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ت اجتماع اسی اجازه به بالندگیاجازه تنفس به جنبش کارگر  
 

 هفتماه هشتاد وفروردين بيست چهارم                                                      نايجواد لگز -ی شجاعترايم
  

 
برای چندمين مرتبه در يکسال اخير، روز گذشته بار ديگر کارگران 

تپه در استان خوزستان در اعتراض به عدم  کارخانه نيشکر هفت

 .پرداخت دستمزد اسفندماه خود دست به اعتصاب زدند

نگار  روزنامه ای با نظر به اين اعتصاب با جواد لگزيان به مصاح

  :یآگاه از مسائل کارگر

در طول دو سال گذشته اعتراضات کارگران در سراسر کشور 

اين . نسبت به عدم پرداخت حقوق و مزايا باال گرفته است

ن اعتراضات که عموما جنبه صنفی و حقوقی دارند در اغلب موارد با برخوردهای تند نيروهای امنيتی و انتظامی پايا

   .گيرد می

و مطلع از مسائل جنبش کارگری در مورد " نامه" عضو تحريريه نشريه توقيف شده ای با جواد لگزيان مصاحبه

  شرايط کنونی اين جنبش

اعتصاب کردند، دست به تحصن تپه مجددا  هفتکارگران نيشکر  يک سال اخير،درآقای لگزيان، برای چندمين بار

های  نبوده، کال جنبشاين چندسال اخير البته اين تنها حرکت کارگران در.اند شان شده  خواستار حقوق معوقهو  زدند

يت جنبش حال حاضر وضعاالن درشما. اند بوده سرکوب شدهتقاضاهايی که کامال صنفی اين چندسال بخاطرکارگری در

   کنيد؟ ارزيابی میايران چطورکارگری را در

آميز،  های مسالمت کند و وقتی جلوی فعاليت طور کلی برخورد می های مدنی به ای وجود دارد که با جنبش متاسفانه اراده

های   جنبش شود، طبيعتا متاسفانه در درون جامعه ی کارگر و زنان يا هر جنبش مدنی ديگری سد می پويا و مدنی طبقه

يعنی اينکه با . وند که جامعه از بلوغ سياسی کافی برخوردار نشودش آورند که باعث اين می  راديکال سر برمی

کنند، در حقيقت ما آن  ی مشخص و با يک پالکارت مشخص فعاليت می های مدنی که با برنامه جلوگيری از جنبش

  . کند رداخت میاش را کل جامعه پ نتيجه هزينهدرکنند و که بدون برنامه فعاليت میکنيم  های راديکالی را تقويت می جنبش

ی  به هيچ وجه خواستهشان بوده و های صنفی ی بر خواستهمبتناين چندسال اخيرهای کارگران در فعاليتحرکتها واکثر 

رو  های صنفی حتا با سرکوب روبه کنيد با اين وجود علت اين که اين خواسته فکرمی. کردند آن مطرح نمیسياسی را در

  شود، چيست؟ گو به آنها داده نمیو شود و بازهم مجال گفت می

کنند، احتماال  کنم کسانی که دارند اين برخوردها را می بايد بگويم که متاسفانه اين برخوردها وجود دارد و من فکر می

خودش بگيرد و احيانا دردسرهايی برای قدرت  ها سمت و سوهای ديگری به نگران هستند که ممکن است اين جنبش

طور کلی  شود که جامعه به طور کلی باعث اين می ها به ی من وجود اين جنبش در حالی که به عقيده. سياسی فراهم بکند
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های مدنی با اين قدرت گرفته بشود، باعث  در حالی که اگر جلوی جنبش. اش دارای بلوغ سياسی بشود در رفتار سياسی

دسر برای کل جامعه و کل پراتيک و کل های نابالغ زيرزمينی سياسی سربرآورند که باعث در شود که جنبش می

رسيم که هر وقت حاکميت سياسی با  ی تاريخ ايران دقيقا به اين نکته می با مطالعه. ی حرکتی جامعه بشوند پروسه

اند که باعث  های زيرزمينی پيدا شده های مدنی برخورد کرده است، بالفاصله و با مدت زمان کوتاهی جنبش جنبش

در حالی که اگر به . ادی را کل جامعه، يعنی هم جامعه مدنی و هم ساختار سياسی، پرداخت بکندی زي اند هزينه شده

آميز داده بشود، هرگز اين   قانونی مبتنی بر قانون اساسی و مسالمت ی فعاليت ی تنفس، اجازه های مدنی اجازه جنبش

  .ندک ی اين را پرداخت نمی آيد و جامعه هزينه اتفاق برای جامعه پيش نمی

های  به نظر شما خواسته. کنيد های کارگری را دنبال می نويس، فعاليت نگار و وبالگ شما خودتان بعنوان روزنامه

   های صنفی و حقوقی است و چقدر رنگ و بوی سياسی دارد؟ کارگران چقدر واقعا فقط خواسته

توانيم بگوييم که اين فعاليت فقط صنفی  یيعنی ما نم. طور کلی در نسبت با امر سياسی است هر فعاليت اجتماعی به

خب طبيعتا فعاليت سياسی هم هست، و اين فعاليت سياسی معنايی که دارد اين است که اين گروههايی که دارند . است

گيرد و اين مشارکت در  مشارکت اجتماعی در نهادهای مدنی شکل می. اند کنند خواستار مشارکت اجتماعی فعاليت می

 جامعه و به نفع پويايی جامعه و به نفع حرکت جامعه است و اگر اين مسئله لحاظ بشود، يعنی به نهايت به نفع

 هم پويايی  شود که در جامعه ی کار و حرکت داده بشود، اين مشارکت باعث می ی بيان و اجازه های مدنی اجازه فعاليت

اش اتفاق بيفتد، يعنی  کنم، اگر متاسفانه عکس و همانطور هم، باز تاکيد می. و حرکت به سمت تعالی به وجود بيايد

کنند،  کنند، يعنی اعتصاب قانونی می آميز و مبتنی بر قانون دارند حرکت می های کارگری که پويا، مسالمت  جلوی جنبش

گيرد،  های زيرزمينی شکل می اگر با اينها برخوردهای تند صورت بگيرد، متاسفانه در زمان کوتاهی بالفاصله جنبش

ی کارگر و نه به نفع  هيچ وجه نه به نفع طبقه گيرد که اين حرکتها به رکتهای تند با رويکردهای عصبی شکل میح

  .جامعه مدنی است و نه به نفع حتا حاکميت خواهد بود

  کنند؟ معتدل عمل میراديکال و چقدربدنه اين جنبش هستند چقدر که درکسانی
   
کنند يا سمپاتی دارند نسبت به جنبش  هايی که طرفداری می ی جنبش کارگری و بچه بدنههايی که ما داريم با  با تماس 

رغم مشکالتی که وجود دارد، افراد زيادی سمپاتی دارند  خواهم به شما بگويم که علی کارگری در ايران امروز، من می

يعنی . آميز و با تاکيد بر مشارکت مدنی تکنند و خيلی مسالم نسبت به اين جريان و اميدوارانه دارند جريان را دنبال می

اکثرا دوست دارند در چارچوب قانون، مسالمت آميز و با درنظر گرفتن .  بسيار کمی گرايشات راديکال دارند عده

اگر اين اجازه به آنها داده بشود، قطعا جامعه منتفع خواهد بود و اجازه به جنبش . شرايط عمومی اجتماع حرکت بکنند

   .جازه به جنبش زنان برای تنفس و حرکت، اجازه به بالندگی اجتماع خواهد بودکارگری، ا
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