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هرچند برآمدن دولت اصالحات به طور توامان حاصل مرحله ی انکشاف رسمایه داری در ایران از یک سو و تالش 

برای قوام رسمایه داری از سوی دیگر به شامر می رفت، اما این طبقه ی متوسط بود که به میانجی پروژه ی اصالحات 

و به عنوان نیروی اصلی حامی آن بسیج شد. بعد از نزدیک به دو دهه اختناق مطلق، طبقه ی متوسط امکان این 

را پیدا کرد که تبدیل به نیروی هژمون سیاسی ای در جامعه شود که گفتار خودش را به بخش های دیگر تحمیل 

می کند. الزم به تذکر است مترکز بخشی از این منت بر رسگذشت پدیده ای تحت عنوان »طبقه ی متوسط« است 

که بخشن در فرایندی که توضیح داده خواهد شد، برای آن سابقه ی تاریخی و سنت فکری و زیستی تراشیدند تا 

بتوانند پایگاه اجتامعی پروژه ی اصالحات را به این نام بخوانند.

حقیقت این است که در فرایند انقالب 57 و رسکوب آن، از جهاتی طبقه ی متوسط بیش از طبقات دیگر به حاشیه 

رانده شده و از دست داده بود. صاحبان رسمایه یا با هر مقدار از اموال خودشان که توانستند خارج کنند، کشور 

را ترک کرده و یا در خالل دهه ی جنگ و رسکوب به دنبال راه هایی برای کنار آمدن با حاکامن جدید بودند و در 

مقطع دوم خرداد 1376 نزدیک به یک دهه بود که با پایان جنگ این فرصت ها آرام آرام، با طامنینه و طوری که 

منافع طبقه ی رسمایه دار جدید آسیب نبیند، گشوده شده بود. پرولتاریا در عمومیت خود و به طور خاص طبقه ی 
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کارگر نیز در زندگی روزمره چیز زیادی از دست نداده بود و رسکوب شدید نهادها و سازمان های کارگری امکان 

هرگونه بسیج و انسجام را از این طبقه سلب کرده بود، در عین حال فقر مسئله ای عمومی و منبعث از بحران های 

پیاپی ناشی از انقالب و جنگ بود و به این لحاظ فاصله ی طبقاتی موجود چندان به چشم منی آمد. به ویژه که 

پیش از دولت رفسنجانی در وجوه فرهنگی و نیز تظاهرات اجتامعی، عدم بازمنایی فاصله ی طبقاتی به شدت 

تجویز و اجرای آن کنرتل می شد و هم چنین نهادهای میانجی کنرتل کننده ای مانند تعاونی ها هنوز نقشی جدی و 

واقعی در زندگی طبقه ی کارگر و فرودستان داشتند. دوم خرداد 1376 روزگاری بود که تازه از چند سال پیش از 

آن، اثرات فالکت آور سیاست های تعدیل اقتصادی در حال بروز بود و حاکمیت رسمایه در آمیخته ای از پیش روی ها 

و عقب نشینی های توامان حرکت می کرد. چنان که طرح حذف یارانه ها به محض بروز شورش های شهرِی فقرا از 

دستور کار خارج شد تا نزدیک به یک دهه بعد دولتی مراحل اولیه ی آن را اجرا کند که در وضعیتی متناقض منا، با 

شعار ضدیت با رفسنجانی به مثابه پدر تعدیل اقتصادی در انتخابات پیروز شده بود.

طبقه ی متوسط اما در جریان این سال ها چیزهای زیادی را از دست داده بود. بخشی از صاحبان رسمایه، به شمول 

رسمایه ی بازار و کسانی که در زد و بندهای سال های جنگ به ثروتی دست یافته بودند ایدئولوژی متفاوتی با حکومت 

مستقر نداشتند و فرهنگ مرصفی آنان نیز هامن چیزی بود که در مملکت اسالمی به رشط داشنت پول به وفور یافت 

می شد. بخش دیگری از صاحبان رسمایه نیز که بازماندگان ارشاف و طبقه ی دارای دوران پهلوی بودند می توانستند 

با سفرهای خارج از کشور هم چنان به یاد ایام خوش قدیم از محصوالت با کیفیت خارجی استفاده کنند و مقداری 

هم با خودشان به ایران بیاورند. فرودستان نیز اساساً در دوران پهلوی هم مرصف کننده ی اجناس خارجی نبودند، این 

طبقه ی متوسط بود که به ناگهان از امکان مرصف اجناس خارجی یا باکیفیت محروم و در صف های اجناس کوپنی 

فرشده شد، و حتی مجبور شد بخشی از مایحتاج خودش را از تعاونی های مرصفی تهیه کند که خرید از آن را خالف 

منزلت اجتامعی خودش می دید. بیهوده نبود که به محض گشایش بازارچه های فروش لباس های خارجی ارزان قیمت 

و دست دوم، که به »تاناکورا« معروف شد و در سال های ابتدایی در شهرهای کردستان آغاز به کار کرد، این مشرتیان 

مشتاق طبقه متوسطی بودند که، در وضعیتی منادین، به سمت شهرهای کردستان رسازیر شدند تا شامیل ناپدیدشده 

و ازدست رفته ی خودشان را با پوشاک عاریتی اما خارجی دوباره به دست آورند.

به لحاظ فرهنگی نیز این طبقه ی متوسط بود که خفقان موجود را بیش از دیگران احساس می کرد. طبقه ای که 

به واسطه ی تسلط حزب الله بر ارکان فرهنگی و مدیریتی کشور از تئاتر، کنرست موسیقی، سینام، کتاب، مجله، 

دیسکو، کافه، بار، سالن بیلیارد و مانند آن محروم شده بود و غیبت این محصوالت فرهنگی و اماکن تفریحی را 
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به مثابه بخشی از سبک زندگی گذشته اش احساس می کرد. طبقه ی کارگر پیش از این هم یا امکان دسرتسی به این 

محصوالت فرهنگی را نداشت یا پیش نیازهای استفاده از آن برایش فراهم نشده بود. استفاده از موسیقی و تئاتر 

و سینامی خوب نیاز به پیش نیازهای آموزشی ای دارد که در دوران پهلوی نیز در اختیار فرودستان قرار نداشت.

این همه البته به این معنا نیست که »تنها« طبقه ی متوسط بود که در اختناق به رس می برد اما ادعای منت این 

است که طبقه ی متوسط تا مقطع دوم خرداد 1376 بیش از دیگران اختناق را احساس می کرد، چیزهای بیشرتی را 

به واسطه ی انقالب و جنگ از دست رفته می دید و مطالباتش در سطوح فرهنگی و اجتامعی بیش از طبقات دیگر 

دارای انسجامی بود که به آن امکان بسیج شدن می داد. درست به همین دلیل بود که، برخالف آنچه اپوزیسیون 

جمهوری اسالمی فهمید و تبلیغ کرد، چیزی که در دوم خرداد 1376 پیروز شد تنها رای »نه« به ناطق نوری به 

منایندگی از حکومت مستقر نبود، بلکه هم چنین خاطره ی محمد خامتی به عنوان وزیر ارشادی که از نیازهای 

فرهنگی طبقه ی متوسط پشتیبانی می کرد و به خاطر آن ایثار کرده و استعفا داده بود نیز طبقه ی متوسط را در 

حامیت از کسی بسیج کرد که ستاد هرنمندانش نوشته بود: »او آمده تا پرده و پر بگشاید«. دوم خرداد 1376 آغاز 

بازگشت طبقه ی متوسط به جامعه بود تا هژمونی خودش را دوباره در آن به دست آورد، هژمونی ای که البته یک 

سویه ی روشن آن تشدید فشار طبقاتی بر فرودستان و رسکوب شدیدتر طبقه ی کارگر بود.

رسانه به مثابه ابزار سلطه ی طبقاتی

تبعات و اثرات دوران اصالحات را از وجوه فراوانی می توان و باید بازکاوید و نشان داد آن دورانی که هنوز در 

خاطره ی طبقه ی متوسط ایرانی روزهای خوش عقب نشینی حکومت محسوب می شود، چه تاثیرات مخرب عمیقی 

بر جای گذاشته است. از منظر این منت و مسئله ای که این منت تالش می کند به آن بپردازد اما باید بر دو مورد 

مشخص از تبعات و اثرات دوران اصالحات مترکز کرد.

برآمدن دولت اصالحات در دوران و بر زمینه ی جهان پسافروپاشی اتحاد جامهیر شوروی سوسیالیستی روی داد. 

دوران تسلط ادبیات شکست بر متامی جهان و بازنگری های شتابانی که در بسیاری اوقات به آرمان فروشی ختم 

می شد. بیهوده نبود که چهره ی محبوب سال های ابتدایی اصالحات در ایران، فیلسوف یاوه گوی جنگ رسدی ای به 

نام کارل پوپر بود و البته منونه ی وطنی آن که در سیامی عبدالکریم رسوش متجلی می شد و نیز مبحث باب روز 

ملغمه ای به نام پست مدرنیسم که کسی، حتی واعظان و مبلغان آن نیز، به درستی رس در منی آوردند که باالخره 

ماجرا چیست و فقط آموخته بودند که دوران »کالن روایت ها« گذشت و رفت. این کالن روایت های شیطانی البته 
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مطلقاً تنها به مارکسیسم و سوسیالیسم محدود می شد و مثالً هیچ ربطی به کالن روایت های نولیربالی نداشت که 

الاقل از یک دهه پیش فتح متام مراکز اقتصادی و مالی و نهادهای آموزشِی مرتبط با اقتصاد را در ایران آغاز و در 

دستگاه سیاست گذاری کالن جای پای خودش را حسابی باز کرده بود. »جبهه ی اصالحات«، با متام منایندگان فلسفی 

و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی اش، با متام دم و دستگاه فرهنگ ساز و کنرتل فکری که به دست آورده بود، بیش 

از آن که با رقبای محافظه کار/اصول گرایش درگیر باشد برای حفظ قدرت و تسلط جناحی اصالح طلبان، پروژه ی 

زدودن خاطره ی انقالب 57 را که مقدمه ی آن با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 فراهم شده و در انواع 

پروژه های »دولت سازندگی« در دستور کار گذاشته شده بود، رسعت بخشید. در جریان همین تهاجم به انقالب و 

مفاهیم انقالبی بود که انواعی از اقتصاددانان و کارشناسان و نظریه پردازان وابسته پدیدار شدند که اعتبارزدایی 

از مفهوم »طبقه« و »نربد طبقاتی« را سازماندهی کردند. این جبهه ی وابسته در ضمن هم از سوی کمونیست های 

سابقی که گامن می کردند مفاهیم را باید با مقتضیات جهان پست مدرن مورد بازبینی قرار داد و هم از جانب 

چپ های پست مدرنی که برای روزآمد شدن با گزینش سلیقه ای از دستگاه های فلسفی-سیاسی نظریه پردازان چپ 

معارص با شعف فریاد کشیدند »طبقه ُمرد«، تقویت می شد. این در حالی بود که مروجان ایده ی مرگ »طبقه« 

و ناکارآمدی تحلیل طبقاتی که دستگاه اجرایی دولت و مجلس را در اختیار گرفته بودند در حال تصویب قوانین 

ستمکارانه علیه طبقه ای بودند که بنا بود مرده محسوب شود و اساساً وجود نداشته باشد. در در متام دورانی 

که رسمایه دارِی نزدیک به جبهه ی اصالحات مشغول رسمایه گذاری در رشکت های واردات و صادرات و بانک های 

خصوصی بود، طبقه ی متوسط خوش و خرم از خرده آزادی های به دست آمده، همراه و یاور دولت و گقتار دولتی 

جبهه ی اصالحات محسوب می شد.

اولین روزنامه ای که در دوران اصالحات منترش شد بر پیشانی خود عنوانی را حک کرد که از آن پس تبدیل به نام 

مستعار طبقه ی متوسط و متایالت و مطالبات آن شد. روزنامه ی جامعه، درست زیر لوگوی روزنامه نوشته بود: 

»اولین روزنامه ی جامعه ی مدنی ایران« و این جامعه ی مدنی »ملت« جدید دوم خردادی ای بود که با خشونت 

و قهر، عنارص ناهمگون شدنی طبقه ی فرودست را بیرون می گذاشت و نادیده می انگاشت. اتحاد طبقاتی جدیدی 

شکل گرفته بود که به واروونه ی انقالب 57، که بیش و کم در آن خرده بورژوازی شهری و پرولتاریا متحد بودند 

بی آنکه لزوماً از درون این اتحاد هژمونی پرولرتی ای شکل بگیرد، این بار میان طبقه ی متوسط بود و بورژوازی ای 

البته در رابطه با  که حاال هیوالی آن از خاکسرت جنگ و انقالب بیرون می آمد و شانه تکان می داد. این اتحاد 

طبقه ی متوسط تبعات عینی و مادی خودش را داشت که به مرور و طی چندین دهه اثرات آن آشکار شد. الیه های 
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پایینی و میانی طبقه ی متوسط به مرور فقیرتر شدند، با گسرتش فقر در گرداب فالکت سقوط کردند و در معنای 

کالسیک کلمه پرولرتیزه شدند. روزنامه ی جامعه البته اولین روزنامه ی مختص طبقه ی متوسط نبود، پیش از آن 

و در دوران سازندگی و استیالی غالمحسین کرباسچی بر شهرداری تهران، هم گام با تهاجم نولیربالی به شهر، از 

سوی شهرداری روزنامه ای منترش شد به نام »همشهری« که اولین روزنامه ی رنگی بعد از استقرار جمهوری اسالمی 

بود. همشهری نقش مهمی در بازگشت طبقه ی متوسط به عرصه ی اجتامع بازی کرد. روزنامه ای که هم به لحاظ 

فرهنگی متایالت فرهنگی طبقه ی متوسط را تقویت و در ضمن مدیریت می کرد و هم آرام آرام قبح حرف زدن 

از »مرصف« را می ریخت که بعد از استقرار جمهوری اسالمی و به ویژه در دوران جنگ، در مقابل ادبیات جعلی 

ستایش فقر و »مستضعفان« فرصت بروز و ظهور نداشت و با مقررات حکومتی جلوی آن را گرفته بودند.

با  را  آن  و  بکوبد  در هم  را  انقالبی  مبارزات  و  انقالب  دوران  از  بازمانده  تا سنگرهای  بود  آمده  اما  »جامعه« 

فعالیت های مساملت آمیز مدنی جایگزین کند. به همین دلیل بود که به شکل سلبی سوژه ی انقالب و سوژه ی 

رهایی مورد حمله قرار گرفت تا پرولتاریا امکان انسجام طبقاتی اش را از دست بدهد و در مقابل سوژه ی جدیدی 

جعل شد تحت عنوان طبقه ی متوسط که میل آن گویا موجب می شد جامعه در کلیت خود دچار تغییراتی شود 

که به نفع همه گان است.

به مرور این تلقی از کشمکش های اجتامعی و جایگاه طبقه ی متوسط در آن نه تنها در داخل ایران، بلکه در خارج از 

ایران هم جا افتاد. در خارج از ایران رسانه های جریان اصلی مخالف جمهوری اسالمی برای به دست آوردن مخاطب، 

مجموعه ای از خواست ها و مطالبات فرضی طبقه ی متوسط را فهرست و تالش کردند برآورده شدن آن را به لزوم 

رسنگونی جمهوری اسالمی گره بزنند. در منادین ترین اقدامات رسانه ای، تلویزیونی آغاز به کار کرد به نام »من و تو« 

که از هامن ابتدا هدف خود را نه فقط جلب مخاطبان داخلی بلکه هم چنین تبدیل شدن به ارگانی برای مهاجران 

ایرانی در خارج از کشور تعریف کرد. ساخته شدن هویتِی این »مهاجران ایرانی« البته مانند هر تصویر یکپارچه ی 

دیگری همراه بود با بیرون گذاشنت و حذف کسانی که در این تصویر یکپارچه اخالل ایجاد می کردند. به این ترتیب در 

هیچ یک از برنامه های این شبکه که با حضور »مخاطبان خوب من و تو« ساخته می شد، حتی یک ایرانی مهاجر حضور 

نداشت که در فقر زندگی کند. آنها در »شعر یادت نره«، »بفرمایید شام«، »آکادمی گوگوش« و متام برنامه های مشابه 

تنها رساغ ایرانیانی رفتند که منایندگان ایران جدید بودند، ایرانیان طبقه متوسطی مقیم خارج از ایران.

اما برخالف تصور اپوزیسیون قدیمی جمهوری اسالمی، از راست و چپ، قهرمانان این طبقه تضاد آشتی ناپذیری 

با جمهوری اسالمی نداشتند و به این ترتیب به طور دائم موجب می شدند این اپوزیسیون »بور« شوند. تنها برای 
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منونه وقتی تعدادی از جوانان طبقه متوسطی به دلیل ساخنت کلیپی روی موسیقی مشهور »َهپی« بازداشت و در 

مقابل دوربین قرار داده شدند تا به انحرافات خودشان اعرتاف کنند، بیانیه های شداد و غالظی از جوانب گوناگون 

اپوزیسیون صادر شد که محتوای اغلب آنها این بود که جوانان دیگر جمهوری اسالمی را منی خواهند و این را در 

قالب مبارزات قهرمانانه ی خودشان با ساخت کلیپ »هپی« نشان داده اند، اینک نیز آخوندها آنان را به صالبه 

کشیده اند و زیر شکنجه های قرون وسطایی به اعرتاف علیه خودشان وا داشته اند. »جوانان قهرمان« مدتی بعد با 

وثیقه آزاد شدند و البته چندی بعد، در حالی که هامن نیروهای اپوزیسیون به سنت هرباره در حال تحریم شدید 

انتخابات ریاست جمهوری بودند، با انگشت های جوهرِی بنفش در مقابل صندوق های رای عکس یادگاری انداختند.

یک دلیل عمده ی شکست های پیاپی نیروهای گوناگون اپوزیسیون در سال های قبل این بود که آنها از فهم این 

نکته عاجز بودند که برای طبقه ی متوسط همواره راه هایی برای آشتی با حاکامن و حل و فصل قضایا وجود دارد، 

برای طبقه ی متوسط بنا به یک خصلت طبقاتی روشن برآورده شدن منافع کوتاه مدت و دم دستی مهم است. و 

این خصلت اتفاقاً با تشدید تضادهای طبقاتی در جامعه، نه تنها کاسته منی شود بلکه تشدید هم خواهد شد. اگر 

بر زمینه ی تشدید تضادهای طبقاتی، بورژوازی از منافع غارت گرانه ی خودش دفاع و برای حفظ استیالی طبقاتی 

تالش می کند و پرولتاریا چاره ای جز مبارزه با نظام مسلطی ندارد که امکان ادامه ی حیات را از او سلب کرده است، 

طبقه ی متوسط تنها و تنها وضعیت یک »خود« جمعی و طبقاتی را در مخاطره می بیند و نه برای تغییر وضعیت، 

بلکه برای بازگشت به گذشته ی شکوهمندی تالش می کند که بر زمینه ی تشدید تضاد طبقاتی و تهاجامت پی در 

پی رسمایه، از دست رفته است.

متام  و  شد  ایجاد  وضعیت  در   96 دی ماه  خیزش  میانجی  به  که  شکافی  از  بعد  حتی  که  است  دلیل  همین  به 

راه حل های اصالح طلبانه را تا اطالع ثانوی از حیز انتفاع ساقط کرد، طبقه ی بسیج شده حول اصالحات با یک دنده 

ابتکارات شاهزاده ی پهلوی و  انواع  از  انواع آلرتناتیوهای بورژوایی،  تاریخی و طبقاتی پشت رس  به دنده شدن 

اعوان و انصارش یا جمهوری خواهان مجتمع در انواع گردهامیی  و ائتالف ها از جمله شورای مدیریت گذار، صف 

کشیدند. در حالی که پرولتاریا در نربد خود در نهایت مجبور است به آلرتناتیوهایی رجوع کند که یا به دنبال تغییر 

بنیادین وضعیت هستند یا ادعای آن را دارند، الیه های میانی و باالیی طبقه ی متوسط حاال که دیگر اصالح طلب 

نیست و »برانداز« شده، به دنبال آلرتناتیوهایی روان می شود که وعده ی بازگشت دورانی را می دهند که در آن 

طبقه ی متوسط هم شان و منزلتی داشت و هم دستش به دهانش می رسید و یا در پرتو وعده ی ایجاد امکان ورود 

به »جهان متمدن« چنین چشم اندازی را ترسیم می کنند. در حالی که الیه های پایینی طبقه ی متوسط در روند 
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پرولرتیزه شدن در نهایت امکان اتحاد با پرولتاریا و پذیرش هژمونی آن را خواهد داشت، طبقات میانی و باالیی به 

دنبال آلرتناتیوی هستند که هم زمان آنها را از وضعیت مخاطره آمیز کنونی نجات دهد و نیز فاصله ی مطمنئ آنان 

با »فقرا« را حفظ کند تا فراموش نکنند که از اینها نیستند و همواره خواسته اند از »آنها«، از »فرادستان« باشند.

بازگشت پرولتاریا

به رغم متام تالش تئوریسین های »طبقه ی متوسط رهایی بخش«، از جمله جناح چپ آن فی املثل در حلقه ی سابقاً 

»رخداد« و متاثران از آن، که تالش می کردند با انواع شعبده بازی های تئوریک ثابت کنند »طبقه« هم چنان مرده 

است و خیزش دی ماه ربطی به نربد طبقاتی ندارد، آنچه که به میانجی خیزش دی ماه 96 به عرصه ی عمومی 

بازگشت و تصویر خودش را باز پس گرفت، پرولتاریا به مثابه سوژه ی حقیقی رهایی بود.

این سیامی راستین رهایی بخش سیاست به مرور و در تداوم نربدی که با ارجاع به دی ماه 96 اعتال می یافت و 

اشکال نوینی از مقاومت، مبارزه و چشم انداز را خلق می کرد، حضور و هژمونی خودش را چنان به فضای عمومی 

دیکته کرد که حتی دشمنان سوگندخورده ی این طبقه را نیز به تکاپو برای مصادره ی صدای سیاسی آن وا داشت. 

برای منونه سعید قاسمی نژاد، چهره ی برجسته و سازماندهنده ی نولیربال های جوان ایرانی در انواع سازمان هایی 

نظیر دانشجویان و دانش آموختگان لیربال یا بعدتر فرشگرد که چند سال پیش در گفتگو با موسسه ی توانا گفته 

بود: »تصور من این بوده و هستش که مخاطبین کسانی مثل من باید طبقات... نیروهای تحصیل کرده ی جامعه، 

طبقه ی متوسط و طبقه ی باال باشند. این مخاطبین اون نیرویی هستند که تا به حال تغییرات مثبتی رو در جامعه ی 

ما ایجاد کردند و نیرویی هستند که تغییرات بنیادین در جامعه ی ما رو اونها ایجاد خواهند کرد. متاسفانه جامعه ی 

و  چپ  ایده های  اون  و  مذهبی،  ادبیات  و  سوسیالیستی  ادبیات  از  مخلوطی  یک  تحت تاثیر  ایران  روشنفکری 

مذهبی، یک جامعه ی مستضعف پرستی است و بی منطق مستضعفین رو پرستش می کنه. در جامعه ی روشنفکری 

ما، مستضعفین فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که موتور محرک ارتجاع در یک قرن اخیر حداقل بودند، اینها 

تقدیس می شن.« ناگهان خواب منا شد و در حساب توئیرت خود نوشت: »انقالبی که جمهوری اسالمی را بر خواهد 

انداخت، انقالب محرومین خواهد بود نه برخورداران دلنگران هرنبندان. هر که آمده از محرومین کولی گرفته و 

گوششان را بریده.« یا موسسه ی توانا که با بودجه های آمریکایی و تحت حامیت نوکان های جنگ طلب کابینه ی 

جرج بوش تاسیس شده بود تا »جامعه ی مدنی ایران« را تقویت کند ناگهان تصمیم گرفت در مقابل سخرنانی های 

تاریخ ساز اسامعیل بخشی در جریان اعتصابات هفت تپه و دفاع آشکار او از »اداره ی شورایی«، با »کارگران عزیز« 
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وارد مکامله شود، به آنها گوشزد کند که اقتصاد ایران ربطی به رسمایه داری ندارد، اسامعیل بخشی متاثر از ادبیات 

کمونیستی است و در ضمن به تبلیغات جنگ رسدی و ضدکمونیستی خودش افزود. جناح های گوناگون حامی 

تداوم استیالی رسمایه به خوبی تشخیص داده بودند که با ورود پرولتاریا نه چیزی در امروز بلکه چیزی در آینده 

به مخاطره افتاده است و بنابراین با متام قوا سیاست متناقضی را طراحی و در متام بازوهای نهادی و رسانه ای 

وابسته به خودشان به اجرا گذاشتند. سیاستی که از یک سو هم چنان در تالش بود با عمده کردن مطالبات طبقه ی 

متوسطی که حاال »برانداز« شده بود شانیتی برای انواع جبهه ها و ائتالف های براندازی فراهم کند، از سوی دیگر 

تالش می کرد مبارزات پرولرتی را ناچیز شمرده و آن را البه الی انواع اخبار جذاب برای طبقه ی متوسط محو کند تا 

خصلت رهایی  بخش آن چندان مرئی و آشکار نباشد و در شق سوم هرگاه که توجه به مبارزات پرولرتی به دستگاه 

افکارسازش تحمیل شد صدای آن را از ریخت بیندازد، به واسطه ی رویکردی رسانه ای )که در ادامه بیشرت به آن 

خواهیم پرداخت( صدای آن را مصادره کند و به مدد انواع خربنگاران و کارشناسان بی ربط به مبارزات طبقاتی 

رشایط ادغام آن در گفتاری براندازانه را فراهم مناید. دشمن طبقاتی به خوبی فهمیده بود نربدی که در امروز 

جریان دارد، نه تنها نربدی علیه وضعیت مستقر بلکه توامان نربدی علیه استیالیی در آینده است.

پیامرب و پرولتاریا

در حالی که بعد از خیزش دی 96 چپ مشغول رسزنش خودش بود که چرا نتوانسته خیزشی چنین را پیش بینی کند 

و البد برای مداخله ی موثر در آن تدارک الزم را ببیند، قیام آبان 98 از راه رسید و چپ چاره ای ندید غیر از این که 

رسزنش های خودش را دوچندان کند بدون آن که این رسزنش ها به تغییری به راستی بنیادین در الگوی سیاست ورزی 

چپ منجر شود. حقیقت این است که نزدیک به دو دهه نادیده انگاشته شدن نربد طبقاتی و هژمونی گفتاری طبقه ی 

متوسط در عرصه ی عمومی، سیاست و مشی پرولرتی را حتی در میان چپ به لفاظی های انقالبی بدل کرده بود. این 

البته گذشته از جریاناتی مانند حزب کمونیست کارگری یا حزب تازه تاسیس چپ ایران بود که بالکل نربد طبقاتی را 

کنار گذاشته و به اشکال گوناگونی از جناح چپ بلوک راست اپوزیسیون ایران تبدیل شده بودند.

در میان چپ انقالبی نیز به رغم نظریه پردازی ها و ایده سازی های پر طمطراق در مورد طبقه ی کارگر، پرولتاریا و 

نربد طبقاتی کمرت ابتکار عملی در راستای مداخله ی موثر در وضعیتی دیده شد که به ویژه بعد از خیزش دی ماه 

96، مهیا بودن رشایط و افق مداخله برای چپ از رساپای آن هویدا بود. در حالی که دشمن طبقاتی در حکومت 

جمهوری اسالمی و نیز در میان اپوزیسیون راست )به شمول متامی جناح های آن از سلطنت طلب و جمهوری خواه 
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تا نولیربال و سوسیال دموکرات( به شدت دست به بسیج نیرو علیه هر شکلی از سیاست چپ و کمونیستی زد، 

این ترتیب آنچه در میان چپ  به  اینقدر جدی نگرفتند.  را  نیروها و سازمان های چپ و کمونیست ماجرا  خود 

شاهد آن بودیم، بنا بر خصلت عمیقاً درونی شده ی پذیرش شکست، تالشی جانکاه و گاه رقت انگیز برای رقابت با 

رسانه ها و نهادهای اپوزیسیون راست بود. راه انداخنت انواع »تلویزیون «ها، گسرتش تلویزیون های سابق بی آن که 

در کیفیت یا حتی محتوای آن تغییر محسوسی مشاهده شود، راه اندازی ده ها کانال و گروه در تلگرام و واتس آپ 

و تاسیس صفحات بی شامر در اینستاگرام. چپ در واکنش به مبارزات کارگری و پرولرتی، به طول مصاحبه های 

خود افزود، آمار مصاحبه ها را به لحاظ آماری اضافه کرد بی آن که حرف جدیدی حتی برای خودش داشته باشد و 

در بخش هایی سعی کرد با رویکردی عوام گرایانه به مسائل یا با ائتالف های اپورتونیستی به دایره ی نفوذ رسانه های 

خودش بیفزاید. این نفوذ البته بنا بر منطق رسانه نه به معنای ایجاد امکاناتی برای سازمان یابی بلکه به معنای 

افزایش دایره ی مخاطبانی بود که اغلب در برابر رسانه منفعل بودند.

به بیانی واضح و رصیح چپ در استقبال از موقعیتی مهیا برای مبارزه ی انقالبی، به جای بسیج کادرها، رسانه های 

از دسرتسی رسانه های جریان اصلی و  خودش را بسیج کرد و به جای سازمان دادن مبارزه در جایی که اساساً 

نهادهای بودجه بگیر و جبهه های سیاسی بلوک راست اپوزیسیون بیرون بود، وارد رقابت با متام آن چیزی شد که 

اپوزیسیون راست داشت و چپ فاقد آن بود. چپ درست هامن جایی را که می توانست به نقطه ی قوتش بدل 

شود وا نهاد تا با نقطه ضعف های خودش وارد نربدی بی حاصل شود که حتی در صورت پیرشفت در آن، نتیجه نه 

تقویت سمت پرولرتی نربد طبقاتی بلکه تضعیف آن بود.

همین رسانه های کوچک هم، با خط مشی های مغشوش و کارگزاران غیرحرفه ای )غیرحرفه ای به معنای اخص کلمه 

یعنی کسانی که زندگی آنها از مسیر کار در رسانه تامین منی شود و به این معنا همواره به شکل جانبی برای رسانه 

وقت می گذارند( اغلب حتی با هم وارد رقابت شدند تا مخاطبان اندک شامر همدیگر را به چنگ بیاورند بی آنکه 

برای کسی روشن باشد اساسا با این مخاطبان بناست چه کاری انجام بگیرد. برای منونه وقتی کالب هاوس به عنوان 

پلتفرمی جدید مورد توجه جامعه ی ایرانی قرار گرفت و در کنار انواع جلسات، جلسات مربوط به مبارزات کارگری 

نیز در آن رونق گرفت، قدمایی که الاقل به لحاظ نظری گامن می رفت با مبارزات کارگری ربطی داشته باشند نیز 

به جای اصالح چنین رویکردی دست به تاسیس »کالبی« موازی با کالب های دیگر زدند.

حاصل رویکرد رسانه ای به مبارزات پرولرتی، که می توان آن را به عنوان سیاست غالب در چپ انقالبی بعد از 

خیزش دی ماه 96 بازشناخت، انواع آسیب ها و صدماتی بوده است که مختص رویکرد رسانه ای چپ به مبارزات 
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پرولرتی نیست بلکه منطق هر رویکرد رسانه ای ای به شامر می رود. چپ گامن می کرد می تواند قانون مندی های 

اجتامعی را دور بزند و اگر راهربان یک رویکرد رسانه ای باورمندان به نیروی رهایی بخش پرولتاریا در نربد طبقاتی 

باشند، رویکرد رسانه ای کارکرد دیگری خواهد داشت و جای خالی سازمان و تشکیالت را خواهد گرفت غافل از 

این که متام نقطه ضعف رسانه های جریان اصلی و بلوک راست اپوزیسیون در این بود و است که بنا بر سمت گیری 

طبقاتی خودشان امکان سازماندهی در درون پرولتاریا را ندارند و در عالی ترین اشکال نفوذ خودشان در نهایت 

می توانند به استخدام »مزدور« و »کارمند« دست پیدا کنند، و چپ همین نقطه ضعف را با برگزیدن راهربد رویکرد 

از آن خودش کرده  انقالبی،  رسانه ای به مبارزات پرولرتی برای جربان عقب ماندگی ها و دست بستگی های چپ 

است. حاصل رویکرد رسانه ای به مبارزات پرولرتی چیزی غیر از مواردی که به آنها اشاره خواهد شد نیست با تاکید 

بر این دو نکته که یک( رویکرد رسانه ای به مبارزات پرولرتی تنها مختص چپ انقالبی نیست بلکه اساسا همه ی 

امکانات جبهه ی وسیع راست اپوزیسیون جمهوری اسالمی را تشکیل می دهد و دو( وقتی از رویکرد رسانه ای به 

عنوان سیاست غالب در میان چپ انقالبی سخن می گوییم به معنای این است که اشکال دیگری از مداخله ی 

سیاسی نیز وجود داشته که باید جداگانه به آنها پرداخت و از قضا نقاط قوت پر شامر آنها را برجسته کرد.

جایگزینی »چهره« به جای »جنبش«

در رویکرد رسانه ای به جنبش کارگری رفته رفته چهره ها جای جنبش را می گیرند. این اتفاق البته تنها در ساحت منادین 

منی افتد بلکه چهره سازی به جنبش تحمیل می شود و در عرصه ی مادی نیز به جای آن می نشیند. در واقع صدای فرد یا 

افرادی از درون مبارزات کارگری به میانجی رسانه و رویکرد رسانه ای به مبارزات کارگری چنان تقویت و عمده می شود 

که امکان تحرک را از توده های کارگِر چهره نشده می گیرد و رسنوشت آنها و مبارزاتشان را به چهره ها گره می زند. این 

چهره ها نیز همواره در معرض انواع آسیب ها قرار دارند. چهره ها می توانند به واسطه ی شدت رسکوب از مبارزه کنار 

بکشند، ممکن است برای مدتی طوالنی محبوس یا به انحای گوناگون محدود شوند، امکان دارد مجبور شوند از ایران 

یا از منطقه ی مشخص مبارزه ی طبقه خارج شوند، ممکن است تسلیم شوند، خیانت کنند یا در مسیرهای متعدد 

سازشکاری منحرف شوند. رویکرد رسانه ای به مبارزات کارگری البته در چنین اوضاعی خم به ابرو منی آورد اما مبارزه ی 

مادی ای که در درون طبقه جریان دارد آسیب های جدی می بیند و گاهی آسیب دیدن چهره های برساخته ی رویکرد 

رسانه ای به مبارزات کارگری موجب عقب راندن مبارزه ی طبقاتی می شود.

جایگزین شدن چهره ها به جای طبقه به مرور متام حس گرهای تحلیلی را فلج می کند. موضع گیری رادیکال چهره 
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یا برخی از چهره ها موجب می شود این گامن عمومی تقویت شود که بخش مشخصی از طبقه ی کارگر به اندازه ی 

اظهارات و باورهای آن چهره یا چهره ها رادیکال است و سازشکاری و انحراف چهره یا برخی از چهره ها موجب 

می شود در فضای عمومی خط بطالنی بر متامی نیروهای موجود در درون جبهه ی نربد طبقاتی کشیده شود که 

چهره نیستند. گیج رسی های رایج در موضع گیری های بسیاری از نیروهای چپ و کمونیست در ارتباط با بخش های 

گوناگون مبارزات کارگری از همین ناشی می شود. این نیروها به واسطه ی رویکردی که خودشان نیز در تثبیت 

و تقویت آن نقش داشته اند تنها به چهره ها خیره می شوند و از دیدن سیامی راستین نربد طبقاتی درمی مانند. 

افق های  با اهداف و  نیروهای گوناگون  از کشاکش دائم  از طبقه ی کارگر آمیخته ای است  مبارزه ی هر بخشی 

مختلف و گاه متضاد در درون هامن بخش از طبقه ی کارگر که متامی آنها نیروی خودشان را مطلقا از امکان پیوند 

زدن مبارزات روزمره ی طبقه ی کارگر با باورها، اهداف و افق خودشان می گیرند. به این ترتیب رویکرد رسانه ای به 

مبارزات کارگری، که چهره سازی یکی از ملزومات آن است، در اولین قدم »چهره« را از طبقه ی در حال مبارزه جدا 

می کند و از قضا در وضعیتی متناقض به تضعیف خطی می انجامد که »چهره« آن را منایندگی کرده است. مهم 

نیست این رویکرد رسانه ای به مبارزات کارگری را ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی برگزیند یا یک نیروی کمونیست 

انقالبی. نتیجه ی حاصل از آن یکی است.

در طوفان رسکوب ها و شکست های پیاپی ملی و بین املللی، کمونیسم انقالبی فراموش کرده است که وظیفه ی او 

مداخله در جنبش های واقعی در جهت تفوق خط انقالبی در آنها است و برای این کار پیش از هر چیزی نیازمند 

پیش برنده ی  و منطق  باشد  داشته  مبارزه ی طبقاتی  در درون  نیروهای موجود  از  واقعی  که تصویری  است  آن 

مبارزات بخش های گوناگون طبقه ی کارگر را تحلیل کند. برای منونه هدف عمومی و همگانی کارگران هفت تپه 

به  یا مالکان خصوصی »اهل« وابسته  انتقال مالکیت هفت تپه به سپاه  نه  اداره ی شورایی کارخانه است و  نه 

باندهای قدرت. هدف عمومی و همگانی کارگران هفت تپه، چنان که از اعتصاب ها و تجمعات متعدد و مداوم آنها 

برمی آید، پرداخت حقوق های معوقه و آغاز دوباره ی تولید در این کارخانه است که آن را ضامن تامین معیشت 

خودشان می دانند و البته در کنار این مطالبات معیشتی خواست های معرفتی-طبقاتی ای نظیر بازگشت به کار 

کارگران اخراجی و مانند آن را نیز می خواهند. این البته هرگز به این معنا نیست که افق اداره ی شورایی کارخانه 

یا تصور امکان حل مشکالت کارخانه به واسطه ی نزدیک شدن به جناحی در قدرت پایگاهی در هفت تپه ندارند 

و از بیرون به کارگران این کارخانه تحمیل یا القا شده اند. هر دوی این دو افق متضاد بر اساس رشایط عینی و 

مادی مبارزات کارگران هفت تپه و توازن قوای درونی و بیرونی این مبارزات در دوره هایی پایگاه توده ای یافته اند 
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و در دوره هایی تضعیف شده اند و در آینده نیز چنین خواهد بود. برای مثال در دوران هایی که توازن قوا به 

سود طبقه ی کارگر پیش می رود این افق روشن و منطقی در مقابل کارگران گشوده می شود که تنها راه احیای 

خطوط تولید و بنابراین بقای کارخانه اداره ی شورایی کارخانه است، و در کشمکش ها با نیروهای دولتی آشکار 

می شود که ضامن اداره ی شورایی و جلب همبستگی های عمومی این است که کارخانه و ابزار تولید آن در مالکیت 

جمعی کارگران باشد اما در دوران هایی که توازن قوا به رضر کارگران است گرایشاتی دسِت باال را می گیرند که 

گامن می کنند با مذاکره و البی گری و امتیاز دادن به جناح هایی در درون حکومت می توانند پرداخت حقوق های 

عقب افتاده و راه اندازی خطوط تولید کارخانه را به دست بیاورند. این هر دو گرایش در کنار هم، در نربد با هم 

و در سازش با هم درون مبارزات هفت تپه وجود دارند.

باشد و در جهت تقویت  باید موضع داشته  افق ها  این کشمکش خطوط و  این که در  انقالبی ضمن  کمونیسم 

خط و افق انقالبی و رهایی بخش با متام امکانات و توان خودش در وضعیت مداخله کند اما برای تاثیرگذاری این 

مداخله ابتدا باید بتواند بفهمد که نیروی محرکه ی مبارزات درخشان کارگران هفت تپه به طور واقعی چیست و 

امکان های مادی یک افق رهایی بخش را درون همین مبارزات واقعی جستجو کند. رویکرد رسانه ای اما به چهره ها 

محدود می ماند، مبارزات طبقه را به چهره ها محدود می کند و در نتیجه در انتقال آسیبی که یک چهره می خورد 

به طبقه ی کارگر سهیم و دخیل است.

در این روند همبستگی طبقاتی نیز جای خودش به همبستگی یا اختالف میان چهره ها می دهد. بخش های گوناگون 

طبقه ی در حال مبارزه به واسطه ی اختالف چهره های برساخته ی رویکرد رسانه ای از هم دور می افتند یا با هم 

همراه می شوند. به این ترتیب در یک وضعیت کمدی-تراژیک نه حتی حزب بلکه چهره ها به جای طبقه می نشینند 

و امکانات موجود در درون مبارزات طبقاتی نیز با توجه به مواضع چهره ها و روابط و اقدامات آنها تحلیل می شود.

کسب و کار پر رونق معرکه گیرها

رویکرد رسانه ای هم چنین فضا را برای معرکه گیرها فراهم می کند تا صدای جنبش کارگری را از راه دور و بخشاً با 

مشارکت برخی از »چهره«ها مصادره کنند. معرکه گیرهایی که اغلب در خارج از کشور به شبکه ای از رسانه های 

جریان اصلی و موسسه ها و بنیادهای بودجه بگیر متصل می  شوند و به این ترتیب امکانات مادی الزم برای استخدام 

ده ها کارمند ریز و درشت و تقسیم کار میان کارمندان را نیز فراهم می کنند. هرچند اغلب این معرکه گیرها قافیه 

که تنگ می شود مانند روح الله خمینی که گفته بود خدا هم کارگر است معلوم می کنند که »خودشان« هم کارگر 
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هستند یا بوده اند اما از قضا رویکرد مسموم و ضدکارگری آنها به مبارزات کارگری در همین دفاعیه ی هویتی از 

بساط خودشان افشا می شود، در این دستکاری نه چندان معصومانه در معنای کارگری که در نربدی طبقاتی به 

»طبقه« تبدیل شده است و رهایی او می تواند موجب رهایی همه گان شود و معنای کارگری که برای امرار معاش 

احیانا فی الحال یا در دورانی از زندگی اش کار کرده است و بنابراین می تواند مدال »هویت« کارگر را به سینه 

بیاویزد و برای خودش مرشوعیتی هویتی دست و پا کند.

از رونق بساط  به مبارزات کارگری می توانند  با حفظ و تقویت یک رویکرد رسانه ای  تنها  تنها و  معرکه بگیرها 

خودشان دفاع کنند و به همین سبب با شدت متام به دنبال »نام«ها و »چهره«ها می گردند تا آنها را عمده کنند. 

مبارزات کارگری ای که »چهره« نداشته باشند به درد معرکه بگیرها منی خورند. چنین است که در روندی تدریجی 

از  که هرچند در حامیت  کارگری« عوض می شود  »فعاالن  با  موارد  بسیاری  در  مبارز  کارگران  اما طبیعی جای 

مبارزات طبقه ی کارگر متحمل آسیب هایی شده اند اما بنا به امکانات موجود در یک جامعه ی طبقاتی به رسانه 

دسرتسی دارند و با زبان، لهجه، سیام و کلامتی سخن می گویند که بیش از لکنت های فرضی بخش بزرگی از طبقه ی 

کارگر مقبول عام قرار می گیرد و در نهایت بنا به یک زیست طبقاتی متفاوت، چهره ی واقعی طبقه ی کارگر را نیز 

از درون خواست ها و متایالت خودشان عبور می دهند و تحریف می کنند. معرکه بگیرها اما برای رونق کسب و کار 

از صورت بندی این متایالت به جای وضعیت واقعی طبقه ی کارگر و مبارزات آن استقبال می کنند چرا که مسئله ی 

معرکه بگیرها »پیش برد مبارزه ی طبقاتی« نیست بلکه منایش رونق است.

طبقه ی کارگر نیز خودش را دیگر در سیامی این شخصیت ها بازمنی شناسد و حتی اگر بر حسب اتفاق گذرش به 

یکی از معرکه ها بیفتد مرعوب فضای حاکم بر آنها می شود. جایگزینی فعالین به جای طبقه ی کارگر اولین نتیجه ی 

بالفصلی که دارد جدا شدن حداکرثی فضای موجود بین فعالین و طبقه ی کارگر است و به این واسطه حتی امکان 

اثرگذاری را از فعالینی که گاها ارتباطی هم با بخش هایی از طبقه دارند، سلب می کند. در این معرکه ها اولین 

چیزی که منطقا مورد بی توجهی قرار می گیرد این است که کارگراِن در مبارزه نیاز به آموزگار و سخنگو ندارند بلکه 

بیش از هر چیزی نیاز به »رفیق«، در متام معنای سیاسی آن، دارند و تنها درون اشکال خالقانه ای از رفاقت است 

که مبارزان جبهه ی کارگری، درون و بیرون طبقه، بر هم اثر می گذارند و به هم پیوند می خورند. و این »رفاقت« 

در چنین جلساتی شکل منی گیرد چرا که همه چیز مقهور یک رویکرد رسانه ای شده است که تنها نیاز به منایش، 

بازیگران ماهر روی صحنه و خیل متاشاگران مشتاق دارد.

رسانجام رویکرد رسانه ای به واسطه ی معرکه گیرها ارگان رسانه ای-تبلیغاتی مبارزات کارگری را جعل می کند و آن را 
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به معرکه گیرها می سپارد. و از آنجا که قانون مندی های اجتامعی را منی توان دور زد در این ارگان های جعلی آنچه 

که پیگیری می شود نه منافع طبقاتی طبقه ی کارگر، نه فراهم کردن امکاناتی برای تقویت مبارزات طبقه ی کارگر 

و نه حتی فراهم کردن رشایطی برای آشنایی با مبارزات طبقه ی کارگر است، در این ارگان ها مطلقا منافع مادی 

معرکه بگیرها دنبال می شود و به همین دلیل است که در برخی از از این ارگان ها کرور کرور کارمندان رسمی و 

غیررسمی رسانه های جریان اصلی و موسسه ها و بنیادهای بودجه بگیر به جای طبقه ی کارگر می نشینند و مسیر 

نفوذ و حضور رسانه های جریان اصلی ای را می گشایند که هدف تعریف شده ی آنها، تداوم استیالی رسمایه در 

دوران پس از جمهوری اسالمی است. آنها کاری را که پروژه های آشکارا امپریالیستی به واسطه ی کسانی چون 

منصور اسانلو نتوانستند پیش بربند اینک با شامیل »چپ« پیش می برند و طبقه ی کارگر را به پیاده نظام جبهه ی 

متحد براندازی بدل می کنند. برای فراهم کردن امکانات این کار البته آنها در مراحل ابتدایی، اما تنها در مراحل 

ابتدایی، نیازمند مشارکت »چهره«های کارگری هستند تا به واسطه ی حضور آنها مرشوعیت الزم را برای برگزاری 

»چهره«های  به  نیازی  دیگر  آمد  به دست  این مرشوعیت  این که  به محض  بیاورند.  به دست  کارگری  معرکه ی 

کارگری نیست یا اگر باشد مدعوانی در حاشیه خواهند بود. در این مرحله دیگر معرکه آنقدر رونق گرفته است تا 

کسانی را که اغلب حتی زیست طبقاتی آنها در گذشته و به خصوص در حال به دلیل دریافت حقوق های گزاف از 

موسسات و رسانه ها، هیچ ربطی به طبقه ی کارگر، آن هم طبقه ی کارگر ایران با ماه ها حقوق معوقه و قراردادهای 

سفیدامضا ندارد، به عنوان منایندگان و سخنگویان مبارزات کارگری به فضای عمومی تحمیل کند.

به این ترتیب رویکرد رسانه ای به مبارزات کارگری در تداوم منطقی خودش نه تنها سیامی مبارزات کارگری را از 

ریخت می اندازد، نه تنها »جنبش« را تبدیل به »چهره« می کند بلکه به مرور حتی از »چهره«ها نیز عندالزوم سلب 

اختیار کرده و معرکه بگیرها را به جای آنها می نشاند.

تبدیل »سازمان« به »خربگزاری«

اگر آسیب هایی که در بخش های پیشین به آنها اشاره شد اثر مخرب خودش را در درون مبارزات طبقه ی کارگر 

باقی می گذارد برای سازمان کمونیستی و افقی به راستی انقالبی نیز رویکرد رسانه ای از جهات گوناگون مرض است 

و تنها به دست بستگی ها و ناچاری های بی شامر آن می افزاید. رویکرد رسانه ای به مبارزات کارگری اولین وظیفه ی 

سازمان کمونیستی را نادیده می گیرد و آن را با »فعالیت منایی« آسان و سهل الوصول جایگزین می کند. باید تاکید 

کرد وقتی در این منت از وظیفه ی سازمان کمونیستی گفته می شود لزوما به معنا و مستلزم وجود آن »سازمان 
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کمونیستی« نیست بلکه هم چنین، و بنا به رشایط مادی موجود حتی بیشرت، شامل رویکردی سازمانی نیز می شود، 

یعنی رویکردی که در افق خود لزوم سازمان یابی کمونیستی را باور دارد، رضوری می داند و آن را در دستور کار 

گذاشته است و به این معنی حتی شامل افراد منفردی می شود که به واقع یا در سطح مدعا چنین رویکردی را 

دارند یا ادعا می کنند که دارند.

در رویکرد رسانه ای به مبارزات کارگری سازمان یا رویکرد سازمانی به مرور تبدیل به خربگزاری می شود و اولین 

وظیفه ی هر سازمان یا فرد کمونیست »اطالع رسانی« در مورد مبارزات کارگری است. چنین است که با تسلط 

رویکرد رسانه ای به مبارزات کارگری اغلب سازمان ها و افراد چپ و کمونیست مشغول اطالع رسانی به همدیگرند 

و به این واسطه احساس مشارکت در مبارزه ای را دارند که به واقع در آن هیچ نقشی ایفا منی کنند. در وضعیتی 

با  ارتباط مستقیمی  کارگری« هیچ  »فعاالن  از  افراد و جمع های متشکل  احزاب،  این سازمان ها،  متناقض وقتی 

طبقه ی کارگر در مبارزه ندارند و تنها به پخش و تکثیر اخباری مبادرت می کنند که پیش تر در ارگان های مربوط 

از دست  را  مبارزات کارگری و مداخله ی موثر در آن  از  امکان تحلیل درست  کارگران منترش شده اند،  به خود 

می دهند. به این ترتیب در حالی که طبقه دارد مبارزه اش را پیش می برد، سازمان ها و افرادی که بنا بوده ارگان های 

سیاسی این طبقه محسوب شوند تنها به تکثیر خرب و گزارش مشغول می شوند، اخبار را از روی دست همدیگر کپی 

می کنند و گاه در پیروزی هایی رشیک می شوند که ربطی به آنها ندارد یا رهنمودهایی صادر می کنند که مخاطب 

آنها حتی خودشان هم نیستند.

رویکرد رسانه ای سازمان را تبدیل به خربگزاری می کند در حالی که بنا به تعریف، سازمان وظایف و مسئولیت های 

دیگری دارد و باید بتواند آنها را پیش بربد. در ارتباط با مبارزات کارگری سازمان یا رویکرد سازمانی باید بتواند 

از  موجود  افراد  و  سازمان ها  فهم  متام  رسانه ای  رویکرد  تسلط  دوران  در  باشد.  تاثیرگذار  کارگری  مبارزات  در 

»تاثیرگذاری« در مبارزات کارگری عالوه بر نکات پیشین به این محدود می شود که با چهره های کارگری در ارتباط 

قرار بگیرند. این که در نهایت این »ارتباط« چه حاصلی می تواند داشته باشد مطلقا برای سازمان های موجود مطرح 

نیست. در ادوار گذشته دیده ایم که گرایش هایی در درون احزاب چپ به گرفنت یک ویدئو در وضعیت بیامری 

از یک کارگر مبارز هم راضی بوده اند که در آن از حزب ایشان نام بربد، یا به ساخنت محافل کاغذی نیز دلخوش 

بوده اند که بیانیه های غالظ و شداد آنها را در سایت های خودشان منترش کنند و اعالم کنند که »پایه ی کارگری« 

هم دارند. چنین روابطی بیشرت از این که در سودای اثرگذاری واقعی بر مبارزات کارگری برقرار شود کارکردی مطلقا 

رقابتی-تجاری دارد تا بتواند به سایر احزاب و سازمان های رقیب در درون چپ نشان دهد که سازمانی مشخص در 
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درون طبقه ی کارگر نفوذ کرده و در این راستا هرگز حفظ امنیت کارگری که در داخل کشور و در درون بخشی 

از طبقه در حال مبارزه است، اهمیتی ندارد.

این البته نه به معنای این است که در مورد مبارزات کارگری نباید اطالع رسانی کرد و نه به معنای این است که 

نباید در صورت امکان به سمت برقراری ارتباط با کارگران مبارز رفت. آنچه که اما به میانجی رویکرد رسانه ای 

حاکم شده، اطالع رسانی برای اطالع رسانی و ارتباط برای ارتباط است و در ربط به یک سازمان یا دست کم رویکرد 

سازمانی چنین شکلی از اطالع رسانی و ارتباط کامال بی ارزش و بیهوده به شامر می رود.

علنی کاری زیر نگاه خیره ی پلیس

رونق  برای  حال  هر  به  می کند.  تحمیل  کارگری  مبارزات  به  را  »علنی کاری«  قسمی  هم چنین  رسانه ای  رویکرد 

منایش های رسانه ای باید رساغ کارگری رفت که بخواهد و بتواند در این منایش ها حضور پیدا کند. زمانی آسیب این 

رویکرد آشکار می شود که عالوه بر چهره های علنی مبارزات کارگری، که بنا به دالیل گوناگون شناخته شده اند، 

رویکرد رسانه ای تالش می کند کسانی را به حضور مستقیم در انواع رسانه ها و جلسات علنی تشویق کند که بخشا 

رهربان عملی و سازماندهندگان مبارزات کارگری محسوب می شوند اما نام آنها برای عموم شناخته شده نیست و 

به همین دلیل امکان تحرک بیشرتی را در درون طبقه دارند. در جریان اعتصاب رسارسی کارگران پروژه ای نفت در 

چندین اتاق کالب هاوس برخی کارگران اعتصابی نفت را برای ارائه ی گزارش به جلسات کشاندند. بسیار هم خوب! 

اما برگزاری ده ها جلسه در ارتباط با اعتصاب کارگران پروژه ای نفت و حضور خود کارگران اعتصابی در برخی از 

آنها را به عنوان دستاورد جا زدن، مشخصا چیزی شبیه به »جعل عنوان« است. برای روشن شدن دستاورد برگزاری 

آن جلسات و علنی کردن کارگران اعتصابی ای که حارض بودند در اتاق های کالب هاوس منتسب به افراد یا احزاب 

چپ حضور پیدا کنند، اشاره به تعداد جلسات چیزی را روشن منی کند بلکه باید روشن شود برگزاری این جلسات 

پر تعداد چه حاصلی در پیش برد، اگر نه حتی اعتالی مبارزات کارگران اعتصابی نفت داشته است.

اگر کسی حتی از دور هم دستی در آتش مبارزات کارگری داشته باشد به خوبی باید می دانست که اعتصاب 

کارگران پروژه ای نفت تا ابد ادامه نخواهد یافت و بنابراین باید متهیداتی برای تداوم مبارزه در دوره ی بعد از امتام 

اعتصاب و گسرتش سازماندهی و روابط موجود در میان کارگران پروژه ای نفت اندیشید. ابتکارات شگفت انگیز 

کارگران اعتصابی در برگزاری چندین مجمع عمومی در نقاط مختلف و در تالش برای ایجاد پیوند میان کارگران 

اعتصابی مناطق مختلف به وسیله ی انواع خالقیت هایی نظیر ارسال پیام های ویدئویی برای همدیگر نشان داد که 
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طبقه ی کارگِر در مبارزه چندین قدم از کلیت سازمان ها و افراد چپ جلوتر قرار دارند. از یک سازمان یا رویکرد 

سازمانی احتامال انتظار می رفت به جای علنی کردن روابط موجود با کارگران اعتصابی به سمت سازماندهی این 

امکانات حرکت کند. سازماندهی ای که وجود آنها نه تنها برای مبارزات کارگران نفت، بلکه به ویژه برای یک افق 

انقالبی و کمونیستی رضوری و حیاتی به شامر می رود. رویکرد رسانه ای اما دست پاچه و تنها برای منایش »ارتباط« 

به علنی کردن برخی از کارگران اعتصابی مشغول شد. ارتباطی که ماحصل بالفصل آن زیر نظر قرار گرفنت کارگر 

اعتصابی ای است که در جلسه ای علنی برای حضار به ارائه ی گزارش پرداخته است.

اشکال  در  علنی  بازمنایی  آن  بدون  اساسا  و  است  علنی  فعالیت  از  حدی  مالزم  البته  کارگران  صنفی  مبارزه ی 

اعتصاب و تجمع و تظاهرات و دیگر اشکال متنوع مبارزات کارگری، معنایی ندارد اما کارگری که تجربه ی حضور 

در سازماندهی فقط یک اعتصاب چندساعته را هم داشته باشد به خوبی این را می داند که همواره بخشی از 

ارتباطات و گفتگوها و سازماندهی ها برای هامن اعتصاب چندساعته از دید ماموران رسکوب پنهان نگاه داشته 

می شود و همین پنهان نگاه داشنت آنها ضامن تداوم مبارزات صنفی است. ما البته در این منت و در ربط با وظایف 

سازمان کمونیستی و رویکرد سازمانی به مبارزات صنفی محدود منی مانیم و قاعدتا باید انتظار داشته باشیم نیرویی که 

اجزای تشکیل دهنده ی آن هر کدام چند دهه سابقه ی فعالیت سازمانی دارند از اهمیت فعالیت مخفی و پنهان کاری، 

به خصوص در سطح مبارزات سیاسی طبقه ی کارگر مطلع باشند، آن را ترویج کنند و در جهت آن بکوشند.

درست به همین دلیل است که رویکرد رسانه ای با رویکرد سازمانی، که باید کارویژه ی سازمان کمونیستی باشد، در 

تناقض قرار می گیرد و با علنی کردن متام امکانات موجود برای سازماندهی در درون طبقه ی کارگر و تفوق خط 

انقالبی در درون مبارزات کارگری، در عمل این مبارزات را تضعیف و خطوط انقالبِی درون آنها را کم اثر می کند.

به عنوان جمع بندی

در مواجهه با گسرتش و اعتالی مبارزات کارگری و پرولرتی در ایران جنبش کمونیستی نیازمند رویکردی سازمانی به 

مبارزات کارگری است. این البته به این معنا نیست که »رسانه« مطلقا در منت یک مبارزه ی کمونیستی بی معناست 

و ارزشی ندارد. در حادترین رشایط سنت مبارزه ی انقالبی همواره »رسانه« نقش و کارکردی معین، مشخص و 

نیز رویکردی  به خود رسانه  باید حتی  از »رسانه«  استفاده ی درست  برای  این وجود  با  داشته است.  بااهمیت 

سازمانی داشت به این معنا که نوع بازمنایی در رسانه یا امکان بازمنایی در رسانه رشط وجودی مبارزه نیست بلکه 

از رسانه نیز می توان مانند ده ها ابزار دیگر در هنگام مناسب برای پیش برد مبارزه استفاده کرد و به خصوص، و 
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با تاکید موکد، آنچه که مابه ازای مادی چنین رویکردی محسوب می شود مجموعه فعالیت هایی است که یا امکان 

بازمنایی رسانه ای ندارند و یا اگر چنین امکانی دارند آگاهانه از بازمنایی آنها رصف نظر می شود.

بنابراین مشکل اصلی وجود رسانه نیست، مشکل اصلی رویکرد رسانه ای به مبارزات کارگری است که غلبه ی آن در 

بلوک راست اپوزیسیون با متام رسانه ها و نهادها و تشکل هایش هم عامدانه و در راستای تضمین استیالی رسمایه 

بعد از رسنگونی جمهوری اسالمی است و هم از روی ناچارِی ناشی از افق طبقاتی ضدکارگری این جریانات. و 

در چپ ناشی از درونی کردن شکست و غلبه ی شکل منحطی از شهیدمنایی که موجب شده اراده ی معطوف به 

پیروزی در درون چپ انقالبی به شدت کمیاب باشد. و این شکست طلبی نتیجه ای غیر از عمل به آنچه می توان 

کرد به جای عمل به آنچه باید کرد ندارد. برای چپ انقالبی خارج شدن از این چرخه ی بسته و بی حاصل، نربدی بر 

رس مرگ و زندگی است. چرا که اگر چپ انقالبی نتواند راهی به سوی آینده بگشاید و اشکالی از مداخله ی موثر 

در مبارزات کارگری و پرولرتی را ابداع نکند خطر تداوم استیالی رسمایه بعد از رسنگونی جمهوری اسالمی تنها 

خطر موجود نیست، توازن قوای آینده در ضمن مخاطره ی شکل گیری اشکالی از فاشیسم را درون خودش حمل 

می کند که بدون تردید بر ویرانه های شکست هر انقالبی امکان برآمدن دارد.




