم همه چیز است، نظریه انحرافی و افراط�ی دیگ�ری نی�ز وج�ود دارد ک�ه

رفرم ه�ای اجتم�اعی را ب�رای من�افع اساس�ی طبق�ه ک��ارگر زیان ب�ار می دان�د. ای�ن گرای�ش ب�ر ای�ن اعتق�اد

است که هر چقدر رفرم های اجتماعی گسترده تر و بزرگ تر باش�ند، طبق�ه ک�ارگر ه�م نرم ت�ر می ش�ود و

بورژوازی از شانس و امکان بیشتری ب�رای کش�اندن طبق�ه ک�ارگر ب�ه دنب�ال خ�ود برخ�وردار می ش�ود.

آنارشیست ها و برخی سندیکالیست ها که از این نظریه پیروی می کنند، با طرح این نکت��ه ک��ه امتی��ازات
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و رفرم هایی چون کوتاه نمودن زمان کار، بیمه و دستمزد و امثال آن قادر نیستند مساله اساسی را حل

کنند، در واقع مبارزه طبقه کارگر برای مطالبات روزمره اش را نفی می کنند.

ای��ن البت��ه ص��حیح اس��ت ک��ه امتی��ازات و رفرم ه��ای اجتم��اعی نمی توانن��د مس��اله اساس��ی و عم��ده ترین

تضادهای جامعه را حل کنند. اما نفی مطلق رفرم های اجتماعی در واقع به معنای نفی سنگری ست که

طبق��ه ک��ارگر در مب��ارزه روزم��ره خ��ود علی��ه ب��ورژوازی فت��ح ک��رده اس��ت و ی��ا می توان��د فت��ح کن��د. ای��ن

گرایش به این موض�وع ت�وجه نمی کن�د ک�ه هیچ ی�ک از رفرم ه�ای اجتم�اعی و هی�چ ک�دام از امتی�ازات و

لوایح قانونی که کم و بیش حقوق ک�ارگران را در نظ�ر گرفت�ه باش�ند، نب�وده اس�ت ک�ه ب�ا می�ل و رغب�ت

بورژوازی و برای خدمت به طبقه کارگر به تصویب پارلمان رسیده باشد. همه آن ها تحت فشار ج��دی

 ساعت کار در روز، تعیین حداقل دستمزد، بازرس��ی و۸جنبش طبقاتی کارگران تصویب شده اند. حتا 

حفاظت ک�ار و غی�ره، همگ�ی تح�ت فش�ار ض�رورت های ف�وری و ت�اثیر عم�ل انقلب�ی توده ه�ای ک�ارگر

 در جمه�وری اس�لمی ب�ه تص�ویب۶۹بوجود  آمده اند. راه دور نرویم، همی�ن ق�انون ک�اری ک�ه در س�ال 

رس��ید، محص��ول اعتراض��ات و اعتص��ابات ک��ارگری و ت��وازن طبق��اتی در آن مقط��ع ب��ود. ب��ورژوازی

حاکم نه از روی میل و رضایت، بلکه تحت اجبار آن را پذیرفت. بی دلیل نیست که در تم�ام ط�ول ای�ن

س�ال ها نی�ز س�عی ک�رده اس�ت، چ�ه از طری�ق خ�ارج س�اختن ک�ارگران کارگاه ه�ای زی�ر ده نف�ر و عم�وم

کارگران مناطق آزاد اقتصادی از شمول قانون کار و چه با تغیی�ر بن�دها و تبص�ره هایی از ای�ن ق�انون،

امتی��ازاتی را ک��ه س��ابقا  و تح��ت ش��رایط دیگ��ری ب��ه ک��ارگران داده اس��ت، آن را ب��ازپس گی��رد. بن��ابراین

رفرم های اجتماعی و قانون گذاری ها در هر کشوری آن طور که پی�ش از ای�ن نی�ز ب�ه آن اش�اره ش�د، ب�ه

تناسب قوای طبقاتی بستگی دارد و در اساس تابعی ست از قدرت طبقه کارگر و فش�اری ک�ه ای�ن طبق��ه

بر بورژوازی وارد می سازد. از این رو هر رف�رم اجتم�اعی را بایس�تی ی�ک پی�روزی ب�رای ک��ارگران

به حساب آورد که در جریان مبارزه با بورژوازی آن را کسب کرده است. پس چنین ادعائی که رفرم

برای طبقه کارگرمضر است ویا فتح یک سنگر هیچ گونه نقشی در روند آت��ی و مب��ارزه عم��ومی طبق��ه

کارگر ندارد، ناصحیح و در تضاد با تجارب مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری ست.

چن��انکه دی��دیم  ه��م نظری��ه رفرمیس��تی  رفرم ه��ای اجتم��اعی هم��ه چی��ز هس��تند و ه��م نظری��ه آنارشیس��تی

رفرم ه��ای اجتم��اعی هیچ  چی��ز نیس��تند، ه��ر دو نادرس��ت و م��ردود هس��تند. ه��ر دو نظری��ه، مت��افیزیکی،
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ان��تزاعی و ب��ه دور از واقعیت ان��د. طبق��ه ک��ارگر در مب��ارزه بی ام��ان خ��ود علی��ه ب��ورژوازی بی آن ک��ه

لحظه ای انقلب اجتماعی و هدف بزرگ  نهایی خود را ب�ه فراموش�ی بس�پارد، از رفرم ه��ا نی�ز ب�ه س�ود

خ�ود اس�تفاده می کن�د. بدیهی س��ت ک��ه هی�چ ک��ارگری نبای�د ای�ن ت�وهم را ب�ه خ�ود راه ده�د ک��ه گوی��ا طبق��ه

کارگر از طریق رفرم های ویژه و راه مسالمت آمیز و بدون تکان های قهری می تواند قدرت سیاس��ی را

بدس��ت آورد. م��دافعان نظری��ه رفرمیس��تی در سرتاس��رتاریخ مب��ارزه طبق��اتی حت��ا در ی��ک م��ورد ه��م

نمی توانند این ادعا را ثابت کنند. برعک�س تجرب�ه مب�ارزات طبق�اتی ب�ه تم�ام ک�ارگران نش�ان داده اس�ت

که انقلب، یگانه راه و پاسخ طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی ست! بنابراین، مساله بر س�ر ط�رد

رف��رم اجتم��اعی نیس��ت. انقلب اجتم��اعی رف��رم اجتم��اعی را از خ��ود ط��رد نمی کن��د. مس��اله ب��ر س��ر

چگونگی استفاده از آن درچارچوب مبارزه عمومی ست به نحوی که هر گام پیشروی طبقه کارگر، به

مث��ابه س��کوی پرش��ی ب��رای مب��ارزه آت��ی آن ب��ه ک��ار گرفت��ه ش��ود. "ه��ر تکه ای از می��دان ک��ه از دس��ت

بورژوازی کنده شود، هر تهاجم قسمی سرمایه که پس رانده شود (بیمه بیکاری و غیره) ه��ر پیش��رفت

عملی به هیچ وجه نباید باعث درجا زدن سازمان های ک��ارگری در م�وقعیت جدیدش�ان گ�ردد، بلک�ه بای�د

آن ه��ا را ب��ه گ��ام نه��ادن هرچ��ه قاطع��انه ب��ه س��وی وظیف��ه اساس��ی یعن��ی س��رنگونی س��رمایه داری تش��ویق

نماید." (برنامه عمل سندیکای سرخ)

ریاکاری تئوری رفرمیستی ودر عین حال خصلت ضدکارگری آن در این نهفته است که ایجاد ش��رایط

زیس��ت ای��ده آل ب��رای طبق��ه ک��ارگر و س��اختمان ج��امعه ن��وین را، ب��دون انقلب و در چ��ارچوب نظ��ام

س�رمایه داری فرم�وله می کن�د. بدیهی س�ت ک�ه ب�ا ای�ن ش�یوه تفک�ر ک�ه تم�ام تلش اش زائل س�اختن آگ�اهی

ک��ارگران اس��ت، ش��دیدا بای��د مب��ارزه و آن را افش��ا ک��رد. کمونیس��ت ها تح��ت هی��چ ش��رایطی نبایس��تی از

وظیفه همیشگی و تخطی ناپذیر خود یعنی ارتقاء آگاهی و شعور سیاسی کارگران تا درک  ض��رورت

و اجتناب ناپذیری انقلب اجتماعی و دیکتاتوری پرولتاریا، دچار غفلت شوند.

تنها آن تاکتیکی صحیح و واقعا انقلبی ست که بر چنین ادراکی از مناسبات بین رف��رم و انقلب متک��ی

باشد زیرا از طرف�ی ب�ه ب�رآورد ص�حیح و واقع�ی طبق�اتی و از س�وی دیگ�ر ب�ه اس�تفاده از هم�ه اش�کال

مبارزه علیه دشمنان طبقاتی تکیه دارد. سوای رابطه تاکتیک ب�ا اس�تراتژی و تبعی�ت آن از اس�تراتژی،

معیارهایی که همواره باید در تعیین تاکتیک در نظر گرفته و رعایت شوند این است ک��ه نتای��ج سیاس��ی
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و عملی آن باید به سود طبق�ه ک�ارگر باش�د، سیاس�ت م�ا را از سیاس�ت های لی�برال – رفرمیس�تی منف�ک

سازد و مرزبندی های طبقاتی را مخدوش نسازد و ب�الخره ن�ه ب�ر تخفی�ف و تس�کین تض�ادهای طبق�اتی

بلکه بر تشدید آن اس�توار باش�د. تنه�ا ب�ر ای�ن پ�ایه می ت�وان تاکتیک ه�ای ص�حیح و مناس�ب اتخ�اذ ک�رد و

تنها با اتخاذ تاکتیک های صحیح و مناسب اس�ت ک�ه امک�ان م�وفقیت آمیز م�داخله ی�ک س��ازمان و ح�زب

سیاسی در وجوه مختلف مبارزه طبقاتی فراهم می شود.

همین جا باید ب�ر ای�ن نکت�ه نی�ز تاکی�د ش�ود ک�ه ب�دون مش�ارکت فع�ال در مب�ارزات سیاس�ی و روزم�ره و

کسب مداوم اطلعات و به روز کردن آن، تعیین تاکتیک های درست و مناسب نیز آس��ان نخواه��د ب�ود.

ب���ا ش���رکت در مب���ارزات و فعالیت ه���ای سیاس���ی و روزم���ره، تهی���ه گزارش���ات، اطلع���ات و تحلی���ل و

جمع بندی آن هاست که می توان در جهت اص�لح ی�ا تغیی�ر تاکتیک ه�ا از آن اس�تفاده ک�رد و تاکتیک ه�ای

مناسبی اتخاذ نمود. از این رو روشن است ک�ه فع�الیت سیاس�ی و مش�ارکت اعض�ا در س�ازماندهی ک�ار

سیاس�ی ک�ه ش�رط اولی�ه زن�ده ب�ودن و پوی�ایی ه�ر ح�زب و س�ازمان اس�ت، از اهمی�ت ج�دی برخ�وردار

است و بدون آن هیچ حزب و سازمانی، به ر غم پذیرش برنامه کمونیس�تی ازس�وی تم�ام اعض�اء، ق�ادر

به پیاده کردن اهداف و برنامه آن حزب و سازمان نیست. "در حالی که پذیرش ی��ک برن��امه کمونیس��تی

تنها نشانه تمایل به کمونیست شدن اس�ت. اگ�ر ای�ن پ�ذیرش برن�امه کمونیس�تی ب�ا فعالیت ه�ای کمونیس�تی

توام نگردد و در صورتی که توده اعضا در سازماندهی کار سیاس�ی منفع�ل ب�اقی بمانن�د، آن گ�اه ح�زب

حت��ا ک��وچک ترین بخ��ش از آن چ��ه را ک��ه ب��ا پ��ذیرش برن��امه کمونیس��تی ب��ه پرولتاری��ا وع��ده داده، اج��را

نخواهد کرد. زیرا اولین شرط اجرای ج�دی ای�ن برن�امه، جل�ب هم�ه اعض�ا ب�ه ک�ار سیاس�ی روزم�ره و

مستمر حزب است." [اسناد انترناسیونال سوم (کمنیترن)]

مشارکت فعال در امور سیاسی جاری و گس�ترش فعالیت ه��ای کمونیس�تی ب�ا اتخ�اذ تاکتیک ه�ای انقلب�ی

کارگری به ویژه در شرایط کنونی که اعتصابات ک��ارگری پیوس�ته در ح��ال افزای��ش و گس��ترش اس�ت،

ب��ه نح��وی ک��ه حت��ا دش��منان نه��ان و آش��کار جنب��ش طبق��اتی ک��ارگران نی��ز نمی توانن��د حض��ور پررن��گ

کارگران در عرصه مبارزه طبقاتی را انکار کنند و چه بسا خود نی�ز تلش نموده ان�د ت�ا در ای�ن جنب�ش

نفوذ کنند و آن را از قفای خود بکشانند، حائز اهمیت بسیار زیادی ست. 

کمونیس��ت ها ب��ا تاکی��د ب��ر اعتص��ابات اقتص��ادی، اعتص���ابات سیاس��ی، تلفی��ق اعتص���ابات اقتص��ادی و
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سیاسی ، اعتصابات سراسری، تظاهرات و سنگربندی خیابانی ، به عنوان مهم تری�ن اش�کال مب�ارزاتی

طبقه کارگر و قیام مس�لحانه ک�ه یگ�انه راه س�رنگونی انقلب�ی تم�ام نظ�م موج�ود اس�ت، بایس�تی بی�ش از

پیش نیروی خود را ص�رف س�ازماندهی ک�ارگران در تش�کل ها و کمیته ه�ای ک�ارگری نماین�د و ب�ه ام�ر

تشکل یابی طبقه کارگر یاری رسانند.

 افشاء بی  رحمانه و طرد اپوزیس�یون رنگ�ارنگی ک�ه کم�ر ب�ه نج�ات نظ�م موج�ود بس�ته اس�ت تاکی�د ب�ر

ت��اکتیک  اساس��ی پرول��تری یعن��ی س��رنگونی قهرآمی��ز رژی��م س��رمایه داری جمه��وری اس��لمی، دره��م

شکس��تن ماش��ین دول��تی و برق���راری حک���ومت ش��ورایی ک���ارگران و زحمتکش���ان وظیف���ه ف���وری هم���ه

کمونیست ها و مدافعین طبقه کارگر است. در شرایط کنونی، همه ما کمونیست ها و کارگران آگاه، بای�د

وسیع تر و بیش تر از گذشته بر این نکته تاکید ورزیم که بدون س�رنگونی طبق��ه ح�اکم و دگرگ�ونی تم�ام

نظم موجود و به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، هی�چ تغیی�ر اساس�ی ی�ا بهب�ود ج�دی در

اوضاع به سود مردم صورت نخواهد گرفت . تنها راهی که می تواند کارگران و زحمتکشان را ب��رای

همیشه از شر مصائب موجود نجات دهد، انقلب است! زنده باد انقلب!

 نقل ازنشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)  نقل ازنشریه کار ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) 

9494  نیمه دوم خرداد   نیمه دوم خرداد 695695  و  شماره    و  شماره  ۹۳۹۳  نیمه اول تیر  نیمه اول تیر۶۷۲۶۷۲شماره شماره 
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تهیه و تنظیم:

هواداران سازمان فدائیان (اقلیتت)
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