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کارگران و اصالحطلبان
جناح اصالح طلب به بن بست سياسی خود نزدﯾک ميشود .پيش بينی اوضاع امروز ،شاﯾد برای جناح
چپ اپوزﯾسيون اﯾران در خارج از کشور غيرممکن بود .اما وضعيت فعلی در انطباق با پيشبينی اوليه
رھبران جناح اصالحطلب قرار دارد .سعيد حجارﯾان ،مدتھا پيش از عروج مجدد جنبش اصالحات ،بر
ضرورت عبور از چانه زنیھای خاتمی که متکی بر اعتراضات دانشجوﯾی بود ،تاکيد کرده بود .وی به
ھمردﯾفان خود که زمانی در سازمان دادن دستگاه اطالعات جمھوری اسالمی و سرکوبھا نقش
بسزاﯾی داشتند ،بطور مکرر ﯾاد آورشده بود که تنھا راه مقاومت در مقابل »استبداد ولی فقيه « شکل
دادن به جنبش اصالحات واقعی از طرﯾق سازمانيابی سندﯾکاھای کارگری است .متفکران جبھه
مشارکت ،برغم موفقيت در ھمراه ساختن جناح چپ اپوزﯾسيون با خود ،برغم اﯾجاد تحرکت سياسی
در حوزه سازمانيابی تشکلھای قانونی و شيوهھای علنی سازمانيابی سياسی ،قادر نشدند تا طبقه
کارگر اﯾران را تبدﯾل به نردبانی برای پرش به سکوی قدرت کنند.
پروژه شکلدادن به سندﯾکاھای کارگری و تشکلھای مدنی ،اگرچه در اﯾنجا ﯾا آنجا ،به کسب جواز برای
اﯾجاد تشکل قانونی کارگران و معلمان و رانندگان انجاميد ،اما قادر به کشاندن جنبش کارگری بزﯾر پرچم
اصالحات نگشت .برخالف پيش بينیھای اصالح طلبان ،جنبش کارگری خواست » کسب جواز فعاليت
قانونی« برای دفتر موسوی و حزب اعتماد ملی را با خواستھای طبقاتی خود جاﯾگزﯾن نکرد.
»سندﯾکای قانونی« نتوانست الگو و خواست اعتراضات کارگری گردد .شکل اصلی اعتراضات کارگری
ھمانند دورهھای پيشين ،گردھماﯾیھا و انتخاب ھيئت نماﯾندگان و مطالبات اصلی نيز مقاومت در
مقابل تھاجم کل طبقه سرماﯾهدار به سطح معيشت کارگری ،درﯾافت بموقع دستمزدھا ،عقب راندن
تصميمات کارفرما در اخراج کارگران استخدامی به بھانه بحران و خنثی کردن دسيسهھای دولت و
کارفرماﯾان برای تشيدﯾد رقابت ميان کارگران بوده است.
در مطبوعات بورژوا

جنبش وسيعی برای اﯾجاد سندﯾکاھای کارگری در جرﯾان است .جاروجانجال

نھادھای بينالمللی سرماﯾه و رسانهھای امپرﯾاليستی در باره لزوم

فعاليت قانونی سندﯾکاھا،

بيشترﯾن وجھه را بر »قانون« و قانونگذاران جمھوری اسالمی به ھمراه داشته است .بر اساس ھمين
جاروجنجال ،کميتهھا و نھادھای متعددی در حال فعاليت جھت اﯾجاد تشکلھای قانونی برای کارگران
ھستند .اﯾن صحنهای است که بوسيله اصالح طلبان ،برای اﯾجاد تشکلھای قانونی کارگران آذﯾن
گشته .تشکلھاﯾی که گوﯾا قرار است بعنوان نھادھای مستقل کارگری و تحت حماﯾت قانون جمھوری
اسالمی ،از حقوق و مبارزات کارگران دفاع کنند .تحت حماﯾت قوانين رژﯾمی که در آن شروط دخالت
وزرا و بلندپاﯾگانش در انتخابات فرماﯾشی توسط فرماندھان نظامی تعيين ميگردد.
1
اما کارگران بھتر از ھرکسی ميدانند که نباﯾد به کسانی که در حال راه انداختن دفترو دستککارگری،
تحت نظر نيروھای امنيتی و قضاﯾی جمھوری اسالمی ھستند ،اعتماد کنند .آنان ميدانند که جمھوری
اسالمی بعنوان بزرگترﯾن کارفرما بھمراه مدﯾران و روسای
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درندهخوﯾی ھستند و طی سی سال گذشت چه بروز کارگر آورده اند .دعوای اﯾجاد سندﯾکاھای
قانونی تحت حاکميت جمھوری اسالمی ،دعوای خانوادگی باالﯾیھا است و اﯾن کاله بر سر کارگران
نميرود.
روشنفکران راست و چپ ،چه آنان که بدنبال اصالح جمھوری اسالمی ھستند و چه آنھا که ھرگونه
اميد به اصالح را از دست داده و روشی قھرآميز را برای تعوﯾض ھيئت حاکمه برگزيدهاند ،نيک ميدانند
که تنھا ضامن پاﯾدار فعاليت قانونی آنان ،وجود طبقهای است که مدافع حق تشکل قانونی برای خود و
ھمگان باشد .موسوی وکروبی ميدانند که اگر امروز طبقه کارگر اﯾران دارای سندﯾکاھای قانونی بود،
آنان نيز ميتوانستند ،دفاتر فعاليت خود را تحت پوشش ھمان قوانين حفظ کرده و حيات سياسی حزب
خود را تضمين کنند .اﯾن اقشار اما دﯾر به اﯾن »فھم سياسی« نائل گشتهاند .عروج قشری از »فعالين
کارگری« و کميتهھای متعدد تشکل سازی برای کارگران ،در شراﯾطی بوقوع میپيوندد که سیسال
جناﯾت ،سرکوب و تحميل فقر و استثمار بيرحمانه ،تبدﯾل به حافظه جمعی طبقه کارگر اﯾران گشته
است .در اﯾران امروز ،ھر کارگری بر »فوت و فن« آداب و معاشرت در محيط کار آشنا است .ھرکارگری
ميداند که چگونه و با چه کسانی حول خواستهھا و مطالبات جمعی صحبت کند و چگونه از نتاﯾج اﯾن
گفتگوھای جمعی ارزﯾابی بعمل آورد .مراکز کار و توليد اﯾران امروز ،سی سال است که عرصه نبرد
دستهھای مزدور دولتی و کارفرماﯾان و جمعھای مبارز کارگری گشته است .جمعھا و گروھھای
متعددی اﯾن گفتگوھا را در مراودات روزانه کار به پيش ميبرند .آنان ميدانند که خواستھای مطرح و
اساسی باﯾد با اتکا به نيروی جمعی و از مجراھای معينی تبدﯾل به مطالبه عمومی کارگران در آن
محيط شود .ھر کارگری ميداند که مراقبان محيط کار چه کسانی ھستند ،چه نقشی دارند و چگونه
بعد از ھر اعتراض جمعی ،سپاه و نيروھای سرکوبگر را به سراغ کارگران با تجربه و مبارز گسيل
ميدارند .ھر کارگری ميداند که نه قانونگذارن اﯾن رژﯾم و نه مجرﯾان آن و نه محاکم و دادرسان قضاﯾی
جمھوری اسالمی ،به ھيچ عنوان قابل اعتماد نيستند .حال در چنين شراﯾطی ،طيفی از سياسيون و
بقول خودشان »فعالين کارگری« بيرق »مبارزه علنی« و سندﯾکاھای قانونی را علم کردهاند .اﯾنان خود
ميدانند که مبارزه کارگران ھمواره علنی بوده و ھيچ مبارزه و اعتراض کارگری بصورت مخفی صورت
نميگيرد .خطاب اﯾنان اما نه به عموم کارگران ،بلکه به محافل و جمعھاﯾی است که در فعاليت و اعتراض
روزمره ھيچ اعتمادی به دستگاه اداری و سياسی جمھوری اسالمی نميکنند .اﯾنان محافل مبارز
کارگری و معتمدان آنان را فرا ميخوانند تا مبدل به»کارمندان سياسی« جمھوری اسالمی شده و
بمثابه جيره خوار وزارت کار تن به خفت »بازی در مذاکرات سه جانبه« دھند .خفتی که شاﯾسته خانه
کارگر ،شوراھای اسالمی و دﯾگر دستهھای مزدور رژﯾم است .جالب اﯾنکه اﯾنان کارگران را فرا ميخوانند
تا خواستھا و مطالبات طبقاتی خود را کنار گذاشته و خواست رعاﯾت قانون در انتخابات جمھوری
اسالمی را در سرلوحه مطالبات خود قراردھند .سازمان اکثرﯾت و حزب توده سالھا اﯾن شعار را تبليغ
کرده وحتی تالش کردند تا خواست »انتخابات آزاد« را با اعتراضات کارگری »پيوند« زنند .اکنون بخش
اعظم جناح چپ اپوزﯾسيون به اﯾن بالماسکه سياسی پيوسته است .اﯾنان کارگران را فرا ميخوانند تا
فرھنگ مجمع عمومی کنار نھند ،از نقش محافل و معتمدان کارگری در مبارزات کارگری چشمپوشی
کنند و بدنبال دفتر ودستک سندﯾکاھای مورد تاﯾيد حزب اعتماد ملی و جبھه مشارکت راه بيافتند.
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و اﯾن در حالی است که اﯾن افراد حتی بخاطر رساندن ھمين پيامشان به کارگران مورد وحشيانهترﯾن
سرکوبھا قرار ميگيرند .عدهای که خود به خاطر شعار و خواست »فعاليت قانونی« در جمھوری
اسالمی تحت پيگرد قرار ميگيرند ،از کارگران معترض ميخواھند که پيشروان اعتراضات و افراد مورد
اعتمادشان را تحوﯾل دستگاھھای امنيتی جمھوری اسالمی بدھند .آﯾا قدری تامل در اﯾن
»خيرخواھی« روشنفکران مذھبی و الئيک داخل و خارج ،دليل شکست پروژه سندﯾکاھای قانونی را
برمال نميکند؟
روشن است که مبارزان کارگری ،توحش لگام گسيخته رژﯾم اسالمی در سرکوب ھنرمندان،
روشنفکران اصالح طلب و گروھھای مدافع بھبود وضعيت طبقه کارگر را بشدت محکوم کرده و از حقوق
آنان برای فعاليت رسمی و علنی دفاع ميکنند .و باز ھم روشن است که بخش قابل توجھی از احزاب و
گروھھای اصالح طلب که قادر به فعاليت علنی بوده و نقش موثری در حاکميت داشتهاند ،امروز از با
محدودﯾتھای سياسی قابل توجھی مواجه گشته و سرکوب شدهاند .اﯾن حقاﯾق اما بدﯾن معنا نيست
که کارگران باﯾد با دست کشيدن از خواستهھای اصلی و اشکال مبارزاتی خود ،تبدﯾل به زائده
سياسی جنبش اصالحطلب و متحدان »سازش ناپذﯾر« آنان در جناح چپ شوند .شيوهھای کنونی
مبارزه کارگری با اتکا به جمعھای و محافل غير رسمی تنھا روش ممکن برای تداوم سازماندھی
اعتراضات کارگری است .ھر کارگر و دانشجوی سردوگرم کشيده آشنا به شراﯾط سياسی اﯾران و
ماھيت رژﯾم اسالمی خوب ميداند که رھا کردن روشھای سازمانگری غير علنی و روانه شدن بسوی
نھادھای اﯾن رژﯾم برای کسب جواز »مبارزه قانونی« در حکم خودکشی و انتحار است .کارگران ھيچ
راھی جز تداوم مبارزات بشيوه کنونی و تالش برای اﯾجاد سازمان و حزب سياسی خود ندارند .حزبی
که جامعه بشری را بسوی برچيدن نظام بردگی مزدی و اﯾجاد جامعه سوسياليستی سوق ميدھد.
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ماجرای »شنودگيت«
خبرھای مربوط به »شنود گيت« روزنامه نيوز آو د ورلد بسان ماجراھای ﯾک سرﯾال جناﯾی مورد توجه
ھمگان است .نام سھامدار اصلی ﯾکی از غولھای رسانهای غرب ،رابرات مرداک ،برسرزبانھا افتاده و
ماجراھای اﯾن »سرﯾال« جناﯾی پليسی به مراحل حساسی رسيده است .بنابر آخرﯾن خبر ،جسد
ﯾکی از ژورناليستھا که گوﯾا نقش موثری در افشا شدن ماجرای »شنود گيت« داشته ،چند روز پيش
در خانهاش ﯾافت شد .پليس نيز اطمينان داده است که مرگ وی مشکوک نبوده و موضوع قتل درميان
نيست .خبرگزاری بی بی سی گزارش ھيجان آوری از موقعيت افسانهای مرداک تھيه کرده و وقاﯾع
مربوط به »بحران اﯾن شخصيت« افسانهای رسانهھا را قصهپردازی ميکند.
در پس ماجراھای رنگآميزی شده رسانهھا و خبرھای ھيجان انگيز مربوط به ﯾک نشرﯾه در انگليس،
حقاﯾق تکان دھندهای کتمان ميشوند .حقيقت اﯾن است که ماجرای مربوط به شنودگيت بسيار فراتر از
اقدام غير قانونی چند روزنامهنگار برای شنود بوده است .مرداک سنبل ﯾک غول رسانهای است.
شرکت اصلی اﯾن غول رسانهای در آمرﯾکا است .شبکهھای تلوﯾزﯾونی ،ماھوارهای روزنامهای اﯾن غول
رسانهای در آمرﯾکا ،انگليس ،استراليا ،زالند نو ،کشورھای خاورميانه و ....نقش مھمی دارند .شبکه
رسانهای مزبور نقش مھمی در نتاﯾج سيرکھا انتخاباتی انگليس ،اسرائيل و آمرﯾکا داشته است .حزب
کارگر انگليس با توافق با اﯾن غول رسانهای انتخابات را از ان خود کرد و در اختالف با آن کنار رفت.
آنچه امروز به مطبوعات کشيده شده حاصل جنگ اطالعاتی ميان سازمانھای امنيتی غرب است .اما
ھنوز ھمه ابعاد ماجرای »شنودگيت«بر مال نگشته است .چنين نيز نخواھد شد .اکنون روشن شده
است که تمام جنجالھای انتخاباتی نيوز او د ورلد و روزنامه سان و رسواﯾیھای سياسی ،محصول
ﯾک درھم تنيدگی و ھمکاری ميان پليس و اﯾن غول رسانهای بوده است .اﯾن بدﯾن معنا است که
تشکيالت عظيم رسانهای مرداک ،ھمراه با ماھوارهھا ،تلوﯾزﯾون و مراکز خبریاش با نھادھای امنيتی و
پليسی انگليس و آمرﯾکا در ھم تنيده شده و در پس ماجراھای »دمکراسی« مطبوعاتی ،مافيای
امنيتی قرار دارد.
وقاﯾع مربوط به »شنودگيت« در غرب وجه مشترک عجيبی با وقاﯾع مربوط افشاگری جناحھای جمھوری
اسالمی عليه ﯾکدﯾگر در ماجراھای انتخاباتی دارند .اﯾن افشاگریھا ھم اکنون به اطرافيان
رئيسجمھوری و ولی فقيه رسيده است .ﯾکی سخن از فساد مالی در دولت ميراند و دﯾگری سخن از
اسلکهھای غير قانونی برادران قاچاقجی .ﯾکی سخن از چنگ اندازی به منابع مالی برای در اختيار
گرفتن روند انتخابات ميراند و دﯾگری سخن از راندن سرماﯾهھا به سمت نيروھای نظامی برای تاثير
نھادن بر سرنوشت سياسی کشور.
ماجرای شنودگيت نير به ھمين سان پرده از منجالب دمکراسی غرب برميدارد .اﯾن ماجرا نشان ميدھد
که مطبوعات که به ظاھر سنبل و ﯾکی از ارکان اصلی دمکراسی در سيستم سرماﯾهداری ھستند،
بدل به ابزار پليس و نھادھای امنيتی برای کنترل بازی دمکراتيک بدست کمپانیھای چند مليتی
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گشته است .اﯾن ماجرا نشان ميدھد که دمکراسی و دﯾکتاتوری دور روی مختلف نظمی ھستند که
الﯾق انھدام است .اﯾن ماجرا نشان ميدھد که طيقه کارگر باﯾد با دمکراتھا با ھمان قھری عمل کند که
با دﯾکتاتورھا خواھد کرد.

5

info@internationalistworkers.com

www.internationalistworkers.net

