
  کارگر آموزش در جنبش اجتماعی طبقۀنقش 

 بهرام دزکی

 

واقـع  در علیـه سـرمایه      آگاهی و پیکار اجتماعی طبقۀ کارگر در صحنۀ مبارزاتی طبقۀ کارگر          

 چون در هـم آمیزنـد یکـدیگر را           فقط  و  نیست کدیگرند و هیچ یک بدون دیگری کامل      یمکمل  

  صـرف   عمل ؛ علیه سرمایه است   گاهانهمل آ  کارگری ع  ، مبارزۀ به سخن دیگر  . خشندب  می تکامل

 کارگر برای بـاال بـردن دسـتمزد ، لغـو اضـافه               که طبقۀ  از آنجا . نیستصرف  و یا برخورد نظری     

 روزی هاست ها و   سیه    اء همه این بدبختی   داری که منش  نفی مناسبات سرمایه  در نهایت   کاری و   

گ کاذبی که فقر و فالکـت و        فرهنهمچنین  و   ضروری است  تغییر این مناسبات     کند،مبارزه می 

انسان را تا حد کـاال  ارزش تغییر جهانی که   . کند، بایستی تغییر کند   استثمار انسان را توجیه می    

 بخـش    در آن   که ، مناسباتی  علیه این مناسبات است    ده است منوط به فعالیت آگاهانه     پایین آور 

ای که   به مثابه کاالی ویژه     را رای امرار معاش خود نیروی کارش     عظیمی از جامعه مجبور است ب     

 و ارزش  بخـش  صاحب سرمایه نیز به خاطر همین ویژگـی حیـات           و کند بفروشد افزایی می ارزش

 به کار گیرد و تولیـد        آن را  کندطور که منافعش ایجاب می      تا آن  افزایی این کاال آن را می خرد      

 کـارگر افـزون و   طبقۀ بر اش راارزش اضافی کند، و با تولید ارزش اضافی و انباشت مجدد سلطه  

 . تر کندافزون

  ،دی استمزکشی از کارگران اش در گرو بهره کارگر برای مبارزه با سیستمی که هستی  طبقۀ

تر از  کند و برای آنکه آسان    آورد، اضافه کاری را اجباری می     دستمزدها را پایین می   سیستمی که   

 کند، کارگران رسمی را اخـراج و کـارگران   نیروی کار ارزان ارزش اضافی چندین برابر را انباشت  

 .باال ببردمجبور است آگاهی و شناخت اش را کند، مضاء استخدام میقراردادی، پیمانی، سفید ا

 بـا کمتـرین مـواد        و گذارنـد  از جان خود مایه می     ی که  کارگران ،برای مبارزه با کمی دستمزد    

از به آگاهی و شـناخت معضـالتی         نی ،ندن ک  را شروع  د تا کار فردا   ندار نگه می  غذایی خود را سرپا   



 ان برای مبارزه بـا سیسـتمی کـه درون         کارگر. دنشومیها روبرو     در حین مبارزه با آن     دارند که 

ضرورت آگاهی و شناخت را بـا گوشـت و پوسـت خـود               تولید ارزش اضافی است      و هدفش  مایه

 که داوطلبانه خواسـتار  اشته   رمز سیستمی که او را واد       آموختن و شناخت راز و     .لمس می کنند  

داری به او تحمیل کرده است که راهـی جـز           اضافه کاری شود ضرورتی است که سیستم سرمایه       

اش بـرای بـاال بـردن       رزه کـارگر در هـر گـام از مبـا          جنبش اجتماعی طبقـۀ   . ه با آن ندارد   مبارز

داری شکل ضدسرمایه ت ایجادربط این ها با سیاست و        کاری، مبارزه با اخراج،   افه اض دستمزد، لغو 

خود نیاز به آگاهی دارد که بی توجهی به آن در جـا زدن مبـارزات کـارگران را در پـی خواهـد                        

 بـدون ارتبـاط بـا یکـدیگر      وکه مبارزات کارگران به طور بالفعل اما جدا از هـم   در حالی . داشت

قه کارگر است کـه     زهای مبرم طب  دن مبارزات پراکنده یکی از نیا      متشکل کر  ،ادامه داشته و دارد   

 . است علیه سرمایه  نیازها و راهکارهای متشکل شدن شناختمستلزم رسیدن به این مهم 

 در راستای مبارزات کارگری ی های آموزشزوهها و ج کتابتهیۀ

ی کـارگران بسـیار    حاکمیت استبداد سرمایه و اختنـاق، آگـاهی و شـناخت طبقـات     ۀدر نتیج 

ضور چشمگیری در عرصـه      پنجاه ح   در دهۀ   با آن که   کارگران کهنیست   و بی دلیل     ،پایین است 

ولـین زنـگ خطـر را     ا بود کـه  سرمایه داشتند و حتی مبارزات خارج از محدوده        مبارزۀ کار علیه  

 کـارگر بـه مثابـه یـک      حضور آگاهانۀ طبقـۀ 57در سال  به صدا درآورد، اما برای رژیم سلطنتی 

 به عنوان یک جنـبش اجتمـاعی    جنبش کارگرینی یع؛شود دیده نمیبقه در تقابل با سرمایه  ط

به خاطر  . که قلب و مغزش به مثابه یک تن واحد در ارتباط ارگانیک با هم باشند حضور نداشت                

ت کارگری خارج از محدوده  حرف اول را در اعتراضا ، طبقۀ کارگر که      ارگانیک  رابطۀ همین عدم 

کاله ماندو در واقع جـاده صـاف         بی رش س .ن شیرهای نفت زد    حرف آخر را هم با بست      زده بود و  

 .  طبقات دیگر شدکن قدرت گیری

اسم شد، هرچند ها به خورد طبقه کارگر داده میها و جزوههایی هم که در قالب کتاب نگرش

هـای غیرکـارگری    اما در واقع نگـرش    گذاشتند  و از آن مایه می    کشیدند  طبقه کارگر را یدک می    



آنچه را کـه     ی بودند و  کارگر نشأت گرفته از منافع غیر     دادند که ه می هایی را ارائ  بودند که تحلیل  

عنوان یک کارگر پیشـرو و      مارکس به   . های مارکس هم منافات داشت    کردند با تحلیل  عنوان می 

 او. داری را رازگشـایی نمـی کـرد       سـرمایه  تفسیر و تحلیل جامعـه        با ارائۀ   صرفاً آگاه طبقۀ کارگر  

به همین خاطر هم بود    .  داشت کرد بلکه تغییر جامعه را نیز مورد نظر       صرفاً به تفسیر بسنده نمی    

اش در  هـای نظـری    جست و بخشـی از دیـدگاه        می د فعاالنه در مبارزات کارگری شرکت     که خو 

 . کشاکش تقابل با سرمایه شکل گرفت

زدنـد و هـر کـدام     را بـه سـینه مـی   هایی که سنگ طبقۀ کـارگر و سازماندر حالی که گروه    

ل ،  همگی زیر پرچم گـ      ...)استالین، مائو و    (کردند  خاصی را برای طبقه کارگر علم می      » منجی«

ی بودنـد و آنچـه از زیـر         مدافع بورژوازی ملـ   ) داری وابسته سرمایه(و گشاد مبارزه با امپریالیسم      

 . داری بودشد مبارزه با سرمایه طبقه کارگر خارج میضرب مبارزۀ

رگری بـود انتظـار     ایی کـه نشـأت گرفتـه از منـابع غیرکـا           ه چنین نگرش   از طبیعی است که  

هـا انتشـار    ها و فرقه  آنچه از گروه  .  ارزش اضافی غیرممکن بود     و  کار و سرمایه   پرداختن به رابطۀ  

 .  بورژوایی و پوپولیستی بود هایای از درکیافت عمداً ملغمهمی

 توانـایی درک مسـایل      کـه طبقـه کـارگر      وهسـت    ها این بود  اصوالً نگرش حاکم بر این گروه     

ای هسـتند کـه توانـایی و صـالحیت      و یـا انقالبیـون حرفـه    ندارد، و این روشـنفکران    سیاسی را 

به زعم آنان طبقۀ کارگر حوزۀ کارش مبارزات اقتصادی در          . تن به مسایل سیاسی را دارند     پرداخ

یل پـرداختن بـه مسـایل گروهـی و دیگـر مسـا            .  سندیکایی است نه مسایل سیاسی     تشکل های 

 معضـالتی کـه کـارگران بـا آن درگیـر هسـتند، هـم                 منظر غیرکارگری از همین منظر یعنی از     

 . های غیرکارگری است دیدگاه با هم برخورد وآموزشی است برای کارگران

 صرفاً محدود به یک      کارگر ندارد،  غیرپرولتری که هیچ سنخیتی با طبقۀ     های  گسترش نگرش 

 کـارگر   رناسـیونال اول، جنـبش اجتمـاعی طبقـۀ        عـد از انت    بلکه جهانی است و از ب      کشور نیست 

های  کارگر از آموزش   ه طبقۀ این روش تا زمانی ک    . های رفرمیستی بوده و هست    جوالنگاه دیدگاه 



 خواهد  های غیرکارگری  برای پرورش نگرش   بهره است زمینۀ مناسبی   ی و طبقاتی خود بی    کارگر

 پرداخت که مسئلۀ طبقـۀ    شد به مسایلی می    می  که برای آموزش کارگران نوشته     هایی کتاب .بود

ه به نـوعی خـاک      داری وابست  امپریالیسم و سرمایه    نوشتن انواع و اقسام کتاب دربارۀ      .کارگر نبود 

 سرمایه را کـه هـر روز کـارگر بـا آن درگیـر بـود        ازبعیت ت تا کارگر بودپاشیدن در چشم طبقۀ   

اخته شود به شرح و اوصاف دربـاره تضـاد خلـق            که به تضاد کار و سرمایه پرد       به جای آن  . نبیند

بـه  » نـاب «و درباره فالن منجی طبقه کارگر که تجسم عینی نظریه     شد  پرداخته می امپریالیسم  

 1.شدفرسایی میآمد قلمحساب می

هایی به همین خاطر است که بسیاری از کارگران از نبود کتاب مناسب برای آموزش و نوشته               

در . کنندصحبت می ... ی چون قانون کار، اخراج، قراردادهای موقت کار و          هایدر رابطه با موضوع   

هـایی بـرای جـذب کـارگران                کـرد کتـاب    نگرشی که منافع خـاص خـود را دنبـال مـی            ،گذشته

سـت کـه    لـذا   . کارگران پیشـرو رد مـی شـوند        درستی از طرف   که در حال حاضر به    می نوشت   

 .  به این مهم بپردازندخواهنداز کارگران پیشرو می کارگران

متأسـفانه  که مبارزات کارگری علیه سـرمایه بـه طـور گسـترده امـا                 در حالی  ،از سوی دیگر  

از قبیـل    بـه انحـای مختلـف        ، از کارگران معادن گرفته تا اعتراض معلمان و پرسـتاران          ،پراکنده

کمبـودش نمایـان اسـت     امروزه چیزی کـه  وجود دارد،... بندان وتجمع جلوی ادارات دولتی، راه   

 بـا   دولـت حـامی آنـان      و    و این واقعیتی است که صاحبان سرمایه       .متشکل نبودن کارگران است   

 امـا  .  انـد  تبدیل شده تشکل و اصلی  به مانع بزرگسرکوب جنبش کارگری و ایجاد جو خفقان   

                                                 
گذاران آن فرانسویان بودند، چندین      سرمایه  جاده مخصوص کرج  که عمدۀ      5/8ومتر  سازی فسان در کیل    کارگران سوله  58در سال    1

ا میـان  اما بـاالخره بـا توسـل بـه زور حـ     . ندکرده کارگران خود کارخانه را اداره     مبارزه کردند و چند ما    ماه در مقابل تعطیلی کارخانه      
. داران برخاسته بودنـد    سرمایه  با  در همان موقعی که کارگران فسان به مقابله        .ا بازخرید کردند  تعطیل و کارگران ر   را  سرمایه کارخانه   

زیر های و هوی مبارزه  با       . کردندگر، کارگران را به مبارزات ضدامپریالیستی دعوت می        کار های مدعی طرفدار طبقۀ   اری از گروه  بسی
شـد،   می یال و کوپال امپریالیسم نوشتهواز سویی دیگر آن همه کتاب دربارۀ      کارگران به فراموشی سپرده شده بود        الیسم مبارزۀ امپری

 . شدمی کارسازی که برای کارگران آشناست، چیزی نوشته ن و پب کارگران بود یعنی همان اخراج روزولی در این خصوص که مسئلۀ



زه و  کننـد راهـی جـز مبـار       با این وجود کارگران با تمام موانعی که در سر راهشـان ایجـاد مـی               

 . متشکل شدن علیه سرمایه ندارند

دارند به   هر گامی که در این راستا برمی        برداشتن ان برای متشکل شدن علیه سرمایه و      کارگر

در ضـمن   . شودهمین عرصه است که تئوری درگیر با پیکار اجتماعی می         ، و در  آگاهی نیاز دارند  

 . پردازیمطلب به آن می میابد که در ادامۀمیتازه پیکار اجتماعی خود نیز جالیی 

 کارگری هستند و به ضرورت      اری نیز اگر نگران عدم آگاهی بدنۀ      د کارگری ضدسرمایه  فعاالن

 کـه ایـن   .انـد های گذشته فاصله گرفتـه  با دیدگاهدهند در پیشبرد مبارزات بها مینقش آگاهی  

گرایـی و    فرقـه  و نقدهایی که نسبت بـه گذشـته و بـه ویـژه در برخـورد بـا                 ها  در نوشته  موضوع

بایسـتی بـه موضـوع آمـوزش        کـه   سندیکالیسم در جنبش طبقه کارگر به خوبی مشهود اسـت           

 . کارگران و نقش آگاهی در پیشبرد مبارزات کارگری اهمیت بیشتری بدهند

 و   کـارگر  ل شدن و ارتقاء آگاهی طبقۀ     به زعم من نقد این گرایشات قدمی است در راه متشک          

هـا بـه طـور مجـرد و جـدا از            اما بسـیاری از ایـن بحـث       . شودمیضرورت آن به خوبی احساس      

هـای ملموسـی     بحث .کند کارگر با آن هر روز دست و پنجه نرم می           است که طبقۀ   هاییواقعیت

 به مثابه تئوری که بایستی مبارزات روزمره کـار علیـه سـرمایه را اعـتال بخشـد عمـل             و  نیستند  

که آن را جزء الزامـات مبـارزه        ی غیرپرولتری نیستم بل   هااصالً درصدد نفی نقد نگرش    . کنندنمی

 شـروع   ه این نقدها از مسایل جاری مبارزۀ طبقه کارگر        دانم، بلکه بر این باورم ک      کارگر می  طبقۀ

ها  آنچه باید مورد نقد قرار گیرد رویکرد آن       . دنگیرها مورد خطاب قرار می    بیشتر گروه . شودنمی

هـای  که نقد به یـک نیـروی مـادی علیـه گـرایش            جاست  میناتفاقاً ه . در جنبش کارگری است   

   بـاقی    نقـدها صـرفاً در سـطح محافـل         ها و در غیر این صورت بحث    . شودغیرکارگری تبدیل می  

که کارگران با مسایل دیگری درگیرند  در حالی. ماند و فقط در میان گروه ها مطرح می شود       می

بـارور   به زبان دیگر یکـی شـوند و یکـدیگر را              این فاصله کم شود،    بایستی این باشد که   و هدف   

 . کنند



بررسی قانون کار و شوراهای اسالمی برای بدنه کارگری که در فعال شدن توده کـارگری در                 

، خود یـک     رویاروی کارگران نقش مهمی دارد     دستمزد و دیگر مسایل   پایین بودن   مبارزات علیه   

 از سـوی    ؛ و یه سـرمایه و کـارمزدی     آموزشی است برای متشکل شدن کارگران عل      جدی  موضوع  

 به تصویر کشید  را به طور عینی و ملموس       رفرمیستی  های  توان نگرش  در همین راستا می    ،دیگر

 را از    چگونـه کـارگران    ،دنـ کنکه چگونه مبارزات کارگران را در چارچوب سرمایه میخکوب مـی          

ای و  فرقـه (هـا   ف رفرمیسـت  د و در نتیجه نقد سندیکا که از طر        ندارمبارزه با سرمایه برحذر می    

کننـد چـه مضـمون و       به عنوان تنها تشکل کارگری با بوق و کرنا از آن یاد مـی             ) سندیکالیستی

کنند و  سندیکاهای کارگری در آمریکا و اروپا که از چهارچوب سرمایه تخطی می           . دمحتوایی دار 

اخـتالف سـندیکاها در     . شـود هر کارگری که بخواهد از مدار سرمایه عبور کند از کار بیکار مـی             

حقیقت آن است کـه سـندیکاها       . آمریکا در حد اختالف حزب جمهوری و حزب دموکرات است         

در آمریکا و اروپا، حصار و زنجیری شده است بر دست و پای کارگران برای جلوگیری از مبـارزه                   

د را بـه    داری همسو با منـافع خـو      که بتوانند تشکل ضدسرمایه     آن برایکارگران   و علیه سرمایه،   

 . وجود آورند بایستی این حصار را بشکنند

کـارگران و    مایه  فرهنگ کـاذب بـورژوازی بـرای تحمیـق           علیه سر  پای مبارزه کارگران  پا به   

ران پیشرو و مبـارز     بر کارگ . شودداری به خورد کارگران داده می     جلوه دادن دنیای سرمایه   واقعی  

 تولید ارزش اضافی و ارتباط آن با مبارزه         ر مورد های آموزشی د  ها و کتاب   جزوه است که با تهیۀ   

 با زبانی سـاده کـه        سرمایه درگیر هستند،    با کمی حقوق که کارگران در مبارزاتشان با        ،کارگران

نویسـی عامیانـه کـردن مسـایل علمـی          منظور از ساده  . دها قابل فهم باشد، بپردازن    که برای توده  

به گفتـۀ دوسـتی     . ستخص و ملموس موردنظر ا    های مش  با مثال  نیست بلکه بیشتر شرح مطلب    

  علمی گیرند و کار به روش    ترین اصطالحات فنی را یاد می     یز بین کارگران در ضمن کار مشکل      ت

ـ کند آن را یـاد بگیر      می    ایجاب شانآموزند چرا که ضرورت کاری    را به خوبی می    ؛ شـاید یـاد     دن

 .  در پیوند باشدناگرفتنش به نحوی با سیر کردن شکم خود و زن و فرزندش



اگر موضوعات کارگری در ارتباط با زندگی مبارزاتی کارگران باشد و به دور از مسایل انتزاعی         

 . کندنوشته شوند فهم و درک مسایل را برای کارگران آسان می

های گروهی که از نقش تئوری در پیکار اجتمـاعی و            خود نقدی است بر نوشته     این یادداشت 

رانند، اما در واقع از یک بحث نظری صرف فراتـر            سخن می   کارگری ۀ روزمرۀ  علم در مبارز   نقش

 بر این گونـه     . گیردراتیک اجتماعی قرار نمی   روند؛ چرا که تئوری در عالم خیال در محک پ         نمی

  کـارگران  های بیشمار نام گذاشت که هیچگاه گرهی از گره      » ناب «تنها می توان نظریۀ   ها  نوشته

 چـون کمـی      مسـائلی   توضـیح  ارگرتشنه مسائل تئوریـک و علمـی در مـورد         کامروز  . گشایدنمی

توان  که می  ، است  و ربط آن ها با دنیای سیاست       حقوق، اضافه کاری اجباری، عدم امنیت شغلی      

 کـارگر نیـاز بـه پیشـروان         اینجاست که طبقـۀ   . ون کار نشده است   عنوان کرد در این حوزه تاکن     

دهند و  که تئوری و پیکار اجتماعی همدیگر را یاری می        ای است   کارگری دارد و این خود عرصه     

 . کنند کارگر همدیگر را پیدا مییا قلب و مغز طبقۀ

 کـارگر   توان گامی در جهت متشکل شدن طبقۀ      مسایل است که می   این قبیل   با پرداختن به    

بـارزه  مدرگیـر   به طور پراکنده و عمـدتاً خودپـوی         کارگران   .که در باال به آن اشاره شد      برداشت  

 بـه طـور متحـد و منسـجم بـه        اندداری نتوانسته تشکل ضدسرمایه به خاطر نداشتن     اما   ،هستند

 . دنمقابله با سرمایه برخیز


