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 خطر فساد در جنبش آارگری ايران
 

اسفند ماه هشتاد و پنجيازدهم                                                                                                رضا مقدم  
 
    

حمايت از جنبش کارگری دولت آمريکا قصد دارد تحت عنوان . خطر فساد جنبش آارگری در ايران را تهديد می آند

ايران، اين جنبش را فاسد کند تا از اين جنبش در خدمت حل و فصل اختالفاتش با رژيم اسالمی استفاده کند و يا در 

صورت وقوع شرايط تغيير رژيم اسالمی از بروز تحوالت اساسی در ايران که فقط از جنبش طبقه کارگر ساخته 

لوگيری از پيروزی يک انقالب چپگرا، کمک کرد تا پس از رژيم سلطنتی همانطور که برای ج. است جلوگيری کند

بزرگترين موفقيت دولت آمريکا در اين زمينه، فاسد کردن . پهلوی، نيروهای اسالمی در ايران به قدرت برسند

  .اتحاديه همبستگی لهستان و بکار گيری آن در خدمت سياستهای امپرياليستی آمريکا عليه اردوگاه شرق بود

برای تاثير گذاری بر جنبش های اجتماعی ايران چندين نهاد دولتی و غير دولتی آمريکا فعال شده اند تا در مجموع 

مرکز "يکی از اينها . راه دخالت و تاثير گذاری دولت آمريکا را بر اعتراضات عليه رژيم اسالمی هموار کنند

در اوکرائين و گرجستان را دارد و اهدافش را درباره است که سابقه دخالت وسيع ) ١" (مبارزه غير خشونت آميز

برای تاثير گذاری بر جنبش کارگری ايران نيز چندين نهاد فعال هستند که يکی از اين . ايران هم اعالم کرده است

است که بعنوان يک نهاد غير انتفاعی به ثبت رسيده و در بيش از بيست ) ٢" (مرکز همبستگی آمريکايی"نهادها 

بخش کوچکی ). ٣(مرکز همبستگی آمريکايی در ارتباط با اتحاديه سراسری کارگران آمريکاست . شعبه داردکشور 

اوقاف ملی "از هزينه فعاليتهای اين مرکز توسط اين اتحاديه تامين می شود و بخش اعظم آن توسط نهادی به نام 

يک موسسه غير "  ملی برای دموکراسیاوقاف. "تامين ميشود که نهادی تماما رسوا است) ٤" (برای دموآراسی

انتفاعی است که در زمان رونالد ريگان تاسيس شده و هدفش مداخله در امور کشورهای به اصطالح جهان سوم و 

اردوگاه شوروی بود و هم اکنون در اروپای شرقی و آمريکای التين فعال است و همگان از نقش آن بعنوان ابزار 

" اوقاف ملی برای دموکراسی"مدعی است که " مرکز همبستگی آمريکايی. "تندسياست خارجی آمريکا مطلع هس

دخالتی در تعيين سياستهای آن ندارد منتها فقط هزينه آن دسته از فعاليت های مرکز همبستگی را ميپردازد که با 

لينش، خود منتقد البته همينجا بايد تاکيد کرد که بخش مهمی از جنبش کارگری آمريکا و فعا! اهدافش موافق باشد

اينها . جدی سياستهای بين المللی رهبری اتحاديه سراسری کارگران آمريکا هستند و عليه آن فعاالنه مبارزه می کنند

  . سالهاست که از جنبش کارگری ايران دفاع کرده اند

 در خدمت همزمان با وزير خارجه شدن کونداليزا رايس، فاسد کردن جنبشهای اجتماعی ايران و بکارگيری آن

در همين راستا، . سياستهای امپرياليستی آمريکا عليه رژيم اسالمی در دستور کار نهادهای آمريکايی قرار گرفت

در قبال مسائل جنبش کارگری ايران فعال شده و اخيرا فعاليتش با استخدام کارمندان " مرکز همبستگی آمريکايی"

گری ايران و جلب همکاری با آنها وارد مرحله کامال جديدی شده ايرانی برای تماس با فعالين و نهادهای جنبش کار

  . است



از تماس با جنبش کارگری ايران و فعالينش، شکل دادن به يک جريان آمريکايی " مرکز همبستگی آمريکايی"هدف 

اقداماتش در راستای تحقق منافع مستقل طبقه کارگر ايران در جنبش کارگری ايران است که نه تنها مبنای سياستها و 

عليه صاحبان صنايع و سرمايه و رژيم اسالمی نباشد بلکه هدفش تحقق منافع سياست خارجی آمريکا در قبال رژيم 

می کوشد تا جنبش کارگری ايران و فعالين آنرا فاسد کند تا نه تنها از " مرکز همبستگی آمريکايی. "اسالمی باشد

مبارزه برای تحقق خواستهای ديرينه طبقاتی خويش باز مانند بلكه به ابزاری برای دستيابی به اهداف سياست 

  . اين فسادی است که جنبش کارگری ايران را تهديد می کند. خارجی آمريکا در قبال رژيم اسالمی مبدل شوند

ير گذاری بر جنبش کارگری ايران را در کارنامه دولت آمريکا قبل از اينها و در دوران شاه نيز کوششهايی برای تاث

برای تماس گيری با جنبش کارگری ايران و " مرکز همبستگی آمريکايی"تمام تالشی را که اکنون . خود دارد

فعالينش انجام می دهد در زمان شاه سفارت آمريکا در ايران انجام داده است، از قبيل فرستادن فعالين سنديکاهای 

 به آمريکا برای شرکت در سمينارها و آموزش ديدن بمنظور فراگيری فوت و فن تبليغات و توطئه زرد دوران شاه

عليه فعالين سوسياليست جنبش کارگری، ساختن اتحاديه هايی که با سوسياليستها و کمونيستها در طبقه کارگر مقابله 

فعاليتهای . ت و کمونيست بر حذر داردکند، و جنبش کارگری ايران را از تماس با احزاب و سازمانهای سوسياليس

سفارت آمريکا از محدوده نمايندگان و فعالين سنديکاهای دوران شاه فراتر نرفت و در ميان فعالين جنبش کارگری 

چرا . ايران که تاريخا چپگرا و مخالف رژيم شاه و حکومت سلطنتی بودند نتوانست موفق گردد و الجرم ناکام ماند

ی از حاميان اصلی رژيم شاه بود و جنبش کارگری ايران که همواره در اپوزيسيون رژيم که دولت آمريکا يک

به همين اعتبار در زمان شاه . سلطنتی قرار داشت بنا به تعريف نمی توانست هوادار سياستهای دولت آمريکا باشد

ض به دولت آمريکا جدايی ايران فاقد اپوزيسيون طرفدار دولت آمريکا بود زيرا اعتراض به رژيم شاه از اعترا

اکنون اپوزيسيون بودن و آمريکايی بودن تواما امکان دارد و در جناح راست . اما امروز چنين نيست. ناپذير بود

سياست ايران که شامل سلطنت طلبان هم ميشود جريانات طرفدار آمريکا بسيار است و حتی می توان سازمانها و 

به همين دليل از نظر دولت آمريکا، اگر می توان اپوزيسيون طرفدار دولت . اندافرادی را يافت که سابقا چپی بوده 

اين مبنای اميد دولت آمريکا در موفقيت برای . آمريکا داشت پس می توان جنبش کارگری طرفدار آمريکا نيز داشت

رگری ايران فاسد کردن جنبش کارگری ايران و ايجاد يک جريان طرفدار سياستهای دولت آمريکا در جنبش کا

  . است

مرکز "طبق اطالعاتی که در حال حاضر در محافل فعالين جنبش کارگری ايران در خارج کشور وجود دارد 

می کوشد تا به انحای گوناگون و از جمله از طريق جريانات اپوزيسيون طرفدار آمريکا و " همبستگی آمريکايی

فعال . تا با جنبش کارگری ايران و فعالينش ارتباط بر قرار کندنهادها و افراد وابسته يا متمايل به آنها سود جويند 

شدن اين دسته از احزاب و سازمانها و نهادهای وابسته و يا نزديک به آنها در قبال مسائل جنبش کارگری و از جمله 

حتی نه تنها اين بلکه . برگزاری سمينارهای کارگری در چند ماهه اخير در خارج کشور در همين چارچوب است

می کوشند تا از جمله جناحهايی از تحکيم وحدت را از طريق فعالين سابق دانشجويی که در خارج کشور ارتباطشان 

است برای ارتباط با جنبش کارگری " ساختمان کنگره آمريکا"با نهادهای آمريکايی ظاهرا فقط برگزاری جلسه در 

  . ايران و فعالينش بسيج کنند



 سوسياليست جنبش کارگری و فعالينش عليه تبديل شدن جنبش کارگری ايران به ابزار بنا به تعريف گرايش چپ و

به اين اعتبار سياستها و اهداف دولت آمريکا برای . اجرای سياستهای امپرياليستی آمريکا قاطعانه خواهند ايستاد

جنبش کارگری متکی ورود و دخالت در جنبش کارگری ايران می تواند تنها بر بخشی از فعالين گرايش راست 

فعالين گرايش راست جنبش کارگری در ايران تا آنجا که به مواضع و رابطه با آمريکا بر می گردد هم اکنون . گردد

 بخشی از فعالين گرايش راست جنبش کارگری که سابقه حمايت از سوسياليسم اردوگاهی -الف . سه بخش هستند

. در سياستهايشان رگه هايی از يک ضد آمريکايی گرايی وجود دارددارند و هنوز خود را سوسياليست می دانند و 

اين گروه از فعالين گرايش راست جنبش کارگری مستقل از اختالفاتی که با گرايش چپ و سوسياليست جنبش 

، )و هم اکنون حول ماهيت و نحوه تشکيل تشکلی است که کارگران بايد داشته باشند، متمرکز است(کارگری دارند 

 بخشی –ب . بر سر ممانعت از نفوذ نهادهای آمريکايی در جنبش کارگری ايران در کنار گرايش چپ هستنداما 

ديگر از هواداران سابق سوسياليسم اردوگاهی که اکنون ليبرال شده اند و گاردشان در مقابل سياستهای آمريکا در 

 عناصر کامال مستعد برای باز –ج . ی هستندقبال ايران باز است و يا چندان محکم نيست و بعضا پرو هم آمريکاي

کردن راه نفوذ نهادهای آمريکايی در جنبش کارگری ايران آن بخش از فعالين گرايش راست جنبش کارگری است 

  . که تعلق خاطری به هيچ نوع سوسياليسمی در گذشته نداشته و هم اکنون هم ندارند

ليبرالها و سوسيال دمکراسی نزديک است بدليل داشتن  بخش ديگری از جناح راست جنبش کارگری که به –د 

استراتژی فعاليت علنی، تدريجی گرايی و فعاليت درون سيستمی به لحاظ عملی در طرفداری از خط آمريکايی 

  . دارای محدوديتهای بسيار زيادی است و از اين زاويه قادر نيست پر قدرت ظاهر شود

معه آدم های ابن الوقت و فاسد وجود دارند، تا جامعه موجود خصلت ابن عالوه بر اينها، روشن است که تا در جا

الوقتی و فساد را دائما بازتوليد می کند، حضور برخی عناصر ابن الوقت و فاسد، و يا مستعد برای فساد و ابن 

ياناتی را اضافه به اينها بايد جر. الوقتی در ميان فعالين جنبش کارگری و گرايشات مختلف آن غير قابل اجتناب است

کرد که تحت هر تابلو و عنوانی می کوشند تا با دست و پا گردن يکی دو فعال کارگری و ايجاد گروههای کارگری 

های مختلف از بودجه هايی که نهادهای آمريکايی "ان جی او"و " پروژه ها"روی کاغذ و يک سايت، و تحت لوای 

برای اينها هم اکنون فعالين کارگری يک ناندانی باالقوه . دار گردنددر قبال چنين فعاليت هايی می پردازند، برخور

اينها آگاهانه يا ناآگانه راه ورود نهادهای آمريکايی به جنبش کارگری ايران را باز می کنند تا زمينه فاسد . هستند

  . شدن آنرا فراهم آورند

  

  نيازهای مالی جنبش کارگری 
 برای عبور از اين دوره، يعنی از دوره بی تشکلی به دوره متشکل بودن، اين حقيقتی است که جنبش کارگری ايران

نهادهای آمريکايی تالش می کنند تا برای تامين اين نيازها . عالوه بر حمايت سياسی به حمايتهای مالی نيز نياز دارد

 و معنوی از جنبش طبعا حمايت های سياسی. با فعالين جنبش کارگری تماس بگيرند و راه نفوذ خود را باز کنند

کارگری ايران و اعتراض به بی حقوقی کارگران و محکوم کردن سرکوب مبارزات کارگری و دستگيری کارگران 

اما تالش برای برگزاری سمينار درباره جنبش . قادر نيست زمينه های ايجاد فساد در جنبش کارگری را فراهم کند

قط با يکی دو حلقه به جريانات راست و سلطنت طلب مرتبط کارگری ايران در خارج کشور توسط نهادهايی که ف



هستند و فراهم آوردن مشروعيت برای اين گونه فعاليت ها بوسيله افراد و جريانات چپ و صد البته ناحالی به 

تماس با . منظور يافتن سر نخها و راههايی برای تماس با فعالين جنبش کارگری در ايران بخشی از اين پروژه است

لين بعضا ليبرال جنبش دانشجويی ايران در خارج کشور برای سوق دادن و تشويق فعاالن جنبش دانشجويی هم فعا

کيش و مرام خود به تماس با فعالين جنبش کارگری برای ايجاد کانالهای ارتباطی برای يافتن راههای نفوذ در جنبش 

اليتهای گسترده برای تماس با فعالين جنبش کارگری و به اينها بايد فع. کارگری ايران، نيز در زمره اين پروژه است

  . گروه ها و نهادهای معتبر کارگری در جنبش کارگری ايران را نام برد

و بويژه دريافت اين نوع حمايت . يک نياز حياتی جنبش کارگری ايران در مرحله کنونی حمايت های مالی است

. در جنبش کارگری و فاسد کردن فعالين جنبش کارگری باشدبيشتر از هر نوع ديگری ميتواند منشا ايجاد فساد 

جنبش کارگری ايران بايد بتواند کمک های مالی الزم را دريافت کند اما نبايد هيچگونه کمکی را از موسسات و 

  . نهادهايی که استراتژی امپرياليستی آمريکا را در اپوزيسيون پيش می برند را بپذيرد

  

   چگونه بايد ايستادگی کرد؟
با . نهادهای آمريکايی برای برقراری تماس با فعالين جنبش کارگری ايران و نفوذ در آن با موانعی روبرو هستند

آنکه اتحاديه های کارگری سوسيال دمکرات سابقه همکاری با آمريکا عليه اتحاديه های نزديک به احزاب کمونيست 

ی در جنبش کارگری ايران هستند و اين ناشی از تفاوت را دارند اما فعال عموما مخالف دخالت نهادهای آمريکاي

به اين اعتبار، . مواضع اروپا و آمريکا بر سر چگونگی برخورد با رژيم اسالمی و معضالت منطقه خاورميانه است

تا زمانی که اين اختالفات وجود دارد نهادهای آمريکايی از ارتباط اتحاديه های چپگرا و سوسيال دمکرات که هم 

ن ارتباط فعال با جنبش کارگری ايران دارند نمی توانند برای برقراری تماس با جنبش کارگری ايران استفاده اکنو

کنند؛ اين اتحاديه های سوسيال دمکرات اگر مانعی در برابر نهادهای آمريکايی نباشند حداقل اين است که کمکش 

  . نمی کنند

اوال همانطور آه اشاره شد گرايش چپ و . کا وجود دارددر جنبش کارگری ايران نيز موانعی در مقابل آمري

از . سوسياليست جنبش کارگری قاطعانه مخالف پروژه ای است که دولت آمريکا برای جنبش کارگری ايران دارد

نظر فعالين گرايش چپ نتيجه هرگونه تماس دولت آمريکا با جنبش کارگری ايران و کمک به آن چيزی بجز ايجاد 

تماسها و کمکهای اتحاديه های سوسيال دمکرات اروپا می تواند به تقويت يک .  کارگری ايران نيستفساد در جنبش

به همين . گرايش غير سوسياليست و غير انقالبی در جنبش کارگری ايران منجر شود اما فساد ايجاد نخواهد کرد

اما در قبال .  جنبش کارگری گنجانددليل بحث و جدل در اين زمينه را هنوز می توان در چهارچوب مباحثات درونی

بحث در باره رابطه نهادهای آمريکايی با جنبش کارگری ايران بحثی در درون . سياستهای دولت آمريکا چنين نيست

. گرايشات جنبش کارگری نيست، بلکه بحثی است بر سر سالمت، پاکيزگی و شرافت جنبش کارگری با بد خواهانش

هر گونه رابطه فعالين و يا هر . وابطی در چهارچوب افشاگری و محکوميت استبه همين اعتبار وجود چنين ر

بخش جنبش کارگری با نهادهای آمريکايی و گروهها، سازمانها و نهادهای ايرانی که در چهارچوب پروژه آمريکا 

ه های در صدد تماس با فعالين جنبش کارگری، حمايت از جنبش کارگری، برگزاری سمينار و راه اندازی دور



نهادهای آمريکايی بايد به عنوان عامل فساد و روابط ايرانی آنها . آموزشی و غيره هستند بايد افشا و محکوم گردد

  . در جنبش کارگری ايران بايد بعنوان عوامل فساد افشا و معرفی گردند

نبش جهانی کارگری با ثانيا، يکی از نهادهای فعال در خارج کشور که تاآنون سهم ارزنده ای در جلب همبستگی ج

است که هر نوع همکاری با اين نوع نهادهای " اتحاد بين المللی در دفاع از کارگران ايران"کارگران ايران داشته 

  . آمريکايی را صريحا رد کرده است

  

  تشکيل يک هيات معتمد مالی 
ت غيرعلنی هر نوع کمکهای يکی از راههای جلوگيری از فاسد شدن جنبش کارگری ايران و فعالينش، تقبيح درياف

اين را بايد به يک رسم و سنت . مالی از کليه نهادهای کارگری است که حاضرند به جنبش کارگری ايران کمک کنند

معتبر در جنبش کارگری ايران تبديل کرد که کليه کمکهای مالی بايد علنی باشد و کامال روشن باشد که از کجا آمده 

دريافت کمک های مالی غيرعلنی و زير جلکی بايد ممنوع باشد و بويژه اگر افراد و در جنبش کارگری ايران . است

. نه گروهها و تشکلها، اين نوع کمکهای غير علنی را دريافت کنند بايد بعنوان عوامل فساد افشا و طرد گردند

ان جان باخته و يا واضح است آه اينجا منظور کمک های مالی ناچيز يا کمک مستقيم به تک خانواده های کارگر(

زندانی که توسط فعالين جنبش کارگری در ايران و خارج کشور جمع آوری می شود و هر يک از راههای ميسر به 

اين نوع حمايت ها به قدمت جنبش کارگری وجود داشته است و اساسا مسئله ساز . کارگران ايران ميرسد، نيست

  .) نبوده و نيست

همه اين نوع کمکها برای جنبش کارگری . ن المللی و اتحاديه های کارگری استمسئله کمکهای مالی نهادهای بي

ايران يک تعهد طبقاتی ايجاد می کند تا به درجه ای که وضع مالی اش بهبود يابد به جنبش کارگری در بخشهايی که 

ايران تشکلهای خود را اين تعهد طبقاتی ايجاب می کند تا به مجرد اين آه طبقه کارگر . نياز دارند کمک مالی کند

ايجاد کرد، که اين روز دور نيست، کمک مالی به بخشهايی از جنبش کارگری جهانی را که نياز مالی دارند يکی از 

  . مبانی پايه ای سياستهای همبستگی طبقاتی خود بداند

بايد تقبيح گردد و پول گرفتن جنبش کارگری ايران و فعالين آن از نهادهای وابسته به سياستهای خارجی آمريکا 

به عنوان يك گام عملی فوری، بمنظور نظارت بر دريافت و نحوه توزيع کمکهای مالی به جنبش . ممنوع باشد

اين هيات که طبعا در ارتباط نزديک با فعالين، تشکلها و . کارگری ايران می توان يک هيات عالی تشکيل داد

بری از معتمدين فعاالن جنبش آارگری ايران برای اطالع از نهادهای جنبش کارگری ايران قرار دارد، مرجع معت

اعضای اين هيات مستقل از عقايد سياسی که دارند فقط و فقط بايد قابل اعتماد . کمک کننده و نحوه خرج آن است

 .  اين امر شهره باشندباشند و در جامعه و بين فعالين جنبش کارگری ايران به

 
  

  ١٣٨۵ شهريور ٢٤ –رضا مقدم 
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