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 کارگران و جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات
  )٧ -به مناسبت انتخابات (

١٣٨٨ ري ت٤شنبه پنج                                                                                                                         ی هماهنگتهيکم  

   
 اين است که آيا شرکت کارگران پيش آمده در جامعه يکی از دغدغه ها و پرسش های کارگران آگاه و فعاالن کارگری در مورد اوضاع

 طبقهجنگ جناحی ازی را به سياهی لشکرانتخابات رياست جمهوری شکل گرفته جنبش کارگر جنبشی که در اعتراض به تقلب دردر

که کارگران مثل شرايط پيش از انتخابات بايد به  سرمايه دار عليه جناح ديگر آن تبديل نمی کند؟ به باور اين کارگران و فعاالن، در اين

اما مسئله آنان شرکت يا عدم شرکت کارگران در جنبش اعتراضی جاری . دهند بحثی نيست مبارزه مستقل خود عليه سرمايه ادامه

گرفتن رهبری آن از دست جناح اصالح  آيا بايد در اين جنبش شرکت کرد و با طرح مطالبات ضدسرمايه داری طبقه کارگر و: است

ران حتی در صورت شرکت سازمان يافته عليه سرمايه تبديل کرد يا اين که کارگ طلب سرمايه داری آن را به عرصه ديگری از مبارزه

   خواهند شد؟مطالبات ضدسرمايه داری خود بازهم به سياهی لشکر يک جناح عليه جناح ديگر تبديل و با پرچم

به صورت سازمان يافته و با پرچم مطالبات خود، آنان را  اين جنبش حتیبرخی افراد و جريان ها براين باورند که شرکت کارگران در

کارگران در  اينان تأمين و حفظ استقالل طبقاتی. طبقه سرمايه دار عليه جناح ديگر آن تبديل می کند هی لشکر يک جناح ازبه سيا

به زعم . جاری اعتراض به تقلب در انتخابات می دانند مبارزه عليه نظام سرمايه داری را از جمله درگرو عدم شرکت آنان در جنبش

رهبری و  سازمان يافته و با پرچم مطالبات خود هم در اين جنبش شرکت کنند بازهم نمی توانند تآنان، کارگران حتی اگر به صور

   .تبديل کنند ابتکار عمل را ازدست رهبران اين جنبش بگيرند و درواقع آن را به ضد خودش

 جنبش اعتراضی جاری در افراد و جريان ها از يک علت اساسی چنين درک و رويکردی تصوير غيرواقعی و نادرستی است که اين

 به تقلب در انتخابات جنبشی کامال انسجام يافته و متحد و متشکل و پا در رکاب جناح طبق اين تصوير، جنبش اعتراض. ذهن دارند

اين . مطالبه تجديد انتخابات محدود کند اصالح طلب سرمايه داری است که توانسته است انبوه مطالبات آحاد متشکل در خود را به

اعتراض به نتيجه انتخابات انتخابات اخيرشرکت کردند و سپس درکثريت کسانی که درا اگر بپذيريم که. وير مبتنی بر واقعيت نيستتص

و به رغم تهديد شدن به ريختن خونشان  به جنگ و گريز با سرکوبگران پرداختند» مرگ بر ديکتاتور« با شعارخيابان ها آمدند و به

واقع ازهم دارند به خيابان می آيند درشدن هزاران تن بده ها تن و مجروح و دستگير دند و با وجود ريخته شدن خونبازهم به خيابان آم

اين جمعيت ميليونی معترض نه پيروان سينه   بلکه از بغض معاويه در انتخابات شرکت کردند، به ناچار بايد بپذيريم که از حب علی نه

 اين نکته( احمدی نژاد و جناح قدرتمند پشت سر او و به طور کلی کل نظام حاکم هستند  ن سرسختچاک ميرحسين موسوی بلکه مخالفا

کس که اين، هرافزون بر). است به وضوح از شعارهای معترضان در جريان درگيری های خونين روزهای اخير قابل مشاهده

داند که توصيف اين تظاهرات به عنوان يک حرکت باشد ميچشم خود ديده  تهران را به در٢۵/٣/٨٨تظاهرات ميليونی روزدوشنبه 

کند توصيفی کامال  منسجم و دارای رهبری تثبيت شده ای که شعارهای مشخصی را از يک مرکزيت واحد صادر میسازمان يافته و

اعتراض به تقلب در فضای مخالفت با نتيجه انتخابات و  بی گمان، فضای حاکم بر اين تظاهرات عظيم. نادرست و غيرواقعی است

ل راه حا اما درعين. داشتک سازوکار نظام سرمايه داری قرارچهارچوب پذيرش انتخابات به عنوان يانتخابات بود و به اين معنا در

 متأسفانه اين حرکت نتوانست.  بسته نبود-سازماندهی می شد  ها برنامه ريزی و به ويژه اگربرای آن-طرح شعارها و مطالبات ديگر

حضور ميليونی  بعد به خون کشيده شد، درست به اين دليل که در صورت تداوم آن به عنوان تنها مجرای ادامه يابد و در روزهای

با شعارهای » بند تنبانی«  سطحی و  جايگزينی شعارهای آبکی و می کرد و باابان مطالبات اساسی آنان تازه سربازخيکارگران در

صرف  و اعتراض» موج سبز«  به سرعت معلوم می شد که در پس تظاهرات در چهارچوب  استبدادیضد محکم ضدسرمايه داری و

بدين سان، اگر اين تظاهرات ادامه می يافت، شرکت  .به تقلب در انتخابات يک مخالفت ميليونی با نظام سرمايه داری حاکم نهفته است



مجاهدين  «و » مشارکت اسالمی« مخالفت احزاب اصالح طلبی چون با  حتی اگر-مطالبات خود  سازمان يافته کارگران با پرچم

مورد کارگران و مطالبات آنان در سطحی ميليونی   دست کم می توانست به بحث های گسترده در-هم روبه رو می شد » انقالب اسالمی

  . در سطح کل جامعه مطرح کنددامن بزند و بدين سان اين مطالبات را

آن به ند و می کوشيدند رهبری خود را برنمی نشست در صورت تداوم اين حرکت، اصالح طلبان نيز بيکارممکن است گفته شود که 

طبقاتی  جاهای جامعه سرمايه داری عرصه مبارزهمانند سايرفت که اوال اينجا نيزپاسخ بايد گدر. طور کامل تثبيت و تحکيم کنند

عمل کند، به همان ميزان نيز بابرنامه تر و منسجم تر وکه سازمان يافته ترکارگران و سرمايه داران است و هر نيروی اجتماعی 

سرمايه داران و  بديهی است که اگر کارگران و فعاالن کارگری دست روی دست بگذارند. تضمين می کند رهبری خود را بيشتر و بهتر

کامل تثبيت و تحکيم می کردند، بازهم به طوررهبری خود راطلبان  اما حتی اگر اصالح. می شوندنمايندگان آنها دراين مبارزه پيروز

فعاالن کارگری  اين مورد می توان شرکتدر. کارگری اين جمعيت منتفی نبودبخش های يافته کارگران بر تاثير شرکت سازمان

 شود، دست کم می توان تظاهرات به سال های اخير مربوط می تا آنجا که. در اول ماه مه را مثال زد» خانه کارگر« های درتظاهرات

کارگر را قبول  شاهد آورد که در آن ها فعاالن کارگری توانستند بر بستر حضور توده کارگرانی که خانه  را٨٦ و ٨۵ و ٨٤سال های 

نه خا« حد نيروی خود ابتکار عمل را از دست دانند در ندارند اما تنها مجرای حضور در خيابان را شرکت در تظاهرات آن می

فعاالن کارگری  ، در ورزشگاه آزادی،٨٤سال . مطالبات خود را در ميان اين توده کارگران مطرح کنند بگيرند و شعارها و» کارگر

 که قرار بود برای  -» خانه کارگر« پدرخوانده -رفسنجانی  فضای سالن را به ضد خود خانه کارگر تبديل کردند، به طوری که هاشمی

تظاهرات خانه کارگر  ،٨٥سال . ازبيم اين فضا از سخنرانی منصرف شد و از نيمه راه برگشت و به سالن نيامد يدسخنرانی به سالن بيا

فعاالن کارگری توانستند جمعيتی دراين تظاهرات نيز. بود) جمشيد سابق تخت(خيابان طالقانی مقابل سفارت سابق آمريکا درايران دردر

کارگری همراه اين ده هزار  ظاهرات خانه کارگر جدا کنند و با طرح شعارها و مطالبات راديکالنفر را از بدنه تحدود ده هزار

) امجديه سابق(  نيز همين اتفاق در ورزشگاه شيرودی ٨٦در سال . پيمايی کنند راه) کاخ سابق(مقابل سفارت تا ميدان فلسطين ازنفر

پيمايی کردند و پليس به زور توانست  مع وسيعی از آنان تا ميدان هفت تير راهطوری که هنگام خروج کارگران از ورزشگاه ج افتاد، به

فعاالن کارگری در اين سه سال پياپی و ناتوانی خانه کارگر در مهار آن ها باعث شد  حرکات سازمان يافته. آنان را در آنجا متفرق کند

خانه کارگر نيز که . خيابانی و حتی تجمع ندهند  پيمايی و تظاهراتدر سال های بعد برای اول ماه مه ديگر به خانه کارگر مجوز راه که

و  که خود به صحنه آورده کنترل کند در سال های بعد به مراسم سخنرانی در سالن های کوچک فهميد قادر نيست همان بدنه کارگری را

همه نشان می دهد که حتی در صورت تثبيت  اين ها. دورافتاده آن هم صرفا برای اعضای دعوت شده خود رضايت داد و دم برنياورد

جاری، که تنها راه به خيابان آمدن آن از طريق اصالح طلبان است، برخورد فعاالنه  کامل رهبری اصالح طلبان بر جنبش اعتراضی

جنبش جاری ه دربدنه توده شرکت کنند آن اوالست، چه رسد به وضعيت کنونی که درهم منتفی نيش هنوزاين جنبتاثيرگذاری بر برای

  .همين دليل، رهبری اصالح طلبان در آن به هيچ وجه تثبيت و تحکيم نشده است يک بدنه مخالف جمهوری اسالمی است و، ثانيا و به

  توده ای تظاهرات ها و تجمع هایعدم شرکت درگرو  مبارزه طبقاتی را درری که احراز صف مستقل کارگران دررويکرد و راهکا

د، حاکم انجام می گير پرچم اين يا آن جناح از طبقهزير، که در شرايط کنونی به ناچار درمی داند) »هخا«  هايی چونو نه مضحکه(  

به ياد داريم که در . طبقه کارگر در اوايل انقالب را تداعی می کند سازمان های چپ مدعی نمايندگیدر واقع همان رويکرد و راهکار

ميدان خراسان تا ميدان شهدا  از ۵٩روز اول ماه مه سال در» شوراهای کارگری شرق تهران« کل درهزار کارگر متش حالی که ده ها

به جای پيوستن به صفوف اين کارگران و تالش برای » راه آزادی طبقه کارگر سازمان پيکار در« راه پيمايی می کردند، ) ژاله سابق( 

اش پرچم سرخ » دال دال« سازمان  اطراف دانشگاه تهران و با در مايه داری،مطالبات آنان به سطح مطالبات آگاهانه ضدسر ارتقای

فل از آن که صف مستقل طبقه غا!! مه را با صف مستقل پرولتاريا برگزار می کند برافراشت، با اين خيال که گويا دارد مراسم اول ماه

مبارزه با طبقه سرمايه دار و دولت  اطبقاتی بلکه در جريانبا اين گونه حرکات فرقه گرايانه و از موضع سرنگونی طلبی فر نهکارگر

هايی به دست می آيد که به رغم رهبری ارتجاع سرمايه داری بر آن ها توده  آن از جمله در جريان شرکت در تظاهرات ها و تجمع

  تظاهرات ها عدم شرکت در طريقمبارزه طبقاتی از حفظ صف مستقل کارگران درتأمين و ادعای . می يابند ها حضور آن کارگران در



  .جز توجيه انفعال در پوشش چپ نمايی دارند چيزی نيستها حضورآنتجمع هايی که توده کارگران درو 

  !کارگران
خونين و وحشيانه نيروهای سرکوبگر سرمايه مواجه شده  به رغم آن که ميليون ها انسان معترض و مخالف نظام حاکم فعال با سرکوب

بر  يعنی حدت يابی تضاد بين پايين و باال از يک سو و اجبار دو جناح طرف دعوا در پافشاری ت وضعيت پيچيده کنونیاند، به عل

ما ضمن تأکيد مجدد بر راهکارهای . يافت شکل های ديگر ادامه خواهداين اعتراض ها و مخالفت ها در ،موضع خود از سوی ديگر

و توليد، شما را به تشکيل معرض تعطيل و اعتصاب درمراکز داير و کليدی کار ای درپيشنهادی پيشين در مورد تصرف کارخانه ه

طرح مطالبات ضدسرمايه   در اعتراض ها و مخالفت های توده ای آينده با هدف ضدسرمايه داری خود و حضور فعاالنه شوراهای

  .خوانيم داری طبقه کارگر و احراز رهبری کارگران بر اين حرکت ها فرا می
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