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 توده ای طبقه جنبش قدرتمنديک  بدون وجوداگر چه که   تجربيات جنبش کارگری در جهان و ايران نشان ميدهد

 اين جنبش به مندی پيشروی و قدرت، اما از سوی ديگر هم سوسياليسم با دشواری های جدی مواجه خواهد بود،کارگر

البته ضرورت نظری اين مساله هميشه . سياليست طبقه کارگر مربوط استتقويت و گسترش نفوذ طيف فعالين سو

 اما تجربيات اخير در متن زنده مبارزه طبقاتی بارديگر نشان داد که بهبود وضع معاش و زندگی و شان ،روشن بود

و عيت موقاجتماعی طبقه کارگر در اين نظام و نيز رهايی قطعی از کليت ستم و بردگی نظام سرمايه داری به 

 .چگونگی عملکرد فعالين سوسياليست بستگی دارد

يکی از مهمترين وجوه تجربيات اخير وجود منگنه ای بود که فعالين مستقل جنبش کارگری و به طبع آن فعالين 

داد و از اينرو بخش مهمی از انرژی موجود را که می توانست در خدمت رشد و می سوسياليست را تحت فشار قرار 

ت هيئدر يکسو محافل راست . نبش مستقل کارگری قرار گيرد صرف خنثی نمودن اين فشارها می شدشکوفايی ج

موسسان سنديکاهای کارگری به سردمداری حسين اکبری قرار داشت که با تخطئه سيستماتيک هر بارقه ای از جنبش 

اين جريان با پشت کردن به . ی شودمستقل کارگری تالش می نمود تا همه راهها به خانه کارگر و جناح های رژيم منته

سنديکای کارگران شرکت واحد و مبارزات آنان و پرونده سازی برای رهبرانشان و تخريب فعاليت های فعالين 

سوسياليست و نيز محکوم نکردن ستم های وارده برمحمود صالحی نشان داد که از هيچ تالشی برای تضعيف جنبش 

 ناصر پايدار قرار -وی ديگر، جريان  به اصطاح چپ به سرد مداری محسن حکيمیدر س.  مستقل کارگری ابايی ندارد

لغو کار «و ماسک » ضد سرمايه داری«داشت که يک به يک همان عملکرد های دسته اول را اما تحت پوشش 

کای واحد اينها هم نيز عليه سندي. عليه جنبش مستقل و نوپای کارگری و فعالين سوسياليست آن پيش می بردند» مزدی

 و هر آنچه که آنچه دلشان و مبارزات و رهبران آن و عليه صديق ترين فعالين مستقل و سوسياليست طبقه جنگيدند

اين دو جريان دو روی يک سکه واحد بودند که . خواست را نثار فعالين و رهبران قديمی و جديد جنبش کارگری نمودند

  . مستقل کارگری و فعالين سوسياليست را زير فشار قرار داده بودندبا دو چهره متقاوت و از دو جبهه متمايز جنبش

خوشبختانه امروز هر دو اين جريانات شکست خورده و فشاری را که ايجاد کرده بودند بهمراه منگنه ای که ساخته 

  .دند تضعيف شده و کنار زده شده استبو

در توازن  اکنونييد، اما در اين شکی نيست که اگر چه از اين جنس جريانات بازهم در جنبش کارگری خواهند رو

جنبش  دارند تا بتوانند با برپايی قرار بهتریموقعيت  فعالين سوسياليست در  جنبش کارگری،قوای بين جريانات درون

 به تقويت و گسترش جنبش مستقل کارگری و گرايش ايجاد تشکل های توده ای کارگران در محيط های کار

غير از تمرکز همه جانبه و کامل و  چيزی نيست يتبيشترين بهره برداری از اين موقعطبعا . ازندسوسياليستی آن بپرد
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بالمنازع تمامی امکانات فکری و عملی و مالی  خود بر روی پاسخ دادن به مهمترين و حياتی ترين نياز طبقه کارگر 

حين حرکت درار ضروری است که همزمان وبنابراين بسي. محيط های کارجاد تشکل های توده ای کارگران دريعنی اي

نقشه مند بسمت ايجاد اين تشکل ها، به رفع آن موانع ذهنی که هنوز اجازه نمی دهند تا همه توان و امکانات ما برای 

شناسايی و نقد منظم اين موانع ذهنی مهم اند چرا که همه تجربيات . تمرکز براين نياز حياتی  به فعل درآيند تالش نمود

جاد تشکل های توده ای  که يک گسست کامل از سنت سوسياليستی طبقه کارگر، يعنی سنت ايکنونی نشان می دهندتا

اين  و  شده به گرايش سوسياليستی جنبش کارگری تحميل  روتين سوسياليستها،به عنوان امرمحيط های کارکارگران در

 ايفای نقش طبقاتی و تاريخی گرايش سوسياليستی جنبش دقيقا به همين دليل . استگسست به ضعف اساسی آن بدل گشته

  .  و عجين شدن مجدد با آن می باشد خودکارگری ايران در گرو بازگشت کامل آن به سنت سوسياليستی و طبقاتی

 عين حالنگاه می کنيم که در، »ارتباط با بدنه کارگری«، يعنی ايده اين موانع ذهنی  جاریاينجا ابتدا به يکی ازدر

تاريخی سپس ضمن بررسی مختصرسير. می باشداز آن سنت سوسياليستی نيز فعالين سوسياليست نشانه تداوم گسست 

ضرورت بازگشت به سنت سوسياليستی ايجاد تشکل های توده ای کارگران درمحيط های  بر،اين گسست و داليل آن

جريانات روری است که پايين تر به برخی ازنکته ضتاکيد بر اين ورود به اين بحث ابتدا پيش از. کار تاکيد می شود

ارزيابی همه جانبه اين جريانات و يا نقد آن ازهدف اما . خواهد شدچپ تا آنجا که به بحث حاضر مربوط است اشاره 

  .حال نيست  و گذشتهزات و فعاليت های ارزنده آنها دروتخطئه مبار

  »ارتباط با بدنه کارگری«در باره 
. »ايجاد ارتباط با بدنه کارگری«باحثات فعالين کارگری گاها به تاکيدی بر می خوريم مبنی بر ضرورت در جريان م

تاکيد فوق از طرف برخی از فعالين کارگری به عنوان ضعف اساسی جنبش ما در مقطع کنونی و رفع آنهم به مثابه 

د که مهمترين ضعف نحالی انجام می شوقابل توجه است که اين تاکيد ها در . مهتمرين چالش جنبش طرح می شود

جنبش کارگری فقدان تشکل های مستقل و توده ای کارگران در محيطهای کار  و همچنين کم توجهی فعالين 

برای ايجاد اين تشکل ها متمرکزونبود تالش نقشه مندنيزومحيطهای کاردرسوسياليست به سازماندهی توده ای کارگران 

  . می باشد

هرچه که هست اما به معنای » ايجاد ارتباط با بدنه کارگری«ايده  از ابتدا روشن است که معنا و مضمون بنابراين

با همين فرمولبندی می بايست  چرا که در غير اينصورت نيست،» ده ای کارگران در محيط کارايجاد تشکل های تو«

ه هنگامی بيشتر اهميت پيدا می کند که  می مسال. بيان می شد که هم معضل واقعی جنبش است و هم فرمولی آشناست

ايجاد تشکل توده ای «گاها تاکيدات خود را درمقابل تاکيد بر » ايجاد ارتباط با بدنه کارگری«بينيم که بيان کنندگان 

طرح می کنند و حتی بعضا به سنديکای واحد که از دل يک جنبش توده ای سر بر کشيد بابت » کارگران در محيط کار

ارتباط با بدنه «از اينرو به نظر می آيد که نزد اين دسته از فعالين مساله . انتقاد می شود» رتباط با بدنه کارگریا«عدم 

چيزی بمراتب فراتر و عميق تر و احتماال راديکال تر از ايجاد تشکل توده ای کارگران در محيط های کار » کارگری

خود به مانعی » ارتباط با بدنه کارگری«ايده ايجاد    تاکيد بر  ت که اس دومی براولیدقيقا به دليل همين برتری . است

  .ذهنی در برابر حرکت بسمت ايجاد تشکل های محيط کار تبديل می شود

و اينکه چرا نادرست است خواهيم پرداخت اما اينجا طرح نکته ای به » ارتباط با بدنه کارگری«پايين تر به معنای ايده 
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طی سالهای اخير در بين فعالين سوسياليست شاهد طرح ايده هايی بوده ايم که هر يک به . می کندادامه اين  بحث کمک 

نوعی ما را از پرداختن ساده و طبيعی و بی اما و اگر  و سرراست به امر ايجاد تشکل های توده ای درمحيط کار باز 

تشکل بر مبنای «اگر از ايده های .  نموده استداشته و ايجاد اين تشکلها را منظما به حاشيه رانده و تعليق به محال

مجمع عموی موثرترين راه «، »سنديکای طبقاتی«، »شورا آری، سنديکا نه«، »تشکل ستيز طبقاتی«، »استراتژی

، »تشکل کارگری برای آزاديهای دمکراتيک«، »تشکل ضد سرمايه داری«، »برپايی کميته اعتصاب«، »تشکل يابی

تشکل «بگذريم؛ اما ايده » تشکل فراگير طبقه کارگر«، » طبقاتی-تشکل توده ای «، »انهايجاد کميته های کارخ«

که برای برخی با پسوند و برای برخی ديگر بدون پسوند ضد سرمايه داری طرح بود » فراگير و سراسری کارگران

  .بيشترين اغتشاش فکری را ايجاد نمود

 اينطور به نظر می آمد که چون قرار است اين تشکل  از سطح »تشکل فراگير و سراسری کارگران«برای مدافعان 

تقسيمات صنفی و منطقه ای فراتر رفته و کارگران را در سطح سراسری متشکل کند بمراتب مهمتر و با ارزش تر و 

يجاد به اينترتيب با برتری ارزشی و مبارزاتی که اين تشکل به خود اختصاص می داد عمال امر ا. راديکال تر می باشد

 در حالی که اگر تشکل .پرده می شدتشکلهای توده ای کارگران در محيطهای کار به حاشيه رانده و بفراموشی س

 باشد و در آنجا پايه و ريشه نداشته و فاقد نماينده گی حقوقی ويا نفوذ استهبرنخ فراگير و سراسری  از محيطهای کار

 نبوده و فاقد قدرت بسيج و تاثير گذاری بر مبارزات کارگری معنوی در محيطهای کار باشد، چنين تشکلی توده ای

چنين تشکلی نه از طرف توده کارگران به عنوان ابزار مبارزاتی موثر و قابل اتکا مورد توجه قرار ميگيرد؛ و . است

آنان به نه از طرف کارفرمايان و دولت به عنوان تشکلی با نفوذ در بين کارگران و به عنوان نيروی رهبری کننده 

بنابراين واضح است چنين تشکلی در تغيير توازن قوا به نفع طبقه کارگر بی تاثير  و خنثی خواهد .  حساب خواهد آمد

نتيجه ای که حاصل شده اينکه اوال  علی » تشکل فراگير و سراسری«امروز پس از سه سال تالش برای ايجاد . بود

 و تغيير و تحوالت دايمی که تشکالت خارج نشدايجاد ين تشکيالتی رغم همه تالش های پر مخاطره و شبانه روزی چن

توان و انرژی که می بايست در جهت ايجاد تشکلهای آن  ثانيا همه .از محيط  از سر می گذرانند بيانگر همين امر است

  . محيط کار متمرکز می شد به سمت بی حاصلی منحرف شد

سبت به ايده هايی که به نحوی از انحا ايجاد تشکلهای محيط کار را کم رنگ اين تجربه پر هزينه نشان می دهد که بايد ن

 بويژه اينکه در بين فعالين سوسياليست .مورد نقد و بررسی قرار دهيمآنها را د حساس بوده و نکرده و به سايه می افکن

بر سر راه ايجاد جود موجنبش کارگری ايران اين تمايل و گرايش قوی مشاهده می شود که در مواجه با مشکالت 

تشکالت توده ای کارگران در محيطهای کار، جهت فعاليت خود را به سمت خارج از محيط های کار و پرداختن به 

در حقيقت ما در مواجه با اين مشکالت که نيازمند شناخت و تحقيق .  در آنجا تغيير می دهنديت هالفعااز مجموعه ای 

ت يافتن به طرح همچنين به جای بحث و جدل وهمفکری برای دسو شان هستند، و بررسی و  يافتن راه حل برای رفع

تالش برای ايجاد ، کل صورت مساله را حذف نموده وبه جای متعدد وعميقبراين مشکالت  فايق آمدن  بمنظورو نقشه

و  کار حيطخارج از مدر را  ان معترض و فعالين کارگری کارگراع تشکالت در برگيرنده وتشکالت محيط کار، ان

تشکل های توده ای در موانع عملی ايجاد مواجه با و مشاهده برای ما  در واقع .ايجاد می کنيممبارزات جاری آن 

 برعکس توجيه  پيگيرتربرای رفع آنهاعمل نکرده بلکهمحيطهای کار به عنوان محرکی برای شناخت وتالش بيشتر و
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  .   فعاليت در خارج از محيط کار می شوندکننده

ايجاد «، اگر چه نه به اندازه موارد قبلی، اما بهر حال می تواند جانشين امر »ايجاد ارتباط با بدنه کارگری«يده ا

  .شود» تشکلهای توده ای کارگران در محيطهای کار

 اول معادل در وهلهکه ايجاد ارتباط با آن از طرف برخی فعالين مورد تاکيد قرار می گيرد » بدنه کارگری«مفهوم 

فعالين  به اين اما چرا از طرف . است» توده های کارگر«مان مفهوم  آشنا و مرسوم  در ادبيات سوسياليستی يعنی ه

 احتماال اين موضوع سهوا وارد ادبيات سوسياليستی استفاده می شود؟» بدنه« از عبارت »توده ها«جای عبارت 

گر ساخته ايدئولوژی سازان مجاز در ايران است تا با مانند بسياری از مفاهيم دي» بدنه«مفهوم .  کارگری شده است

در » بدنه«عبارت . بازسازی مفاهيم اجتماعی و مبارزاتی تا حد ممکن بار اعتراضی و مبارزاتی آنها را خنثی کنند

در سنت سوسياليستی آنجا که .  دقيقا از همين خصلت مبارزاتی و اعتراضی تهی شده است» توده ها«مقايسه با عبارت 

نيرو و قدرت تعداد و نشانه ) »توده های کارگر«يعنی (در رابطه با طبقه کارگر بکار برده می شود » توده ها«عبارت 

توده  «،در اين سنت. مبارزاتی طبقه کارگر و فاعل مبارزه طبقاتی و اعمال کننده ارده جمعی و طبقاتی کارگران است

 خود، و نه صغير و مورد لطف ديگران که تصميم گيرنده و نه سياهی لشکر بلکه همه کاره مبارزه» های کارگر

در سنت سوسياليستی را می » توده های کارگر«اهميت و وزن و جايگاه . باالترين مرجع قدرت و راهبر خود هستند

 توان در مجامع عمومی  کارگری ديد که همه تشکالت توده ای از شورا تا سنديکا و اتحاديه می بايد بر پايه آن بنا

  .است» توده های کارگر«در مجمع عمومی تشکيالت کارگری همه قدرت از آن . شوند

از هر گونه خصلت اعتراضی و مبارزاتی تهی و » بدنه کارگری«اما مفهوم » توده های کارگر«در مقايسه با مفهوم 

انسان نقش » بدنه«ل و يا اتومبي» بدنه«مانند ديگر موارد استعمال آن مثل » بدنه«در اينجا عبارت . خنثی شده است

در اتومبيل، موتور و چرخ . در همه جا آويزان و وابسته به چيز ديگری است» بدنه«. اصلی وتعيين کننده و فعال ندارد

به . »بدنه«و فرمان؛ و در انسان هم مغز و چشم وگوش و زبان نقش محرک و راهبر و هدايت کننده دارند و نه 

الترين مرجع تصميم گيری به موجودی خنثی و موقعييت فاعل مبارزه طبقاتی و بااز » توده های کارگری«اينترتيب 

واضح . صغير و سياهی لشکر تبديل می شود که بايد برايش فکری کرد و کاری کرد ودستش را گرفت و يا نجاتش داد

رزاتی فی لحال موجود است در اين رويکرد ديگر جايی برای سازماندهی توده ای کارگران و تقويت اراده و عمل مبا

 .آنان باقی نمی ماند

است، در اين صورت آيا ما » توده های کارگر«همان » بدنه کارگری«پرسيدنی است که اگر منظور بيان کنندگان از 

جنبش های اجتماعی از طريق مفاهيمی که می سازند و . مته به خشخاش نمی گذاريم؟ به نظر من پاسخ منفی است

کنند قادر می شوند تا ادراکات و نگرش ويژه خود به جهان و نقد و نظرات اثباتی شان را بيان  یادبياتی که توليد م

از . قل کنندکرده و از اين طريق آگاهی مطلوب در باره آمال و اهداف خود را به بخش های ديگر جنبش مربوطه منت

با مفاهيم و ادبيات جنبش سوسياليستی  مفاهيم و ادبيات جنبش های بورژوايی و غيرکارگری  اينروست که آميختگی

به عنوان مثال ما به کارگر فعال در مبارزات کارگری می گوييم . طبقه کارگربه تضعيف جنبش ما منجر می شود

» جنبش کارگری« به  و يا اينکه آنها همچنين»مقام کارگری«، اما خانه کارگريهای رژيم می گويند »فعال کارگری«

توسط  ما  » جامعه کارگری«و » مقام کارگری«به همان ترتيب که کاربرد مفهوم .  »یجامعه کارگر«می گويند 
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 مورد کاربرد مفاهيم غير مرزمان را با خانه کارگر مخدوش کرده و استقالل مان را در ابهام فرو می برد، در

  .نيز اين مساله صدق می کند» بدنه کارگری«سوسياليستی ديگر از جمله مفهوم  

ايجاد «مد نظرباشد، در اينصورت تاکيد بر » توده های کارگر«به معنای همان » بدنه کارگری«ه مفهوم تا آنجا ک

چيزی  جز تاکيد بر همان رويکرد سنتی و مرسوم در تاريخ چپ راديکال و انقالبی ايران از » ارتباط با بدنه کارگری

رويکرد پيوند در .  به معنی پيوند با کارگران نيستو در اين مورد» پيوند با تودها« به اينسو، يعنی رويکرد ۴٠دهه 

به «، »يکی شدن با توده ها«، »رفتن به ميان خلق«طول اين دوره بلند تاريخی منظما به اشکال متنوعی از قبيل 

و آخرين نمونه آن » اجتماعی نمودن کمونيسم« ، »کارگری نمودن کمونيسم«، »کارگری شدن«، »کارگران جذب شدن

که در دوره همه اين اشکال رويکرد پيوند، مستقل از وزن متفاوتی . باز توليد شد» اد ارتباط با بدنه کارگریايج«همين 

 داشتند، فرمولهايی بودند که هر يک در زمان خود عمال جايگزين امر حياتی سازماندهی توده ای کارگران در خود

بدنه «و کمونيستی و يا پيشرو کارگری می خواهد با برای کسی که به عنوان فعال سوسياليستی . محيطهای کار شدند

 همانا تالش موثر و اصولی و ارزاتی  پايدار برقرار کند، راه عملی مب-يا توده های کارگر رابطه سياسی » کارگری

چرا که اين تشکل نياز حياتی و غير قابل جايگزينی . برای ايجاد تشکل های توده ای کارگران در محيط های کار است

کمک رسانی به ايجاد اين تشکل پاسخ به اين نياز و ار وزندگی  ومبارزه توده های کارگر است، و ما با تالش برای ک

طبيعی  و ارگانيک با توده های کارگر در متن يک مبارزه جاری و سرنوشت سازدست ها به آنچنان  ارتباط زنده  و 

بايد به اين توجه داشت . ن قادر به از بين بردن آن نيستمی يابيم که هيچ  چيز شايد جز يک  سرکوب سياسی سهمگي

. که  عمال هم بدون اين راه، مطلقا از هيچ طريق ديگری نمی توان با توده های کارگر چنين ارتباطی را برقرار نمود

 در جنبش اينرا تجربه کل چپ راديکال ايران بثبوت رساند که طی چهل سال گذشته باالخره نتوانست به حداقلی از نفوذ

ازاين رو بود که همه اشکال رويکرد پيوند ناموفق و بی نتيجه شدند و شکاف ناموجه  و . توده ای کارگری دست يابد

 بنابراين، فعالين سوسياليست طبقه .غير ضروری بين فعالين سوسياليست و توده های کارگر همچنان موجود است

رسالتی که آنها بردوش . »ايجاد ارتباط با بدنه کارگری« و نه نيازمند ی کارگرند» پيوند با توده ها«کارگر نه نيازمند 

توده ای دارند، تا آنجا که به جنبش توده ای طبقه کارگر مربوط می شود، عبارت است از تالش برای ايجاد تشکلهای 

م کارگری شدن ها و پس از آنست که هم پيوند ها و نفوذ ها و ارتباط ها و هبهمراه و  و کارگران در محيط های کار

  .اجتماعی شدن ها و غيره بدنبال خواهد آمد

  سير تاريخی يک گسست
به جای پرداختن بی واسطه و ) از دهه چهل به اينسو(فعالين کارگری متاثر از چپ راديکال و انقالبی در همه اين سالها

بال به عمل درآوردن اين اشکال متنوع  طبيعی به سازماندهی توده ای کارگران در محيط های کار، در مقاطع مختلف دن

به اين ترتيب رويکرد پيوند با همه . رويکرد پيوند بودند که ظاهرا همه آرمانخواهی آنان را با خود حمل می کرد

می دانيم که فعالين کارگری سوسياليست با همه آگاهی . اشکال متنوع اش جانشين امر سازماندهی توده ای کارگران شد

ش سياسی و انرژی مبارزاتی و از خودگذشتگی طبقاتی شان يک منبع انرژی و نيروی مبارزاتی مهم و طبقاتی و دان

اين فعالين و نيروی  آنان  می بايد دربست و تماما در خدمت . غير قابل جايگزينی برای جنبش طبقه کارگراند

سازماندهی خود، نيروی عظيم و زيرو روکننده سازمانيابی توده های ميليونی کارگران قرار گيرند تا اين طبقه بتواند با 
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اما همه ما به دنبال اشکال متنوع پيوند رفتيم که علی رغم . متمرکز کندطبقه سرمايه دار اش را گرده آورده و عليه 

 همه جانفشانی ها و از خود گذشتن ها و عمر گذاشتن ها، تا آنجا که به امر سازماندهی توده ای برميگردد، هيچ نتيجه و

آنچه در اين سالها در رابطه بين فعالين . اتکايی برای جنبش طبقاتی ما به همراه نداشتقابل ثمره قابل اهميت و 

کارگری سوسياليست و جنبش کارگری رخ داد يک جابجايی تعيين کننده در سنت های مبارزاتی و گسست کامل از 

، با شکل گيری حزب کمونيست ١٣١٠ تا ١٣٠٠ اگر در فاصله سالهای. سنت های سوسياليستی جنبش کارگری بود

ايران بی درنگ اولين موج سازمانيابی توده ای کارگران مستقيما توسط فعالين کارگری سوسياليست برپا می شود؛ و 

فورا موج دوم  ) رفرميست و انقالبی(، با پيدايش احزاب و جريانات چپ ١٣٣٢-١٣٢٠اگر در فاصله سالهای 

 به اينسو که چپ ۴٠ارگران باز توسط فعالين کارگری سوسياليست آغاز می شود؛ اما از دهه سازمانيابی توده ای ک

دستور خارج شد و جای آنرا وده ای کارگران  کال از راديکال دست باال پيدا کرد، برخالف دو دوره قبل، سازمانيابی ت

طبقاتی رويکرد پايين تر به محتوی .  بودکارگر ه از سنت های مبارزاتی طبقات غيراشکالی از رويکرد پيوند گرفت  ک

  .م، اما ابتدا اشاره ای کوتاه به پيشينه تاريخی آن خالی از فايده نيستپيوند اشاره می کني

اين جريان که در تقابل با سياست های . رويکرد پيوند در چپ ايران پس از دهه چهل با پيدايش جريان چريکی آغاز شد

 شد به سياست های راديکال و انقالبی ای که بر دو پايه مبارزه مسلحانه با رژيم و راست و مخرب حزب توده متولد

اگر چه جريان چريکی از جمله نامربوط ترين . رفتن به ميان خلق و پيوند خوردن با توده ها متکی بود تاکيد داشت

ست و بر فعالين کارگری تاثير بخش چپ راديکال به مبارزه کارگری بود، اما  تا همان حدی که خود را مربوط می دان

برای آزادی پرولتاريا « مبارزه مسلحانه : داشت، اساسا جنبش کارگری را قابل سازماندهی نمی دانست و  معتقد بود که

از چنگ فرهنگ اختناق، پيراستن مغز های آن از انديشه های خرده بورژوايی و تجهيز آن به سالح ايدئولوژی، و از 

چنين افکاری ). پويان، ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا.ا( »درتی مردم ضروری است توهم بی قبين بردن

به عنوان نمونه بايد .  يافت که مبارزات کارگری مسير مستقل خود را طی می کردالی در بين چپ راديکال رواجدر ح

 راهپيمايی خود بسمت تهران به از مبارزه قهرمانانه کارگران جهان چيپ کرج در همان دوره ياد کرد که در مسير

 .درگيری خونين با نيرو های نظامی کشيده شد

اگر چه ظهور اين . با پيدايش جريان چريکی چپ در ايران، راديکاليسم و مشی انقالبی و آرمانخواهی مجدا احيا شد

رد بزرگی برای کل جريان در تقابل با مشی راست و اپورتونيستی و اضمحالل آرمانخواهی توسط حزب توده، دستاو

 ايران بود و آنرا از خطر انحطاط توسط حزب توده نجات داد، اما در همان  در و کارگریجنبش چپ و سوسياليستی

نوپا کامال جدا  و خارج از مبارزه » راديکاليسم«اين مشکل جديد اين بود که . حال مشکل جديدی را هم بوجود آورد

 برتر و  از ابتدا خود راری طرح می شد و از لحاظ ارزش گذاری سياسیکارگری و در ورا و بر فراز جنبش کارگ

در اين ارَزش گذاری، . برتری طلب بودپرادعا و راديکاليسمی از اين منظر و داد قرار می مبارزه کارگری باالتر از 

ی ستوده می شد، و مقاومت چريک فدايی در زندان به عنوان مظهر و سمبل قهرمانی تا ابعادی ماورای انسانی و آسمان

اينجا ما به محتوی سياسی و طبقاتی اين . در همان حال قهرمانی پرولتر جهان چيت به هيچ انگاشته می شد

 رويکرد آن نسبت به  بلکه به کاری نداشتهکه نشان آشکار خود پسندی خرده بورژوايی را برخود دارد » راديکاليسم«

آزادی « از زند ياد امير پرويز پويان که رسالت جريان چريکی را در گفته نقل شده .متاکيد داري جنبش کارگری
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و يا » از انديشه های خرده بورژايی) کارگران(پيراستن مغز های آنان «و يا » پرولتاريا از چنگ فرهنگ اختناق

رخوردی تحقير کننده به جنبش ومبارزه کارگری و ب تبيين می کند شاهد برخوردی »تجهيز آنان به سالح ايدئولوژی«

مبارزات و تالشهای اين طبقه برای تغيير  و ناديده انگاشتن نسبت به طبقه کارگر   از بااليک و در عين حالرمانت

اين مقطع به بعد، راديکاليسم،  از . ديدگاهی که طبقه کارگر را بهيچ می نگارد تا به عنوان ناجی آن ظاهر شود .هستيم

 و ری پيدا کردو حيات و سرنوشتی متمايز و مستقل از جنبش کارگدر جنبش چپ و سوسياليستی ايران، هستی 

چپ تا آنجا پيش می رود که ديگر حتی قادر و مايل » راديکاليسم«استقالل وبرتری .  گرفتموقعيتی برتر از آن بخود

گونه ناديده آن اگر در دهه پنجاه مبارزه کارگران جهان چيت کرج. به ديدن راديکاليسم طبقاتی مبارزات کارگری نيست

مبارزه قهرمانانه سنديکای کارگران شرکت واحد با خصومت آن هم از پس سه دهه بيش از می شود، و کتمان انگاشته 

از » راديکاليسم«اگر تاريخ نويسی اين . اما و اگر مواجه می شود و بايکوت و بی اعتنايی و سپس حمايت دير و پر

ی به عنوان قهرمانان د جهان چيت و يا نشانی از آنها حتقتل رسيده در نبردهه پنجاه هيچ نام و يادی از کارگران به 

گمنام در خود ندارد، اما در همان حال اسامی جزنی و پويان و احمد زاده و غيره را جاودانی می کند؛ امروز هم 

ن برای آزادی وی دفاع از منصور اسانلو اسير ارتجاع اسالمی و کمپي»  گرايش چپ و راديکال«شاهديم که در لوای 

  .  به طاق نسيان کوبيده می شود

اگر چه جريان چريکی بسرعت توسط ديگر جريانات چپ راديکال نقد شد و به گذشته تعلق پيداکرد، اما مشکلی را که 

، در اشکال متنوع  و ادعای برتری آن نسبت به اين جنبشکارگریجنبش  از  چپبنا گذاشت، يعنی استقالل راديکاليسم

با اين تفاوت که امروز از آن رمانتيسم انقالبی کامال خالی است و به جای  .رد پيوند تا همين امروز ادامه داردرويک

مسئله ای که توسط همه نحله های چپ راديکال . خانه های تيمی در اتاقهای اينترنتی ثقل فعاليت خود را قرار داده است

ا جنبش کارگری و رسيدن آن به سطح راديکاليسم مورد انتظار طرح می شد و هنوز هم می شود عبارت است از ارتق

.  و به ميدان کشيدن راديکاليسم طبقاتی آناين نحله ها، و نه ارتقا و تکامل واقعی جنبش کارگری برای به فعل درآوردن

جتماعی تبديل شد و هم وزن ديگر جنبش های برحق ا اين چپ »راديکاليسم « جنبش کارگری به تابعی ازاين بنابر

به . »راديکاليسم«نظير زنان و جوانان و خلق های تحت ستم وغيره قرار گرفت تا اهرمی باشد برای تقويت آن 

که از سنت های ديرينه و آشنای جنبش سوسياليستی (اينترتيب امر سازمانيابی توده ای کارگران در محيط های کار 

عيت خود را از دست داد و فعال کارگری و سوسياليستی که تماما موضو) طبقه کارگر در جهان و در خود ايران بود

  .به ديده تحقير می نگريستبا بی ميلی و متاثر از اين نگرش بود به اين نوع سازماندهی و فعاليت برای آن 

» مبارزه جدا از توده ها«به نقد مشی چريکی و مبارزه مسلحانه و » خط سه «در دهه پنجاه، جريان موسوم به 

و » کار سياسی درون کارگران« در اين جدال نظری چندين محفل و گروه مارکسيستی بوجود آمدند که به .پرداخت

فعالين و محافل خط سه به درون کارخانجات و مراکز . تاکيد می کردند» کارگری شدن«و يا » پيوند با طبقه کارگر«

از درون همين فعاليت ها، طيفی . ار می کردندکارگری می رفتند وضمن ايجاد ارتباط مستقيم با کارگران روی آنها ک

 و ۵٧از فعالين کارگری چپ وسوسياليست بوجود آمد که از دست اندرکاران کميته های اعتصاب در آستانه انقالب 

آنچه که اساسا جهتگيری و نگرش محافل خط سه را در مورد کار در . بعدا از فعالين جنبش شورايی طبقه کارگر بودند

يعنی همان سنت سوسياليستی (ی تبيين می کرد به هيچوجه سازماندهی توده ای کارگران در محيط کار جنبش کارگر
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نزد خط سه مساله اساسی ايجاد پايه توده ای برای همان . نبود) دوران حزب کمونيست ايران و بعدا دهه بيست

اين جريان . بود و نه بميدان آوردن راديکاليسم طبقاتی کارگران) ند مارکسيستی و طبقاتی تر شدههر چ(راديکاليسم 

متمرکز ) چه بصورت فردی و چه در قالب محافل کارگری(همه تالش خود را بر آموزش کمونيسم به کارگران مستعد 

در جريان اين .  جاری شان نداشتکرده بود و کمترين توجهی به سازماندهی توده ای کارگران  در متن مبارزات

در . پروسه آموزشی، کارگران مستعد کمونيست می شدند و به آگاهی طبقاتی و سياسی شگفت انگيزی  دست می يافتند

و محافل آموزشی بسيار پر بار و پر رونق آندوره، نسخه های ممنوعه جلد يک کاپيتال و مانيفست و چه بايد کرد 

مانيفست کمونيست بايد روی «دست بدست می گشتند و اين جمله معرف لنين که وس وظايف سوسيال دمکراتهای ر

کارگرانی که کمونيست می شدند در حلقه بعدی روی کارگران مستعد . همه جا حضور داشت» ميز هر کارگری باشد

می آمد که چنين بنظر . ديگر کار می کردند و به اينطريق طيف کارگران کمونيست به لحاظ کمی گسترش می يافت

به . در حد معينی  به انقالب منجر خواهد شد) البته بعدا تحت رهبری حزب(گسترش کمی طيف کارگران کمونيست 

بيان ديگر، اگر راديکالسم جريان چريکی  را قدرت آتش اسلحه به سرانجام می رساند، راديکالسم خط سه را قرار بود 

غافل از اينکه اين کارگران کمونيست فاقد نفوذ توده ای الزم و . دکه گسترش کمی کارگران کمونيست بسرانجام برسان

تناقض عميق در اين بود که همان کارگران کمونيست شده  .بودند و امکان رهبری عملی کارگران قدرت بسيج توده ای

. می شدندنسبت به مبارزات جاری محيط کار خودشان و سازماندهی توده ای کارگران در آنجا بی توجه و بی تفاوت 

گويی با کسب آگاهی کمونيستی، ديگر مبارزه ارجح و برتر و بهتر و راديکال و کمونيستی تماما در جايی خارج از 

بر خالف دوره های قبل تر جنبش سوسياليستی طبقه کارگر که کسب . مبارزات جاری و محيط کار پيش می رفت

 پر انرژی و گاها حتی حماسی به عرصه سازماندهی توده آگاهی طبقاتی و کمونيستی  به معنای ورود پرشور وشوق و

ای کارگران بود ودر دل چنين تالش های دوران سازی شاهد سازماندهی حزبی آنان نيز بوديم؛ اما در اين دوره ديگر 

ونه نه تنها اين، بلکه با قرائتی وار. چنين نبود و سازماندهی کارگران در محيط های کار شور و شوقی برنمی انگيخت

و » اکونوميستی«و غلط از چه بايد کرد لنين حتی مبارزه جاری کارگری و سازماندهی توده ای آنان به عنوان عملی 

نقل شده است . مذموم و مردود می شد»  غيرسوسياليستی«در بين کارگران و نهايتا فعاليتی » آگاهی بورژايی«تقويت

دهه بيست رسم بر اين بود که هر کارگری که کمونيست می شد که در بين کارگران کمونيست فعال در اتحاديه های 

جريان خط سه از اين سنت نيکو برای کمونست . موظف بود که حداقل از پنج کارگر مستعد ديگر کمونيست بسازد

نيز اما بر خالف  کارگران کمونيست فعال در اتحاديه های ده بيست که در همانحال . سازی از کارگران برخوردار بود

به اينسو از اين سنت مبارزاتی چهل فعالين و سازماندهان و رهبران تشکالت توده ای بودند،  کارگران کمونيست دهه 

  .  شده و با آن بيگانه گشتندتکميل کننده دور

 و شکست آن، علی رغم قدرت نمايی طبقه کارگر و عروج جنبش شورايی، معضل نفوذ خيلی کم و تاثير ۵٧با انقالب 

ابتدا اين معضل در . حدود چپ راديکال بر طبقه کارگر و الجرم خصلت غير کارگری بودن آن برجسته شدبسيار م

 های ارزنده ای هم برای ار گرفت که به لحاظ نظری دستاوردسطح اهداف و مسائل برنامه ای مورد بررسی و نقد قر

هداف و افق چپ راديکال، و در مقابل با با نقد ماهيت غير کارگری ا. شت سوسياليستی طبقه کارگر برجا گذاجنبش

ما ديری ا. تبيين برنامه ای منافع طبقه کارگر چنين به نظر می آمد که مشکل غير کارگری بودن چپ بتدريج حل شود
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نپاييد که برای منتقدين مارکسيست آشکار گشت که صرف تبيين برنامه ای منافع طبقه کارگر، در عمل ذره ای بسمت 

پس مشکل در جای ديگری، در نگاه عمومی تر به رابطه کمونيسم .  بين کارگران پيش نخواهند رفتتوده ای شدن در

و طبقه کارگر و در مسايل مربوط به سبک کار کمونيستی جتسجو شد و به پيدايش بحث کارگری نمودن کمونيسم در 

ارگری نبودن سوسياليسم راديکال با ظهور بحث کمونيسم کارگری به نظر می آمد که حلقه مفقود ک. ايران منجر شد

هم در سطح نظری و برنامه ای تثبيت مارکسيسم و منافع طبقه . ديگر همه چيز کامل به نظر می آمد. کشف شده است

اما . کارگر ادعا می شد، وهم در سطح سبک کار و روش های سازمانگرانه نگرش کمونيستی حاصل شده بيان می شد

ی که همه بار و توشه و اجزا سياسی اش کمونيستی و کارگری می نمود و در همه اين طنز تلخ در اين بود که جريان

در دنيای واقعی و مبارزه عينی و جاری طبقاتی، پس از بيش از دو دهه  ها تقريبا بی حريف جلوه می کرد، زمينه

. ای اجتناب ناپذير بودچنين نتيجه . فعاليت، سرسوزنی در جهت کارگری شدن و نفوذ در مبارزات کارگری پيش نرفت

چرا که اين جريان هم در اساس از همان وارونگی نگرش چپ راديکال به مبارزه کارگری برخوردار بود و حامل و 

مساله برای اين . نمايشگر همان گسست چپ راديکال از سنت سوسياليستی دو دوره قبل تر جنبش کارگری ايران بود

کارگری : ان در محيط های کار و سازماندهی حزبی آنان، بلکه عبارت بود ازجريان هم نه سازماندهی توده ای کارگر

به عنوان پديده ای بيرونی و خارج از طبقه و در امتداد و  بيان ديگری از » کمونيسم«دراينجا هم . نمودن کمونيسم

تن کارگران به آن همان  رايکاليسم چپ و در موقعيتی باالتر و برتر ظاهر می شود که قرار است با جذب و پيوس

کمونيسم علم و راه رهايی «اين در حالی بود که از الفبای کمونيسم اينست که . شود» کارگری«تقويت شده و يا 

بنابراين بيش از هرچيز و دراساس، اين علم و راه، علم و راه سازمانيابی توده ای و حزبی کارگران . »پرولتارياست

تی و طبيعی  کارگری است و مال اين طبقه می باشد و فقط می بايد به وظيفه است و به همين معنا کمونيسم بطور ذا

طرح مساله بصورت . طبيعی و داده شده و تعريف شده خود يعنی سازماندهی توده ای و حزبی کارگران عمل کند

د که تالش می وارونگی اين بو. کارگری نمودن کمونيسم از بنياد نادرست وراهی بود برای  عدول از اين وظيفه اصلی

تقويت نمود و الجرم توده ای و شد تا بدون سازمانيابی توده ای کارگران در محيط های کار، کمونيسم مورد نظر را 

چرا که در مبارزه طبقاتی کارگران . چاره ای نبود جز اتکا کردن به روش ها و ابزارها و امکانات طبقات غيرکارگر

يم کمونيسم بمثابه علم و راه رهايی پرولتاريا در ابعاد يک طبقه چندين ميليونی اگر می خواه. را ه ميانبر وجود ندارد

فراگير و توده ای شود مطلقا هيچ راهی نيست جز سازماندهی تشکلهای توده ای کارگران در محيط های کار و 

 .سازماندهی حزبی آنان

ارگری نمودن کمونيسم به يک سرخوردگی  پيشرفت و نتيجه عملی ای در باره کگونه بيش از دودهه بحث بدون هيچ

ترديد به نقش غير قابل جايگزينی طبقه کارگربه . عميق نسبت به طبقه کارگر و نقش طبقاتی و تاريخی آن  انجاميد

عنوان تنها نيروی قادر و مايل به نفی نظام سرمايه داری و نيز کنار گذاشتن ضرورت حضور هژمونی  و رهبری آن 

به اين ترتيب . ير کشيدن ارتجاع اسالمی حاکم در ايران جای اعتقاد اوليه به طبقه کارگر را گرفتدر مبارزه برای بز

اما اجتماعی نمودن کمونيسم به چه . بحث کارگری نمودن کمونيسم جای خود را به بحث اجتماعی نمودن کمونيسم داد

بود، و اگر منظور از اجتماع  نيز همان » تارياعلم و راه رهايی پرول«معنا بود؟ اگر اينجا منظور از کمونيسم  همان 

علم «اکثريت عظيم کارگران و خانواده های آنان بود، آنگاه اجتماعی نمودن کمونيسم معنايی غير از همه گير شدن آن 
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بنابراين کسی که همين معنی را در نظر دارد، هيچ . يت عظيم کارگران نمی داشتدر بين اکثر» راه رهايی پرولتارياو 

راهی ندارد غير از دست بردن به سازماندهی توده ای ميليونها کارگر در محيط های کار و سازماندهی حزبی آنان در 

 . تنها در اين حالت است که کمونيسم بطور واقعی اجتماعی هم می شود.  ابعاد گسترده

کارگری نمودن کمونيسم در  خود پاسخی بود به بی ثمری و سر خوردگی  از تالش برای »کمونيسم اجتماعی«اما 

نيست می بايست راه خود را به جلو » علم وراه رهايی پرولتاريا«که تا اينجا ديديم به معنای » کمونيسم«اين . دوره قبل

د وبايد جايگزينی يفای نقش خود نيست، نبايد منتظر مانمسئله بسادگی اين بود که اگر طبقه کارگر قادر به ا. باز می کرد

اينگونه بود که پس از دودهه تاکيد و اصرار بر طبقه کارگر به عنوان تنها پايه طبقاتی و اجتماعی . تبرای آن ياف

» ما و مردم و جوانان و کارگران و زنان و همه انسانهای آزاده«کمونيسم، دوباره پوپوليسم قديمی سر بلند کرد و پديده 

 ارجاع طبقاتی خود را تغيير می دهد ناچار است افق ی که» کمونيسم«واضح است که . نشست» طبقه کارگر«به جای 

اما هدف اينجا . و اهداف خود را تا به آنجا تعديل و جذاب نمايد تا بتواند اقشار و طبقات غير کارگر را جلب کند

نکته مهم برای ما دنبال کردن همان روند تاريخی گسست کامل از سنت . بررسی تغيير محتوايی اهداف و افقها نيست

با کمونيسم اجتماعی اين نوع  تشکل يابی کارگران . وسياليستی تشکل يابی توده ای کارگران در محيط های کار استس

کامال منتفی شد و مساله تشکل يابی  آنان حداکثر به چيزی هم رديف و هم وزن تشکل يابی ديگر اقشار پوپوليسم 

کمونيسم «نزد  . زنان و همه انسانهای آزاده عليه رژيم ن وسازمانيابی مردم  و جوانان و کارگرا: نوتبديل شد مانند

هيچ اهميت ويژه و برجسته ای نداشت و محدود بود به در محيط های کار  ، تشکل يابی توده ای کارگران »اجتماعی

تشکل يابی کارگران در محيط های کار، اهميت از نقطه نظر . همان اهميت عمومی سازمانيابی در جبهه پوپوليستی

کمونيسم اجتماعی به جريان چريکی نزديک  شد که نزد هر دو طبقه کارگر فاقد توان و امکان الزم برای ايفای نقش 

  .طبقاتی و تاريخی خود می باشد

  علل اين گسست
تا اينجا بطور خالصه به روند تاريخی گسست از سنت سوسياليستی سازماندهی توده ای کارگران در محيط های کار 

 کرديم که طی چهل سال گذشته در چپ راديکال ايران بطور خصلت نمايی توسط جريان چريکی و خط سه و اشاره

باالتر گفتيم که سنت سوسياليستی سازماندهی توده ای کارگران در . کمونيسم کارگری و کمونيسم اجتماعی تکوين يافت

 و ١٣١٠-١٣٠٠ در دوره های ران نيزمحيط های کار در تاريخ جنبش کارگری و سوسياليستی در جهان و دراي

اکنون سوال اينست  با وجود چنين پشتوانه تاريخی ای  . همچنين در دهه بيست از پشتوانه مستحکمی برخوردار است

 چرا اين گسست رخ داد؟ 

 ،يک پاسخ آشنا به اين سوال که توسط جريان کمونيسم کارگری طرح شد اين است که چون اهداف و افق چپ راديکال

اما بی توجهی و بی .  تعلق پيدا کندکارگری نبود در نتيجه به لحاظ اجتماعی هم نمی توانست به چنين سنت عملی ای

در طبقه کارگر و آن فقدان نفوذ   وتشکل يابی  توده ای کارگران در محيط های کاراهميتی خود اين جريان به امر 

) مدعی برخورداری از اهداف و افق کمونيستی وکارگری بودکه (اين عدم تعلق اش به اين سنت سوسياليستی، بنابر

چيز در مورد خود هر مساله بود آنگاه می بايد پيش از به  درست یاگر اين پاسخ. نادرستی پاسخ فوق را نشان می دهد

نجا موارد تاريخی زيادی هست که نادرستی اين پاسخ را نشان می دهند و در اي. کمونيسم کارگری به اثبات می رسيد
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اولين مورد در ايران و مثال دو گانه حزب توده و حزب کمونيست ايران در اوايل . صرفا به دو مورد اشاره می کنيم

می دانيم که حزب توده در دهه بيست نقش موثری در پيدايش اتحاديه های کارگری و سپس شکل . قرن حاضر است

برای توسعه و « که توده رسما خود را حزبی رفرميستزب و همچنين می دانيم که ح. گيری شورای متحده ايفا کرد

با . می دانست» همه اقشار ملت«تعريف می نمود و ازلحاظ اجتماعی هم خود را متعلق به » آبادانی کشورتالش می کند

د اين وجود، همه اينها مانع از آن نبود تا آنجا که رنگی از سوسياليسم به آن خورده بود بتواند نقش موثری در ايجا

نقطه مقابل مثال حزب توده، حزب . تشکل های توده ای کا رگری در يکی از دوره های تاريخی مهم ايران ايفاکند

کمونيست دوران سلطان زاده است که به لحاظ هدف و افق و پايگاه اجتماعی، سوسياليستی و انقالبی  بود و در بستر 

به ايجاد تشکل های توده ای کارگری در يک دوره تاريخی هم اين جهانی بلشويسم بود و به طبقه کارگر تکيه داشت و 

معموال در برابر اين مثال دوگانه تاريخی در ايران چنين استدالل می شود که اينها مربوط به دو دوره . همت گذاشت

نرا فضای باز سياسی هستند و چپ راديکال دهه چهل به اينسو در دل دو ديکتاتوری فعاليت می کرد و محدوديتها آ

در مقابل اين استدالل می توان به مورد افريقای جنوبی در دوران آپارتايد اشاره داشت که يکی از خشن . برخود داشت

در دل همان .   ميالدی را نمايندگی می کرد٨٠  و ٧٠  و ۶٠ترين و وحشيانه ترين ديکتاتوری های دهه های

يه دزمنده ترين جنبش های کارگری جهان توسط صدها اتحاديکتاتوری خونبار يکی از بزرگترين و راديکال ترين و ر

نکته بسيار مهم . را بزير کشيدميليتانت سربلند کرد که ستون فقرات مبارزه عليه رژيم فاشيستی آپارتايد بود که نهايتا آن

ديه در اين بحث اينست که حزب کمونيست افريقای جنوبی نقش مهم و بسزايی در شکل گيری و رشد و هدايت اتحا

از ) اگر چه با حزب توده ايران بسيار متفاوت بود(کارگری آندوره در افريقای جنوبی ايفا کرد، حزب کمونيستی که 

 .قضا از طرفداران شوروی سابق بود

موارد ومثالهايی که ذکر شد نشان می دهند که علت گسست چپ راديکال ايران از سنت سوسياليستی ايجاد تشکل های 

مثالهای فراوانی . ط های کاردرنادرستی برداشت ها و تبيين های محتوايی اهداف و افق هايش نبودتوده ای در محي

موجود است که بسادگی نشان می دهند که تعداد بيشماری ازجريانات چپ با هر درجه ای از عمق و دقت و سالمت و 

ارزه طبقاتی نقش مهمی را در پيدايش صحت فکری و سياسی در باره افق و اهداف و مسايل مربوط به سوسياليسم و مب

همه جريانات  .تشکل های توده ای کارگران در سراسر جهان داشته  و در بسياری موارد سرمنشا اين تشکالت بوده اند

حامل و دربردارنده نوعی از راديکاليسم ) مستقل از تبيين هايی که هر کدام در باره خود ميدهند(چپ راديکال ايران 

 و زحمتکشان هستند که اساسا وجودش به نفع طبقه کارگر بوده و هميشه هم گانستمديدترقيخواه و مدافع آزاديخواه و 

با همين درجه از راديکاليسم می توانست و کامال هم ممکن بود، مثل همه موارد تاريخی ديگر، هم اين چپ . خواهد بود

ته با يدايش يک جنبش کارگری قدرتمند داش و پنقش مهمی در ايجاد تشکل های توده ای کارگری در محيط های کار

 . اما چنين نشد وعلت آنرا در جای ديگر بايد جستجو کرد. شد

. عوامل چندی به گسست چپ راديکال از سنت سوسياليستی ايجاد تشکل های توده ای در محيط های کار ياری رساند

 سوسياليستی طبقه کارگر که در آن راديکاليسم فعالين فتيم، بر خالف سنت ديرينه جنبشباالتر گاول اينکه همانطور که 

برای به فعل درآوردن و به ميدان کشيدن داشت و قرار  و تکامل واقعی جنبش کارگری  ارتقاسوسياليست در خدمت

با پيدايش جريان چريکی در دهه چهل، راديکاليسم چپ حيات و سرنوشتی مستقل از جنبش  بود، راديکاليسم طبقاتی آن
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خود را  از آن به بعد اين جنبش کارگری بود که می بايد .  برتر نسبت به آن قرار گرفتیری پيدا کرد و در موقعيتکارگ

معنای مستقل خود از اينرو به عنوان اهرمی  برای تقويت راديکاليسم چپ عمل می کرد و  و به سطح آن ارتقا می داد

ر متن چنين رابطه ای ديگر جايی برای ابراز وجود سنت های د. را از دست می داد و به تابعی از آن تبديل می شد

  .خود جنبش کارگری باقی نمی ماند

کمونيسم می زيست که سنتهای پراصالت از علت آن گسست اين بود که چپ راديکال در آن فضای جهانی دومين 

يسم در اروپا تحت سيطره پس از پايان جنگ جهانی دوم، سوسيال. سوسياليستی طبقه کارگر در آن رنگ باخته بود

در کشورهای به اصطالح جهان سوم نيز . قرار گرفتجنبش بورژايی سوسيال دمکراسی و تريديونيونيسم مطيع آن 

جنبش های انقالبی رهايی بخش ملی و ضد امپرياليستی در قالب های مائويسم و کاستروئيسم و ترتسکيسم و کمونيسم 

چپ راديکال ايران هم متاثر از همين فضای جهانی بود که در آن جنبش . ندروسی ميدان دار مبارزات اجتماعی بود

  .کارگری اساسا نقش پشت جبهه جنبش های ديگر را ايفا می کرد

ه چپ راديکال نسبت به مبارزه طبقاتی مربوط است که جايی برای آن سنت ژسومين علت به رويکرد بسيار وي

مستقل از . تار انقالب و تغيير  وتحول ريشه ای و انقالبی در جامعه استاين چپ خواس. سوسياليستی باقی نمی گذارد

محتوای سياسی و طبقاتی انقالب مورد نظر، راه تغيير انقالبی، اصولی ترين و تنها راه تغيير واقعی نظام طبقاتی و 

ز منافع وامکان و توان اما همه پيچيدگی و سختی  انقالب همانا آماده سازی آن طبقه ای است که ا.سرمايه داری است

آماده سازی طبقه کارگر برای . بالقوه برای به سرانجام رساندن امر انقالب عليه نظام سرمايه داری برخوردار است

انقالب خود حاصل تالشی طوالنی و عميق و شکيبا و مانده گار برای سازماندهی توده ای کارگران در محيط های کار 

همه اينها اما در خال انجام نشده و در بخش عمده خود مستلزم پرداختن . عاد وسيع استو سازماندهی حزبی آنان در اب

از . به مبارزه برای اصالح وضع  کار و معاش و حقوق و منزلت اجتماعی طبقه کارگر در نظام سرمايه داری است

ان در محيط های کار و آنجا که سرعت اين آماده سازی مورد طبع چپ راديکال نيست و تشکل يابی توده ای کارگر

مبارزه اقتصادی آنان به عنوان عوامل کند کننده اين آماده سازی بحساب می آيند، بنابراين خواستار راديکال نمودن هر 

از اينرو دايما به اختراع . مورد از مبارزه کارگری  و تبديل آن به گامی در جهت انقالب و يا به انقال ب کشادن آنست

نقشه ها و سياست ها و تاکتيک هايی می انديشد که بتوانند فاصله بين مبارزه جاری و انقالب را هر و ارايه طرح ها و 

واضح است که از نقطه نظر منافع .  و يا کال ازروی مبارزات جاری کارگری بپردسريعتر طی کندکوتاه تر و چه 

بسمت انقالب امری ضروری  بی وقفه   اين آماده سازی و حرکتپرشتاب نمودنگرايش سوسياليستی طبقه کارگر هم 

 که مستلزم آماده ای ميانبرزدنجنه ) های تاريخیجدا از استثنا(ه کارگر اما از آنجا که مبارزه طبق. و حياتی است

  . در گرو سرعت بخشيدن به امر سازماندهی توده ای و حزبی کارگران استست، پاسخ آن  اساسااسازی 

 تهديد دايمی با وجود ايز و برتری طلبی راديکاليسم چپ نسبت به جنبش کارگری تم اين بود که  آن علتچهارمين 

قالبی چپ در فضای  سازمان اکثريت عليه سياست های راديکال و انراهبهمانحطاط گرايی سياسی حزب توده و بعد 

 راديکال را به يک وجود اين تهديد، حفظ مواضع و سياست های.  سياسی ايران دايما تقويت می شد و تداوم می يافت

فعالين سوسياليست بدل می نمود تا جايی که جنبش کارگری و مسايل و نيازها و سنت همه اولويت و دغدغه هميشگی 

از حقايق مهم تهديد انحطاط گرايی توده ايسم . ندهای آن ضعيف شده و به تابعی از ضرورت حفظ رايکاليسم تبديل شد
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همين امروز اين تهديد  .ی می انجامدينگهمهی در برابر آن به فجايع سياسی سسياست در ايران است که غفلت و کوتا

  .امور روتين فعالين سوسياليست جنبش استعمال می کند که خنثی نمودن آن ازجنبش مستقل کارگری اسايه خود را بر

درن طبقه متوسط بافت طبقاتی جريانات چپ راديکال از عناصر ناراضی بخش سکوالر و مبخش غالب اينکه پنجم 

 که فاقد شناخت عينی از مبارزات کارگری و تجربيات عملی مربوط به  پس از اصالحات ارضی دهه چهل بودايران

آن بخش هايی از آنهم که به ميان کارگران می رفت، همانطور که باالتر گفته شد نه برای شرکت در . آن بودند

ادراکات و تبيين ها ازاينرو .  کارگران  مستعد بودزش کمونيسم بهمبارزات جاری و سازماندهی توده ای که برای آمو

رگری و يافته های چپ راديکال صرفا نظری و انتزاعی و بدون حداقل ارتباط  با دنيای واقعی و زنده مبارزات کا

  . د پيچيدگيهای مبارزه کارگری و سنت های خاص اين جنبش نبوظرافت ها ودرک  شکل می گرفت و اساسا قادر به

به دليل قدمت طوالنی کنترل و سرکوب سيستماتيک باالخره اينکه، خود جنبش کارگری و گرايش سوسياليستی آن 

از امکان آنچنان ابراز وجود مستقل و توانمندی برخوردار نشد تا بتواند مهر تاثيرات خود را بر همه بورژازی ايران 

جنبش کارگری کامال تاثيرات که در اينصورت تحت . ل بکوبدطبقات و جنبش های اجتماعی و از جمله بر چپ راديکا

 و جنبش ۵٧اين فاکتور تا حدودی در انقالب . ممکن بود که سرنوشت چپ راديکال بگونه ای ديگر رغم می خورد

البته در تحوالت جاری . شورايی نقش بازی کرد اما زورش به حدی نبود تا بتواند تاثيرات بلند مدتی برجای بگذارد

رشد جنبش مستقل کارگری بش کارگری ايران، فاکتور فوق بسرعت در حال تغيير است و در آينده نه چندان دور جن

  .تاثيرات شگرفی بر چپ راديکال بسمت يک تعيين تکليف اساسی و طبقاتی خواهد داشت

  بازگشت به يک سنت ديرينه طبقاتی
. يست طبقه کارگر از سنت سوسياليستی جنبش خود اشاره کرديمو علل گسست ما فعالين سوسيالتا اينجا به سير تاريخی 

نکته ای که اکنون قويا قابل تاکيد و  درخور توجه است اينکه ممکن است ما نظرات  متفاوت و متنوعی در باره تبيين 

اما . داز سير تاريخی اين گسست و علل وقوع آن داشته باشيم و بحث و تفحص در اين زمينه برای مدتها ضروری باش

اتی عاجل و ضروری و اوال، آنچه که امروز از نقطه نظر پيشرفت عملی جنبش کارگری و انکشاف عملی مبارزه طبق

، نفس درک و برسميت شناسی اين گسست بمثابه يک فاکت موجود تاريخی  و الجرم يک ضعف  حياتی می باشد

ثانيا و مهمتر از همه دامن زدن به تالشی . ن استاساسی و تعيين کننده برای گرايش سوسياليستی جنبش کارگری ايرا

اين يعنی بازگشت به . فوری و عاجل برای برون رفت از اين وضعيت و بازگشت به سنت ديرينه طبقاتی خودمان است

های کارگران در همه کارخانجات کوچک و بزرگ، موسسات صنعتی و معادن و مزارع، ه سنت سازماندهی تود

بنگاه های توزيع و کل اصناف، و ی و دريايی و هوايی، همه کارگاه های توليدی و تعميرکار خطوط حمل و نقل زمين

يعنی . شرکت های خدماتی و کارکنان دولتی و همه مراکز و همه محيط های کار و هر جا که انسانی استثمار می شود

ودی محيط های کار و بعد ابراز  آنهم  نه صرفا در تعداد معدان بازگشت به آن سنت سازماندهی توده های کارگر

خرسندی از آن، بلکه سازماندهی در سطح بسيار کالن، يعنی سازماندهی توده ای ميليونها کارگر مزدی در برابر طبقه 

ی توده ای در يعنی برپايی جنبش ايجاد تشکل ها. حاکم و دولت اش ودر قالب ده ها و صدها سنديکا و شورا و اتحاديه

 آنچه در اوايل قرن حاضر و در دهه بيست شمسی در ايران و نظير آنچه در آفريقای جنوبی و نظير محيط های کار

  .برزيل و کره جنوبی و ترکيه و غيره در طی سه دهه اخير رخ داد
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واضح است که اکنون از اين تصوير کالن خيلی دوريم و برای رسيدن به آن مسيری طوالنی و صعب العبور و 

اکثر . اما نکته اين است که ما اساسا هنوز دراين مسير گام نگذاشته ايم.  را در پيش رو داريمپرمخاطره و پر هزينه

 در خارج از محيط های قريب به اتفاق فعالين سوسياليست طبقه هم اکنون مشغول مجموعه ای از فعاليت های کارگری

 به خود اجازه دهيم ذره ای از اهميت اين فعاليت يابدونه اينکه بخواهيم و. هستندمبارزات جاری آن محيط هاکار و بستر

اينرا . ها و جانفشانی ها بکاهيم، اما ما در جهت ايجاد تشکل های توده ای کارگران در محيط های کار حرکت نمی کنيم

  . و دلمشغولی ها در بين فعالين سوسياليست نشان می دهدوجود بلکه همچنين مباحث و مسايلنه تنها فعاليت های م

اين  برتلدالموجهی کردستان داليل بسياردر. کردستان بسيار گوياستمورد مثال موقعيت جنبش کارگری دردر اين 

پيدايش فدراسيون شورا و اتحاديه کارگری مستقل و سنديکا والاقل چنديندارند که تاکنون می بايست شاهد عروج 

 بی شک وجود چنين فدراسيونی که برخاسته و مايه .کردستان می بوديماسری تشکل های توده ای کارگری درسر

محيط های کار است به آنچنان ابزاری برای اعمال  توده ای درريشه دار در تشکل های متعددگرفته ازمحيط کار و 

توسعه مناسبات . دهدتغييرايران به نفع طبقه کارگرسراسربود توزان قوا را در شد که قادرقدرت پرولتری تبديل می

مساعدی را برای  طی سه دهه اخيرزمينه مادی بسيارنشينی و کارمزدی و رشد کمی طبقه کارگررمايه داری و شهرس

همچنين شرايط تاريخی و اجتماعی و سياسی و فرهنگی در کردستان که متاثر . رشد جنبش کارگری فراهم کرده است

رشد و قدرتمند وپ و سوسياليسم است برای پيدايش چآزاديخواهانه پر قدمت و متاثر ازاز يک مبارزه حق طلبانه و 

اما مهمتر از همه حضور طيف نسبتا گسترده ای از فعالين . شدن چنين جنبش کارگری ای بسيار مساعد است

با اين . سوسياليست طبقه کارگردر کردستان است که مادی شدن و واقعی شدن چنين چشم اندازی را ممکن می سازد

حرکت بسمت به اين چشم مسيرآنجا حتی درعاليت علنی، فعالين سوسياليست درسال ف به چهارهمه با وجود نزديک

  .ندارند قرارانداز

همه اين واقعيات و تجربيات نشان می دهند که امر بازگشت به سنت سوسياليستی ايجاد تشکل های توده ای در محيط 

لل است، بلکه همچنين امری متکی بر تصميم آگاهانه فعالين های کار نه تنها عاجل و ضروری و حياتی و غير قابل تع

ما نياز داريم که آگاهانه برای ايجاد تشکل های توده ای . سوسياليست برای بازگشت به سنت طبقاتی خود می باشد

امه کارگران در محيطهای کا رتصميم بگيريم و برای برپايی جنبش  ايجاد تشکلهای توده ای در سطح کالن نقشه و برن

در اوايل قرن حاضر و در دهه بيست شمسی در بريزيم و به اين ترتيب پس از تجربيات تشکل يابی توده ای کارگران 

آينده جنبش کارگری ايران به . ، موج نوين ايجاد اين تشکل ها را سازمان دهيم۵٧ و جنبش شورايی در انقالب ايران

 . تی گره خورده استبازگشت فعالين سوسياليست آن به اين سنت سوسياليس
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