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راني و منافع کارگران و مزدبگی حکومتی جناحهايیزورآزما  
 

  ١٣٨٨تير   ٧شنبه    يک                                                                                                                      ميرهاشمیزينت 

 
دست آن ازخيابانها شد که مهار درشد، تبديل به طغيان خشم فرو خورده توده های مردم برگزار٨٨ خرداد ٢٢خاباتی که در نمايش انت

سرکوب، شانه های خود، بی عدالتی، فقر، نابسامانی، ستم، سيل خروشان مردم که طی سه دهه بر. سکانداران نظام خارج شده است

. شکاف درون قدرت جاری شده و فضايی برای اعتراض همگانی يافتندبرمل کرده بودند، با گامهای استواررا به اجبار حتوهين و تحقير

  . نشانه همبستگی مردم در مقابل سرکوب نظام است» نترسيد، نترسيد ما همه با هم هستيم«شعار 

تيزی چاقوی جراحی باند واليت فقيه بين باندهای درون قدرت خود را درشدت جدال . مگرديالتهاب کمی به عقب بر روزهای پراين از

جناحهای مقابل . گانی کردن دولت، به اجرا درآوردهمراه با پاداحمدی نژاد، گماشته ولی فقيه، نقش يک پارچگی نظام را . نشان می دهد

ز کانديداها منافع سياسی و اقتصادی جناحهای مختلف را نشان می صف حمايت کنندگان ا. ی صف آرايی کردندگپارچدر برابر اين يک 

احمدی .  سال دولت احمدی نژاد در خشن ترين شکل، به طور آشکار به مقابله با مردم و جنبشهای رو به رشد آن پرداخت٤طی . دهد

م ايجاد کرد که رقيبانش ان نفرتی در مردجای گذاشت و چنيه چنان تصوير بی رحمی از خود برنژاد با تکيه بر حمايت بی دريغ ولی فق

  . اين نفرت همگانی شدندسوار بر

خصلت دعوای آنها با هم بر سر ميزان شرکتشان در هرم قدرت و ثروت با همين قانون .  کانديدای اين نمايش از درون نظام بودند٤هر 

از سرکوب دانشجويان در . دوره های ديگر متفاوت استاين بار، شرايط جامعه با . اساسی و تقسيم بهره بری از مردم بر می گردد

سنديکای کارگران شرکت . ، جنبشهای اجتماعی رو به جلو رفته است٨٨ تا خرداد ٨٧دوران رياست جمهوری خاتمی در تير ماه سال 

ن شرکت نيشکر هفت مبارزه کارگرا. واحد اتوبوسرانی،، سنديکای کارگران هفت تپه، و بسياری کميته های ديگر شکل گرفته است

. نوعی هماوردی با سرمايه داران و در راس آن دولت به مثابه سرمايه دار بزرگ بوده است ...ه، کارگران لوله سازی اهواز و تپ

. کوشندگان جنبش کارگری عليرغم سرکوب سيستماتيک اقدام به برگزاری جشن روز کارگر و اعالم خواسته هايشان نمودند

. جنبش دستمزد عادالنه در خور توجه بود.  طور مرتب برای دريافت حقوق عقب افتاده جريان داشته استاعتراضهای کارگری به

صدها اعتراض کارگری صورت گرفته . امضا گيری تعداد بسياری از کارگران برای برخورداری از دستمزدی عادالنه اقدامی نو بود

جنبش دانشجويی . زنان برای تغيير قوانين به نفع زنان، جريان داشته استجنبش . است که به طور مرتب و ماهانه انعکاس يافته است

و نيز بی ابرويی » مرگ بر ديکتاتور«و شعارهای » ما زن و مرد جنگيم به جنگ تا بجنگيم«شعار . لحظه ای آرامش نداشته است

عی، دستگيری، ضرب و شتم ماوردطلبی اجتمابرآورد اين ه. احمدی نژاد در جمع دانشجويان از رويدادهای مهم در سالهای اخير است

  در زندانها، همه نشان از التهابی است که در جامعه ... و دانشجويان و  وجود زنان  .  و شالق کارگران فعال بوده استسو نيز حب

  . جدال دو قطب قدرت بر بستر چنين التهابی خود را چنين لخت و عريان به نمايش می گذارد. جريان داشته است

آنها در برنامه هايشان . نديداها شعارهايشان را طوری مطرح می کردند که به نوعی از خشم مردمی در رابطه با حکومت دور نباشدکا

هيچ کدامشان از سرکوب و شالق زدن . از حقوق کارگران و مزدبگيران حرف نزدند، در برابر دستمزد ناعادالنه موجود حرف نزدند

هيچ کدامشان از تغيير قانون به نفع آزادی بيان، رعايت حقوق اقليتها، انتخابات آزاد با . پيشانيشان ننشستفعاالن کارگری عرق شرم بر 

پايوران رژيمی که بايد در يک محکمه عادالنه . شرکت همه نيروها، آزادی زندانيان سياسی، کشتار و جنايت سه دهه حرف نزدند

  . نايت و نابسامانی حاضر باشند، برای تعيين سرنوشت مردم به جدال پرداختندهمراه با وکيلشان برای پاسخگويی به اين همه ج

اما هيچ برنامه ای برای . ميرحسين موسوی در صحبتهای خود از بيکاری صحبت کرده و آن را دليل نابسامانيهای جامعه دانسته است

ای توليدی در آن گرفتارند دستاورد سياست خصوصی بحران اقتصادی که واحده. رفع بيکاری، به راه اندازی چرخ توليد نداده است

به جايی آن در ميان دستان آقازاده ها و وابستگان حکومتی، باندهای مافيای واردات و ناتوانی رقابت توليدات داخلی با  سازی و جا



دبگيران برای دفاع از تشکيل سنديکای کارگران، تشکلهای مستقل کارگری به عنوان حقوق ابتدايی کارگران و مز. واردات، است

موسوی اشاره ای به سياستهای خارجی ماجراجويانه و  هزينه بردار و نيز پروژه . حقوشان در ميان برنامه های کانديداها جای نداشت

طه در نهايت هر کدام اين جناحها در يک نق. هسته ای که هزينه زيادی بر دوش مردم تاکنون گذاشته است صحبتی به ميان نياورده است

به همين دليل موسوی . در اين که چگونه سياستهای اقتصاديشان را با سازمان جهانی تجارت و نئوليبراليسم بيشتر همساز کنند. شريکند

  . از عدم پيشرفت خصوصی سازی و اين که دولت خودش را رقيب بخش خصوصی می داند حرف می زند

احمدی نژاد که حمايت مستقيم سپاه پاسداران و خامنه ای را دارد . يها بر مال شددر مناظره های تلويزيونی بين کانديداها بخشی از دزد

موضوع دزديها، رانت خواری و چپاولگری توسط خاندان . از نقطه ای به طرف مقابلش حمله کرد که موضوع تنفر مردم بوده و هست

با کشورهای غربی به احمدی نژاد حمله کرد که اين ميرحسين موسوی از گزافه گوئيهای احمدی نژاد در رابطه  . هاشمی رفسنجانی

در حقيقت هر دو طرف با سوار شدن بر تنفر عمومی نسبت به طرف مقابل سعی می کنند مردم را . موضوع مورد تمسخر مردم است

اما هيچ حرف ميرحسين موسوی از حرفها و رفتار تمسخر آميز احمدی نژاد در رابطه با کشورهای ديگر ياد می کند . فريب دهند

روشنی در رابطه با پرونده هسته ای، ماجراجوئيهای رژيم در منطقه و کشورهای همسايه و سياستهای تروريستی تاکنونی جمهوری 

احمدی نژاد از رانت خواری و چپاولگری در دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی حرف می زند در حالی که . اسالمی به ميان نمی آورد

، مافيای سپاه پاسداران و دالالن واردات، بيشترين ضربه را به اقتصاد زدند و فاجعه تعطيلی قديمی ترين در دوران صدارت او

  .واحدهای توليدی را آفريدند

هم ، در دولت احمدی نژاد و رانت خواری و ثروت باد آورده خاندان هاشمی ١٣٨٥ناپيدا شدن يک ميليارد دالر از درآمد نفت در سال 

  . رد جدل بوداز موضوعهای مو

سينه های کرده آنها وبدون شک پايوران نظام ورشکسته و بحرانی موجود به خوبی آگاهند که ماهيت اعتراضهای مردمی، مشتهای گره 

کسب کند يا برای کسب آن رياست را  هر کسی که صندلی. يم می گذردژاين رمرزهای سرخ  کرده شان در مقابل گلوله ها، ازسپر

  . ش گذاشته استيچکمه ها به نمابرابرخواهد بود که قدرت خود را درجنبشی روبروتالش کند، با 

ر، امنيت شغل، مشارکت حق تشکل يابی و سنديکاهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، برخورداری از دستمزدی عادالنه، حق کا

  .دبگيران است که بايد به رسميت شناخته شودابتدايی ترين خواسته های کارکران و مزمديريت و نهادهای جامعه، ازکارگران در
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