طوماريسم ،اپوزيسيونگرايی و جنبش کارگری
رضا بھنيا
معنای يک پديده را نه به صرف در نظر گرفتن تکين آن پديده ،بلکه با لحاظ کردن آن در بستر و زمينهی
کلیای که در آن قرار گرفته است ،میتوان دريافت .يک حرکت و عمل تنھا در پيوستارش با پس و پيش
خود و زنجيرهای که میسازد و در ارتباط با تماميّتی که در آن جای گرفته است ،داللت بر يک معنا دارد.
در نظر گرفتن طوماری با  ٢٠٠٠٠امضای کارگران ،که با خطاب قرار دادن وزير کار ،خواستار بھبود
کارگران ايران است ،در ديد اول میتواند حرکتی رو به جلو تلقی گردد ،چرا که با
شرايط معيشت
ِ
يادآوری شرايط مشقتبار فرودستان ،طالب دخالت قدرت سياسی موجود در اين شرايط و تغيير در جھت
بھبو ِد وضعيت معيشتی آنان میشود.
مسئله اين نيست که فرم اين کار ،يعنی جمعآوری امضا ،تا کجا سبک کار کارگری است و تا کجا نيست،
چرا که ھيچ پديدهای به صرف خود معنايی ندارد و در ارتباط با ديگر اجزا و در پيوند با کل است که
معنای حقيقی خود را بازمیيابد .محتوای اين سبک کار ،يعنی امضاگرايی و طوماريسم ،در پيوند با
فرمش ،يعنی جمعآوری امضا ،درست در بستری از تماميت که شرايط اقتصادی و سياسی و مرحلهی
انکشاف مبارزه طبقاتی آن را برمیسازد ،خود را نمودار میسازد.
موردی اتحاديهی آزاد کارگران ايران ،به عنوان طرح يک بخش از
ايده طومار امضاھای فعالً ٢٠٠٠٠
ِ
غم اين اتحاديه را در سال  ١٣٩١ترسيم نموده
اين اتحاديه ،در يک روند از درون آن زاده شده و ھ ّم و ِ
است .اھميت پرداختن به اين مسئله از آنجا ناشی میشود که پيشبرد اين طرح ،به مثابه يک طرح
باتالقی ،میتواند به برآمد نگرشھا و پراتيکھايی در جنبش کارگری ايران ختم شود که اولويتھا را
گرايی بیمايه رھنمون گردد و سرنِمونی را در افق کارگران ايران
مسلخ اپوزيسيون
نفی کرده و آن را به
ِ
ِ
قرار دھد که آنان را به سربازان پيادهی پروژهھای بورژوايی پرو غرب تبديل نمايد.
شدن نام کارگر در آن ،ھيچ تق ّدس و راديکاليسمی را
صرف خود و تنھا با آورده
ھر حرکت کارگری به
ِ
ِ
نمايندگی نمیکند .تنھا معيار راستين ،فرآيند حرکت طبقات و مبارزه طبقاتی است که تعيين میکند چه
سياستی ،درست در شرايط خودويژهی اين لحظه ،چه خصلتی دارد و به چه امری داللت دارد .در قيل و
قال و ھياھوی اين روزھای انواع و اقسام اپوزيسيون چپ و راست ،که خزش و خيزش و خروش خود
را به توازن قوای نيروھای درگير در منطقه و جدال طرفين تخاصمات ارتجاعی پيوند زدهاند ،البته که ھر
حرکت در جنبش کارگری میباست به طور شايسته ،در فرم و محتوايش به گونهای پيش رود که
مرزبندی ھوشيارانهی خود را با اين بديلگرايی اپوزيسيونمحور و اپورتونيست ،متبادر و نيز خط
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ضدامپرياليستی خود را صادر نمايد .ادعانامهی اتحاديهی آزاد کارگران ايران ،در اين بستر چه معنايی
دارد؟ عاملين و فعالين اين حرکت ،در چه فرآيندی و بر چه اسلوبی اين طرح را پيش میبرند؟ فعاليت
اتميزهسازی آحاد طبقهی کارگر و کلونیسازی مکانيکی از آنھا ،و فعالً نشان دادن وزير کار و دولت به
ت دشوار ،طرحیست که در حالتی خوشبينانه نشان از عدم درايت و ذکاوت
عنوان مسبّبين اين وضعي ِ
اين فعالين دارد .ھمگان خوب میدانند که در شرايط پر رنج و شکنج اين روزھا ،احتمال شورشھا و
اعتراضاتی میرود و دميدن نادرست و نامسئوالنه در اين وضعيت ،بدون زمينهسازی مادی و سازمانی
بسترسازی آگاھیمحور ،میتواند آحاد کارگران را نه به نام خود و در مسير
و اتحاد طبقه و بدون
ِ
کارگری ديگری وارد سازد.
منافعشان ،بلکه در مسير ھر طرح و برنامهی غير
ِ
وی جنبش کارگری
در شرايط بغرنج و پيچيدهی حال حاضر ،طومار  ٢٠٠٠٠امضای کارگران ،نه پيشر ِ
صرف سرنگونیطلب است در اين جنبش.
گری ديد اپوزيسيونی و
ِ
بر حسب منطق خود ،بلکه دخالت ِ
جنبش کارگری ،دشمن خود را سرمايه به مثابه يک رابطهی اجتماعی ،طبقه سرمايهدار و دولت
سرمايهداری میداند ،ليکن نگاه اپوزيسيونی ،ھمه چيز را در دولت فرو میکاھد و سرمايه به مثابه يک
صرف دولت منجمد میکند .جان کالم آنکه :برای جنبش کارگری سرنگونی
رابطهی اجتماعی را در
ِ
دولت مستقر ،تنھا يک لحظه ،يک مومنت ١منطقی در مسير مبارزهاش است ،برای نگاه اپوريسيونی،
ھمه چيز .اين نگاه به عنوان مانعی بر سر راه انکشاف مبارزهی طبقاتی کارگران ،بايد ايزوله و طرد
شود و ماھيت آن افشا گردد.
در مقابل اينگونه طرحھای يوريکاگونهای که در يک لحظه ،ارشميدوسی میگويد» :آه يافتم« ،ايدهی
کارگری حوزهای و
ای ٢فعالين کارگری و تشکيل تشکلھای مستقل
صحيح و راستين ،فعاليت حوزه ِ
ِ
پيوستن اين تشکلھا در سطح محلی و منطفهای و سراسری و پيشبرد مطالبات و مبارزه از طريق
اينگونه موجوديتھای ارگانيک که اتميزهسازی
ليبرالی آحاد طبقهی کارگر را خط بطالن میکشد ،است.
ِ
سراسری پيشينی و
جدا کردن فعالين کارگری از حوزهی کارشان و وارد کردنشان در يک اتحاديهی
ِ
خودخوانده ،که سبک کار تاکنونی اتحاديهی آزاد کارگران ايران بوده است ،اشتباھیست که تاکنون
ارتکاب شده است و میبايست متوقف شود .ما خواستار انحالل اين اتحاديه نيستيم ،ليکن میبايست
جايگاه اين اتحاديه ،به عنوان يک مرکز مشاورهی فعاليت کارگری يا کانون دموکراتيک ھماھنگی
-Moment
 -٢ﺣﻮزﻩ در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺣﺎل ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺁن در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ و ﭼﻪ در ﺷﮑﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩﯼ ﺁن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽهﺎ،
ﻟﺒﺎسدوزﯼهﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺑﻮز ﺑﻪ ﻳﻢ رﺳﺘﻪﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ و ...
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فعاليتھا و يا محلی برای ايدهپردازی و انتشار و عملی کردن ايدهھايی چون صندوق اعتصاب و،...
مشخص شود ،و به مقابلهی خود با ايده تشکلھای مستقل کارگری و نيز به مخالفت خود با تشکلھای
مستقل موجود پايان دھد .در غير اينصورت ،ظرفی میشود که از درون آن ،خطوطی ھمچون خطوط
ش
فعلی آن ،میتوانند طرحھای غيرکارگریای را به نام کارگران ،پيش برند .ھرگونه طفره رفتن از من ِ
آوری
صحيح و راستين و آويختن به طرحھای ماجراجويانه و حتی به ظاھر رفرميستیای چون جمع
ِ
امضا ،پيشبرد خط منحطیست که دست آخر ،سر از انواع مسيرھای غيرکارگری درخواھد آورد و زمينه
را برای يک دورهی ديگر از استثمار آماده خواھد کرد.
رفرميسم راديکال در پيوند با انقالب معنا میيابد .صرف خود رفرميسم و يا درگير کردن آن با افق
ِ
سرنگونیطلبی فراطبقاتی ،طرحیست غيرکارگری که بيشترين ھزينه را به طبقه کارگر تحميل خواھد
کرد .سياست پیگيری منافع روزمرهی طبقهی کارگر ،تنھا در پيوند آن با افق انقالبی و تجلیِ اين پيوند
در فرم و محتوای اين سياست است که میتواند داللت بر امر رھايیبخشی داشته باشد ،در غير اين
صورت میتواند دستمايهی جريانات ديگر واقع گردد .تنھا در صورت گذر اين سياست از مسير
تشکليابی حوزهای طبقهی کارگر است که میتواند در شرايط فعلی ،معنای راديکالی را در درون خود
حمل کند .ھرگونه طفره رفتن از اين اصل ،به معنای درغلطيدن به سياست ليبرالی مد روز،
اپوزيسيونيسم نامسئول و ھل دادن جنبش کارگری به »سرنگونیخواھی در خو ِد« سخيف و خصلتا ً
ِ
پروغرب خواھد بود .ھرگونه پرش از اصل تشکليابی حوزهای طبقهی کارگر و ظاھراً نمايندگی کردن
اين طبقه از باالی سر اين طبقه ،خارج شدن از فرآيند انکشاف جنبش کارگری و درگير کردن آن در
پروژهھای به اصطالح بديل وضع موجود است.
ای کارگری ،احتياج به افراد و فعالينی دارد که اين
پيشبرد منش و خطﱢ تشکيل تش ّکلھای مستقل و حوزه ِ
اصول را معيار و سنجهی حرکت خود قرار دھند .شرايط فعلی به گونهایست که ھر فعال کارگری به
گونهای ناگسستنی میبايست در قامت يک رھبر سياسی نيز ظاھر شود .آنچه مھم است اينکه نبايد از
روی عجز و به بھانهی در موضع ضعف بودن ،به فرار از سبک کار متين و سختکوشانه روی آورد و
سر در فعاليتھای رسانهمحور و غوغاساالرانه نھاد .دور باد از ما که اگر اينگونه شود ،ما خائنين و
رسوايان بزرگ خواھيم بود.
در شرايط فعلی ،با عطف نظر به بحران اقتصادی و سياسی سرمايهداری جھانی که در منطقه
جغرافيايی
ِ
خاورميانه ،با با توجه به خودويژگیھای اين منطقه ،خصلتھايی مشخص و متمايزی به خود گرفته است
و نيز در منطقه جغرافيايی دولت-ملت ايران ،خصوصيات خودويژهتری را پذيرا شده است ،و نيز با توجه
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به بحران افقھای جوراجور راست از نوع اسالم سياسی و ناسيوناليستی گرفته تا انواع ليبرالی و
پروغرب و  ...در نزد طبقات فرودست منطقه و ھمچنين فشار مضاعفی که ھم در سطح اقتصادی به
موجب بحرانھا و تحريمھا و ھم در سطح آزادیھای سياسی و دموکراتيک ،به موجب ديکتاتوری
سرمايهساالر به طبقات فرودست وارد میشود ،بر ماست که اين امر را لحاظ داريم و بر آن درنگ نماييم
که پتانسيل بسيار مناسبی برای پيشبرد امر جنبش کارگری از طريق متشکل شدن حوزهای آنھا وجود
دارد .لذا در اين شرايط مبارزه با ھرگونه چتربازی سياسی در جنبش کارگری ،از وظايف راستين فعالين
صديق کارگری و کمونيستی است .پس» :پيش به سوی تشکلھای مستقل و حوزهای طبقه کارگر« .چرا
که اين تنھا فرمی است که در شرايط فعلی محتوای انقالبی را نيز با خود حمل میکند؛ تو گويی که در
دموکراسی
درونش حک شده است و میتواند ظرفی باشد تا در آن جوانهھای يک بديل راستين،
ِ
شورايی ،انقالب کارگری و زيست کمونيستی و نيز پيشرفت سياست بھبود وضعيت فعلی معيشتی طبقهی
کارگر حادث شود .ما از
موضع اولترا چپ و کمونيسم چپروانه دفاع نمیکنيم .صحبت بر سر فعاليت
ِ
کارگری و بر سر فرم و محتوای جنبشی و مترقی آن است و نه بر سر اولترا انقالبیگری ميانمايه و
مسلکی ھمراه با آرزوھای پرھيزگارانهی انقالبی.
بیمسئوليتی و کلبی
ِ
حرکت جمعآوری امضا ،به رغم فرم به ظاھر رفرميستیاش ،درست آن روی سکه ھگلی
رفرميسم در خود«
سرنگونیخواھی است ،چرا که رفرميسم اين حرکت نه »رفرميسم انقالبی« ،بلکه »
ِ
رفرميسم در خود« خصلتا ً راست راست راه میرود ،حتی اگر چپ چپ نگاه کند .بنابراين نبايد
است و »
ِ
که فريب به اصطالح کارگری بودنش را خورد .ما نيز رفرميست ھستيم ،ليکن به قول رزای بزرگ،
رفرميسم ما يک رفرميسم انقالبیست که با ميانجیھای متعين به انقالب میپيوند و در شرايط فعلی در
دفاع تمامقد و بیدريغ و حرکت در مسير تشکلھای مستقل و حوزهای کارگری ،نمود میيابد.
و باز ھم به قول رزای بزرگ ...» :اندکی محاسبه بيشتر در دراز مدت ،اندکی توجه به عوامل
تعيينکنندهی مبارزه طبقاتی؛ اين است آنچه که در دوران بزرگی که در آن به سر میبريم مورد نياز
است«.
سری ندارند ،انتظاری نمیرفت ،انتظار از بعضی رفقا میرود که با
از بسياری از مدافعين اين حرکت که َ
دفاع خود از اين حرکت ،نزديک است که سرشان را از دست بدھند.
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