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“ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب”

را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ!

ﻛﺠﺎي ﻛﺎرﻳﻢ؟
تحوالت ﯾك ماھه اخير ،تمامی تشكل ھای مخالف رژﯾم جمھوری اسالمی و تمامی كوشندگان جنبش ھای اجتماعی مختلف را با پرسش ھا و
وظاﯾف جدﯾدی روبرو كرده است .ھمه نظرھا و برنامه ھا و ادعاھای درست و نادرست گذشته ،به بوته آزماﯾش گذاشته شده است .به پاخيزی ﯾك
جنبش عظيم سياسی ،و ورود جامعه به دوره ای جدﯾد كه با اعتالی انقالبی رقم می خورد ،فرصت ھای بی نظير برای سازماندھی و پيشروی در مسير
ﯾك انقالب اجتماعی را به ھمراه آورده است .در عين حال ،خطرات بزرگی نيز در كمين جنبش عمومی مردم است كه می تواند شور و شوق و فداكاری
ھای آنان را بی ثمر كند .شک نيست که خيزش توده ھا با افت و خيزھای ناگزﯾر جلو می رود .اﯾن طبيعت چنين خيزش ھاﯾی است .ولی مساله اﯾنست
که تشدﯾد تضادھا ،به نقطه غليان رسيدن شراﯾط سياسی ،روزنه ھا و راه ھای جدﯾدی را بر مبارزه توده ھا می گشاﯾد و خيزش جاری به صورت موج
وار ،با حدت و شدت از گوشه ای دﯾگر و به شکل ھای دﯾگر ،فوران خواھد کرد .اﯾن دورنماﯾی است که عليرغم سرکوب و برقراری حکومت نظامی غير
رسمی ،برابر جامعه گشوده شده است .در چنين اوضاعی ،طبقه كارگر چه می كند؟ عناصر و تشكل ھاﯾی كه خود را مدافع منافع كارگران می دانند و
جنبش كارگری عرصه عمده فعاليت آنھاست ،به چه كاری مشغولند و چه می گوﯾند؟ آﯾا فرصت ھای پيش رو را می بينند و در صدد استفاده از اﯾن
فرصت ھا برای نزدﯾك كردن جامعه به انقالبی ھستند كه رﯾشه ھای استثمار و ستم را بسوزاند و نظام و مناسباتی نوﯾن بنا كند؟
آنچه تاكنون از بخش بزرگی از اﯾن عناصر و تشكل ھا مشاھده كرده اﯾم ما را به اﯾن نتيجه می رساند كه خير! طرز تفكر سترون و غير انقالبی ،ھدف
ھای محدود ،كم توقعی ،جزم گراﯾی و اعتقاد به الگوھای جامد در مبارزه طبقاتی ،سرانجام ميوه تلخ خود را به بار آورده است .بخش قابل توجھی از
عناصر و تشكل ھای منتسب به جنبش كارگری و چپ ،از سير تحوالت جامعه و نيازھای سياسی و تشكيالتی خيزش پر شتاب توده ھا عقب مانده اند.
و ای كاش فقط اﯾن بود! در اﯾن ميان ،عناصر و تشكل ھاﯾی پيدا شده اند كه برای بی اعتبار كردن خيزش مردم ،و دوری گزﯾدن از روﯾاروﯾی توده ھا با
قدرت سياسی حاكم ،به ھر بھانه و توجيه و استداللی چنگ می اندازند .نرم ترﯾن توصيفی كه در مورد اﯾنگونه توجيه ھا و استدالل ھا می توان به كار
برد ،آشغال و منحط است(1) .
اما بگذارﯾد برخورد انتقادی به عناصر و تشكل ھای منتسب ﯾا مرتبط با جنبش كارگری را از خودمان شروع كنيم .مروری بر نوشته ھای ﯾك ساله اخير
"جمعی از فعالين كارگری" نشان می دھد كه زمينه تحليل ما از اوضاع عمومی جامعه ،موقعيت تضادھای طبقاتی و اجتماعی و سياسی ،و روندھای
محتمل ،عمدتا صحيح بوده است (2) .ما به پيشگوﯾی در تحليل سياسی معتقد نيستيم .اما توجه كافی به موقعيت تضادھا ،و پرھيز از ﯾك جانبه نگری
سياسی و تنگ نظری طبقاتی ،می تواند تا حد زﯾادی به گرفتن نبض جامعه كمك كند؛ می تواند كمك كند كه روندھای محتمل را از پس گرد وغبار وقاﯾع
روز ،بھتر ببينيم؛ می تواند كمك كند كه صدای تحوالت فردا را از دل "سكوت" امروز واضحتر بشنوﯾم .امروز كه به نوشته ھای خود در چندﯾن ماه گذشته
رجوع می كنيم ،تاكيدھای صحيحی را بر آنچه می تواند پيش آﯾد ،و نيز بر اﯾن كه رژﯾم جمھوری اسالمی برای چه دورنماﯾی تدارك می بيند ،پيدا می
كنيم .درست به ھمين خاطر ،خود را شاﯾسته برخوردی نقادانه می دانيم .اﯾن انتقاد از خود ،شاﯾد برای ما گزنده تر و آزار دھنده تر از انتقادی باشد كه بر
بسياری دﯾگر از عناصر و تشكل ھای منتسب به جنبش كارگری روا می دانيم .ما نيز از سير وقاﯾع ،و انجام وظاﯾفی كه بارھا بر آن پافشاری كرده بودﯾم،
به ميزان زﯾادی عقب افتادﯾم .شك ندارﯾم كه كمبود نيرو ،ﯾكی از عوامل مھم در اﯾن عقب افتادن است .اما فقط اﯾن نيست .برای فعاليت در دوره ھای
جدﯾد ،برای استفاده از فرصت ھای نوﯾن ،برای تاثير گذاشتن و تاثير گرفتن از توده ھای پا به صحنه گذاشته ،باﯾد دورنماھای مبارزاتی را دوباره تعرﯾف
كرد؛ باﯾد ضرباھنگ فعاليت را تغيير داد؛ باﯾد شيوه ھا و روش ھا و ابتكارھای جدﯾد اتخاذ كرد؛ باﯾد نوع سازماندھی نيروھای خود و رابطه كار مخفی و كار
علنی را با توجه به شراﯾط نوﯾن دوباره ترسيم كرد و به اجراء گذاشت؛ باﯾد شعارھای مناسب و به روزی كه نبرد امروز را به اھداف عاليتر و دورنمای
انقالبی پيوند بزند ،تدوﯾن كرد و به ميان گذاشت )كه شاﯾد اﯾن آخری آسانترﯾن كار در ميان كارھاﯾی كه باﯾد انجام شود باشد (.کليد مجموعه اﯾن فعاليت
ھا :افزاﯾش تالش برای اﯾجاد ھسته ھای انقالبی حزبی در دل پيشروان طبقه کارگر و پيشروترﯾن و پيگيرترﯾن زنان و روشنفکران و جوانانی که عليه
کليت نظام حاکم ھستند؛ افزاﯾش تالش برای تبليغ و تروﯾج برنامه کمونيستی برای تحول جامعه؛ افزاﯾش تالش برای نزدﯾک و متحد کردن کمونيست
ھای انقالبی؛ و برافراشتن پرچم روشن و قدرتمندی است که قشرھا و طبقات ستمدﯾده را به گرد ھم آمدن و ادامه مبارزه برای خالص شدن از شر اﯾن
نظام ارتجاعی و پيشبرد اھداف آزادﯾخواھانه و حق طلبانه خود فرابخواند.
با چنين نگاھی به شراﯾط ،و با چنين حركتی است كه می توان از سير تحوالت حتی المقدور عقب نيفتاد؛ دنباله رو اوضاع و سير خودجوش خيزش
توده ھا نشد؛ در ھر گام جای پای خود را محكم كرد و با استفاده از فرصت ھا ،جھش ھای نسبتا سرﯾعی را به سطوح باالتر مبارزه و تشكل تدارك دﯾد.
در چند ھفته گذشته ،ما تالش كردﯾم تحرك سياسی و عملی خود را بيشتر كنيم؛ تالش كردﯾم در ميان توده ھای به ميدان آمده باشيم؛ تالش كردﯾم
نيروی كوچك خود را برای ﯾافتن مبارزان جوان و پيشرو و تاثيرگذاری بر آنان فعال كنيم .اما عليرغم ھمه اﯾنھا ،عقب ماندن از اوضاع كماكان بيداد می كند.
بدون اﯾنكه بخواھيم برخورد احساسی و شتابزده به اوضاع كنونی داشته باشيم ،باﯾد اذعان كنيم كه ما از بافتن رشته ھای اتحاد و پيوند با آن دسته از
عناصر و تشكل ھا كه تحليل و روﯾكردشان به شراﯾط و وظاﯾف را به خود نزدﯾك می بينيم باز ماندﯾم .اﯾن نكات انتقادی را به وﯾژه با اﯾن ھدف روی كاغذ
می آورﯾم ،تا ھمه رفقای شناخته و ناشناخته ای كه به نظرھا و سياست ھای "جمعی از فعالين كارگری" رجوع می كنند و خود را ھم جھت ﯾا متحد با
اﯾن نظرھا و سياست ھا می دانند ،به فعاليت و تحرك خوﯾش نيز در اﯾن روزھا نگاھی دوباره بيندازند و ببينند كه به راستی ،وظاﯾف انقالبی را محكم در
دست گرفته اند؟ ببينند كه آﯾا برای تغيير جھت موج خيزش مردم به ﯾك مسير صحيح تالش كرده اند؟ ﯾا بر عكس ،خود دنباله رو و تابع سير وقاﯾع شده
اند؟ باشد تا اﯾن ارزﯾابی انتقادی از روﯾكرد و حركت ،به ھمسو كردن و سامان دادن به فعاليت ھای پراكنده و چند سوﯾه ھمگی ما كمك كند.
برگردﯾم به گراﯾش و روﯾكرد بخش ھای دﯾگر )ﯾعنی بخش غالب( عناصر و تشكل ھای منتسب به جنبش كارگری .در مورد اﯾنھا ،غافلگيری و انفعال در
قبال خيزش توده ھا را به وضوح مشاھده می كنيم .چرا غافلگيری؟ چرا انفعال؟ ما مدتھاست با گراﯾش ھاﯾی روبرو ھستيم كه ھم رگه ھای عميق
رفرميستی دارند و ھم آغشته به اكونوميسم و دنباله روی از جنبش خودبخودی طبقه كارگرند (3) .اﯾن گراﯾش ھا نھاﯾتا انقالب اجتماعی را امكان پذﯾر
نمی دانند؛ ﯾا الاقل آن را به آﯾنده ای نامعلوم موكول می كنند .اﯾنھا نمی توانند و نمی خواھند ربطی ميان فعاليت ھای امروز خود و جنبش امروز
كارگران ،با دورنمای انقالب اجتماعی اﯾجاد كنند .بنابراﯾن از ﯾك طرف ،فعاليت ھا و مبارزات امروزشان نھاﯾتا به چارچوبی اصالح طلبانه و مطرح كردن
مطالبات در چارچوب نظام موجود محدود می شود؛ و از طرف دﯾگر ،انقالب اجتماعی و ﯾا نظام سوسياليستی ادعاﯾی شان ،در گرو رشد و تكامل
خودبخودی تضادھا و پخته شدن شراﯾط عينی است )بدون اﯾنكه عنصر ذھنی انقالبی بتواند در آن نقش مھم ﯾا تعيين كننده ای اﯾفا كند (.ھمين نگرش
محدود و نادرست از نحوه تكامل تضادھای جامعه و تاثير متقابل شراﯾط عينی و عناصر ذھنی ،باعث شده كه اﯾن افراد و تشكل ھا از آنچه در بطن جامعه
می گذرد و از احتمال بروز چرخش ھا و برآمدھای سياسی كه كل جامعه را تحت تاثير قرار می دھد غافل بمانند .نگرش تدرﯾج گراﯾانه اﯾنان ،نمی گذارد
كه تجربه ھای دور و نزدﯾك در اﯾران و ساﯾر نقاط دنيا را در خاطر داشته باشند و روندھای محتمل را پيش بينی كنند .اﯾن مبنای غافلگيری آنھاست.
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مشكل دﯾگر ،درك مكانيكی )غير دﯾالكتيكی( و دگماتيستی آنھا از خصوصيت و كيفيت جنبش ھای گوناگون طبقاتی و اجتماعی و تاثير متقابل اﯾن
جنبش ھا بر ﯾكدﯾگر است .برگردﯾم و اظھارات اﯾن عناصر و تشكل ھا را در چند ساله ﯾا ھمين چند ماھه اخير مروری بكنيم .ببينيم كه در مورد جنبش
كارگری در اﯾران و رابطه آن با جنبش ھای دﯾگر نظير جنبش زنان ،جنبش دانشجوﯾی ،جنبش جوانان و ...چگونه صحبت كرده اند .ما با نيات اﯾن عناصر
و تشكل ھا كاری ندارﯾم :اﯾنكه طرفدار كارگران و زحمتكشان ھستند ﯾا نه؟ آﯾا دلشان برای توده ھای گرفتار فقر و فالكت می سوزد ﯾا نه؟ آﯾا واقعا
می خواھند دردی از دردھای توده ھا درمان شود و به خوشبختی و رفاه و عدالت برسند ﯾا نه؟ صرفا نيات خوب داشتن ،گرھی را باز نمی كند .اصل
قضيه اﯾنست كه اﯾن قبيل گراﯾش ھا ،جای پا و تكيه گاه سياست ھای رفرميستی و اھداف طبقاتی )غير پرولتری و غير انقالبی( خود را در جنبش
كارگری قرار داده اند .در اﯾنجا فرصتش نيست )و راستش اھميت درجه اول ھم ندارد( كه در مورد اﯾنكه چرا و چگونه منافع و اھداف خرده بورژواﯾی و
بورژواﯾی در جنبش كارگری حضور می ﯾابد و بيان "كارگری" پيدا می كند صحبت كنيم .اصل قضيه اﯾنست كه در اﯾن حالت ،جنبش كارگری عمال و
نھاﯾتا اھرمی می شود برای پيشبرد سياست ھای رفرميستی و در نتيجه ،دست نخوردن به پاﯾه ھای نظام طبقاتی استثمارگر و دستگاه ستمگر
سياسی .گراﯾش ھای مورد بحث ،عمدتا در قالبی "كارگرﯾستی" ظاھر شده اند .ھنوز ﯾادمان نرفته كه در جرﯾان بحث ھاﯾی كه در جمعبندی از
مراسم اول ماه در پارك الله تھران به راه افتاد ،خيلی ھا حكم بر اﯾن دادند كه جنبش كارگری اﯾران ،در صف مقدم جنبش ھای موجود قرار گرفته و به
موتور محركه و جھت دھنده به ساﯾر جنبش ھا تبدﯾل شده است (4) .بگذارﯾد به صراحت بگوﯾيم ،جنبش كارگری اﯾران ﯾك جنبش عقب نگھداشته
شده )به لحاظ سياسی( است .به ھمين روشنی! مسلما استبداد حاكم و سركوب دائمی در اﯾن عقب نگھداشته شدن ،نقش اصلی را بازی می
كند .اما فقط اﯾن نيست .گراﯾش ھای رفرميستی و اكونوميستی )گراﯾش ھای خرده بورژواﯾی و بورژواﯾی( نيز نقش مھمی در عدم ارتقاء جنبش
كارگری و وضعيت كنونی آن بازی كرده اند .تعرﯾف و تمجيدھای نادرست و غير واقعی از موقعيت و كيفيت جنبش كارگری ،ﯾعنی كمك به عدم ارتقاء
اﯾن جنبش؛ ﯾعنی نادﯾده گرفتن و در نتيجه صحه گذاشتن بر عقب ماندگی ھای اﯾن جنبش.
در چنين اوضاعی ،ناگھان ﯾك فراﯾند متفاوت انفجاری ،از جاﯾی دﯾگر به راه می افتد .اﯾن جرﯾان به دالﯾل مختلف ،تحت تاثير و نفوذ سياسی بعضی از
جناح ھای رژﯾم مرتجع قرار دارد .جنبش كارگری كه قرار بود جھت دھنده به ساﯾر جنبش ھای باشد ،ناگھان در حاشيه قرار می گيرد .تعداد قابل
توجھی از اعضای طبقه كارگر ،به وﯾژه كارگران و بيكاران جوان ،به صورت فردی و تحت پرچم ھا و رنگ ھا و شعارھای غير پرولتری و ضد كارگری ،در
خيزش عمومی شركت می كنند .در روزھای كارزار انتخاباتی ،قبل از رای گيری ،عناصر و تشكل ھاﯾی كه گرفتار رفرميسم و اكونوميسم اند ،منفعل و
بی سر و صدا ھستند .به نظر می آﯾد كه به دليل اختالف نظرھای سياسی ،و جھت گيری ھای مختلف در مورد مضحكه انتخاباتی رژﯾم ،نمی توانند
موضع مشتركی بگيرند .بعضی ھا اﯾنجا و آنجا از "شركت نكردن خود در انتخابات" می نوﯾسند اما حاضر نمی شوند به طور مشخص طبقه كارگر و
مردم را به تحرﯾم انتخابات فرا بخوانند .در واقع حاضر نمی شوند به نام كارگران ،ﯾك نقش پيشرو سياسی و جھت دھنده را برای كل جامعه بازی كنند.
بعضی ھا ھم ھستند كه به تكرار خواسته ھای مطرح شده در قطعنامه مشترك اول ماه مه قناعت می كنند و می گوﯾند اﯾن جواب كارگران به
مضحكه انتخابات است .انگار نه انگار كه سنگ روی سنگ بند نيست .در اﯾن موقعيت انفعالی كه گراﯾش ھای مورد بحث گرفتارش شده اند ،تجمع
ھای گسترده شبانه در حماﯾت از اﯾن ﯾا آن نامزد بر پا می شود .به وجود آمدن ﯾك فضای جدﯾد و ملتھب سياسی در كل جامعه غير قابل انكار است.
موضوع قدرت سياسی دارد بعد از مدتھا به مركز توجه ميليون ھا نفر تبدﯾل می شود .در آن شراﯾط ،ما و رفقاﯾی دﯾگر از جنبش چپ فرﯾاد می زنيم
كه فرصت ھای مھم )ھر چند موقتی( برای فعاليت آگاھگرانه سياسی در ميان توده ھای وسيع اﯾجاد شده است .باﯾد اﯾن فرصت ھا را درﯾابيم و
ھمزمان با تمام قوا برای رفع خطرات و توھماتی كه از جانب بخشی از ارتجاع حاكم بر سر مردم ساﯾه افكنده تالش كنيم .اما اكونوميستھا و
رفرميستھا گوش شنوا ندارند .در اﯾن ميان ،ترحم انگيزترﯾن موضع گيری را در نوشته ای دﯾدﯾم كه حضور توده ھا در خيابان ھا قبل از انتخابات را تحت
تاثير تجمع ھای كارگری در اول ماه مه امسال می دﯾد!
بعد از تقلب بزرگ انتخاباتی ،و ورود جامعه به ﯾك اعتال در ابعاد توده ھای ميليونی ،گراﯾش ھای اكونوميستی و رفرميستی منتسب به جنبش
كارگری نيز به سرعت خود را با شراﯾط جدﯾد منطبق می كنند .گراﯾش انفعالی در بعضی از اﯾن عناصر و تشكل ھا ،به سطح دشمنی آشكار با خيزش
توده ھا تكامل می ﯾابد .اﯾنھا توده ھای خشمگين مردم را به نشستن در خانه دعوت می كنند مبادا ماجرا به نفع موسوی و كروبی تمام شود! )(5
اﯾنھا پيشاپيش دست خود را به نشانه تسليم سياسی در برابر جناح "اصالح طلب" رژﯾم باال برده اند .تا آنجا كه به رھنمودھای اﯾنھا برای كارگران
مربوط می شود ،در واقع لياقت و توان شركت در خيزش را برای طبقه كارگر نمی بينند؛ به نحوی كه بتواند مسير را عوض كند و سياستی متفاوت و
مستقل و راھگشا را خالف جھت برنامه ھا و اھداف ارتجاعی امثال موسوی در پيش بگيرد .اﯾن سياست و روﯾكرد را فقط می توان منحط و آشغال
ناميد .بيشتر اﯾنھا فكر می كردند كه جنبش كارگری برای خودش و فارغ از تضادھا و تحوالت سياسی و اجتماعی )منجمله وقاﯾعی كه جرقه اش را
می تواند تضادھا و شكاف ھای درون رژﯾم بزند و صحنه نفوذ جناح ھای حكومتی باشد( تكامل می ﯾابد و پيشرفت می كند .بيشتر اﯾنھا اصال كارگران
را الﯾق شركت در نبردھای سياسی و آبدﯾده شدن و پاالﯾش پيدا كردن در جرﯾان خيزش ھا نمی دانند؛ الﯾق و قادر به آموختن سياست و شناخت
ﯾافتن از سياست ھا و منافع طبقات گوناگون در جرﯾان توفان ھای بزرگ نمی دانند .از نظر اﯾنھا ميدان و عرصه فعاليت كارگران ھمان كارخانه و اعتصاب
ھا و تحصن ھای عمدتا اقتصادی ـ رفاھی است .اﯾنھا وقتی كه می خواھند بزرگ و گسترده فكر كنند ،از چارچوب مطالبات فراوان و چانه زنی ھای
گسترده فراتر نمی روند .اﯾنھا به خيال خودشان دنبال "خلوص" جنبش كارگری ھستند و به ھمين خاطر خدا خدا می كنند كه اﯾن روزھای پر آشوب
زودتر بگذرد تا جنبش كارگری برگردد سر خانه و زندگی خودش!
شكل دﯾگری از انفعال ﯾا عدم تحرك كافی ،اﯾن روزھا در قالب محدود كردن اھداف طبقه كارگر از شركت در خيزش كنونی ظاھر می شود .بسيار
می شنوﯾم كه ھدف از شركت ،ﯾكم افشاگری و توھم زداﯾی از جناح ھای مختلف رژﯾم ) و مشخصا امثال موسوی و كروبی( است و دوم ،كمك به
تشكل ﯾابی سرﯾع جنبش كارگری با استفاده از فرصتی كه پيش آمده است (6) .اﯾن دو ھدف ،كامال به ھم ربط دارد و ھر دو بيان ﯾك روﯾكرد انفعالی
به اوضاع است .در شراﯾط كنونی ،دو جور می شود افشاگری و توھم زداﯾی زد .ﯾكی اﯾنكه فقط از ماھيت ﯾكسان و ضد مردمی و ضد كارگری ھمه
جناح ھای ھيئت حاكمه )اعم از متقلبان در انتخابات و معترضان به تقلب( بگوﯾيم و به توده ھا ھشدار دھيم كه زﯾر پرچم سبز موسوی جمع نشوﯾد.
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دوم اﯾنكه به مردم بگوﯾيم خشم و نفرت و انرژی مبارزاتی خود را باﯾد گسترده تر و عميقتر و پيگيرتر به ميان آورﯾد؛ باﯾد پاﯾدارتر و ادامه دارتر در ميدان
بمانيد و روش ھا و ابتكارھای گوناگون مبارزاتی را به كار ببندﯾد؛ باﯾد فرصت از ھم گسيختن قدرت سياسی حاكم ،و آماج قرار دادن ستون ھای اﯾن
حاكميت مرتجع را بيشتر درﯾابيد و از آن برای پيشروی جنبش عمومی بيشتر استفاده كنيد؛ باﯾد دورنمای انقالب اجتماعی و اھداف و خواسته ھاﯾی
را دارا باشيد كه خيزش امروز را به آن دورنما مرتبط كند؛ باﯾد به دنبال شناختن و دست ﯾافتن به ستاد رھبری كننده ای باشيد كه بتواند اﯾن نبرد
عظيم و ادامه دار را ھداﯾت كند؛ و برای ھمه اﯾن كارھا باﯾد نارھبرانی مانند موسوی و كروبی و سياست ھا و ارزش ھا و اھداف ضد مردمی ای كه
اﯾنان نماﯾندگی اش می كنند و به تحكيم و ادامه حيات نظام سرماﯾه داری ،و رژﯾم مذھبی و زن ستيز كنونی می انجامد را طرد كنيد .اﯾن دو نوع
افشاگری با ھم تفاوت دارد و به نتاﯾج متفاوتی خدمت می كند .به مساله تشكل ﯾابی كارگران نيز دو جور می توان نگاه كرد .ﯾكی اﯾنكه منظورمان
صرفا تالش برای اﯾجاد تشكل ھای موسوم به صنفی ﯾا سندﯾكاﯾی در جنبش كارگری باشد .ﯾعنی با استفاده از شكاف در ھيئت حاكمه و تضعيف
جناح حاكم ،فرصت را غنميت شمرده در پی امتياز گرفتن از دولت در اﯾن زمينه باشيم .دﯾگری اﯾنكه ،با استفاده از فضای سياسی و اعتالی انقالبی
در كل جامعه ،منجمله در صفوف كارگران ،شكل ھای متفاوتی از سازماندھی را به كار بگيرﯾم كه اتفاقا بخش مھمی از آن به تشكل ﯾابی سياسی
طبقه كارگر مربوط می شود و نطفه ھای اعمال قدرت سياسی ،و دخالتگری سياسی و عملی در خيزش ھا و تحوالت پيش رو را شكل می دھد.
اﯾجاد تشكل ھاﯾی كه می تواند به پيگيری و پاﯾداری خيزش عمومی مردم كمك كند و به گسترش و ارتقاء اعتراضات سياسی طبقه كارگر به روش
ھای اعتصابی و اشغال محيط ھای كار كمك كند ،بخشی از وظاﯾف كنونی را شامل می شود.
بگذارﯾد با ﯾك مثال ملموس نشان دھيم كه تنگ نظری ظاھرا دلسوزانه نسبت به خواسته ھا و منافع روز طبقه كارگر ،در شراﯾط پر تالطم كنونی،
به چه نتاﯾج مرگباری می تواند بينجامد .در مباحث انتقادی مربوط به تجمع اول ماه مه در پارك الله ،با اﯾن اتھام روبرو شدﯾم كه "جمعی از فعالين
كارگری" توجھی به بھبود معيشت كارگران ندارد و براﯾش مھم نيست كه كارگران گرسنگی می كشند ﯾا نه .ما را متھم كردند كه چون در مورد خطر
فرﯾب خوردن و دنباله روی كارگران از وعده ھای اقتصادی و رفاھی نامزدھای رﯾاست جمھوری اسالمی ھشدار داده اﯾم ،دارﯾم به كارگران می گوﯾيم
كه اگر اﯾن ﯾا آن جناح مجبور شد و به شما امتيازی داد قبول نكنيد چون ممكنست به نفع مرتجعين حاكم تمام شود (7) .وقاﯾع چند ھفته گذشته ،به
خوبی نشان داد كه حق با ما بود و عطف توجه به "معيشت كارگران" از جانب كسانی كه "جمعی از فعالين كارگری" را بر سر اﯾن نكته نقد می
كردند ،در عمل به كجا می انجاميد .اﯾن واقعيتی است كه ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد با پخش پول ،حواله برای گرفتن وام بانكی ،باال بردن
حقوق بازنشستگی و سود سھام عدالت در بين گروھی از تھدﯾدستان و محرومان كه بخشی از آنھا در صف طبقه كارگر جای دارند ،رای خرﯾد.
احمدی نژاد با اﯾن كار ،برای خود تبليغاتچی به دست آورد و ﯾا اﯾنكه بخشی از مخالفان بالفعل خود را به سكوت واداشت .آﯾا با معيار "توجه به مساله
گرسنگی" و محروميت اﯾن گروه از افراد ،می شود حماﯾت از احمدی نژاد و ﯾا سكوت در قبال باند تبھكاری كه او نماﯾندگی اش می كند را ارزش
گذاری كرد و اﯾن كار را جاﯾز شمرد؟ آﯾا منتقدان ما می دانند كه امروز افراد محروم و بيكار دﯾگری از شھرستان ھا و روستاھای عقب مانده و فقير،
دقيقا با انگيزه سير كردن شكم خود و خانواده شان و ﯾا با ھدف دستيابی سرﯾع به چند ميليون تومان و تشكيل خانواده ،در لباس مزدوران بسيجی
به ضرب و شتم مردم معترض در خيابان ھا مشغولند؟ آﯾا مساله فقر و گرسنگی و فالكت را می توان تا به اﯾن حد مجزا از محيط حاكم و تضادھای
سياسی جامعه مورد توجه و برخورد قرار داد و براﯾش پاسخ ھای ھر چند فوری و موقتی پيدا كرد؟ جواب ما منفی است .به عقيده ما ھر كس چنين
بيندﯾشد نه فقط مساله آموزش سياسی و انتقال آگاھی انقالبی به توده ھای كارگر و زحمتكش را نادﯾده گرفته است؛ بلكه در شراﯾط خاص كنونی
زمينه مساعدی را برای مزدور پروری امثال احمدی نژاد از ميان توده ھای محروم مھيا می كند.
در اﯾنجا الزم می دانيم به صورت كناری به ﯾك روﯾكرد ظاھرا متفاوت دﯾگر كه در برخورد به شراﯾط كنونی بروز ﯾافته ،اشاره ای بكنيم .اﯾن روﯾكرد با
سطحی نگری و خوشخيالی ،مساله سازماندھی انقالب اجتماعی را ساده می كند .اﯾن روﯾكرد ،پدﯾده پيچيده و متناقضی كه در جامعه جاری است
را با حداقلی از تالش و تبليغ سياسی ،در حال گذر به سرنگونی نظام جمھوری اسالمی و برقراری ﯾك دولت انقالبی و متفاوت تصوﯾر می كند(8) .
در چارچوب ھمين نگرش است كه رھنمودھای عجيب و بدون پشتوانه برای اعمال رھبری چپ )چپی كه خودشان مد نظر دارند( بر خيزش ميليونی
توده ھا صادر می شود .در چارچوب ھمين نگرش است كه فراخوان اعتصاب سياسی در واحدھای بزرگ توليدی ،بدون اﯾجاد زمينه ھای سياسی و
تشكيالتی حداقل برای تحقق اﯾن عمل ،به گوش می رسد .در چارچوب ھمين نگرش است كه خيزش عظيم توده ھا بسيار گسترده تر از آنچه
ھست بزرگ نماﯾی می شود و تظاھرات  3ميليونی تھران به  10ميليونی تبدﯾل می شود .در چارچوب ھمين نگرش است كه به مردم حاضر در
صحنه وعده داده می شود كه فقط كافيست چند روز پاﯾداری كنيد و ميليونی به خيابان بياﯾيد مساله حل است! قرار كه نيست ماه ھا اﯾن كار را
بكنيد!! به نظر ما اﯾن روﯾكرد اگر چه مبارزه جوﯾانه تر از آن روﯾكرد انفعالی ظاھر می شود و در ارزﯾابی از فرصت ھا در شراﯾط جدﯾد اعتالی انقالبی
روی نكات درستی انگشت می گذ ارد ،اما نھاﯾتا از ترسيم پيچيدگی ھا و تضادھای راه طوالنی انقالب و نيازھا و ابزار سازماندھی انقالب اجتماعی
عاجز می ماند .بنابراﯾن نمی تواند طبقه كارگر و توده ھای مردم را به آگاھی و تدارك الزم برای پيشروی در مسير انقالب رھنمون شود.
تا اﯾنجای كار ،نكات انتقادی باال را برای ترسيم گراﯾش ھا و روﯾكردھای كلی در صحنه جنبش كارگری اﯾران ،و دامن زدن به بحث و جدل بر سر
وظاﯾف دوره كنونی كافی می دانيم .اوضاع جامعه به گونه ای جرﯾان ﯾافته كه ادامه مباحثه بر سر سياست جنبش كارگری كه حول مساله برگزاری
تجمع اول ماه مه به راه افتاده بود را ،در چارچوب گذشته ،ناقص و غير مفيد می سازد .شك نيست كه سياست ھای امروز ادامه و تكامل منطقی
ھمان سياست ھا و روﯾكردھا و نگرش ھاست؛ اما باﯾد قالب مبارزه انتقادی گذشته را گسترش داد و مباحث را با توجه به مسائل حياتی روز تعميق
كرد .می دانيم كه ھم اكنون بسياری از رفقا و دوستان در چارچوب جنبش چپ و كارگری ذھن خود را بر سر اﯾن مسائل متمركز كرده اند و انتظار
دارﯾم كه ھر چه زودتر حاصل تالش ھای فكرﯾشان را در مقاالت راھگشا ببينيم.
توضيحات:
توجه داشته باشيد كه ما در اﯾن نوشته به نقد روﯾكردھا و گراﯾش ھای نادرستی كه امروز به وضوح خود را به نماﯾش گذاشته اند می پردازﯾم و نه نقد افراد ﯾا
تشكل ھای معين .چه بسا در جرﯾان پيشرفت و تكامل مبارزه طبقاتی و تحوالت سياسی جامعه ،بخشی از افراد و تشكل ھاﯾی كه حامل چنين روﯾكردھا و
گراﯾش ھاﯾی ھستند ،تغيير جھت دھند و به انتقاد از آن بپردازند .ﯾك ھدف مھم نوشته حاضر ،كمك به راه افتادن و تعميق چنين روندی است .در عين حال
می دانيم كه عقبگرد برخی افراد و تشكل ھا در شراﯾطی كه جنبش عمومی توده ھای مردم جھش وار به پيش می رود ،بسيار سرﯾعتر از دوره ھای عادی
انجام می گيرد و می تواند باعث انحطاط سياسی و افتادن به دام ھای بی بازگشت شود.
رجوع كنيد به مقاالت و اطالعيه ھای ماه ھای اخير »جمعی از فعالين کارگری« ) (JAFKدر مورد تدارک اول ماه مه ،جمعبندی از مراسم روز جھانی کارگر ،و در
تحرﯾم انتخابات.
ھمينجا الزم می دانيم حساب دوستان "كميته ھماھنگی) "...گراﯾش لغو كارمزدی( را از بقيه جدا كنيم .اﯾن دوستان فعاالنه با انتشار ﯾك سلسله اطالعيه و
مقاله كوشيدند در مورد مضحكه انتخابات رﯾاست جمھوری اسالمی و وقاﯾع بعد از آن ،آگاھی سياسی نسبت به اﯾن وقاﯾع و تحوالت تعيين كننده را در ميان
كارگران انتشار دھند.
برای نمونه رجوع كنيد به مقاله » چند بر ھيچ به نفع جنبش كارگری؟« نوشته کاوه اردالن ـ خرداد 88
رجوع كنيد به اظھار نظرھا و تحليل ھای مسئولين حزب حكمتيست؛ و نيز گراﯾشی كه برخی در اظھارات عناصری مانند بھمن شفيق و عباس فرد و ھمفكرانشان
بازتاب می ﯾابد.
رجوع كنيد به اظھار نظرھای برخی فعالين در تلوﯾزﯾون كومله.
رجوع كنيد به مقاله »آﯾا سازمان دھندگان تجمع اول ماه مه ماجراجوﯾی کردند؟« نوشته بھرام رحمانی ـ اردﯾبھشت 88
رجوع كنيد به اظھار نظرھای مسئوالن حزب كمونيست كارگری اﯾران در تلوﯾزﯾون كانال جدﯾد.
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