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فرقهگرايي و رفرميسم ،ھمچنان دو آفت جنبش كارگري
عليرضا ثقفی

کانون مدافعان حقوق کارگر -ويژه نامه روز جھانی کارگر  -١٣٩٠فرقهگرايي و رفرميسم دو آفتي ھستند كه به راحتي
درصورت گسترش خود ميتوانند استقالل جنبش كارگري را ھدف قرار دھند .با توجه به اين كه اھرمھايي قوي
)رسانهھاي تبليغاتي و امكانات بسيار ديگر( در جھت انحراف جنبش كارگري از مسير صحيح رسيدن به خواستهھاي
خود وجود دارد و ھمچنين وجود نيروھاي به غايت فريب كار و سوءاستفاده كننده از جنبش كارگري ،كه ھرروز به
رنگي جديد ظاھر مي شوند ،ھوشياري كارگران و فعاالن كارگري در اين امر ضرورت بسيار دارد.
امروزه ھمگان گويا كارگري و طرفدار حقوق كارگر شدهاند .از سلطنتطلبان ديروز و نئوليبرالھا تا اصالحطلبان و
محافظهكاران و حتا خيانتكاران و دريوزگان قدرت ،ھمه گويا ناگھان به يادشان افتاده است كه روز كارگري ھم وجود
دارد و اين روز متعلق به كارگران است .از كساني كه خود در سركوب كارگران در دھهھاي گذشته نقش موثر و كليدي
داشته اند تا سينهچاكان نظام سودمحور سرمايهداري ،ھمگان به ياد روز كارگر و حقوق از دسترفتهي او افتادهاند.
فعاالن كارگري و كارگران فعال بيش از دو دھه است كه از ستمكاري قراردادھاي موقت و شركتھاي پيمانكاري
ميگويند و طرفداران اقتصاد بازار و نوليبرالي از آن دفاع ميكنند .ناگھان معلوم نيست چه شده است كه ھمگان از اين
خواست به حق در مبارزات كارگران ماھشھر و ديگر مبارزات كارگري طرفداري ميكنند كه خواھان لغو پيمانكاري و
قراردادھاي موقت ھستند .براي كارگران روشن است كه اين بازي قدرت ميان جناحھاي مختلف سرمايهداري است كه
آنان را به طرفداري از كارگران و منافع آنان واداشته است .ھمواره جناح فرودست قدرت براي مقابله با جناح
فرادست ،منافع كارگران و زحمتكشان را به عنوان برگ برندهي تضعيف جناح مقابل در دست ميگيرند و پس از
دريافت سھم مناسب در قدرت به راحتي طبقات تحت ستم را وجهالمصالحه اھداف سودطلبانه خود قرار ميدھند .اكنون
كه بازار مكارهاي از طرفداران كارگران به راه افتاده و گويا بسياري از جناحھاي سرمايهداري به تازگي به فكر منافع
كارگران افتادهاند ،در بيانيهھا و اطالعيهھاي خود از كارگران و خواستهھاي آنھا و از ايجاد تشكلھاي آنان حمايت
ميكنند .پس بھتر است اين بحث باز شود كه كارگران و فعاالن كارگري چگونه ميتوانند از اين دام گسترده رھايي
يافته و براي رھايي از فقر و فالكت و بيحقوقي امروز ،به چالهاي ديگر از نظام سرمايهداري نغلطند .زيرا كه
بخشھاي مختلف سرمايهداري ،خواھان راه حل اساسي براي مسايل كارگران و زحمتكشان نيستند ،بلكه ميخواھند با
تغييرات ظاھري ،نظام سودطلبانه و استثمارگرانه را ھمچنان حفظ كنند.
در نتيجه ضروري است كه آفتھاي جنبش انقالبي و كارگري را شناخته و تا سرحد امكان ،با نفوذ اين آفتھا مقابله
كرد .زيرا كه بسياري جنبشھاي اجتماعي در قرن گذشته وجود داشته است كه فعاالن كارگري بسياري در مسير
آرمانھاي طبقهي كارگر جان باختهاند .زندان و شكنجه و انواع زجرھا و رنجھا را تحمل كردهاند و در انتھا در ميان
آنان ،رھبران سازشكار و رفرميستھاي بزرگي سر برآوردهاند كه كارگران و زحمتكشان را دوباره به مسلخ
سرمايهداري كشاندهاند و يا آنكه انقالب و ھستي اجتماعي طبقهي كارگر را دو دستي ،تقديم نظام سرمايهداري
نمودهاند و خود به دريوزگي آن نظام پرداختهاند .نمونهھاي بارز آن را در وجود احزاب سازشكار و تسليمطلب
انترناسيونال اول و دوم ،كمينترن و ...شاھد بودهايم.
حال اگر به درستي نتوانيم عوامل نفوذ طبقات حاكم را در جنبش كارگري شناسايي كنيم و با آن به مقابله برخيزيم ،ما
نيز در آينده دچار ھمان چالشھا و انحرافات خواھيم شد .ضعفھا و انحرافات جنبش كارگري بايد شناخته شده و مدام
به نقد كشيده شوند .اما اصل نقد سازنده كه بسيار ھم ضروري است ،گاه با تصفيه حسابھاي شخصي و تخريبي
مخلوط ميشود و اين منطق را بايد ھمواره در دستور قرار دھيم.
متاسفانه بعضي با ھمين منطق درست اما راھي كژ ،به جاي مقابله با انحرافات فكري در جنبش ،به برخوردھاي
شخصي و تخريب شخصيت افراد ميپردازند و با اين مطالب ،بيشتر به تصفيه حسابھاي گروھي و باز ھم به نوعي به
ھمان فرقهگراييھا در ميغلطند .نمونهي بارز آن را به خصوص در برخوردھاي گروهھاي مستقر در خارج از كشور
)و بعضی در داخل( مشاھده ميكنيم كه بيشتر به جاي نقد نظرات ،به نقد اشخاص و برخوردھاي فردي ميپردازند و
در اين مسير ،اتھامھاي ناروا و دروغپردازيھاي بيمورد رواج دارد .تالش اين گروهھا در ايجاد دار و دستهھای
وابسته به خود در داخل فعاالن و تشکلھای کارگری در سالھای اخير ،يکی از چالشھای جنبش کارگری بوده است.
ھر يک از اين گروهھا که بيشتر به صورت فرقهھای نظری ھستند ،سعی میکنند در درون جنبش کارگری برای خود

يار و ياور يا کارگزارانی را دست و پا کنند .اين تالش به غايت انحرافی ھر چند در کل جنبش کارگری تاثير
تعيينکنندهای نداشته است ،اما دردسرھا و اتالف انرژی را درمقاطع گوناگون برای فعاالن کارگری به ھمراه داشته
است  .فعالين کارگری که در داخل از يک طرف ،با انواع و اقسام محدوديتھا و فشارھا دست به گريبان ھستند و
ھمواره بايد ھوشياری و دقت نظر در ھمه عرصهھا را به کار گيرند و در برابر ناماليمات ايستادگی کنند ،بار اضافهاي
را در سالھای گذشته نيز تحمل کردهاند که ريشه اصلی آن ،نه در درون جنبش کارگری ،بلکه تحميل از برون است .
خوشبختانه فعاالن داخل كشور تا حد زيادي توانستهاند از برخوردھاي شخصي و ”نقد افراد به جاي نقد نظر“ پرھيز
كنند ،آستانهي تحمل خود را باال ببرند و با كژ انديشيھاي فرقهگرايانه و رفرميستي ،برخوردھاي نظري اثباتي داشته
باشند .نوع برخورد نظري اثباتي ،به جاي برخورد نظري منفي نيز ،بسيار سازندهتر است .در اين روش ،ھر گروه و
جريان فكري ،بيش از آنكه به تخريب و بدگويي جريانات ديگر بپردازد ،در پي توضيح نظرات خود بر مي آيد و محك
تجربه را ،ھم راستاي بنيانھاي نظري خود قرار ميدھد و با مراجعهي مكرر از ذھن به عين و برعكس ،سعي بر آن
دارد تا بنيانھاي نظري خود را در عمل ،صيقل دھد و ناراستيھا و کژانديشيھا و ذھنيگراييھاي خود را اصالح كند.
از آنجا كه مساله مبرم در جنبش كارگري ،سازماندھي و تشكل است و اين مھم ،جز با كنار گذاردن منافع تنگنظرانهي
فرقهگرايي ،ميسر نيست ،ضرورت برخورد با گرايشات فرقهاي آشكارتر ميشود .در نقطهي مقابل ،اگر گرايشات
رفرميستي و تسليمطلبانه شناخته نشود ،اين سازماندھي و تشكل ،در خدمت سرمايهداري قرار خواھد گرفت و جنبش
کارگری ،به زائدهي سرمايه داری و كارفرمايی تبديل خواھد شد و به راحتي استقالل خود را از دست خواھد داد.
جالب است كه در بسياري موارد مشاھده ميشود كه فرقهگرايان ،به رغم پرتاب کردن شعارھاي چپروانه ،به راحتي
به رفرميسم ميغلطند .واضح است كه جنبش عمومي كارگران ،به دليل تنگنظريھاي گروھيشان ،ھمواره آنان را از
درون خود تصفيه ميكند .اگر فرقهگرايي در آنان نھادينه شده باشد و به اندازهاي باشد كه منافع اصلي جنبش را فداي
منافع فرقهھاي خود كنند ،به راحتي براي حفظ منافع گروھي خود ،به رفرميسم در ميغلطند .نمونهي آن را در
گذشته ،در جنبشھاي قومي به وسعت شاھد بودهايم .گرايش رھبران به ظاھر چپ ُكرد به رفرميسم در گذشته و حال،
نمونهھاي بارز آن است .آن گروهھايی که به غلط گمان میکنند اگر دار و دستهای در داخل داشته باشند ،بر وزن و
اعتبار خود در ميان اپوزيسيون خارج میافزايند ،در چارچوب تنگ فرقهای ،به تالش برای گسترش يار و ياور و
نوچه پروری در درون جنبش کارگری مبادرت میکنند و آنرا در رنگ و لعاب ايدئولوژيک میآرايند ،پس از چندی با
مھره ھای سوخته مواجه میشوند ،زيرا که فعاالن کارگری در کوران مبارزه مجبور ھستند و به اين نتيجه میرسند که
از رنگ و لعابھای فرقهگرايانه فاصله بگيرند .جالب است که فرقه گرايان ،روز به روز ايزولهتر میشوند  ،اما باز
ھم دستهای ديگر سر بر میآورد و آبروی خود میبرد و زحمت ما میدارد.
فرقهگرايان که گاه موفق نمیشوند تا در جنبش کارگری برای خود دار و دسته راه بياندازند ،از آنجا که منافع تنگ
فرقهایشان ،ھمچنان آنھا را به يارگيری میکشاند ،برای آنکه به ھر ترتيب خواستهھای نادرست خود را ارضاء کنند،
دست به دامان رفرميسم و گرايشھای سازشکارانه در جنبش کارگری میشوند تا شايد برای خود دار و دستهای بر پا
کنند .آنھا حتی از ترساندن برخی کارگران در پيوند با ساير کارگران ،ابايی ندارند و برای آنکه به دور فرقه خود
حصاری بکشند ،گاه از محافظهکارترين و عقبماندهترين گرايشات درون کارگران ،برای منافع گروھی خود استفاده
میکنند .
مواردی از فرقهگرايی در جعل اطالعيهھا و يا جعل اسم و عنوان ديگران در گذشته و حال ديده میشود که بعضا با
برخوردھای به موقع و ھوشياری فعاالن داخلی ،اين تيرھا به نشان نخورده است .اما فرقهگرايی که از ھر طرف با
بنبست مواجه میشود ،راهھای جديدی برای خود جستجو میکند.
اين آفت جنبش کارگری ،که محصول شرايط ديکتاتوری و اختناق است ،ريشه در ناتوانی گروهھا در برداشتن بار
سنگين جنبش کارگری و اجتماعی دارد .فعاليت در جنبش کارگری و اجتماعی ،نياز به پیگيری و خستگیناپذيری و
تحمل رنج و مشقات دارد .فرقهگرايان که کم صبر و حوصله اند و خواھان ھرچه زودتر حل کردن مشکالت خود
ھستند ،گمان میکنند که ھر چه دار و دسته خود را گسترش دھند و مثال ھر چند نفر که به فرقه خود اضافه کنند،
سھمشان از انقالب بيشتر میشود .فرقهگرايان به دامان رفرميسم میغلطند ،چرا که رفرميسم ،پايهھای قوی در
جنبشھای اجتماعی دارد که بايد بيشتر به آن پرداخته شود.

