دعوت به اتحاد عمل

ضرورت تارﯾخی امروز ،اتحاد عمل است!!!
قابل توجه تمامی آنھای که در جھت دفاع و کسب حقوق و مطالبات طبقه
کارگر فعاليت می کنند  ،از جمله کارگران  ،فعالين  ،محافل ،تشکل ھا  ،نھاد ھا
 ،سازمانھا ،احزاب  .با توجه به اﯾنکه نام بردن از تمامی محافل و گروھا به دليل
گستردگی و پراکندگی ممکن نيست اما برخی از انھا را در انتھای اﯾن نامه ،به
نام خواھم نوشت الزم است ذکر کنم که نيامدن نام محفل ﯾا تشکيالتی دال
براﯾن نيست که آنھا مورد در خواست نيستند  ،بلکه ممکن است نامشان در
خاطرم نباشد ھمچنين آوردن نام ھمه غير ممکن است بنا براﯾن اعالم می دارم
چه انھای که نامشان نوشته شده است و چه آنھای که نامشان نوشته نشده
است مورد خطاب ھستند.

رفقای عزﯾز
با توجه به اﯾنکه بسياری از فعالين کارگری و سياسی دستگير شدند و
شکی در اﯾن نيست که تعداد بسياری ھم در خطر دستگيری ،محاکمه و
زندان قرار دارند  .امروز اﯾران و جھان با شتاب به ﯾک شراﯾط وﯾژه نزدﯾک می
شود به ھمين سبب ھر روز وضعيت بغرنجتر می شود .درﯾک کالم می توان
گفت اﯾران به سرعت در حال ورود به شراﯾط وﯾژه است .اکنون ھر کدام از
بازﯾگران عرصه طبقاتی دارای وظاﯾف خاصی ھستند و بخصوص طبقه کارگر
در سطح جنبش کارگری و جنبش کمونيستی وظاﯾف بسيار عاجلتری دارد
چرا که در شراﯾط وﯾژه ی مورد بحث بسياری از پارامترھا و ساختارھا تغيير
خواھد کرد و اگر طبقه کارگر با قدرت وارد موضوع و مبارزه نشود به حاشيه
رانده شده و به صورت زائده ای مورد سوءاستفاده جناح ھای مختلف سرماﯾه
داری واقع خواھد شد  .اکنون نظام سرماﯾه داری جمھوری اسالمی برای
خلع سالح کردن و محروم کردن طبقه کارگر از داراﯾی ھای خود ھمچون
فعالين و رھبران کارگری ھر کدام از آنھا را به بھانه ای دستگير و محاکمه
کرده و به عناوﯾن مختلف از بستر مبارزه که ھر لحظه ممکن است اوج بگيرد
دور می کند  .اگر سرماﯾه داری بدﯾن منوال بدون مانع کارھای سرکوبگرانه
خود را نسبت به فعالين کارگری و رھبران ان ادامه دھد موفق خواھد شد در
زمان اوج گيری مبارزات )شراﯾط وﯾژه( طبقه کارگر را بدون فعالين و رھبران
کارگری  ،ھر چه پراکنده تر و آواره تر به زائده جناح ھای مختلف خود تبدﯾل
نماﯾد  .اکنون زمان انجام وظاﯾف انقالبی به سرعت در حال گذر است .باﯾد
بدون فرصت سوزی ،ضمن به رسميت شناختن اختالفات درون طبقاتی در
اشتراکات خود ھر چه بيشتر به انجام وظيفه و رسالت تارﯾخی بپردازﯾم
.بسياری از اختالفات دﯾروزی با گذشت زمان ماھيت وجودی خود را از دست
داده اند ولی متاسفانه ما ھمچنان درگير اثبات حقانيت خود نسبت به بقيه
در گذشته ،زمان را می کشيم .صف بندی ھای دﯾروز کامال" مشروعيت خود

را از دست داده اند .آنچه امروز می تواند از گذشته برای مبارزات امروزی و
آﯾنده ما ثمربخش باشد عبرت گيری از خطاھا و اشتباھات و استفاده مثبت از
تجربيات است که باعث ھر چه بيشتر شدن پراکندگی ھا و دست باال ﯾافتن
دشمن بوده اند .امروز الزم است شراﯾط وﯾژه را درک کرده و با اصول و تئوری
انقالبی منطبق نموده ،بدون فوت وقت دست به اقدامات عملی مشترک
،حداقل برای شروع،در دفاع از آزادی رھبران و فعالين کارگری بزنيم.
سرنوشت تمامی فعالين و رھبران کارگری ھمچنين زندانيان سياسی در
رابطه با بدست آوردن آزادﯾشان به ھم گره خورده است .نمی توان آزادی
ﯾکی از انھا را جدا از بقيه بدست آورد .بنابراﯾن باﯾد متحدانه و آگاھانه برای
آزادی ﯾک به ﯾک و تمامی آنھا مبارزه و فعاليت ھای مشترکی را عمال " بکار
گيرﯾم  .اﯾن تمامی مبارزه نيست اما در شراﯾط کنونی عاجلترﯾن عرصه ی
مبارزه است .بنابر اﯾن از تمامی رفقا به صورت اشخاص منفرد ،تشکل ھای
کارگری ،تشکل ھای حماﯾتی از کارگران ،سازمانھا و احزاب و  ...صميمانه
می خواھم ،از طرﯾق تشکيل کميته ھای مشترک اقدام به سازماندھی
برنامه ھای عملی اعتراضات مشترک نماﯾند ،ولواﯾنکه در حال حاضر برخی از
کميته ھا و نھادھابا نام ھای مختلف وجود دارند اما اﯾن گونه نھادھا با توجه
به شراﯾط امروز ھرچه بيشتر الزم ھستند تا تاکتيک ھای منطبق با شراﯾط
زمانی را ابداع واجرا کنندو در حين مبارزات عملی ھر چه بيشتر به اشتراکات
دامن بزنند .ضمن دعوت از تمامی فعالين و تشکيالتھا به برنامه رﯾزی
اقدامات اعتراضی عملی و اراﯾه پيشنھاد ،در ذﯾل برخی از راھھای ممکن و
عملی را پيشنھاد می کنم :
 -١نوشتن نامه ھای اعتراضی فردی و جمعی به ادارت و نھادھا
 -٢درخواست حماﯾت از نھادھا ی داخلی و جھانی برای گسترش مبارزه در
راه آزادی زندانيان
 -٣شرکت در اعتراضات و مبارزات عملی بخشھای مختلف طبقه کارگر در
کشورھای مختلف و درخواست متقابل حماﯾتی از آنھا
 -۴درخواست نوشتن نامه ھای اعتراضی نسبت به دستگيری و زندانی
کردن فعالين و رھبران کارگری از نھادھای بين المللی و احزاب انقالبی دﯾگر
کشورھا
 -۵تشکيل ﯾک صندوق حماﯾتی با ھر نامی که می توان به نتيجه رسيد از
جمله صندوق اعتصابات ،صندوق حماﯾت مالی از کارگران و...
 -۶برقراری آکسيونھا ی مشترک در مقابل سفارت خانه ھای جمھوری
اسالمی و ادامه ی آن به صورت ھفتگی بطور مستمر
... -٧
با توجه به اﯾنکه تشخيص حقانيت ﯾا عدم حقانيت اعمال و تئورﯾھای ﯾک گروه
ﯾا تشکيالت فقط در اقدامات عملی ممکن می شود .بنابراﯾن حوزه عمل
مشترک ضمن بازده و ثمربخشی بيشتر ،بزرگترﯾن و قابل اطمينان ترﯾن
ميدانی برای محک زدن تئورﯾھا و نظرﯾات است  .آن افراد و گروھھاﯾی که

صادقانه به دنبال ﯾافتن راه حل و پاسخ ھای عملی به مشکالت ھستند باﯾد
بی محابا ،حساب شده و با برنامه رﯾزی دقيق وارد مبارزات عملی مشترک
شوند تا در ميدان مبارزه درستی از نادرستی تشخيص داده شود .
ھر چند نياز مبرم  ،زمينه و بستر الزم برای فعاليت بيشتر و استفاده از
تسھيالت ،توانائی ھا و ظرفيت ھای موجود مھيا است و علی رغم اﯾنکه
توانای  ،ظرفيت و تسھيالت بالقوه بسياری در محافل ،سازمانھا  ،نھاد ھا و
احزاب وجود دارد  .اما به دليل اﯾنکه ھنوز برای اقدامات مشترک و متحدانه
اغنا نشده اند و بخشی از انھا نيز دچار مشکالت تئورﯾک ھستند ،نمی
توانند اقدام به اشتراک گذاشتن تسھيالت و امکانات تحت اختيار خود نماﯾند
در نتيجه به صورت ھای گوناگون از جمله عدم استفاده  ،ناتوانی در استفاده
 ،استفاده ناقص و بيشتر مواقع به طور خرده کاری و موازی کاری  ...ھدر می
دھند.
تذکر الزم اﯾن است که مجموعه ی تمامی امکانات  ،تسھيالت و ظرفيت ھا
در واقع متعلق به طبقه کارگر است و پيروز ی ﯾا شکست جنبش کارگری و
جنبش کمونيستی بستگی به استفاده درست ﯾا نادرست از آنھا دارد ،بنا
براﯾن ھدر دادن آن بی ھيچ چون و چراﯾی ضدﯾت با طبقه کارگر می باشد.
ھمچنين بدليل بی اثر ﯾا کم اثر بودن نتاﯾج اعمال تاکنونی انفرادی و اعمال
کمی مشترک تشکيالت ھا و محافل اعتقاد و اعتماد بنفس نسبت به
کارھای بزرگ و تاثيرات اقدامات مشترک بزرگتر تقرﯾبا" صفر شده است .
اﯾن نيز دليل دﯾگری است که باعث گردﯾده اراده مشترک برای بالفعل کردن
توانائيھا و ظرفيت ھا و استفاده بيشتر از تسھيالت موجود وجود نداشته
باشد.
اوال" از طرف محافل و تشکيالت ھا نيز در حد ،قد و قواره خود شان برنامه
رﯾزی نمی شود وقتی ھم در حد ﯾک دھم امکانات و ظرفيتھای خود برنامه
رﯾزی می کنند چون تا کنون اعمال انھا تاثير چندانی از خود نشان نداده
است بيشتر بدنه خود انھا نيز تن به فعاليت مفيد و الزم نمی دھند در نتيجه
بر نامه فوق بسيار کم اثر جلوه می کند و اميد به برنامه ھای بعدی را در
ھاله از شک و تردﯾد قرار می دھد.
متاسفانه بسياری از رفقا به جای کنکاش وپيش برد مباحثات عملی  -نظری
جھت ﯾافتن راه ھای استفاده بيشتر از ظرفيت ھا و امکانات دست به
توجيھات جھت پوشاندن بی عملی و ضعف ھای مختلف در مباحثات نظری –
نظری دور از ھم می زنند  .در صورتی که اگر بتوانيم در اعمال و اقدامات
مشترک تاثيرات بيشتری اراﯾه بدھيم بستر و زمينه استفاده از امکانات
موجود گسترده خواھد شد ،اعتماد بنفس باال خواھد رفت ،اراده و عزم راسخ
در جھت استفاده از ظرفيت و امکانات موجود ،حتی اﯾجاد ظرفيت و امکانات
بيشتر در دستور کار تشکيالت ھا و محافل قرار خواھد گرفت ،از خورده کاری
ھای گسترده فعلی نيز جلوگيری خواھد شد.

اﯾجاد اعتماد بنفس  ،شور و شعور انقالبی خلق الساعه و ناگھانی نمی
تواند باشد بلکه باﯾد از ﯾک جای با قدم ھای اھسته و پيوسته شروع شده
مداوم رشد ﯾابد.
با تکيه به موارد گفته شده و دالﯾل بسيار دﯾگری ھمچون رشد روز افزون
مبارزات طبقه کارگر و شدﯾدتر شدن رودر روی دوطبقه نياز به ھمگرای
وبرنامه رﯾزی در اشتراکات ھر چه بيشتر ضرورت حياتی می ﯾابد ،در نتيجه
پيشنھاد می کنم :
 -١برقراری کميته مشترکی که بتواند برنامه عملی برای خارج کردن افرادی
که جانشان در داخل به خطر افتاده است و ھمچنين سازماندھی وارد کردن
افرادی خارج از کشور به داخل که وجودشان برای مبارزه در داخل الزم است
.
 -٢برقراری کميته مشترکی که بتواند مباحث موجود پراکنده در بخشھای
مختلف را برای ادامه و انسجام بيشتر بحث و گفتگو ھا ھداﯾت نماﯾد تا ضمن
سرعت بخشيدن به باز ده مثبت آن راه حل ھای عملی گسترش اقدامات
مشترک را نيز بيابد .
 - ٣بر قراری کميته مشترکی که بتواند اعتراضات عملی به توافق رسيده را
بر نامه رﯾزی و اجراﯾی کند.
 -۴برای شروع ﯾا گسترش اقدامات عملی مشترک با توجه به وضعيت
بغرنجی که زندانيان دارند پيشنھاد می کنم جھت افزاﯾش فشار به جمھوری
اسالمی و واداشتن آن به عقب نشينی که اکنون زمان مناسب است ،
دست به اعتراضات مشترک عملی ھمزمان در شھر ھا و کشور ھای مختلف
بزنيم  .برای چنين اعتراضاتی دو روز را پيشنھاد می کنم  ،ھر کدام را که
رفقا بھتر تشخيص دادند انتخاب و برنامه رﯾزی نماﯾند.
الف – روز ﯾکشنبه ھفت اسفند .در اﯾن روز ضمن اعتراض به زندانی کردن
کارگران و فعالين سياسی و مدنی می توان به نماﯾش انتخاباتی نيز اعتراض
کرده و موضوع را ھرچه بيشتر افشا نمود.
ب – روز پنجشنبه  ١٨اسفند  ،با توجه به اﯾنکه  ١٨اسفند مصادف با روز زن
است  ،و ھمه ای رفقا برنامه ھای دارند  ،با استفاده از برنامه ھای مشترک
ھم گامی در جھت پر بارتر کردن گرامی داشت روز جھانی زن می شود ھم
ھمبستگی طبقاتی کارگران را بيشتر می کند و ھم با پيوند دادن دو اعتراض
ھمسنگ قدرت اعتراضی بيشتر می شود از طرفی موضوع زندانی کردن
کارگران و فعالين سياسی بعد جھانی بيشتری به خود می گيرد .
تذکر الزم :
ھر کدام از روز ھای پيشنھادی که انتخاب شود باﯾد با دقت و اشتراک
بيشتری برنامه رﯾزی شود تا اعتراض به زندانی کردن کارگران و فعالين بر
جسته تر شده برد جھانی پيدا کند.

با درود و باميدروزی که انچنان ھمبستگی طبقاتی گسترده
شود که دﯾگر نيازی به چنين نامه ھای نباشد.
محمد اشرفی ١٣٩٠/١١/٢٢
در خواست از :
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