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م سالی گفتگوتيضرورت تقو  

 
١٣٨٧م آبان پنج بيست شنبه                                                                                                یفي شرايور  
    

 يکی از نيازهای مبرم در ميان فعالينی است که جزئی از حرکت اجتماعی کارگران هستند و خواسته امروزه گفتگو

نقطه عزيمت اين گفتگو بايد تقابل . های اين جنبش را سر لوحه عملکردشان قرار داده و آن را امر خود می دانند

محقق شدن مطالبات طبقه کارگر از سرمايه منطقی آرا، انديشه ها و راهکارهايی باشد که بتواند چگونگی دستيابی و 

  .داران را پيشاروی همگان قرار دهد

بدون بوجود آوردن شرايط گفتگوی سالم و سازنده در بين محافل و مجامع کارگری، نمی توان از همگرايی و اتحاد 

ز طرف فعالين اين شرايط چيزی نيست جز پذيرش اين واقعيت ا.. حول مطالبات کارگران سخنی به ميان آورد

کارگری که پالتفرم های مورد نظر خود برای پاسخگويی به نيازهای امروز طبقه کارگر را نبايد مطلق نگاه کنند 

راهکار اصولی در ميدان عمل و با مجادله نظری سالم و بی غرض،  .والزاما آن را به معنای تنها گزينه درست ببينند

شرط موفقيت چنين امری، .  می يابد و مابه ازای اجتماعی پيدا می کندمبتنی بر واقع گرايی شکل می گيرد، عينيت

 .تامل هر چه بيشتر فعالين کارگری دراين زمينه است

بنابراين نبايد به راههای غير منطقی و غير اخالقی رفت که با واژه ها و عبارات سخيف، شروع به تخريب نظرات 

ات خود را ندارند و نمی توانند با جدلی اصولی، پاسخگوی منتقدان کسانی که تحمل شنيدن نقد نظر. مخالف می کند

نمی توان . باشند و در مقابل اتهامات سنگين و ناروا به افراد وارد می کنند؛ هيچ کمکی به جنبش کارگری نمی کنند

ی را به و يا کسان" سکتاريست " ديگران را به صرف داشتن اختالف فکری و نوع نگاه متفاوت به موضوعی خاص، 

ناميد وبرايشان خط ونشان کشيد و خود را از همه " رفرميست " خاطر اينکه با فالن تشکل نشست وبرخاست دارند، 

   .کارگران وفعالين آن، هيچ منفعتی در وارد شدن به چنين هياهوهايی ندارند. راديکال تر ناميد

حول مطالباتش، بوحود آوردن همبستگی بيشتر وپراکندگی درميان طبقه کارگر رقه وتفيکی از راههای غلبه بر

تمرين " اقع اين جزئی از در و. پذيرش اصل تکثر وتحمل يکديگر، مبتنی بر گفتگو به شکلی دمکراتيک، است

همه راديکال ها می نامند؛ " مرکز"خود را هم جمع می شوند و برخالف کسانی که چند نفر دور. شدمی با" دمکراسی

واقعی داشته باشند را نمی توان با توهين، اتهام و  معين، مادام که مابه ازای عينی وگرايشات اجتماعی و فکری 

انديشه درست  با پرتيک اصولی منطبق بر واقع بينی و جستجو . برچسب های رنگارنگ، از صحنه جامعه دور کرد

  . های عينی اش وبا نقد منطقی گرايشات اجتماعی ديگر، ماديت می يابدبرای يافتن پايه
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 ی کارگریها جاد تشکلي کمک به ای برای هماهنگتهيکم


