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و تالشها و مباحثات شد   مهمترين الويت جنبش تبديلبا تحرک جنبش کارگری در سالهای اخير، مسئله تشکل به

حول نوع تشکل به پيدايش چند کميته از فعاالن منفرد کارگری در خارج از محيط کار و سنديکای کارگران شرکت 

. نقطه عطفی در جنبش کارگری ايران بدل گشتشرکت واحد بود که به اما اين سنديکای کارگران . واحد انجاميد

شورا، سنديکا، مجمع عمومی، (بهمراه درسها و تجربيات بسيار ارزنده اين سنديکا، بحث قديمی در باره نوع تشکل 

يب جنبش جای خود را به جنبه عملی ايجاد تشکل و اينکه از کجا بايد آغاز کرد داد و به اين ترت) کميته و غيره

.کارگری ايران وارد دوران کامال نوينی شد  

 پيدايش سنديکای کارگران شرکت واحد و مبارزات دليرانه آن  برای تحميل خود به استبداد حاکم به حق اميد به 

 کارگران .اما همانطورکه می دانيم چنين نشد. تشکل های کارگری درديگر محيط های کار را برانگيختايجاد 

. نددر يک نبرد نابرابر قهرمانانه برای باز کردن راه ايجاد تشکل های کارگری جنگيدند، اما تنها ماندشرکت واحد 

 اما  های کارگری دوباره مطرح شدش قراوالن طبقه کارگرايران، معضل ايجاد تشکله اين پيبا تحميل عقب نشينی ب

.اينبار در سطی ديگر  

يق طبقه کارگر ايران در ايجاد تشکل های کارگری به دو دليل عمده اگرتا پيش از تجربه کارگران واحد عدم توف

مربوط بود، با تجربه سنديکای واحد ) نا امنی شغلی، کارقراردادی، حقوق معوقه و غيره(اختناق و موانع ساختاری

ر داکنون  را  عدم پيشروی  علت پس الزم است. ساخت را می توان تشکيالتغم اين موانععلوم شد که علی رم

 هنگاميکه اندکی به عقب بر می گرديم می بينيم پيدايش کميته های پيگيری و .سطحی ديگر نيز جستجو کرد

تالش برای ايجاد تشکل های توده ای در (هماهنگی با حمايت هفت هزار امضا کارگری برای اهداف اوليه شان

 واسته از تجربه سنديکای واحد برا ی اميد برخ بود که می توانست کارگرطبقهموجود  آن امکان )کارهای محيط 

 موانع پيشين که به علتيل اين ضايعه  نه بدل. ن از دست رفت اما آن امکا.ايجاد تشکل های ديگر را عملی سازد

برداشت ها و ادراکات نادرست  و ناکارای  فعالين کارگری چپ و سوسياليست نسبت به تشکل های توده ای روی 

ن طيف از فعالين است که انرژی آنان را برای ايجاد تشکلهای کارگری در محيط کار بکار  موانع ذهنی اي اکنون.داد

 را نزد فعالين چپ توليد نمی  موانع ذهنی ای که عمال جذابيت و اشتياق الزم برای ايجاد تشکل توده ای. نمی اندازد

اختن و سازماندهی و دخالت روتين در  اگر اتحاديه و سنديکا س.کنند و در جنبش سوسياليستی ايران نيز قديمی اند

ش بااليی نزد مبارزات جاری کارگری در دوران سلطان زاده وحزب کمونيست ايران و حتی در دهه بيست از ارز

اين جايجايی ارزش ها اجازه نمی دهد تا فعال .  به اينسو ديگر چنين نبود۵٧بود، از انقالب  کمونيستها برخوردار

در محيط کار و به يک فعال و عملی سازبه يک سنديکا ساز و اتحاديه ساز و شورا کارگری چپ و سوسياليست 



از اينرو ضروری است تا با شناسايی اين موانع ذهنی و نقد .  خود کار مبارزات جاری کارگری بدل شودرهبر

ای در محيط کار جلب وده وبررسی آنها کوشيد تا توجه اين فعالين به امر عاجل و به تاخير افتاده ايجاد تشکل های ت

. تالشی است در اين جهتبه سهم خود ته حاضر نوش. نمود  

 

********************  

 

، در کنار ونيز ديگر نوشته های وی) ٢٢ -نشريه بارو شماره (ايرج آذرين بقلم رفيق » بيراهه سوسياليسم«مقاله 

 رست در برخورد به تشکل توده ای کارگران حاوی نظراتی نادارزنده برای جنبش کارگری ايران، اماطرح مباحثی 

نقد و بررسی اين . دو شليق به محال  می که درصورت پيگيری آنها امر ساختن اين تشکالت عمال تعمی باشند

.  که بيان فرموله تربخشی ازهمان موانع ذهنی هستند که در باال اشاره شداندنظرات از آ نجا مهم   

 ه نظرات محسن حکيمی در بار بررسی انتقادی بهاين مقاله. »هه سوسياليسمبيرا«اما ابتدا مختصری در باره 

 کارگری، تاريخ سوسياليسم، وبويژه درک رابطه جريانات سوسياليستی با جنبشسوسياليسم، تحزب سوسياليستی، 

موفقی  و در اين موارد نقد خوب و  در برابر جنبش کارگری می پردازدبه عنوان مانع اصلی» سکتاريسم«وی از 

 اول اينکه برخورد حکيمی به جريانات .از دو ضعف اساسی رنج ميبرد» بيراهه سوسياليسم«اما   .ارائه  می کند

 که صرفا بر تجربيات منفی ، مهمیو جنبش کارگری نه بر پايه تبيين تئوريکسوسياليستی و رابطه آنها با فعالين 

ين تجربيات منفی مورد استفاده  اگر چه ا. تی بنا شده استطيفی از فعالين کارگری از عملکرد جريانات سوسياليس

 حکيمی عليه جريانات سوسياليستی قرار گرفته و بدرستی توسط ايرج آذرين نقد و افشا می شوند اما در راست روانه

  قرارتوسط خود سوسياليستها مورد بررسی تجربيات منفی بايد  که اين نکته اين است.همان حال واقعی هم هستند

گريز از اين انتقاد و روئين تن . انتقاد از خود جنبش سوسياليستی نشانه راديکاليسم عميق و انقالبی آنست. گيرند

ه  همانطور که نمی توانيم و مجاز نيستيم از انتقاد ب. از صفات مميزه کنسرواتيسم استاتبودن در برابر اشتباه

يم، همچنين در رابطه با روش  های جنگ سردی سر باز زنکارگری قرن بيستم به دليل سو استفادهسوسياليسم غير

و  و عملکردهای منفی و بد آموزی های احزاب و سازمانهای سوسياليستی در رابطه با جنبش کارگری های مضر

 به اين عرصه مهم وارد  اما»بيراهه سوسياليسم  «.يل چنين سواستفاده هايی سکوت کردبه دل  نمی توان فعالين آن

.نمی شود  

سکتاريسم و : می کندجنبش کارگری طرح پيشروی مهم موانع زی به عنوان محسن حکيمی همچنين دو عامل را موا

فعالين کارگری را از جريانات سوسياليستی و نفس تحزب » سکتاريسم«او از يکسو با سالح  .سنديکاليسم

 کارگران را از ايجاد تشکل ،ی غريبسوسياليستی دور می کند، و از سوی ديگر با دامن زدن به يک سنديکا ستيز

های توده ای در محيط کار برحذر می دارد وظاهرا تشکل ضد سرمايه داری ايشان هم ظرفی است برای انجام اين 

ضد سنديکايی نظرات حکيمی ورويکرد وی نسبت به تشکل توده در باره اين وجه » بيراهه سوسياليسم«. دو وظيفه

 حکيمی و آذرين با مقداری تفاوت. چيزی جز يک همگرايی در اين زمينه نيستعلت هم . ای کامال خاموش است

سرمايه  ضد تشکل کارگری به مثابه جنبش«حکيمی به . رويکرد مشترکی در رابطه با تشکل توده ای دارندمتاسفانه 



شده و ، و اگر آذرين تفسير تعديل »تشکل کارگری بر پايه ستيز طبقاتی« ذرين به معتقد است و آ» داری

اين  .ست ني دوران از حکيمی چندنگاه در اين زمينه ته باشد آاشدر نظر ند» ستيز طبقاتی«سازشکارانه ای از 

 خطايی که هزينه آنرا .همگرايی زمينه حمايت و تقويت نابجای خط محسن حکيمی توسط جريان ايرج آذرين بود

.جنبش کارگری پرداخت   

                                          

تشکل توده ایژيک به ولبرخورد ايد ئو  
 

به اين معنا که ابتدا نوعی از .  آنستژيک بهويکی از موانع ذهنی موجود در رابطه با  تشکل توده ای برخورد ايدئول

 و سپس تالش  شدهبرخواسته از تبيين معينی از مسائل مبارزه طبقاتی است، تعريف و طراحیتشکل، که طبعا 

يعنی طراحان ابتدا از جنسيت نوزاد اطمينان حاصل می .  و لباس واقعيت بر تن کند طرح و نقشه اجرايشود تا آنم

 بودن طرح که با  بودن وعملیين روش هم نه از طريق اثبات کارسازحقانيت ا. کنند و بعد برای تولد آن می کوشند

، هارکردن فونکسيون آزادانه تشکل توده ای اين برخورد تالش دارد تا با م. می شود توضيح دادهحقانيت سياسی آن

تشکل توده ای قرار داشته با  از پيش تعيين شده تضمين کند ودقيقا به همين دليل در مغايرت یجهتدر حرکت آن را 

. از حيات آنست و ر آزادانه تشکل توده ای فلسفه وجودی چرا که فونکسيون.و هيچگاه قادر به ايجاد آن نمی شود

 و توسط خودنيروی به و با اتکا آزادانه سياستها و جهتگيری ها و تصميماتش را کامال اند بايد بتوتشکل توده ای 

  .غيراينصورت اساس وجود آن نفی می شود در. اتخاذ کندخود

تشکالت ايدئولوژيک اين  ازجمله آذرين هر دو» قاتیتشکل بر پايه ستيز طب«حکيمی و » یتشکل ضد سرمايه دار«

 فعالين هم عقيده در خارج از محيط تشکالتی محدود بهبه  بلکه ، تشکل توده ای کارگران در محيط کارکه نه بهاند 

بنابراين پيگيری ايجاد چنين تشکالتی بمعنای انحراف از هدف اصلی يعنی ايجاد تشکل توده ای . کار منجر ميشوند

. بيشتر برسی می کنيمااين ر .کارگران در محيط کار است  

يک تشکيالت ايدئولژيک نشان با تا بتوان تفاوت آنرا است  الزم تشکل توده ای کارگران توضيحاتی در باره اما ابتدا

بايد از آن  خصوصيات پايه ای که اساس ) اتحاديه، شورا، سنديکا و غيره( بخود بگيرد هر نامی  توده ایتشکل. داد

:اين خصوصيات به ترتيب زيرند.  برخوردار باشد آنستتعريف  

 

 همه آنها بدونه هيچگونه استثنا آحاد کارگران وشاملقيد توده ای به معنای  . اين تشکل حتمی بايد توده ای باشد-١

سياسی، ايدئولوژيک، ملی، مذهبی، قومی، نژادی، جنسی، (توده کارگران مستقل از تمام تفاوتهای قابل تصور .است

 صرفا بر مبنای موقعيت مادی و ، در بين آنها) .... و یحزب وسنی، اخالقی، جهت گيری جنسی، تعلق گروهی 

برای بهبود وضع کار و زندگی شان متشکل می رشونده فروشنده نيروی کار و استثمامثابه اقتصادی مشترکشان به 

 آ ن بنا شود بالفاصله خصلت توده ای خود را لغوز تفاوتهای موجود تاکيد کند و برهر تشکلی که بر يکی ا .شوند

.ترين حالت به سکتی در بين کارگران تبديل می شودين حالت به تشکل بخشی از کارگران و در بدودر بهتر  

 



فرد کارگر صرف کارگر بودنش فی .  نيز حياتی استاما قيد توده ای بودن تشکل از نقطه نظر تامين منافع کارگران

 که همه ستدر مقابل کارفرما و طبقه اياو به تنهايی . الحال در موقعييت فرودست و تحت ستم و بی دفاع قراردارد

 در .ثروت و قدرت و مذهب و فرهنگ و سياست و قانون و دولت و ارتش نظام اجتماعی در خدمت منافع آنان است

 راهی جز مبارزه جمعی و سالحی جز تعدادشان هيچ ابل اين قدرت عظيم کارفرمايان و طبقه حاکم، کارگران مق

 عظيم تر و هر چه توده ای بودن تشکل آنان گسترده تر باشد  انبوه تروتحاد کارگرانبنابراين هرچه صف ا .ندارند

. خواهد بودو موثرترقدرت آنان نيز بيشتر  

 

تصادی و سياسی تحت شرايط خاصی مانند بحرانهای اقاگر چه .  تشکل توده ای کارگران بايد در محيط کار باشد-٢

انند تشکل بيکاران در خارج از محيط کار بوجود می آيند، اما اين تشکل و بيکارسازيها، اشکالی از تشکل توده ای م

  بالفصل توليد ارزش اضافه، در محيطودر محيط کار. منشا قدرت طبقه می باشدکه کارگران در محيط کار است 

کارگران از قدرت واقعی برای مختل نمودن و يا قطع جريان توليد سود يعنی قطع شاهرگ حياتی سرمايه 

 همچنين .مقادير عظيمی سوداز دست رفتن هر ساعت اعتراض و کم کاری و اعتصاب برابر است با . خوردارندبر

اعتراض کارگری در محيط های کار،اعم از توليدی يا خدماتی، با مختل شدن توليد کاال و خدمات که حيات درهر

واری طبقه کارگر از يکسو به کل جامعه ، جايگاه آفريننده وسازنده و منزلت و بزرگبستگی داردجامعه به آنها 

. درت عظيم خود پی می برند سوی ديگرکارگران يکبار ديگر به قگوشزد می شود و از  

 

تشکل کارگری ابتدا به  .نيروی خود کارگران و مبارزه مستقيم آنان متکی استگران به  تشکل توده ای کار-٣

ی کارگری بوجود می آيد تا همين مبارزه را متحد تر و پرتوان ساکن نبوده و درمتن مبارزه مستقيم و فی الحال جار

بنابراين اتکا به نيروی کارگران و مبارزه . دهدبتر و موثرتر کند و شکل سازمان يافته وافق دار ورهبری شده به آن 

يش راست همين امر بديهی دائما در معرض تهديد گرااما . مستقيم آنان تعريف تشکل کارگری و فلسفه وجودی آنست

برای گرايش راست، بمجرد پيدايش تشکل کارگری، اين تشکل وجود مستقلی از مبارزه مستقيم . درون جنبش است

 چيزی شبيه کسب قدرت سياسی توسط اقشار و طبقات غير کارگرکه تا .کارگران پيداکرده و جانشين آن ميشود

بر مسند قدرت آنانرا به آرامش و اعتماد به باال و  کارگران را در صحنه ميخواهند و فردای نشستن ،آستانه پيروزی

که اين دگرديسی تشکل کارگری برای گرايش راست ضروری است چرا . بازگشت به سر کار دعوت ميکنند

خواهان مهار کردن و محدود نمودن مبارزه کارگران در محدوده امکانات وانتظارات طبقه حاکم و در چارچوب 

نجاست که به تناسبی که تشکل کارگری از اتکا به نيروی خود و مبارزه مستقيم دور يمسئله ا. قوانين آنان است

هر لحظه تاريخ مبارزه . از تنها سالح مبارزه خود محروم و به تدريج بی تاثير و بی خاصيت می شود ميشود

ر و فشار از پايين و طبقاتی نشان می دهد که کارفرمايان و طبقه حاکم و دولت حامی آنان تنها و تنها در مقابل زو

 مبارزه تضعيف . ی مطالبات تن خواهند دادتهديد مبارزه مستقيم توده های کارگر به عقب نشينی و پذيرش برخ

ا که کارگران تشکل کارگری بی دندان ر. مستقيم  کارگری به معنای خلع سالح آنها در مقابل دشمنان طبقاتی است

ر تشکل توده ای است ابراين برعهده فعالين سوسياليست د بن.ترک می کنندداشته باشد نتواند دستاوردی برای آنان 



خصايل باز به اينطريق کيالت را بر مبارزه مستقيم کارگران متکی کنند و ظما با تدابيرمتنوع هرچه بيشتر تشکه من

   . درا تفويت نماينآناب و رزمنده و آزاد و شاد

  

اگر قدرت طبقه کارگر در وحدت  .است  ایهتودائمی و هميشگی تشکل حفظ اتحاد و يکپارچگی کارگران امر د -۴

اين اتحاد منظما از چند . و يکپارچگی آن است، آنگاه حفظ و تحکيم آن يک امر دائمی و مقدم بر ديگر وظايف است

ژه از اول فعال شدن و برافروخته شدن تفاوتهای موجود در بين کارگران است که بوي . می باشدجانب مورد تهديد

دوم گرايش  . تحريک می شوندانن ترفندی برای برهم زدن اتحاد آ و سرمايه داران به عنوانيانطرف کارفرما

راست است که تالش می کند با مايوس کردن و منزوی نمودن طيف وسيعی از کارگران آنان را در چارچوب قانون 

رعت بخشيدن به مبارزه کارگران و راديکال سوم چپ افراطی است که برای س. گرايانه و سازشکارانه مهارکند

 با  ايجادانشعاب گرايشی و د کهمبارزه تحميل می کناين  را به  اینمودن آن، آنچنان سياستهای زودرس و نسنجيده

اد کارگران عمال به عهده گرايش سوسياليستی  حفظ اتح. پراکندگی ببار نمی آورد ياس وچند دستگی چيزی جز

مهم است که هم بتواند حق طلبی کارگران ) و الجرم بسيار محدود ( برای گرايش راست تا آنجاکارگراناتحاد . است

گرايش راست  حرکت  چرا که .حساب قانونی با کارفرما جابيندازدرا محدود کند و هم خود را به عنوان طرف 

ه ی گرايش سوسياليستی که با اتکا ببرعکس برا .اساسا با اتکا به باال تنظيم شده و به توده کارگر زياد احتياج ندارد

 هويت طبقاتی آنرا  آناننيروی خود کا رگران حرکت می کند وتقويت حق طلبی ومبارزه جويی در بينپايين و

انجام اين وظيفه .  به موضوع هست و نيست آن بدل می شودطبقاتی تشکيل می دهد، ايجاد و تقويت و حفظ اتحاد

ای  اری فعالين سوسياليست در اتخاذ سياست و خطی ومشی برای تشکل تودهسترگ بنابراين در گرو دقت و هشي

در اينجا يک مالک مهم اينست که محتوای يک سياست و خط و مشی به تنهايی برای اتخاذ آن کافی نيست، . است

 هر يک سياست. را تحکيم و تقويت کندطبقاتی بلکه همچنين ضروری است که سياست مورد نظر در همانحال اتحاد 

اگر به تضعيف وحدت کارگران و ايجاد چند دستگی در بين آنان بيانجامد، سياستی طبقاتی قدر هم راديکال و سرخ 

.کارگری نيست  

 

 به اين علت ساده که خود طبقه کارگر و نيز زندگی و کار و مبارزه آن علنی . تشکل توده ای تشکلی علنی است-۵

کارگران  در هم  زندگی و کار و مبارزه.  علنی نبودن آن بی معنی استطبقه کارگر بخش عظيمی از جامعه و. است

 مبارزه طبقاتی البته جدا از آن بخشاين .  نميتوانند علنی زندگی و کار کنند و مخفيانه مبارزهآنان. تنيده و يکی است

بايد ضرورتا توسط است که ) چه در مبارزه جاری و چه در مبارزه برای اهداف نهايی و نفی نظام سرمايه داری(

هر درجه از تضعيف علنيت تشکل توده ای مستقيما به کاهش شرکت توده های .پيشروان طبقه مخفی انجام شود

ضرورت علنی بودن تشکل توده ای آنقدر بديهی است .  و از آنجا به تضعيف مبارزه آنان می انجامدکارگردر تشکل

سياست های پيشنهادی برای تشکل توده ای مواجه ايم که برخی با اما از آنجا که گاها . که نيازی به توضيح ندارد

بويژه در  (طبقه حاکم . عمال ميتواند به محدوديت و تضعيف علنيت آن منجر شود تاکيد برآن ضروری است

 دائما تالش می کند با پيگرد و سرکوب تشکالت کارگری آنها را از سطح علنی به سطح )کشورهای ديکتاتوری



. را منحل کندشان  مبارزه را تضعيف و تشکل، آنرانند و با باال بردن هزينه شرکت تودهای کارگردرمخفی عقب ب

.بنابراين حفظ علنيت تشکل توده ای يکی از شروط مهم پيشروی مبارزه کارگران است  

 

 قانونی تشکل توده ای نمی تواند برای مدت طوالنی بصورت غير.  تشکل توده ای کارگران تشکلی قانونی است-۶

 بتدريج علنيت آن تحت فشار قرار گرفته و با باال ،با تداوم موقعيت غيرقانونی تشکيالت. به حيات  خود ادامه دهد

 قانونی بودن .رفتن هزينه شرکت توده ها در آن حضور آنان کاهش يافته و تشکيالت تضعيف و از بين می رود

استفاده از امکانات قانونی در  و دوما به معنای ،اختار سياسیتشکيالت اوال به معنای تحميل قانونی حق تشکل به س

 به اساس موقعيت  اين  معنا  کهبه  يک حق بورژوايی است» حق تشکل« در مورد اول اگر چه . می باشدمبارزه

همين حق و تحميل آن به نظام سياسی خورداری از ی بردگی آنان کاری ندارد، اما برت استثمار کارگران و نفتح

که در قوانين جمهوری اسالمی نه تنها هيچ در مورد دوم واضح است  . نياز مهم برای مبارزه کارگران استيک

 آ ن قوانين بدون استثنا امکاناتی برای وحشانه ترين نوع استثمار  همهروزنه ای برای استفاده موجود نيست، بلکه

اقتصاد سياسی جامعه بورژوايی مانند حق تشکل و منظور همان امکانات قانونی مجاز در اما اينجا  .کارگران است

اعتصاب و قرارداد جمعی و مقاوله های آی ال او و منشور حقوق بشرو غيره است که تا زمانيکه آشکارا و صريحا 

می توانند  وسلطه سرمايه و قدرت سياسی محافظ اين سلطه در معرض تهديد نابودی قرار نگرفته اند وجود دارند 

تر و  يعنی هر قدر صف کارگران متحد.  يک جنبه مبارزه قانونی مسئله توازن قواست. قرار گيرندمورد استفاده

ميل دولت و  و در مقابل اين زور فزاينده، علی رغم  خواسته هايشان بيشتر باشد، زور آنان برای تحميلمتشکل تر

که فعالين سوسياليست هم اين است نکته م. طبقه حاکمه، دامنه پذيرش قانونی مطالبات کارگران بيشتر می شود

نسبت به قوانين بورژوايی  -١: با آنچنان تدابيری تشکل توده ای را هدايت کنند که در عرصه مبارزه قانونی بتوانند 

ها ه  تودران و عمل مستقيمبه نيروی کارگ -٢. بطور کلی و قوانين جمهوری اسالمی بطور اخص توهم ايجاد نشود

 قانونی  به مبارزه-۴. دن آن رشد و گسترش يابدی شودن تشکيالت حفظ و مبارزه برای قانون علنی ب-٣. شوداتکا 

 هر در آخر،  و-۵. ران توجه شودنيتی  برای تشکيالت و مبارزه کارگر و ضربه گير امهمچنين از زاويه تامين سپ

کارگر برای آن مادگی توده های  مطالبه موجود را به حفظ اتحاد ونيز آتاکتيک ورفتن از سطح سياست وتر گام فرا

  .کنندمنوط گام 

 

اين فونکسيون عبارت است از نحوه تصميم گيری و  . فونکسيون آزادانه قرار دارديک تشکل توده ای بر محور-٧

ران  کارگتر گفته شد همه اهميت و کارسازی و قدرت تشکل که جلوهمانطور. سياست گذاری در تشکل توده ای

آنان اما توده ای بودن تشکيالت چيزی جزحضور دائمی کارگران وشرکت . ودن آن استهمانا در توده ای ب

توده ها در اينجا نه انبوه بی شکلی از آدمها ويا پياده نظام تشکيالت که در . درپروسه سياست گذاری نيست

گران تشکيالت و در اين حالت است که کار. قانون گذار و مجری قانون و نظارت کننده بر آن ظاهر می شوندپيکر

 مسئوليت برای عواقب تصميمات ی آنرا متعلق به خود می دانند و آماده دفاع  از آن و پذيرشتصميمات و سياست ها

،  کارگرانساس غرور و قدرتجمعی به تقويت اعتماد به نفس و اح نتايج مثبت اين تصميمات  از اينرو.خود هستند



 . آموزی از اشتباهات و تحکيم تشکيالت و مبارزه جمعی منجر می شودونتايج منفی آنها به پذيرش مسئوليت و درس

 جمعی و کامال وبطور) با همه تفاوت هايشان(اين تصميم گيری و سياست گذاری ها با شرکت همه کارگران بنابر

ادانه که اين تصميم گيری جمعی و آز. آزاد انجام می شود و هيچ نهاد و مرجع و اتوريته ای در ورای آن قرار ندارد

در تشکيالت توده ای در مجمع عمومی همه کارگران انجام می شود، خود اداره کننده و کنترل کننده و ناظر بر خود 

 قدرت و عالی ترين مرجع تصميم گيری ناتوريته باال مجمع عمومی خود مجمع عمومی و بنابراين باالتري. است

ست که حس بودن در تشکيالت  وحس تعلق به آنرا در بين تنها اين فونکسيون ا .درتشکل توده ای کارگران است

هر سياست و رويکردی که  .کارگران توليد و تقويت کرده و شرط بنيادی توده ای بودن تشکيالت راتضمين می کند

کند مستقيما به معنای تضعيف توده ای بودن تشکيالت و مشروط به نحوی از انحا اين فونکسيون آزادانه را محدود و

.  خواهد بودخود تشکيالت و مبارزه کارگرانسپس   

 آن از قبل نا معلوم و کامال غير یت گذاری ها کارگران اينست که تصميمات و سياسيک معنی مهم مجمع عمومی 

ارگانی که قرار است تا همه کارگران با . ترين ارگان تصميم گيری ميباشدل پيش بينی است و از اين نظر بازقاب

ات سرنوشت ساز تصميممشترکا  تا ضاد را گرد هم آورد ووارد پروسه تصميم گيری جمعی کندمتنوع و مت نظرات

 همين خصلت باز مجمع عمومی موضوع نگرانی گرايشات راست . چاره ندارد جز اينکه تماما باز باشدنمايند،اتخاذ 

 نيست چرا که ماد واتکااز نقطه نظر منافع اين گرايشات، مجمع عمومی کارگران قابل اعت. و چپ افراطی است

ترتيب ن ايبه . تضمينی برای جهت گيری معينی وجود ندارد از قبل هيچ. مجمع به هر سمتی محتمل استحرکت 

از يکسو گرايش راست تالش می کند تا با بورکراتيزه کردن . ين دو گرايش قرار داردمجمع عمومی مورد تهديد ا

ريفاتی، جهت گيری فی تشليدی و تبديل مجمع عمومی به ظری کست هاپتشکيالت و قراردادن عناصر خود در

کيالت و يا انشعاب  با بورکراتيزه کردن تشز مشابهاازسوی ديگر چپ افراطی ني.  کندکيالت تحميلراست را بر تش

مجمع عمومی را دور زده و جهت گيری مطلوب خود را دارد تا گرايشی ويا ساختن تشکيالت ايدولوژيک تالش 

.حاکم کند  

اين گرايش که . برای گرايش سوسياليستی دارد اما مجمع عمومی وفونکسيون آزادانه آن بيشترين منفعت و حسن را 

گاهی  و تصميم و انتخاب آگاهانه و ی آنان در تشکيالت و نيز به خود آه کارگران  و دخالت گردبه حضور گستر

خود گام  به گام توده کارگران  آگاهکرانه و اقناع کننده  قادر است تا با بکار انداختن توانآزادانه آنان اتکا دارد

در متن همين فونکسيون آزادانه است که گرايش . بسمت اتخاذ سياستهای راديکال و سوسياليستی مجاب کندرا

 نادرستی سياستهای گرايشات ديگر، نفوذ و اعتبار معنوی خود را نزد توده های  با نشان دادنسوسياليستی می تواند

 راديکال و سوسياليستی توسط تشکل توده ای تماما به توان اغنا گرانه های از اينرواتخاذ سياست .گر باال ببردکار

  .گرايش سوسياليستی وميزان تالش آن برای اغنا و مجاب نمودن کارگران بستگی دارد

حدود وظايف تشکل توده نادرست و رايج در مورد سياسی يا صنفی بودن و يا درک در اينجا الزم است که به يک 

و تالش مميزان حدود وظايف آن، تشکل اين همه تالش تئوريسين های سياسی يا صنفی بودن . ای اشاره شود

تعيين جهت گيری . خواسته يا نا خواسته، چيزی نيست جز کنترل و محدود نمودن فونکسيون آزادانه تشکل توده ای

 است و تماما به مباحثات درون آن  آن و نتايج مجمع عمومی وظايف تشکل توده ای از تصميماتتعيينکالن  و



 صرفا برای سرو سامان دادن به مبارزه فی الحال موجودشان برای بهبود ان کارگرشروع به عنوان  .بستگی دارد

 برای ايجاد  واوليه نياز طبيعیفعالين کارگری هم با تبليغ و ترويج همين. وضع کار و زندگی خود متشکل ميشوند

 ديگر را روشن  مجمع عمومی آنست که تکليف مسائل تنهاتشکيالت اين ديگرتولد با .  پا پيش می گذارندشکيالتت

هر فعال کارگری که می خواهد تا بر تشکل کارگری سياستهای راديکال و ضد سرمايه داری و . می کند

  و پرحوصله کار آگاهگرانه عميق برای صميمانهسوسياليستی حاکم شود هيچ راهی ندارد جز تالش و مايه گذاری

. گر جلب نظر و رای توده های کار بمنظور در مجامع عمومی و تشکيالت  

موارد فوق که به عنوان خصوصيات پايه ای تشکل توده ای طرح شد در رابطه ای درهم تنيده و ارگانيک به تشکل 

اتکا به مثال کاهش . الت می انجامدکل تشکيهر يک به تضعيف  تضعيف توده ای حيات می بخشند به نحوی که 

نيروی کارگران و مبارز مستقيم آنان بتدريج به تبديل شدن تشکيالت به دنبالچه طبقات باال و تضعيف مبارزه 

از مبارزه قانونی، تشکل توده ای را از انعطاف و قدرت کشيدن يا دست . کارگران و پراکندگی صف انان می انجامد

علنی و الجرم مخفی کشانده که خود به کاهش ج آنرا به عرصه غير قانونی و غيره و بتدريمانور ال زم محروم نمود

.حضور کارگران و تضعيف تشکيالت منجر ميشود  

محسن » تشکل ضد سرمايه داری« گفتيم که . با اين توضيحات در باره تشکل توده ای، به بحث قبلی باز گرديم

يرج آذرين هر دو ازجمله تشکالت ايدئولوژيک هستند که نه به تشکل ا» تشکل بر پايه ستيز طبقاتی« حکيمی و 

توده ای کارگران در محيط کار بلکه به تشکالتی محدود از فعالين هم عقيده در خارج از محيط کار منجر ميشوند و 

حيط کار نيز پيگيری ايجاد چنين تشکالتی بمعنای انحراف از هدف اصلی يعنی ايجاد تشکل توده ای کارگران در م

   .در ادامه به چرايی اين مسئله می پردازيم. است

او می خواهد تشکل ضد سرمايه داری بسازد و همين اولين سنگ بنای . در مورد حکيمی مسئله ساده وروشن است

 زات کارگری داشته باشيم، چه آنها  راهر تفسيری که ما ازعلل و فعل و انفعاالت مبار. ايدئولوژيکی اين تشکل است

متاسفانه توده وسيعی از خارج از تفاسير ما و دردنيای بيرون ضد سرمايه داری بخوانيم يا صنفی و اقتصادی، 

که همان آگاهی وارونه و بورژوايی ( کارگران وامروز حتی اکثريت آنان به درک وتشخيص و به زبان خودشان 

 صرفا آنها ميخواهند. ن مبارزه ای آماده نيستنديا برای چنيمبارزه کنند و نمی خواهند عليه سرمايه داری )آنهاست

مبارز عليه  متقاعد کردن اين توده عظيم برای .مبارزه می کننددر همين شرايط برای بهبود وضع کارو زندگی شان 

 برای چنين اما به هر حال تا زمانيکه آنها .نظام سرمايه داری امر و وظيفه گرايش سوسياليستی درون طبقه است

 تشکل توده ای  نهبه اين ترتيب اين تشکل،.  متقاعد نشده اند به تشکل ضد سرمايه داری نخواهند پيوستیمبارزه ا

بر پايه يک که چرا . خواهد شد در خارج از محيط کار که در بهترين حالت تشکل بخشی از کارگران  ،کارگران

. تفاوت سياسی مهم در بين  آنها بنا شده است  

حتی بخش که دارد به اين محدود نشده و ظوابط ايدئولوژيک ديگری هم حکيمی » یتشکل ضد سرمايه دار« 

همه کارگران چپی .می کندآن محروم ری معتقدند از ورود به  کارگرانی را که به مبارزه عليه سرمايه داوسيعی از

چپ که منفرد گران  همه کار نيز پيش ميرود و یسياليستوستحت تاثيرجريانات  که مبارزه شان عليه سرمايه داری

مانع «معرفی شده و » سکتاريست«ند به سادگی به عنوانانه جريانات موجود و نه نظرات حکيمی را قبول در



همچنين همه کارگران چپ و سوسياليستی که معتقدند برای پيشبرد . پيشروی جنبش کارگری قلمداد می شوند» اصلی

های کارگر را در سنديکاها و اتحاديه های مستقل متشکل کرد توده  و تقويت مبارزه عليه سرمايه داری الزم است

مشغول فريب کارگران و حفظ بورژوازی هايی که » سنديکاليست« عنوان  نيروی عظيم را به ميدان آورد، بهواين

ی اين نه فقط طيف وسيعی از کارگران  که با مبارزه عليه سرمايه داری موافق و يا برا بنابر.هستند معرفی می شوند

کنند دراين  یسرمايه داری مبارزه مفی الحال  عليه  که آن آماده نيستند، حتی  بخش زيادی از هما ن کارگرانی 

ب اين جريان به سکتی درون جنبش کارگری تبديل شده که از قضا وجه اصلی همت به اين ترتي . جايی ندارندتشکل

عليه نفوذ جريانات سوسياليستی مدافع آن، که مبارزه اش نه مبارزه عليه سرمايه داری و کارمزدی و رژيم سياسی 

اتحاديه های کارگری از  در جنبش کارگری وعليه فعاليت های سنديکايی کارگران و عليه حمايت های بين المللی

.رگران ايران استاک  

 های صنفی يعنی تشکل«ت که ساو معتقد ا .ايرج آذرين متفاوت و پيچيده تر است» تشکل بر پايه ستيز طبقاتی« اما 

د و ن بر پايه هارمونی بين طبقات که بر ستيز طبقاتی بنا شوبايد نه »تشکل هايی برای مبارزه اقتصادی طبقه کارگر

 او معتقد است در ايران يک جنبش . امروز ايران استنتاج می کند اوضاع از يک تحليل سياسی از نيزاين را

وسط بوجود آمده که برای اولين بار خواهان ايجاد تشکل های صنفی اصالحات سياسی بورژايی با اتکا به طبقه مت

 با اتکا به مدل و گفتمان جامه مدنی و متاثر از  مذکورجنبش. کارگران بطور واقعی و مستقل از دولت می باشد

خواهان آن نوعی از تشکل واقعی ومستقل است که بر پايه هارمونی بين طبقه کارگر  انديشه ماکس وبر،

به نظر وی اين خطری است در مقابل جنبش کارگری چرا که ممکن است بخش هايی از  .ی قرار گيردوازژوبور

م شر يک مسيرطبقاتی با چخطر ونيز قرار دادن جنبش کارگری دبرای دفع اين . کارگران به آ ن تمايل نشان دهند

در مقابل ديدگاه متکی بر «:دنقات بنا شواندازی انقالبی تاکيد می کند که تشکل های صنفی کارگران بر پايه ستيز طب

هارمونی منافع طبقات، ديدگاهی که برای ساختن تشکالت صنفی از ستيز طبقاتی و از تعارض منافع آنها آغاز می 

)١(».کند، در عين حال به اين خدمت می کند که چشم انداز تغيير انقالبی جامعه با آن رشد کند  

آذرين در نوشته هايش بجای تشکل توده ای صريحا و بکرات از .  ضروری استابتدا تاکيد به نکته ای جداگانه

ن می کوبد که هر گونه شانی آرا بر پيتشکل صنفی و اقتصادی کارگران نام می برد و از قبل چنان مهر صنفی 

ينچنانی واصخ است که محدود کردن ا. دنماي آن سلب می از مبارزه اقتصادی در آينده را از رفتن رتامکان فرا 

حرکت در چاچوب هارمونی طبقات است و در تناقض بيانگرتشکل کارگری به مبارزه صنفی و اقتصادی خود 

!!آشکار با ستيز طبقاتی می باشد  

، سئوال اينست که چرا متکی بودن  تحليلقضاوت در باره آنهمچنين مستقل ازمستقل از تحليل سياسی آذرين و

اج می شود؟ تيک تحليل سياسی و آنهم از سياست های دوره ای بورژوازی استنتشکل کارگری بر ستيز طبقاتی از 

 مخالفند، آيا اهميت ستيز طبقاتی کمرنگ و يا برای سوسياليستهايی که با تحليل اواگر آذرين به اين تحليل نمی رسيد 

از تناقضات  که ،وازی نه ازسياستهای دوره ای بورژ ستيز طبقاتی.)٢( منفی است طبعاد؟ پاسخوو يا منتفی می ش

برای مبارزه کارگران،  .می گيرد  هيما  موقعيت تحت ستم و بردگی طبقه کارگرازپايه ای تر جامعه سرمايه داری و

اين ستيز بلکه ، يد نسبت به آن آگاه شده بتوان آنرا فراموش کرد و يا باستيز طبقاتی صرفا يک ضرورت نيست ک



«  اگر اين درست است که . استیمبارزه کارگران نشان از ستيز طبقاتصرف جاری بودن .  است مبارزهخود آن

 آنگاه ستيز طبقاتی از امور طبيعی و ،)٣(» که تاکنون وجود داشته تاريخ مبارزه طبقاتی استیتاريخ کليه جوامع

در اينصورت آذرين می بايست ضمن مفروض داشتن بنای تشکالت . می باشد امر داده شده مبارزه کارگران

 بابت ترفند ها و سياست های جديد بورژوايی ، صرفا،ارگری در حال پيدايش بر ستيز طبقاتی، به فعاالن کارگریک

   . نمود که کامال بجا بودآگاهگری میعليه جنبش کارگری هشدار می داد و

 که در يکسو در رابط با جنبش کارگری ارائه می کند به اين ترتيب استايران اما تصويری که او از فضای سياسی 

، و در سوی مقابل تحليل وی از مسائل عه مدنی و نظرات ماکس وبرجنبش اصالحات بورژوايی و گفتمان جام

اولی کارگران را به ايجاد تشکل صنفی بر پايه هارمونی . ارد قرارد» تبين مارکسی«مبارزه طبقاتی يا بقول خود

اين است که ايرج اينجا امامساله اساسی در. تی فرا می خواندطبقاتی، و دومی به ايجاد تشکل صنفی برپايه ستيز طبقا

 در صفوف کارگران ن را به يک تعيين تکليف سياسی بين اين دو ديدگاهآذرين نفس ايجاد تشکل توده ای کارگرا

مربوط می کند. به اين توجه کنيم: « ايجاد تشکل های کارگری، که مسئله محوری و فوری جنبش کارگری است به 

نظر من بدون برخورد صريح و عميق به اين سوال و برسی همه جانبه آن مقدور نيست. آيا جنبش اصالحات سياسی 

واين دومی (ود يا برای ايجاد تشکلهای آنان ديده ش) حال متحد مشروط، موقتی، مقطعی(بايد به مثابه متحد کارگران 

تاکيد ها از من در اين نوشته همه جا ()۴(» تشکل ها؟د بشکل حريف جنبش کارگری برای ايجا) موضع من است

).است  

و بخش هايی از کارگران می خواهند است ت درس» جنبش اصالحات«آذرين در باره فرض کنيم که تحليل سياسی 

 تفاوتهای موجود در بين  اين تازه می شود يکی از همان خوب.تشکل صنفی درست کنند ،جنبشدر همکاری با آن 

مستقل از همه تفاوتهای موجود بين آنان و  کامالو  آنان با شرکت همه  کارگرانم تشکل توده ایه قبال گقتيکارگران ک

 اما .تشکيل می شود) بر اساس اينکه چه می انديشندونه (کارگر بودنشان و موقعيت استثماری صرفا بر اساس 

چيزی  که برای ايجاد تشکل توده ای يعنی دقيقا همان ( و تيز کردن تفاوتها کردناکنون به نظر آذرين بايد با شفاف

 بدون را» ايجاد تشکلهای کارگری« اينکه آذرين .کيالت کارگری را ساختو بر پايه آنها تش )بايد از آن پرهيز کرد

نمی داند، صريحا به اين می انجامد که » مقدور«مورد نظرش»  و عميق و بررسی همه جانبهبرخورد صريح«آن 

اين فرض کنيم در يک محيط کار  . هر دسته تشکل خود را بسازد،»ستيز طبقاتی«ان در صورت عدم تفوفق طرفدار

برخورد صريح و «آنگاه رويکرد آذرين يا به بحث بی پايان .  واقعی است»جنبش اصالحات«دو دستگی بر سر 

ل های ايجاد تشک« بدون چنين بحث و تعيين تکليفی  به نظرشمنجر می شود چرا که» عميق و برسی همه جانبه

در هر حال اين اتحاد . نيست، ويا به ايجاد دو تشکل موازی در يک محيط کار می انجامد» مقدور«کال » کارگری

اما در غياب چنين رويکردی، . به حاشيه رانده می شود  کهويکپارچگی و امر ايجاد تشکل توده ای کارگران است

کناری می نهند و صرف ه ی، ابتدا تفاوت های خود را بگران همان محيط کار با اتکا به سنت های آشنای کارگرارک

آنها .  وبرای تامين منافع خود به عنوان فروشنده نيروی کار متحد شده و تشکيالت خود را ايجاد می کنندکارگر بودن

طبعا فعالين هم درآن مجامع عمومی  نموده و سپس با اتکا به مجمع عموی تشکيالت سياست های آنرا اتخاذ

فه هويتی را ازتحليل سياست وانجام اين وظي کوشند یمست طبقه برای تقويت و اتخاذ سياستهای راديکال سوسيالي



کارگران شرکت واحد حی وحاضرنشان دادند که ايجاد تشکلهای .  استنتاج نمی کنند بورژوازیوره ایهای د

  .ور استمقدکامال ای » صريح و دقيق وهمه جانبه«کارگری بدون ايجاد چنين برخوردهای 

ين تکليف ديدگاههای متفاوت در بين کارگران بيانگر تالش آذرين برای  ايجاد تشکل توده ای به تعيموکول کردن

ساختن تشکيالت ايدئولوژيک است. او تاکيد می کند که طرفدار آن نوعی از تشکل است که بر اساس «ديدگاهی که 

که قبال گفتيم . پا می گيرد »ض منافع آنها آغاز می کندبرای ساختن تشکالت صنفی از ستيز طبقاتی و از تعار

نه يک ديدگاه يا يک ضرورت يا يک آرمان و يا يک جهت گيری سياسی، بلکه اس و اساس جامعه » ستيز طبقاتی«

تشکيالت کارگری ممکن است راست روی کند يا . طبقاتی و يک داده جاری و داغ شده بر مبارزه طبقه کارگر است

، ممکن است عقب بنشيند يا تعرض کند، سازش کند يا اساس نظام را به لرزه درآورد؛ اما همه اينها چپ روی کند

خالصه ستمگر و ستمکش با يکديگر « :دقايق همان ستيز طبقاتی هستند که مانيفست کمونيست چنين جمبندی می کند

 مبارزه ای که هر بار يا به تحول انقالبی ،گاه آشکار ودر تضاد دائمی بوده و به مبارزه ای بال انقطاع، گاه نهان 

ستيز طبقاتی با مارکس و انگلس  .»سراسر جامعه و يا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم ميگرديد دست زده اند

از اين نظر، مارکسيسم صرفا بيان نظری ادامه همان ستيز طبقاتی . شروع نشد و مانيفست کمونيست آغازگرآن نبود

يهی و طبيعی مبارزه کارگری ن امر بده مقصود آذرين از ستيز طبقاتی هميديديم ک. ژوايی استکهن در جامعه بور

و اهميت و ضرورت آنرا نموده ستيز طبقاتی را تعريف  امروزدوباره است که » ديدگاهی«نيست؛ بلکه به معنای آن 

خاص او از اوضاع سياسی ايران چيزی نيست جز تحليل پای می فشارد آن  که او بر»ديدگاهی« اين . کندمیگوشزد 

هم مانند حکيمی برای  اوبنابراين واضح است که. که طبعا آذرين هم شارح آنست» تبيين مارکسی«ش و به بيان خوي

خورد ايدئولوژيک به تشکل  اين بر.پی ريزی شودن وی ييآن نوعی از تشکل کارگری تالش می کند که طبق تب

    .پايين به ميپردازيمکارگری جوانب ديگری هم دارد که در 

 

  بازدارنده تشکل توده ایهایطشر

 

 که مستقل از امر ايجاد تشکل ،ايرج آذرين مسائل متنوعی را در رابطه با تشکل توده ای کارگران طرح می کند

يجاد مسائلی نظير استراتژی، آزاديهای دمکراتيک، مقابله با رفرميسم، ا. اندمهم  برای مبارزه طبقه کارگر کارگری،

 نظرات شخص وی در اين زمينه ها الزم است  محتویهم نظری بين کارگران و غيره که جدا از قضاوت ما در باره

که از طرف فعالين کارگری و بخصوص فعالين سوسياليست به جديت دنبال شوند و مورد بحث و جدل قرار گيرند 

شکل اينجاست که در روش او، اين مسائل مهم اما م. و طبعا نظرات آذرين هم به غنای اين مباحث کمک می کند

 ناموجهی به تشکل توده ای گره خورده طوريکه به شرط هايی بازدارنده برای ايجاد اين تشکالت تبديل می بطرز

 نزذ اغلب  نمايشگر همان موانع ذهنیی و با سايه روشن هايبودهن نمحدود به آذريکه وط بازدارنده اين شر .شوند

که به بل تاخير افتاده است، ی عاجل و به؛ عمال نه به تشکل توده ای کارگران که نيازدنمی باشت فعالين سوسياليس

. اينجا مواردی از اين شروط را بررسی می کنيمدر .تحکيم مبانی يک تشکل ايدئولوژيک منجر می شود  

 



مسئله استراتژی و تشکل کارگری. به نظر آذرين « ازديدگاه مارکسی، طرح يک استراتژی برای ساختن تشکلهای 

کارگری در درجه اول منوط به پاسخ صحيح به سواالتی از اين قبيل می شود که: کدام نيروهای اجتماعی و کدام 

طبقات واقعا خواسته های دمکراتيک دارند؟ کدام جنبش های اجتماعی می توانند برای دمکراسی مبارزه کنند؟ چه 

اتيک را تضمين کند؟ يک دولت دمکراتيک پايدار بر کدام طبقه  و چه نوع دولتی ميتواند وجود آزاديهای دمکر

  .)۵(»نيروهای اجتماعی ميتواند متکی باشد؟

زه طبقاتی در ايران و اجزا مبارزه سياسی طبقه کارگر در سطح کالن برای ايجاد راينها سواالت اساسی و مهم مبا

وزن اين مسائل آنقدر هستند که خود جنبش . طبقه اندعناصر برنامه حزبی اين نيزتغييرات بنيادی در جامعه و

 به عنوان مثال برای سوال .  به چندين دسته و گروه تقسيم کرده است۵٧سوسياليستی ايران را حداقل از انقالب 

هرچند که پاسخ (پاسخ های زيادی هست » چه نوع دولتی می تواند وجود آزاديهای دمکراتيک را تضمين کند؟«

تشکل توده ای کارگران  چگونه به ايجاد ست که اساسا پاسخ به اين سواالتپرسيدنی ا). !لوم نيستخود آذرين مع

چگونه به ايجاد » چه نوع دولتی می تواند آزاديهای دمکراتيک را تضمين کند؟«به سوال د؟ مثال پاسخ کمک می کن

 خ به سواالتی از اين دستاينکه سنديکای شرکت واحد بدون پاسبگذريم از سنديکای شرکت واحد کمک می کرد؟ 

  اساساکه برای ايجاد تشکل توده ای چنين سواالتی اما مسئله اصلی اينست .ساخته شد و خيلی هم خوب ساخته شد

ر چرا که در بين توده های کارگر و فعالين کارگری بطورکلی و بويژه فعالين سوسياليست بطو. پاسخ دادنی نيستند

که بتوان بر پايه آن تشکل توده ای » صحيح«رسيدن به پاسخی آنهم  .اخص پاسخ های بسيار متنوعی موجود است

اگر تا کنون همه جا .  اينجا ما با وارونگی عجيبی مواجه ايم. کارگران را در محيط کار ساخت، امری محال است

وقعيت مشترک اقتصادی شان  و صرفا به مثابه مو رسم بر اين بوده که کارگران يک محيط کار بر اساس منافع 

کارگرمتشکل می شوند؛ اکنون بايد براساس پاسخ مشترکشان به سواالت فوق متشکل  شوند. اينکه آذرين ايجاد 

تشکل توده ای کارگران را به «پاسخ صحيح» ناممکن در بين توده های کارگر برای سواالت فوق « منوط» می 

يعنی پاسخ » صحيحپاسخ « ت فوق تالش دارد تا تشکل مورد نظر خود را که برای سواال بيانگر اينست که وی؛کند

اما نکته اينست که حتی اگرپاسخ آذرين به ايـن سواالت تماما صحيح و مارکسيستی  هم  . را دارد بوجود آورداو

 ايدئولوژيک در خارج از که تشکلیباشد، تشکلی که بر پايه آن ايجاد شود نه تشکل توده ای کارگان در محيط کار 

بهرحال شايد ايجاد چنين تشکالت و محافلی حق . خواهد بود و يا محافلی از کارگران همفکر در محيط کارمحيط کار

. کار پسنديده ای نيست» تشکل صنفی و اقتصادی کارگران«باشد، اما معرفی کردن آنها به جای   

 

ا ديهای سياسی و دمکراتيک وظيفه مهم جنبش کارگری مبارزه برای آز .مبارزه دمکراتيک و تشکل کارگری

 نياز خود جنبش کارگری به آزاديهای سياسی نظير آزادی بيان، ،لهيک جنبه مهم مسا. ی بحق از آن استو انتظار

ارگری برای بهبود کار و زندگی کارگران به سختی ت که بدون آنها مبارزات کاجتماع، تشکل، مطبوعات وغيره اس

جنبه . دنهرقدر اين آزاديها در جامعه گسترده تر باشد، مبارزات کارگری هم راحت تر به ثمر می رس. پيش می رود

ديگر مسئله دفاع از خواسته های بر حق ديگر بخش های تحت ستم مانند زنان، خلق های تحت ستم، محروميت های 

هايی خود به عنوان  بلند پيشارويش با رنه تنها در افقطبقه کارگر .  هنرمندان و غيره است دانشجوبان وجوانان،



ه و وارونه طبقاتی برعهده هايی کل بشريت را از اين دنيای بيگانت ستم و نفی نظام طبقاتی، رسالت ريک طبقه تح

. تکيه گاه مبارزه همه اقشار تحت ستم برای رهايی باشدتواند به همين امروز هم بايددارد؛ بلک  

شده نزد فعالين کارگری  و وظيفه ای پذيرفته  الفبای مبارزه طبقاتیمکراتيک ازمبارزه برای آزاديهای داهميت 

مين امر ساده و مقبول ازطرف طيفی از فعالين چپ هميشه به عنوان رقيبی در برابر نيازهای اقتصادی اما ه. است

لين کارگری ادی، فعابرای هر گام از مبارزه اقتص. طبقه وعامل فشاری بر مبارزات اقتصادی کارگران درآمده است

 البته اين فشار .هند که مبارزه برای آزاديهای دمکراتيک را فراموش نکرده واکونوميست نيستندبايد بارها اطمينان د

طيف گسترده ای .  مبارزه اقتصادی کارگران تنها به بدفهمی چپ محدود نبوده و از طرف راست هم جريان داردبر

يعنی (ور در قدرت سياسی محرومند، مشکل اصلی ايران را نبود دمکراسی که فعال از حضن اراز بورژوازی اي

 به کارگران گوشزد می کنند که در شرايط کنونی مبارزه برای دانسته و) عمدتا تامين حضورآنان در قدرت

.دمکراسی عمده است  

ايرج آذرين نيز به اهميت آزاديهای دمکراتيک برای جنيش کارگری تاکيد داشته و به نظرش «ساختن تشکلهای 

 کارگری بدون درنظر گرفتن مساله  بنيادی آزاديهای دمکراتيک غير قابل تصور و پوچ است»(۶). 

 ک، همان حد موجود مقبوليت و پذيرشيآزاديهای دمکرات» درنظرگرفتن«ابتدا واضح است که منظور آذرين از 

 ی تاکيدنقل قول فوقيعنی آن تاکيد سنگين در. ت نيس اشاره شد که در باال اين مبارزه نزد فعالين کارگریمعمول

آزاديهای دمکراتيک چيزی بمراتب فراتر از اعتقاد و » درنظر گرفتن«بلکه حد مورد نظر او از . برواضحات نيست

به اين موضوع پايين تر می پردازيم، اما چرا حتی .  است آزاديهای دمکراتيک ی برافعالين کارگریعمل موجود 

؟ »غير قابل تصور و پوچ است«رفتن آزاديهای دمکراتيک، ساختن تشکل های کارگری بدون در نظر گ  

را تقويت می کند يک اينکه توجه به آزاديهای دمکراتيک بدرستی برای مبارزه طبقه کارگر حياتی ومهم است و آن

 می کند، مسئله ای »غير قابل تصور و پوچ«اينکه عدم توجه به آن کال امر ساختن تشکل کارگری را مسئله است؛ و

می بينيم که .  دومی اما همان فشار آشنای سنتی چپ است بر مبارزه اقتصادی طبقه  اولی درست است و مهم،.ديگر

، تشکل کارگری هيچ است چرا که وجود دمکراتيکدر اين تقابل کاذب بين اهميت تشکل کارگری و اهميت مبارزه 

اند که  حرف » آزاديهای دمکراتيک« اين .آزاديهای دمکراتيک استو اهميت آن تماما وابسته به پذيرش اهميت 

 که ی است» آزادی دمکراتيک«پرسيدنی است که اين چه . آخر را می زنند و حيات بخش تشکل کارگری اند

ه آنرا  بذات تشکل کارگری را به عنوان يکی از آزاديهای دمکراتيک در خود ندارد و وجود بی واسطپذيرش قايم

؟می داند» بل تصور و پوچغير قا«  

، ايجاد تشکل بدون در نظر گرفتن  و در مبارزه واقعی و جاری کارگراندر دنيای خارج از تئوری ها و تحليل ها

گاهی به نادرست بخش هايی از کارگران  می پندارند که  . آزاديهای دمکراتيک کامال قابل تصور و با معنی است

فاصله گرفتن از مسائل سياسی، مبارزه آنان برای مطالبات صنفی و اقتصادی نپرداختن به آزاديهای دمکراتيک و 

گری  و رابل تصور، بامعنی، کاقآنها اشتباه می کنند، اما تشکل شان کامال . را تقويت کرده و راحت تر پيش می رود

رزات آنان  تالش فعالين سوسياليست می بايد ضمن دفاع بی قيد و شرط از تشکيالت و مطالبات و مبا. برحق است

  مبارزه برایگاهی هم فعالين کارگری بدرستی متوجه اند که اصرار زياد بر. کنند تا اين ديدگاه آنان اصالح شود



گران ارممکن است به چند دستگی و پراکندگی بين ک آزاديهای دمکراتيک و ضرورتهای سياسی و کش دادان آنها

و تشکيالت را صرفا صنفی و اقتصادی بنا می ه د به بعد موکول  کر شود، و به همين دليل پرداختن به آن رامنجر

 اعتماد سازی طی پروسه ای باو حفظ اتحاد و يکپارچگی توده های کارگرو انسجام تشکيالت با با اين اميد که .  کنند

 ينجا هم میدر ا. ا به اهميت مبارزه برای آزاديهای دمکراتيک جلب کنندررکارگ توجه توده های ،بيشتر و آموزش

ور انديشی بينيم که تشکل صرفا صنفی و اقتصادی آنها نه تنها قابل تصور و معنی دار است، همچنين نشان از آن د

 به همراه اين موارد .گری استری جنبش کاله از خصوصيات آشنای فعالين و رهبران عمها و درايت هايی دارد ک

 فعاليت شان و استمرار کارگری ناچارند برای حفظ تداوم عالينبايد شرايط سياسی ايران را اضافه کرد که گاها ف

. ودرقالب صنفی ظاهر شونددهندا فاصله دار از مسائل سياسی نشان خود ر  

آزاديهای دمکراتيک برای ساختن تشکل کارگری چيست؟ او توضيح می دهد » نظرگرفتن«اما منظور آذرين از در

نيست، بلکه همچنين ديناميسم کسب اين ....) آزادی بيان و مطبوعات و(که مساله تنها خود آزاديهای دمکراتيک 

آزاديها و پايداری آنها مهم است:«مساله ساختن تشکلهای کارگری پيش از هرچيز منوط به شناخت از ديناميسم کسب 

 آزاديهای دمکراتيک در جامعه است»(٧).

بنابراين «شناخت از ديناميسم کسب آزاديها » آن حد مورد تاکيد آذرين از«درنظرگرفتن» آزاديهای دمکراتيک برای 

 بر پايه ديدگاههای کالن سياسی تبيين شده آزاديهااين آنجا که ديناميسم های کسب از. ساختن تشکل کارگری است

ه و بر سر مقايسه و بررسی اين دوديدگاتاکيد او ، )ودربحث آذرين دو ديدگاه مارکسيسم و جامعه مدنی مطراند( اند

تشکل به اينترتيب  . می باشد»تبيين مارکسی« انتخاب  وینهادست و پيش کسب آزاديهابرا یتخاب ديناميسم يکی ان

غير قابل تصور و «کارگری  تنها پس از چنين انتخابی و بر مبنای آنست که ميتواند ايجاد شود و در غير اينصورت 

        .است» پوچ

 در بين توده های کارگر و فعالين کارگری بطورکلی و بويژه فعالين از آنجا که، همانطور که قبال تاکيد شد،

 آزاديهای اين رويکرد به رابطهنوعی دراين زمينه ها موجود است؛ سوسياليست بطور اخص نظرات بسيار مت

شکل توده ای کارگران در محيط کار، دمکراتيک و تشکل توده ای ازيکسو مانعی است درمقابل تالش برای ايجاد ت

 بنا »تبيين مارکسی«دئولوژيک که بر اساس ديدگاه معين  ايیاز سوی ديگر عاملی است راه گشا برای ايجاد تشکل و

.ميشود  

 

يکی از مسائل پيش روی فعالين سوسياليست، مساله رفرميسم و چگونگی برخورد به  .رفرميسم و تشکل توده ای

افکار و آرا و ارزش ها و اخالقيات حاکم بر آن متعلق  کارو زندگی می کند که  ایطبقه کارگر در جامعه. آن است

 و هر عضوی از اقشار و بنابراين طبقه کارگر هم مثل هر فردی در جامعه. به طبقه حاکم يعنی بورژوازی است

آگاهی دست . قرار دارد هژمونی ايدئولوژی طبقه حاکمزير سيطره اين افکار و ارزش ها و تحت  ،رطبقات ديگ

ه طوالنی آموزش و طبقه کارگرطی يک پروس. رژوايی استمثل همه آحاد جامعه يک آگاهی بو ننخورده کارگرا

فکار بيرون آمده و به ا اين آوار  کسب تجارب مبارزاتی از زيرخودآموزی و مطالعه انديشه های انتقادی راديکال و

ی، از عناصر ايدئولوژی طبقه  رفرميسم مانند مذهب و ملی گرايی و مردساالر.اهی طبقاتی خود دست می يابدآگ



 رفرميسم يعنی اين اعتقاد که جامعه سرمايه داری اصالح پذير وامکان .حاکم است که کارگران را تحت تاثير دارد

 در کنار رفرميسم. ه انقالب و نفی سرمايه داری نيستمقدور است و نيازی بآن بهبود دايمی وضع کارگران در 

نين بطور ويژه تالش ميکند تا با نشان دادن يف مبارزه مستقيم کارگران، همچضعاشاعه قانون گرايی بورژوايی وت

 و مبارزه جويی کارگران پرتوقعیتحقيرسته کردن شکست های جنبش کارگری و وبرجمخاطرات مبارزه مستقيم

ود در رفرميسم يکی از خرافات موج .طبقه کارگر را به تمکين در برابر نظام بردگی حاضر واداردسوسياليست، 

 وضع کارگران در همين شرايط و کارسازی آن در مقايسه با  دايمیجامعه سرمايه داری است که مدعی بهبود

قل از اينکه چقدر پايه مادی دارد و چقدر از امکان عملی بهبود وضع کارگران تبنابراين  مس .سوسياليسم است

ا آن هم در همين  پيچيدگی برخورد ب.داردخود  را تحت تاثير و نفوذآنان  برخوردار است، هميشه بخش وسيعی از

 مواجه نيستيم، بلکه در عين حال با توده های حامل اين اخورد با رفرميسم تنها با ايدها و سياست هدر بر. است

. را خير حامل آنهاد کرد و کنار گذاشت، اما کارگرانايده ها و سياست ها را ميتوان نق. نيز مواجه ايمها سياست   

 شيوه برخورد به رفرميسم است که معموال با عبارت ،له ادراکات نادرست و رايج در بين فعالين سوسياليستاز جم

چيست؟ واضح است که تقابل نظری و سياسی با رفرميسم » تقابل« منظور از .بيان می شود» در تقابل با رفرميسم«

اما تقابل عملی چه؟ برای آن چپی که همه . دهمچنين وظيفه ای تعطيل ناپذير می باشنه تنها ضرور و الزم است، 

شکل ميدهد و اندازه راديکاليسم اش با اندازه تيز کردن اين تقابل تنظيم » تقابل با رفرميسم«هويت سياسی اش را 

 ديديم که چگونه در بحبوحه نبرد دليرانه کارگران ميشود و برای تقابل عملی درنگ نمی کند، حد ومرز کجاست؟

 چرا د،، عده ای در محکوميت آنان اطالعيه دادن خونباررست وسط اعتصاب تحت سرکوب ارتجاعواحد ودشرکت 

. می ناميدند يعنی سنگر مقاومت شان را رفرميستکه ساده لوحانه تشکيالت کارگران  

بيرون کشيدن توده های کارگر از زير نفوذ خرافات . اين تقابل متعلق به سنت سوسياليستی طبقه کارگر نيست

 در متن  ونقدفرميستی حاصل يک پروسه عملی اتحاد و تقويت همسرنوشتی و اعتماد سازی و رفاقت و آموزشر

ايت فعالين  است، به همان درجه هم حوصله ودر عميق و پرباراين پروسه به همان درجه که. مبارزه مشترک است

رزه طبقه در برابر طبقه است ونه  درک اين مطلب حياتی است که مبارزه طبقاتی، مبا.سوسياليست را ميطلبد

فرمول اين وارونگی است که نه به » در تقابل با رفرميسم« عبارت . مبارزه گرايشات درونی جنبش در برابر هم

  . در برابر بورژوازی می انجامدانر برابر طبقه، که به تضعيف صف کارگر دتقويت مبارزه طبقه

او  . و می خواهد که تشکل کارگری بر اين تقابل بنا شود تاکيد دارد»ی تقابل با گرايش رفرميست«ايرج آذرين به

از زمان رفسنجانی دنبال ميشود الگوی توليد برای صادرات  معتقد است الگوی اقتصادی که توسط جمهوری اسالمی

وری نيازمند ثبات ذاری ميکنند که برای سود آرمايه گگ خارجی سر شرکت های بز،در اين بخش توليد. است

 خواهان ايجاد اتحاديه های واقعی و مستقل در اين بخش از توليد هستند تا اين شرکت هابه اين منظور. يروی کاراندن

 ثبات نيروی کار بتوانندارائه شرايط کار و مزد بهتردر مقايسه با ديگر بخش های اقتصاد   آنها درازایبا همکاری

 برخوردارند به مبلغان همکاری با سرمايه داری تبديل شده ويک  اين اتحاديه ها که از شرايط بهتری.را تامين کنند

 را خطری در برابر جنبش کارگری می داند » رفرميسم جديد «آذرين .را بوجود می آورند» رفرميسم جديد«

چگونه و از چه طريق  سوال اين است که گرايش سوسياليستی«: وخواهان ايجاد تشکل کارگری در تقابل با آن است



می تواند در تقابل با گرايش رفرميستی ابتکار عمل را در زمينه ايجاد تشکل های توده ای ومبارزه روزمره طبقه 

همه فعالينی که، بدون توجه به اين «: ضرورت ايجاد اين تشکلها برپايه اين تقابل هم اينست که.)٨(»بدست بگيرد؟

تحول مهم در آرايش سرمايه داری، همچنان در پی تشکل سازی علی العموم باشند خواهی نخواهی به سود تقويت 

 گرايش رفرميستی عمل کرده اند و تمام تالش شان از طرف سرمايه مالخور شده است.»(٩). 

بحث قديمی تر آذرين و پيش از بحث » رفرميسم جديد«اول اينکه . اينجا به به سه نکته بطور خالصه اشاره ميشود

، و تحول از اولی به دومی معلوم نيست چگونه رخ داده  مطرح شداتیضرورت آزاديهای دمکراتيک و ستيز طبق

دوم، الزم بود که آذرين نتايج عملی اين الگوی اقتصادی جديد را با فاکت در ايران نشان ميداد، يعنی نشان . است

اين ز منظوراوا طبعا. کجاهستند»رفرميسم جديد«ميداد که اتحاديه های مستقل دربخش توليد برای صادرات و 

سوم، بر خالف ! گری نيستر، سالمندان و بازنشستگان اصناف قديم ايران در هيئت موسسان سنديکاهای کارفرميسم

، آذرين نه راه ستيز طبقاتی يا »رفرميسم جديد«آزاديهای دمکراتيک و ستيز طبقاتی، در مورد مقابله با خطربحث 

عميق تر از آنچه  وی ساختاریری طبقاتی آنهم در سطح سياست همکا،قالبی که کامال برعکسسياست راديکال و ان

 او مهمترين وظيفه طبقه کارگر را در اين دوره دخالت در .ميگويد در پيش ميگيرد» رفرميسم جديد«مورد خود در 

طبقه کار گر ميتواند «: شکل گيری اقتصاد ايران در سطح کالن ميداند تا از اين طريق خطر رفرميسم جديد دفع شود

بخود خواهد  )يعنی اقتصاد سرمايه داری ايران و همچنين در جمهوری اسالمی(ل معينی که اقتصاد آتی ايرانبرشک

وزن سياسی «همچنين طبقه کارگر ميتواند .)١٠(»ی برخی مشخصه های آنرا تغيير دهدتگرفت تاثير گذارد يا ح

.)١١(»بيندازد) ورژواریيعنی اين يا آن  بخش ب(خود را پشت سر اين يا آن سياست اقتصادی معين  

برمی گردد، و )بررسی موانع ذهنی ايجاد تشکل توده ای کارگران در محيط کار(اما تا آنجا که به هدف اين نوشته

 گرايش درتقابل با«کامال مستقل از تحليل و جهتگيری آذرين، سوال اين است که چرا تشکل کارگری بايد 

 هر بايد در تقابل با منافع کارفرمايان و صاحبان سرمايه ايجاد شود؟ايجاد شود؟ چرا تشکل کارگری ن» رفرميستی

با اين تغيير هيچکس نميتواند تشکل توده . تحليل و تفسيری که داشته باشيم اين آشکارا تغيير جبهه اصلی نبرد است

در تقابل با  به جا ی متشکل شدن  کار اين خيلی بی معنی است که کارگران يک محيط.ای در محيط کار درست کند

برای فعال سوسياليستی که ميخواهد با خطر .  در تقابل با رفرميسم متشکل شوند،منافع کارفرمايان و سرمايه داران

رفرميسم مبارزه کند، راه درست و موثر اين است که توده کارگران را براساس منافع مشترکشان در تقابل با 

  برای بهبود وضع کار و زندگی کارگرانبربستر مبارزه مشترکشانآنگاه .  و سرمايه داران متشکل کندکارفرمايان

گران را بسمت ، بانقد و افشای سياستهای راست و رفرميستی، کار آنان حفظ اتحاد و يکپارچگی صفضمن و 

.غيب کندسياستهای راديکال تر  

ايی می کشاند که می گويد را به ج» در تقابل با گرايش رفرميستی«اما آذرين پيگيری برای ايجاد تشکل کارگری 

) يعنی تحليل او از تحول الگوی اقتصادی در ايران(بدون توجه به اين تحول مهم درآرايش اقتصادی « فعالينی که 

يعنی همان ايجاد تشکل بر اساس منافع مشترک کارگران در تقابل با (در پی تشکيالت سازی علی العموم هستند 

خواهی نخواهی بسود تقويت گرايش رفرميستی عمل کرده و تمام تالش شان از ) منافع کارفرمايان وسرمايه داران

.»)پس تالش آنها هيچ وپوچ است(طرف سرمايه مالخور خواهد شد   



 

اينجا بار ديگر با همان برخورد ايدئولوژيکی مواجهيم که تالش دارد تشکل کارگری را بر پايه يک تحليل معين و 

.واقعی و را ديکال استچقدر تحليل اساسا خود  بگذريم که اين از. بنا کندبرای اهدافی از پيش تعيين شده   

اين . يکی از بنيادی ترين مسائل مبارزه طبقه کارگر، مساله اتحاد طبقاتی است. وحدت کارگران وتشکل توده ای

می جايگاه و  به تما،»کارگر متحد همه چيز، کارگر متفرق هيچ چيز«يعنی شعار پر اصالت جنبش کارگری ايران 

همه قدرت طبقه کارگر در اتحاد و يکپارچگی و در ابراز وجود آن به . ضرورت وحدت کارگران را بيان می کند

 از مواجه با نيروی در طرف شدن با کارگر منفرد است و هراس آنانآرزوی کارفرمايان . مثابه يک تن واحد است

آرمانی يا ارزشی و يا اخالقی، که يک ضرورت عميق اهميت وحدت کارگران نه صرفا يک امر . جمعی کارگران

طبقه کارگر پراکنده در مقابل طبقه حاکم متحد، .  اتحاد کارگران سالح آنان است.و غير قابل اغماض مبارزاتی است

برای به . مانند لشکر شکست خورده و سپاه درهم ريخته ای است که دشمن هر طور که بخواهد با آن رفتار می کند

 افق راديکاليک .  از افق سياسی آن پيشی می گيرد حتیآوردن زور و نيروی واقعی کارگران، وحدت طبقهفعل در

تاثيری در تناسب قوای  بين دو طبقه ندارد؛ اما نيروی متحد ميليونی کارگران  با اتکا به بخش کوچکی از کارگران

را وسيعا به نفع کارگران تغيير وا اسب قحدودی دست به اعتصاب می زنند قادر است تنمکه صرفا برای مطالبه 

 اين نه به معنای کاهش اهميت افق سياسی، بلکه به معنی جلب توجه به ضرورت اتکا افق سياسی به وحدت  .دهد

برای فعالين سوسياليست به همان .  کننده تبديل شودو روت تا بتواند به يک نيروی مادی زير گسترده کارگران اس

معموال  به  .کال و سوسياليستی مهم است، به همان اندازه بايد وحدت طبقه در خود مهم باشداندازه که افق رادي

در صورتيکه امر وحدت طبقه قائم بذات . وحدت طبقه به عنوان موضوعی ثانوی و تابع افق سياسی نگريسته ميشود

 و گران الزم است که آنرا تبليغد کار برای اتحا.است و ايجاد و تقويت و تحکيم آن ساز و کار ويژه خود را دارد

رفاقت و و بين بخش های مختلف کارگران ارتباط پايدار ايجاد کرد   بايد.ترويج کرد و برايش نوشت و آموزش داد

بايد از مبارزات يکديگر بی هيچ اما و اگری و شفاف حمايت کرد و نگاه . صميميت و پشت هم داشتن را در آن دميد

نابجای تفاوت ها سياسی ونظری الزم است تااز قطبی کردن . تقاع دادراک طبقه را ود به عنوان عضوی از يبخ

 سته  برجه يک ارزش ارزنده کمونيستی و سنتان را برهيز کرد و وحدت طلبی و تالش برای اتحاد کارگپر

.سوسياليسم در ايران تبديل کرد  

اتی ی کارگران شرکت واحد که وحدت طبقادر متن تحرک جنبش کارگری در سالهای اخير، غير از تجربه سنديک

شور انگيزی را به نمايش گذاشت، در ديگر بخش های فعال جنبش متاسفانه روح وحدت طلبی و اتحاد طبقاتی 

حدت را امر وعلت آن هم چيزی نبود جز نگاه نادرست فعالين سوسياليست به اتحاد طبقاتی، نگاهی که . ضعيف بود

 آنرا به تعيين تکليف تفاوت های  به غلطاستنتاج نمی کند وان  و همسرنوشتی آنان از موقعيت بردگی مشترک کارگر

.ی و نظری و گرايشی منوط ميکندسسيا  

ری مبرمترين مساله فعالين  او می گويد ايجاد تشکلهای کارگ.اين ديدگاه نادرست توسط ايرج آذرين هم دنبال ميشود

چپ است و اين امر در گرو يک همدلی عميق و اعتماد وسيع بين آنان است اما « چنين همدلی و اعتمادی تنها بر 

 مبنای هم- نظری پايه ای در مورد تمامی چشم انداز پيشروی طبقه کارگر ميتواند استوار باشد.»(١٢).



 

تمامی چشم «آنهم در مورد » تنها برمبنای هم نظری پايه ای«به ن بين کارگرا» همدلی و اعتماد«استوار کردن 

اوال، همدلی و اعتماد چسب درونی اتحاد کارگران و . نشان ازيک وارونگی ديگر دارد»پيشروی طبقه کارگرانداز 

.  می باشدتماما يک مبارزه جمعی و متحدو مبارزه کارگری نافی مبارزه فردی . ستون فقرات مبارزه آنان است

از اينرو، همدلی و . رگران قابل تصور نيستبدون اتحاد کاآن هيج لحظه ای از د و جمع بودن ذات اين مبارزه واتحا

 .مبارزه کارگری است وتحت هيچ شرايط تعطيل پذير نيست و بال انقطاع جاری  دايمی و نيازهای ازاعتماد و اتحاد

 هم نظری همزمان، با هر درجه از. ثانيا، هم نظری در بين کارگران امری نسبی و متغيير و در حال شدن است

به اين ترتيب هيچ . يده روندهای سياسی واقتصادی، تنوع نظرات جديدی را بهمراه می آورد و پيچتحوالت دايم

گرچه اتحاد و . در بين کارگران حاصل شده است» هم نظری پايه ای«ايستگاهی وجود ندارد که بتوان گفت 

ی را مداشت، اما دواولی را بايد فورا . همنظری هر دو برای مبارزه کارگری مهم اند اما از دو جنس متفاوتند

 شرط اصلی مبارزه کارگری است منتظر  وهمدلی و اعتماد و اتحاد که نياز عاجلاگربنابراين  .نميتوان فورا داشت

. به معنی تعطيل کردن مبارزه کارگران است نگه داشته شود»هم نظری پايه ای«کسب   

م نظردر جهان متحد کارگران ه« نميگويد و» کارگران جهان متحد شويد«هنگامی که مانيفست کمونيست می گويد 

مارکس و انگلس دچار اين تناقض نمی شوند چرا که آنان امر همدلی و . هيز از اين تناقض است، برای پر»شويد

در مبارزه شان همسرنوشتی  واعتماد و اتحاد کارگران را نه از هم نظری آنان، بلکه از موقعيت بردگی مشترک

درک آنچه برای کارگران و فعالين آنان ضروری است، همين است که آنها صرفا به اين  .طبقاتی استنتاج می کنند

 اگر مجاز باشيم. دليل که همگی تحت استثمار سرمايه اند و از موقعيت مادی مشترکی برخوردارند بايد متحد شوند

ر است  که کارگران متحد اين نظ به هم نظری برای اتحاد کارگران اشاره کنيم، آنگاه تنها مورد آن در مواردی

  .ميشوند چون کارگراند

 که نه توده های کارگر »هم نظری پايدار«آذرين ميتواند بگويد که مخاطب او برای ايجاد همدلی و اعتماد برمبنای 

اما سوال اينست که برای ايجاد اتحاد .  راست است او اين فعالين را مخاطب دارد. فعالين سوسياليست طبقه است

چرا اين دودسته بايد با دو ديناميسم متفاوت به اتحاد برسند؟  ان ديوار چين بين توده ها و فعالين آن کجاست؟کارگر

طريق ازاما فعالين سوسياليست چرا توده های کارگر از طريق درک موقعييت مادی مشترک وهم طبقه ای بودنشان، 

آنها به عنوان کارگر موظفند برای اتحاد . يستگرند و هم سوسيالر فعالين کارگری سوسياليست هم کاهم نظری؟

به عنوان . طبقاتی از موضع همسرنوشتی کارگران تالش کنند و از همين موضع هم با يکديگر متحد شوند

آنان « و )١٣(»آنها هيچ منافعی، که از منافع کليه پرولتاريا جدا با شد ندارند«سوسياليست نيز همچنين از آنجا که 

 همه فعالين  باموظفند که پرچم دار اتحاد کل طبقه کارگر) ١۴(» مصالح و منافع تمام جنبش هستندهميشه نمايندگان

واضح است که در بين فعالين  .به عنوان طبقه استثمار شونده و همسرنوشت باشند آن کارگری و سوسياليست

اوتها توجيه گر صف پراکنده  اما هيچ درجه از اين تفکارگری سوسياليست تفاوت های سياسی و نظری وجود دارد،

.آنان در مبارزات جاری و تالش برای ايجاد تشکلهای توده ای کارگران در محيط کار نيست  

 



، نه برای حزب طبقه که براساس هم نظری نکته قابل توجه اينست که اين رويکرد آذرين برای همدلی و اتحاد

شود، بلکه در رابطه با ايجاد تشکل توده ای کارگران پيشروان آن حول کليت افق و استراتژی سوسياليستی بنا مي

اين همنظری برای ايجاد تشکل توده ای حاصل شدنی است که نه به اين درجه از هم نظری نياز دارد و نه اينکه 

ر از اجزا تالش  و نه بر اساس همسرنوشتی، يکی ديگ اين درک وارونه از اتحاد طبقاتی بر اساس هم نظری.است

چرا که در پايان نه تشکل توده ای کارگران در محيط کار، که تشکل هايی از .  تشکل ايدئولوژيک استبرای ساختن

.جمع های هم نظر در خارج از محيط کار راخواهيم داشت  

 نقطه نظرات مختلف در رابطه با ازطريق مدلل کردن«اما اين همنظری چگونه حاصل ميشود؟ آذرين پاسخ می دهد 

  .)١۵(»بناگزير بايد با طرح ديدگاههای وسيع تئوريک و سياسی همراه باشد« که »تشکلهای توده ای

گفتيم که کسب هم نظری برای ايجاد همدلی و اعتماد بين فعالين کارگری سوسياليست نه ميتواند ونه بايد به عنوان 

هم نظری « که کسب اين اما الزم است که از نظر عملی هم   توجه کنيم. طرح شود تشکل توده ای ايجادپيش شرط 

تنوع و  از لحاظ عملی يک مشکل وجود .چقدر شدنی است با توجه به اينهمه تنوع و پراکندگی نظرات» پايه ای

پراکندگی نظرات در جنبش سوسياليستی است، اما مهمتر از آن عدم انسجام و کم عمقی و همه جانبه نبودن و ضعف 

 به عنوان . غير ممکن ميکندهامدن هم نظری بين ديگران را حول آننظرات موجود است که اساسا امکان بوجود آ

مثال به سير نظرات خود آذرين در رابطه با تشکلهای توده ای، که از جمله فرموله ترين هاست، توجه کنيم که از 

:چهار مرحله طی شده است  

 عنوان آلترناتيو تشکل يابی توده بهکارگری  یديک به دو دهه در دو حزب سياسی ايران، او به شورا، نزمرحله اول

اين آلترناتيو سرسوزنی مايه عملی پيدا نکرد و تماما تبديل شد به موضع ايدئولوژيک يک . ای کارگران معتقد بود

آذرين بدون هيچگونه نقد وتحليلی آنرا کنار گذاشت و آلترناتيو شورا غيب . حزب برای ايجاد تمايز با ديگر جريانات

.شد  

است که وی طی تحليلی از تحوالت اقتصادی ايران به پيدايش يک » چشم انداز و تکاليف«کتاب بحث ، مرحله دوم

آذرين .پی برد و برای دفع خطر آن، خواستار ايجاد تشکلهای کارگری بر پايه همکاری طبقاتی شد» رفرميسم جديد«

را کنار بر پايه همکاری طبقاتی  ای بدون هيچگونه نقد وتحليلی مسئله خطر رفرميسم جديد و خط ايجاد تشکل توده

   .گذاشت

طی تحليلی از اوضاع سياسی ايران از يکسو به اهميت مبارزه برای آزاديهای دمکراتيک از موضع ، مرحله سوم

مارکسيستی می رسد؛ و از سوی ديگر متوجه خطر جنبش اصالحات بورژوايی که خواهان ايجاد تشکل کارگری 

 آذرين خواهان ايجاد تشکل های کارگری بر اساس  در اين مقطع.بقاتی است می شودمستقل و بر اساس همکاری ط

. استستيز طبقاتی و مبارزه برای آزاديها دمکراتيک  

 خط حکيمی را، که ربطی به مبارزه برای آزاديهای  آذرين،طی پروسه ای که معلوم نيست، مرحله چهارم

.ر می دهد و با آن همگرا ميشودورد حمايت قرادمکراتيک از موضع مارکسيستی نداشت، دو فاکتو م  

اينکه کسی نظرات سياسی خود را تغيير دهد کامال طبيعی است؛ ونيز علت تغييرات آنرا هم توضيح ندهد ايرادی 

قصد من تاکيد . قصد من اينجا به هيچ وجه برخ کشيدن اين تغييرات و نماياندن آنها به عنوان اشکال نيست. ندارد



تبيين «عیمدنيزآذرين در رابطه با تشکل توده ای، که يکی از نظرات موجود و خود ه اگر نظرات براين است ک

چرا بايد  هم نظری حول آنها مبنای ايجاد همدلی  و اعتماد بين  آنگاه منسجم و متغيراند،است، اينقدر نا» مارکسی

 از همه فعالين يا بهتر نيست صاف و سادهدر اين صورت آ. فعالين سوسياليست برای ايجاد تشکل توده ای قرار گيرد

همسرنوشتی شان به عنوان اعضای يک وقعيت مشترکشان به عنوان کارگروسوسياليست طبقه بخواهيم با اتکا به م

طبقه، همدل و متحد شده وبرای ايجاد تشکل های توده ای در محيطهای کار توسط توده های کارگر مستقل از همه 

  .تفاوتهايشان تالش کنند

 

 حزب و تشکل توده ای

 
افق ضد سرمايه داری، ستيز طبقاتی، توافق نظيرطرح شده  موارد که ايجاد تشکل توده ای نبايد به هيچيک از گفتم

مبارزه برای آزاديهای دمکراتيک، تقابل با رفرميسم، و هم نظری در بين فعالين سوسياليست،  بر سراستراتژی،

اجزا مهم مبارزه طبقه کارگرند که فعال سوسياليست ميتواند وبايد برای جا  همه از ااينه. موکول و مشروط شود

اما اين تالش فعالين سوسياليست در درون تشکل فی الحال . انداختن آنها در تشکل توده ای کارگران تالش کند

 تالش  اين.يرودو بر متن فونکسيون آزادانه آن و با حفظ اتحاد کارگران وانسجام تشکيالت آنان پيش متاسيس شده 

ارائه سياستهای راديکل و سوسياليستی امر   به تقويت صف متحد و يکپارچه کارگران کمک ميکند و هم باهم  

 به اين ترتيب اگر در سنديکای مفروضی، فعالين سوسياليست موفق شدند که .رهايی طبقه کارگر را تسهيل ميکند

. نفی آن جلب کنند، آن سنديکا افق سوسياليستی را بر خواهد گزيدنظر توده ها را برای مبارزه عليه سرمايه داری و  

  درغير.  به هيچيک از شروط باال منوط کردهمه مساله اينست که ايجاد و تاسيس تشکل توده ای را نميتوان

ل توده ای کارگران درمحيط کار خواهد  پافشاری بر اين پيش شرطها به معنای ممانعت از ايجاد تشک،اينصورت

 وازهر داشتهل دايمی قرارکه جنبش کارگری تحت سرکوب و کنتراين پافشاری اما در شرايط ويژه ايران، . ودب

نی دامن زدن به عمال يعدارد، گر و شوراهای اسالمی را باالی سرق تشکلی محرم است و مافيای خانه کارگونه ح

  .رای ايجاد تشکل های توده ایليست بانحالل اندک تالش های جاری فعالين کارگری سوسياپراکندگی موجود و

کامال مستقل از اين بحث، حال الزم است . نع ذهنی ايجاد آن بوداتااينجا بحث در باره ضرورت تشکل توده ای و مو

 .اشاره کرد نسبت به سرنوشت جنبش کارگریاکنون به يک نگرانی واقعی و مشروع در بين فعالين سوسياليست 

ف برای ما فعالين در ايران خوشبختانه هدف اصلی امر رهايی قطعی طبقه کارگراز نظام مساله اينست که از يکطر

نقطف عزيمت . اين افق و چشم انداز و قطب نمای ما در مبارزه طبقاتی است. بردگی سرمايه و جامعه طبقاتی است

ميزان سود و از ری، و نه امکان و عدم امکان آن در سرمايه دااز ، نه ما برای اصالحات و پافشاری بر اهميت آن

، که تماما بهبود و وضع طبقه کارگراست تا بتواند با آمادگی و توانمندی و استحکام بيشتری به سمت زيان سرمايه

 از طرف ديگر بورژوازی همه امکانات خود را بکار می گيرد تا مانع پيدايش تشکلهای .هدف نهايی حرکت کند

ناچار به عقب نشينی شود و به ايجاد اين رابر فشار فزاينده مبارزات کارگران بتوده ای کارگران شود، و هر گاه در 

د چفت و بست های قانونی و تقويت گرايش اتشکلها تن بدهد، آنگاه همه ترفندهای خود را بکار می گيرد تا با ايج



م تبديل کند تا به اين دغام شده در سيست، تشکلهای کارگری را به نهادهای ايف فعالين سوسياليست و تضعرفرميستی

. شود اين تشکلها سلبازرا آن فرارفتن از امکان  وسيله  

 بر تشکلهای توده ای در محيط کار تاکيد کنند، اين امکان و يکجانبه حدنگرانی اينست که اگر سوسياليستها بيش از

کت به فراسوی سيستم حربه ترتيب هم طبقه کارگراز. شوندهست که اين تشکلها در نهايت در سيستم حاضر جذب 

اين نگرانی درست . وبه سمت رهايی محروم ميشود، و هم گرايش سوسياليستی به يک شکست تاريخی دچار ميشود

راه حلی که . ما موظفيم عميقا به اين نگرانی توجه کنيم و برای آن راه حل استراتژيک داشته باشيم. و واقعی است

ست دنبال شده است عبارت است از اينکه اوال بخشا از تالش برای ايجاد تاکنون عمال توسط مجموعه فعالين سوسيالي

تشکلهای توده ای در محيطهای کار امتناع ميشود؛ ثانيا تالش ميشود تا از همان ابتدا تشکالتی با افق چپ و راديکال 

طريق ايستادگی آن ا زاين تا)  د و نه در محيط کارن نه توده های باشهاحتی بقيمت اينکه اين تشکل(ساخته شود 

 همه تالش اين نوشته به يک معنا اين بود که نشان دهد اين رويکرد .ت بر متن جهت گيری چپ تضمين شودالتشک

از اين راه ما هم امر ايجاد تشکل های توده ای را به حال خود رها کرده و به مثابه ميدانی باز برای . کارسازنيست

 آن می گذاريم؛ و هم انرژی و نيرويمان صرف ايجاد تشکلهای تحرک و رشد گرايش رفرميستی در اختيار

ايدئولوژيکی می انجامد که اگر چه راديکال هستند اما تاثيری در تناسب قوای موجود بين کارگران از يکطرف و 

.دنسرمايه دارن و دولت شان از طرف ديگر ندار  

 قدرت عظيم طبقه کارگر را با ايجاد تشکلهای  همراه حل درست و کارساز برای حل اين نگرانی مشروع بايد بتواند

بسيج کند و به ميدان ) که گوشه کوچکی از آن را در مصاف سنديکای شرکت واحد ديديم(توده ای در محيطهای کار

 تقويت آورد تا از اينطريق با تغيير تناسب قوا به نفع کارگران ، بنيه اقتصادی و وزن سياسی و شان اجتماعی آنان

بش آنرا درون جن ارائه سياستهای راديکال و پمپ کردن آنها به  و با آموزش افق سوسياليستیعين حالدر هم .شود

چرا که بدون وجود جنبش توده ای کارگران، هيچ راهی به سوسياليسم  .غيب و هدايت کندبسمت هدف نهايی تر

رگران با پای خود به آن سمت نخواهد وبدون يک افق روشن وبی ابهام سوسياليستی، جنبش توده ای کا نخواهد بود؛

. پيش برود در سه سطحر همزمان و درهم تنيدهاين راه حل بايد بطو. رفت  

در اينصورت . گيرندلهای توده ای از همان ابتدا توسط فعالين سوسياليست  دنبال شوند وپا بسطح اول اينست که تشک

اين تشکلها . قاتی خود را بر تارپود اين تشکلها ميکوبندآغاز مهر سنت ها و روش ها و بينش های طباين فعالين از

عميقا چپ و راديکال خواهند شد حتی اگر کلمه ای عليه سرمايه داری و به نفع سوسياليسم در تعاريف رسمی شان 

ی که صنفی اند اما توسط کارگران سوسياليست يتجربيات زيادی نشان می دهد که سنديکاها و اتحاديه ها. يافت نشود

.پرچم دار سنت ها و سياستهای راديکال و اهرم تقويت آنها در جنبش های کارگری شدندو کمونيست بنا شدند   

با بکار گرفتن اين فعالين قادرند  . فعالين سوسياليست در داخل تشکلهای توده ای استسطح دوم، حضور و مشارکت

آنها .  باال ببرندهای کارگره  نزد تودعنوی خود راسنت ها و روش ها و راه حلها ی موثر و کارساز، نفوذ واعتبار م

نيز ميتوانند با بهره برداری از اين نفوذ و اعتبار وبا نشان دادن نادرستی نظرات و راهکارهای  گرايشات ديگر و

 راديکال و سوسياليستی هدايت های کارگرو تشکيالت را بسمت يک جهتگيریه  تودهای خود، راه حلارائه اثباتی

. نمايند  



هيچ طبقه و جنبش اجتماعی نميتواند بدون تحزب سياسی از . سطح سوم، مساله تحزب سوسياليستی طبقه کارگراست

پيش  مبارزات و مطالبات محدود و دستاورده های کوتاه مدت فرا تر رفته و بسمت تغييرات بنيادی مطلوب اش

ضرورت . اتژی کسب آنرا طرح ميکنديک حزب سياسی همه آرمان و افق و مطالبات يک طبقه و استر. برود

طبقات غير کارگر يا فی الحال در مرکز قدرت اند و يا در . تحزب برای طبقه کارگر بيشتر ازطبقات ديگر است

اما برای طبقه کارگر که  .قدرت سياسی  خود به تنهايی تضمين کننده همه منافع آنان است. حاشيه و وابسته به آنند

ضامن تنها ستم قدرت سياسی وهژمونی ايدولوژيک طبقه حاکم است، حزب تنها سالح و تحت استثمار اقتصادی و 

 اين حزب که بايد بتواند .حاکم استاستثمارگر ودر برابر طبقه آنان ابراز وجود کليت آرمانها و آرزوها و منافع 

زدی قادر است تا با بهم حزب کارگران سوسياليست باشد با برافراشتن آرمان نهايی برای رهايی از نظام بردگی م

. دوختن تمام مبارزات ريز و درشت کل جنبش، طبقه را بسمت هدف بزرگ  رهنمون کند  

 هکه هم و با تداوم نگرانی موجود، فعالين سوسياليست به اجبار به اين سمت حرکت ميکنند ،در غياب حزب طبقاتی

حزب است را بردوش تشکل خش عمده اش بر عهده انتظاراتشان از مبارزه برای هدف نهايی و سوسياليسم که در ب

به اين ترتيب همانطور که قبال گفته شد هم به تشکل توده ای نمی رسيم و هم از حرکت بسمت . گذارندتوده ای ب

 اينکه آذرين همه انتظارات درست اش از اهميت ستيز طبقاتی، استراتژی سياسی، .ساختن حزب محروم ميشويم

ابل با رفرميسم، و همنظری فعالين سوسياليست را تماما بر عهده تشکل توده ای دمکراتيک، تقمبارزه برای آزايهای 

. ست حزب با تشکل توده ای استميگذارد و به پيش شرطهای ايجاد آن بدل ميکند، نمايشگر جايگزينی نادر

بش کارگری را هم از تشکل جايگزينی که نه تنها به هيچوجه قادر نيست تشکل توده ای را سوسياليستی کند، بلکه جن

 رفيق ايرج آذرين که حامل دو تجربه تلخ از حزب سازی در .توده ای و هم از حزب طبقاتی اش محروم ميکند

رگری ايران درآميزند و عجين جنبش سوسياليستی ايران است، احزابی که هيچگاه متاسفانه نتوانستند با جنبش کا

کنار نهاده و همه انتظاراتش از آنرا آن تجربيات اساسا مساله تحزب را ان اکنون به نظر می آيد که برای جبر شوند،

.بر دوش تشکل توده ای ميگذارد  

به تشکل توده ای کارگران در محيط کار و به در پايان و به عنوان جعبندی الزم به تاکيد است که طبقه کارگر ايران 

اما پيشروی آن . د افق راديکال و سوسياليستی داشته باشد تشکل توده ای هم ميتوان.نيازمند استهردو حزب طبقاتی 

  نهالبه اين جهت مشروط به پروسه ای است که طی آن فعالين سوسياليست بتوانند با کار صبورانه و آگاهگرانه

 تضمين جهتگيری جنبش طبقاتی به سمت . پرورش دهندجهتگيری راديکال و سوسياليستی را در تشکل توده ای

 به اين ترتيب با وجود حزب، هم .و سوسيالسم اما در گرو ايجاد حزب سوسياليستی طبقه کارگراسترهايی قطعی 

 با  می گذاريم تا  تشکل توده ای را راحتهمقطب نمای الزم برای حرکت جنبش بسمت هدف نهايی بدست می آيد؛ و

يروی ميليونی توده های کارگر را که الزمه وجودی آنست بتواند نقدرت مانوری انعطاف و  برخورداراز دستی بازو

 طبقه سوسياليست فعالين انرژی  تا  است موجودانع ذهنیمو  در گرو بررسی و نقد همه جانبههم اينهااما . بسيج کند

  .در اين دو جبهه به حرکت در آيد
پيامامير  

٢٠٠۶-اکتبر  
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