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  تقی روزبه

   ٢٠١٣ اکتوبر ٠١
  

  !:از جنبش ھا بياموزيم
  !در دفاع از فراخوان به کارگران برای چاره يابی دربرابر اوضاع کنونی

  
ھم خورده و درصدد برآمده که بامشارکت رقيب منتقد ه دليل انباشت بحران به دراين وضعيت که تعادل تاکنونی رژيم ب

  ل خود بگيرد، چه کنشی را بايد پيشه کرد؟  تحت کنترخود  و مديريت  بحران از باال  اوضاع را مجدداً 

يافتن کورسو و .  تاکنونی ھيچ دردی را دوا نمی کندۀبديھی است که  تک تک عمل کردن و با صفوف پراکنده به شيو

نخست تحول دراوضاع : سرنخی برای بيرون آمدن از اين گمگشتی و آشفتگی مستلزم الاقل چھار پيش شرط بوده است

 و بستری مشترک برای ءعادل رژيم، دوم اتخاذ شيوه ای نو و مشارکت جويانه برای آفريدن فضاھم خوردن ته و ب

و باألخره . رسميت شناختن واقعيت تکثر و چندگونگی  درميان فعاالن و صفوف جنبش کارگریه ايجاھمگرائی و سوم ب

ی و برنامه ھای حداکثری سنگرمی ل پشت الفاظ توخای و تفرقه انگيزی که عموماً ئدور ريختن تنگ نظری ھای فرقه 

جای ھمکاری حول اشتراکات و ديالوگ ه گيرند وھم چنين پرھيز از اعمال ھژمونی يک گرايش برگرايش ھای ديگر ب

  . متمدنانه حول اختالفات

جای بحث ھای انتزاعی و ايدئولوژيک بايد ه ب قبل از ھرچيز  از وضعيت موجود،ندراين راستا و برای برون رفت

وجود ه وجود آمده و يا درحال به ھم خوردن تعادل نسبی رژيم به يعنی آن فرصتی را که از ب. يت لحظه را دريافتاھم

شکاف ھای . ھم اکنون جامعه برروی آتشفشانی از انباشت مطالبات معوقه و سرکوب شده قراردارد .آمدن است دريافت

 .   يدادمی کندطبقاتی و تبعيض ھای گونان اقتصادی و سياسی و اجتماعی ب

دولت روحانی برای کنترل بحران درکنارامتيازدادن به قدرت ھای بزرگ و بورژوازی داخل، راھی جز مھارمطالبات 

ادعاھا و وعده ھائی که حکومت . با اين ھمه اين مطالبات وجود دارند و مھارشدنی ھم نيستند. مردم و کارگران  ندارد

ويژه درمقاطعی که تغييرات اجتناب ناپذيرمی گردد، مطرح می سازند و آکنده از  ه برخوردار بۀھا و سياستمداراِن طبق

فعليت بخشيدن به اين . وجود می آيده برای پيشروی از پائين ب وعده ھا و عمل آن ھاست ، بستر مناسبی تناقض بين 

 مطالباتی مشخص در رخ کشيدن اين دوگانگی ھا و مھم تر از آن تبديل کردن آن ھا به ليسته بستر از طريق ب

برابرحاکميت، برای تشکل يابی و توانمندی صفوف مستقل استثمارشوندگان ، تحميل مطالبات به حق خود و گرفتن 

  . ، از اھميت زيادی برخورداراستاش ۀفرصت از حاکميت برای تثبيت موقعيت متزلزل شد

  

  :اھميت آرايش جامعه حول مطالبات خود
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قدرکافی نيرومند ولی اميد بخش از جانب بخش ھای مختلفی از جامعه اعم از ه  ھنوز بھم اکنون  شاھد موجی ولو نه

ن حقوق بشر و روزنامه نگاران و ھنرمندان و ناشران و خانواده ھای معلمان وزنان و دانشجويان و فعاالکارگران و 

 ھا ھستيم که دورھم جمع می شوند زندانيان سياسی برای رھائی زندانيان، اقليت ھای مذھبی و تشکل ھای وابسته به آن

دامن زدن به اين موج و فراگيرساختن آن بسترمناسبی برای .  و به طرح مطالبات خويش از دولت جديد می پردازند

ن سياسی و اجتماعی کنونی و پاسخی به چه بايد ی آن، از وظايف مھم فعاالبالندگی جنبش مطالباتی و تعميق و فرارو

  .شمارمی روده کرد ب

 شروع خوبی ھستند برای ۀگاه و  نقط عزيمت ليست مطالبات به شکل جمعی و فراخوان ھای معطوف به آن،ۀھيت

چرا که  ھم مبنای عينی مناسبی برای مشارکت . کنشگری و پيشروی در انطباق با شرايط و ظرفيت ھای بالفعل موجود

ند و ھم پايه ای برای تقويت سازمان يابی  و جوئی و ھم برای  ھم گرائی و ھمبستگی بيشتر درصفوف زحتمکشان ھست

دست گرفتن ابتکارعمل دربرابر حاکميت و طبقات برخوردار که خواھان انفعال و  دنباله روی کارگران ه ب

  . وزحمتکشان از برنامه ھای مورد نظرخود ھستند

   

  فراخوان علی نجاتی

 سنديکای کارگران کشت و صنعت ۀت مديريأ عضو ھ٢*يکی از آخرين نمونه ھا در اين مورد پيام علی نجاتی

نيشکرھفت تپه به کارگران ايران برای چاره يابی است که به مناسبات تحوالت اخير با تحليل اوضاع ايران و با اشاره 

به اھميت نقش کارگران و اقدام جمعی آن ھا  ليستی  پيشنھادی از مطالبات و خواست ھای کارگری را مطرح ساخته 

  :مده و کليدی اين پيام عبارتند ازنکات ع. است

ما کارگران برای . رو ھستنده سابقه و با شرايط سياسی حادی روب که کارگران با وضعيت اقتصادی بحرانی بی اين-

به سمت پيشرفت  آيندۀ خود و نسل ھای آينده، برای حل درست و پايدار بحران و سوق دادن جامعه ھستی خود و

در يک کالم، کارگران و . چاره انديشی کنيم بايد دست به دست ھم بدھيم و مشترکاً سياسی، اقتصادی و فرھنگی 

  مبارزۀ جمعی متحد خود پای بند باشند زحمتکشان بايد تنھا به نيروی

، مديريتی است که از جانب ھمان يک درصد يا کمتر از يک درصد »داخلی مديريت«کارگران آگاه می دانند که اين -

مديريت داخلی کشور در حوزۀ  تغيير اين. اکم سرمايه دار يا بخشی از آن طبقه اعمال شده استيعنی طبقۀ ح جمعيت

به عبارت ديگر کارگران به ھيچ رو نبايد دچار . جامعه ندارد ھمان يک درصد جمعيت است و ربطی به اکثريت عظيم

به معنی تغيير و   –  که البته در چارچوب حفظ کليت اين مديريت است–» تغيير مديريت کشور«گويا  اين توھم شوند که

  .ايران و يا نويد بخش تحولی در اين جھت است ارتقائی در وضعيت اقتصادی، سياسی و فرھنگی طبقۀ کارگر در

واست ھايشان بايد نه تنھا به مسايل اند که برای دستيابی به خ شمار قابل توجھی از کارگران به اين درک رسيده -

توده ھای زحمتکش تنھا در  زيرا کارگران و. اجتماعی بلکه به موضوعات سياسی و فرھنگی نيز توجه کنند اقتصادی و

فرھنگی روشنگرانه و مترقی می توانند مبارزات خود را گسترش  شرايط تأمين حقوق سياسی و شھروندی و در پرتو

به اقتصاد و  رويکرد کارگران. اقتصادی و اجتماعی خود نيز به صورتی پايدار دست يابندھای  دھند و به خواست

اين طبقه ثمربخش خواھد بود که مبتنی بر استقالل   برایسياست و مبارزات آنھا در اين عرصه ھا تنھا ھنگامی واقعاً 

سود خود  ديگر اين تالش ھا را بهکارگران و اتحاد آنان باشد، در غير اين صورت طبقات  سياسی و تشکيالتی خود

  .مصادره خواھند کرد

ھای مختلف از سوی تشکل  که تا کنون به شکلی از محورھای چاره يابی و مطالبات مشخصی  موارد به  در اين راستا

چاره انديشی و عمل به ھمۀ کارگران ارائه می دھيم با  ھای کارگری مطرح شده است به عنوان چارچوبی برای بحث،
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ھمۀ کارگران  انديشی و ھمياری به راھکارھای مشترکی برای دستيابی به خواست مشترک حداقل  اميد که با ھماين

نمی شود و بسياری از خواست ھای اقتصادی و  روشن است که خواست ھای کارگران به موارد زير محدود. دست يابيم

 .که بايد در اين چاره انديشی تعيين شوندھا نيست را دربر می گيرد  آن دموکراتيک که در اينجا مجال بيان

****  

  اين پيام ھم به لحاظ محتوائی يعنی ھم توجه به بحران سياسی و تحوالتی که درجريان است  و ھم ماھيت اين تحوالت  

دست خواھند آورد نصيبی نخواھند داشت،  و ھم به لحاظ ه جز آن چه که با تالش و وحدت خود به و اين که کارگران ب

 کارگران  و ضرورت مشارکت و کنش جمعی آن ھا  و با اين ۀ پيش برد خود مبنی برمخاطب قراردادن ھمۀيوش

رويکرد که کارگران را  درچھارچوب تنگ مطالبات اقتصادی محصورنمی کند و طرح يک سری مطالبات مشخصی 

طورکلی بيانيه  از  ه ب.  جامعنسبتاً گوھا تکميل و يا حک و اصالح شود، فراخوانی است  و که می تواند در خالل گفت

ررفته  و مطالبات فراگيرو مشترک را ھدف تی اين يا آن بخش کارگری فرائ منافع صنفی و گروھی و يا منطقه ۀمحدود

قرارداده است و چگونگی طرح و فرموالسيون مواد و مطالبات آن نيز مغايرتی با چندگونگی و تکثرجريانات و 

به واقع چپ و کارگری ندارد، گام مثبتی است در راستای درست و در واکنش به وضعيت و پرنسيپ ھای ھيچ جريان 

  . برای خروج از  پراکندگی و انفعال و جھت نقش  آفرينی

نبايد فراموش کنيم که در شرايط پراکندگی برداشتن يگ گام واقعی پيشروی در انطباق با وضعيت و توازن نيرو و 

 خود قادراست ظرفيت ھای ۀا و مطالبات موجود و فراگير امکان پذيراست که به نوببرمنبای فعال کردن ظرفيت ھ

ھمين ه ب. ک جنبش گارگری را درمسر درست  پيشروی و تعميق مطالبات بيفکندتبالقوه و پوشيده را فعال ساخته وغل

 جمعی آن ۀری و تأمين اراد اين فراخوان که ناظر بردخالت و مشارکت کارگران و فعاالن کارگۀدليل دفاع از درونماي

 فعاالن و ۀدوراسـت، توسط ھمه ی و مواضع اخص اين يا آن جريان بئھا ازاين طريق است و از رنگ و بوی فرقه 

نبايد زمان و .  نيروی کار اھميت زيادی داردۀکارگران آگاه  و نيروھای مترقی و چپ برای به حرکت درآوردن چرخ

زبان متداول امروزی ه اين حرکت حداقلی را اگرب. ی و رقابتی به ھدر دادئ فرقه فرصت را با درجا زدن در حصارھای

ترجمه کنيم  بايد گفت که حرکتی است برای ھمه آن ھائی که مخالف بھره کشی بوده و خواھان تقويت دموکراسی و 

ين رو کانونی کردن  ازھم. آزادی  برای تقويت صفوف کار و زحمت ھستند، و صرفنظر از ھرگرايشی که داشته باشند

 نيروھای ضدسرمايه داری است و در ۀ عزيمت مشترک و فراگير و حداقلی که علی القاعده وجه اشتراک ھمۀنقط

شترک است و چه  ممغايرت با برنامه ھای حداکثری ھيچ جريانی ھم  نيست مبنای خوبی برای ھم گرائی و کنش گری

 که می تواند براصالت و ميزان بسيج کنندگی و واقعی بودن آن در  آن از خود کارگران استۀبھترکه فراخوان دھند

 ۀ استثمارشوندگان درھمان معنای گسترده ای که در فراخوان آمده و دربرگيرندۀميان کارگران و مزدبگيران و ھم

 چه در  توان و نيروی خود راۀدور از فرقه گرائی ھمه بيائيد ب. فزايدبي - درصدی ھاست٩٩ –اکثريت بزرگ جامعه 

اين فراخوان . کارگيريمه داخل کشور و چه درخارج کشور حول تقويت اين ھمگرائی برای شنيدن صدای کارگران ب

ی و تکاندن رخت ئدعوتی عملی است برای کنشگری مشترک و بيرون آمدن از پراکندگی و حصارھای تنگ فرقه 

ھم خوردن تعادل تاکنونی ه تازه ای که درپی برخوت دوران سرکوب و نااميدی، برای بھره گيری بھينه از شرايط 

  . وجود آمدن استه وجود آمده و يا درحال به رژيم ب

  :  پيام علی نجاتی به کارگران برای چاره يابی
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