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تسي نت درسکي تاکتنيا  
١٣٨٨ ارديبهشت ٣١شنبه  پنج                                                قيبهمن شف                                              

   
ستي درست نکي تاکتنيا  

   کارگری روز جهانیهايري امضا در اعتراض به دستگی جمع آورشني پتهيدر حاش

 در دي جدی از آغاز دورانی بخشدي امی نشانه هادي بدون تردراني ای درون جنبش کارگرري چند ماهه اختحوالت

 کارگر نقطه ی شدگان روز جهانري دستگی آزادی برانياعالم متحدانه کمپ.  گذارندی مشي را به نمایجنبش کارگر

 به طور راني و چپ ای به طور کلراني ایارگر جنبش کشيآرا.  گذارندی مشيت را به نما تحوالني ایاوج تاکنون

 در زي نهي کار و سرماني بی اعتبار توازن قوانيبه ا.  آن نخواهد بودی تاکنونشي دوره قطعا آراني اانيمشخص در پا

 نقاط قوت و ضعف نيوالت و همچن تحنيدامنه و عمق ا.  خواهد بودی تاکنونی دوران متفاوت از دوره هاني اانيپا

.  موضوع بدان پرداختتي جداگانه و در خور اهمی در نوشته ادي کنند که بای می را ضروری مفصل تریآن بررس

 در دستور کار سازمان ري است که در چند روز اخی کرده است، اقدامی حاضر را ضرورادداشتيآنچه اما نوشتن 

 مبارزه قرار ني برنده اشي پی عمومیاستهايه نظر نگارنده نه تنها بر متن س قرار گرفته است که بنيدهندگان کمپ

 امضا از جانب فراخوان ی جمع آورنيشي پتهيموضوع بر سر اقدام به ته.  تمام خواهد شدزي آن نانيندارد، بلکه به ز

  . کنماني اقدام را بني ای نادرستلي دالی شکلنيتالش خواهم کرد به موجز تر.  در داخل کشور استنيدهندگان کمپ

 کي) شني پس فقط پتنياز ا( کارگر ی شدگان روز جهانري دستگی اعتراض به آزادی امضا برای جمع آورشنيپت -١

 شي افزای طومار امضا برایبرخالف اقدام به جمع آور.  و فاقد هرگونه خصلت سازماندهانه استینترنتياقدام ا

 را مد نظر دارد نترنتي استفاده کنندگان از اسااسا)  همان طومار استی برایگريکه صرفا نام د (شنيدستمزدها، پت

 ني اعتبار انيبه ا.  کنندی می اگر نه همه، الاقل بخش اعظم آن در خارج از کشور زندگزي استفاده کنندگان ننيو ا

 داخل یمات و خدیدي تولی اساسا معطوف به خارج از کشور است و نه به کارگران کارخانجات و واحدهاشنيپت

 ینترنتي مدتها از عرصه ای برای طومار به درستی دستمزدها، جمع آورشي افزای مبارزه برانيپدر کم. کشور

 به تک تک کارخانجات و تماس با تک ی جز مراجعه حضوريی معناني امضا در آن کمپیکار جمع آور. پنهان بود

 نيبه ا.  فاقد آن استکسرهي شني که پتدي بخشیم ني به آن کمپی خصلت سازماندهزي ننيهم. تک کارگران نداشت

 ی برقراری دستمزدها هم از درون کارگران جمع شده بود و هم به معناشي افزانياعتبار آن پانزده هزار امضاء کمپ

 فاقد همه ینترنتي ای که امضاهای بود، در حالی جنبش کارگرنيهزاران ساعت ارتباط و گسترش شبکه روابط فعال

 چند هزار امضاء ی حتاي صدها و ی جمع آورزي نیرگذاري از نظر تأثکه روشن است نيالوه بر اع. نهاستيا

 چهره را ني نخواهد گذاشت، بلکه اشي شدگان به نماري دستگی آزادني از کمپیرومندي نه تنها چهره نینترنتيا

 از تمزدها دسشي افزاني  کمپیمضا را با پانزده هزار اینترنتي تعداد امضاء اني ایهر ناظر.  خواهد کردزي نفيضع

 فراخوان ی کاستن از اعتبار تشکلهاشني پتاني زني کمتربي ترتنيبه ا.  خواهد کردسهي مختلف مقایکارگران واحدها

  . خواهد بودنيدهنده کمپ



ن  و قابل ارتقاء آهيبه عنوان شکل اول  مبارزه وکينقطه آغاز  درشني دستمزدها، پتشي افزانيخالف کمپبر -٢

.  در خارج از کشوریتي مبارزات حمایري مقارن است با زمان اوجگشنيبرعکس زمان اعالم پت.  شودینمظاهر

 ی آغاز شده بود و به برگزاری و متنوعرده گستنيخارج از کشور کمپ صورت گرفت که دریطيشرا درشنياعالم پت

 کي جادي ای برای توانست نقطه آغازی نمشنيت پنيبنا بر ا.  رو آورده بودزي نی قابل توجهی مبارزاتیونهايآکس

   .د از اعتراض رو آورده بوی تر و به مراتب مؤثرتری در خارج از کشور به اشکال عالنيخود کمپ.  باشدنيکمپ

 ی طومارمطالباتکي شني پتنيا.  دوره پاسخ دهدني ای مبارزاتیازهاي وجه قادر نخواهد بود به نچي به هشنيپت -٣

 قانون را به آنان اعالم ني از نبرد بر زمی و دور تازه اردي قرار بگی اسالمیبل مقامات جمهور که در مقاستين

 تشکل ها و یاز تمام" متن خود آن حي که به نص صرت امضا کنندگان اسني بی نامه اعتراضماني پکي شنيپت. کند

و به فراخور امکانات خود و وان خود  تیکه با تمام" خواهد یم" ی المللني و بی و حقوق بشر داخلی کارگرینهادها

 و شرط آنان به دي قی بی آزادی و درخواست برازاني عزني ایري ممکن، ضمن محکوم کردن دستگقيطرهراز

 آنان و اصرار بر مطالبات اعالم شده در ی و خانواده هازاني عزني و متناسب با توان خود از ااگون گونی هاتيحما

 در داخل کشور ني که در مقابل سازمان دهندگان کمپی سؤالنيبنابر ا".  رگران بپردازند کانيقطعنامه اول ماه مه ا

 ٢٣ از شي از جانب بني و اعالم متحدانه کمپمه نفر در اول ماه ١۵٠ یري دستگقتاي حقاي است که آني شود ایطرح م

 ی کافی المللني بتي حما به حرکت درآوردنی مبارزه در خارج از کشور برای و آغاز عملیجمع و تشکل کارگر

 و ابعاد مبارزه در تهاي نادرست از ظرفیابي ارزکي آن الزم باشد؟ به نظر من تنها ی امضا براینبود که جمع آور

 ی کارگری و ابعاد واکنش متحدانه تشکلهاهايريابعاد دستگ.  منجر شودی ایري گجهي نتني به چنتواندي میلحظه کنون

 گري دی مبارزه در سطحني دهند که ایحال اوج خارج از کشور تماما نشان مض درداخل کشور و ابعاد اعترادر

.  گام بزرگ، به عقب استکي هم آن گام، کي شنيپت. افتي ارتقا خواهد زي نی تریآغاز شده است و به سطوح عال

 از مبارزه مربوط ی ترني گذارد که به سطح بمراتب پائی رو مشي پني از قدرت کمپیابي ارزی را برایاري معشنيپت

 یاباني خیونهاي در آکسست،ي نیتي حمای شدگان امروز در تعداد امضاهاري دستگی آزادنيشاخص قدرت کمپ. است

 امروز ني شود همی حاکم بر درون کشور نمیسي پلطي شرالي را به دلی کارخانه ایونهايآکساگر.  استیو کارخانه ا

 ی میحال درشنيپت. شد به راه انداخت و به راه انداخته انديج از کشور را مخار دریاباني خیونهايبه راه انداخت، آکس

 ی مشخص گروههای به عنوان اقدامو متفاوت ی در مبارزات به کار گرفته شود که با متنیتوانست به عنوان مکمل

 و ی المللنيح ب در سط- منتقد یاسي و سی هنریتهايبه طور مثال شخص - گروهها اي و تهاي از احزاب، شخصینيمع

  . آنها را مد نظر داشته باشدتي را خطاب قرار داده و حمای منتقد در سطح کشوری و هنری ادبیتهاي شخصی حتاي

 که یامر.  منجر شده استی الحال به مخدوش کردن سطوح مختلف مبارزه جاری لحظه حاضر فني تا همشنيپت -۴

 قرار گرفت بود، في شرخواهاني و در مقابل همه آزادی و عالقمندان به جنبش کارگرنيدر مقابل همه فعال

 در ني و آغاز قدرتمند کمپبود ی اسالمی جمهورعي عقب راندن تعرض وسی اشکال مؤثر مبارزه برایسازمانده

 ني اقتاي حقگري دی از سوني کمپی جمع و تشکل در اعالم رسم٢٣ و اقدام متحدانه کسويخارج از کشور از 

 شنيپت.  موج سرکوب را قدرتمندانه عقب براندني اني مؤثر و سنگی بار مقاومتني کرد که ای مجادي را ایدواريام

 ی همان شکلقاي دقشني پتکيتاکت.  دادلي تقلینترنتي ای نامه اماني و آن را به پگرفته دهي مقاومت را نادني همه اکبارهي



 تهي نمونه آن هم در کمني خود را نشان داده اند و آخريی بکرات آزموده شده و ناکارآري اخی که در سالهاديرا برگز

 داني جز انتقال میزي چنترنتي در اضا امی به جمع آوری اقدام مبارزاتليتبد. دفاع از کارگران هفت تپه مشاهده شد

.  باشدنترنتي در ايیاي مدرومندي حضور نتوانستيمسأله نم. ستي ننترنتي ای مجازني به زمی واقعنيمبارزه از زم

 ی در طینترنتي و وبالگ اتي صدها ساديدهها و شا.  شده بودني تأمی به اندازه کافشني حضور هنگام اعالم پتنيا

 چي هنهي زمني در اشني پتنيبنابر ا.  پردازندی مبارزه پرداخته بودند و هنوز هم مني مدت کوتاه به انعکاس انيهم

 اقدام حاصل ني امروز از اني تا همی منفاري بسري تأثني اما ا. از خود بر جا نگذاشت و نخواهد گذاشتی مثبتريتأث

 امضا کنندگان هي اولستي به لینگاه.  داده استلي امضا تقلکي را تا حد گذاشتن ی مؤثر و عملتيشده است که حما

 کسب  بهني کمپاني به عنوان حامکي سمبلی جلوه داده شده و اسامزي ناچی عملتي که چگونه حمادهدي نشان مشنيپت

 تيسا"و "  مردمی صداتيسا "لي از قبيی امضاهاهي اولی آن اسامانيدر م.  پردازندی خود می برایاسياعتبار س

 از مبارزات تي را در حماتي فعالني که تا به امروز کمترخورديبه چشم م"  زنی آواتيسا"و "  روند نویخبر

 خود را هم به انعکاس اخبار تي قسمت سانيکتر کوچی امروز هم هنوز بخشا حتنيکارگران نشان داده اند و هم

 از یتي حمای رسمهيع دهها اطالشني است که در لحظه اعالم پتی در حالنيا.  دهندی اختصاص نمنيمبارزات کمپ

 دست زده ونهاي آکسی به برگزاراي زي نی مختلفی مختلف صادر شده بود و تشکلها و جمعهایجانب مجامع و تشکلها

. رديگي مدهي را ندنهاي اما همه اشنيمنطق حاکم بر پت.  را اعالم کرده بودنديیونهاي آکسني چنیر برگزاايبودند و 

 در خارج از ني کمپني به فعالراني در ای کارگری تشکلهای از جانب برخده ارسال شليمي که در استي نیتصادف

.  شودی به گذاشتن امضاء آنان گره زده م مؤأکداني کنندگان از کمپتي در شمار حماني فعالنيکشور قرار گرفتن نام ا

به )  داده باشيدطالعچنانچه ا(نام شما . ني کمپني شما از اتيبا تشکر ازحما: " استني تشکلها چنني عبارت انيع

 منطق به نيا.  داده استلي را به گذاشتن امضا تقلتي منطق اوال حمانيا".  اضافه شده استني کمپني ااني حامستيل

 را به مخاطب نيبرعکس، احساس کاذب تسک.  شودی مؤثر منجر نمی مخاطب در دست زدن به اقدامهزي انگتيتقو

گروه " که ی شود در حالی اعالم مني کمپیرسما حام"  مردمیصدا "طق منني بر اساس اايثان.  کندیخود القا م

 ني کمپکيزمان دادن به  سای را برای اضطراریتنرنتي جلسه انيکه اول" ني در برلی با جنبش کارگریهمبستگ

 شي به نمای جدی آغاز کارزاری که در آن جلسه عزم متحد خود را برای نفر٢٢٠مؤثر فراخوانده بود و همه 

 ارسال ني سازمان دهندگان کمپی خود را برای قلمداد خواهند شد که امضاء رسمني کمپی حامی به شرطتند،گذاش

 و ري مدت اخني که در هميی هاتهي شود و کمی اعالم مني کمپیرسما حام" روند نو" منطق نيبر اساس ا. کنند

.  ندارنديی جاني کمپاني حامستي در ل، شده اندلي شدگان تشکري دستگی آزادی مبارزه برای سازماندهیمشخصا برا

، " استکهلم- شدگان اول ماه مه ري دستگی آزادی تالش براتهيکم " ري مدت کوتاه اخنيدر هم: یادآوري یبرا

 شدگان اول ماه مه در ري دفاع از دستگتهيکم"، " استکهلم-راني شدگان اول ماه مه   اري از دستگتي حمایوراش"

 ی آزادی مبارزه برافهي شده اند که مشخصا وظلي تشکسي با نام مشابه در پاری اتهيمو سرانجام ک" فرانکفورت

 اعالم نهي زمني رسما در ازي نی احزاب چپ متعددنهايعالوه بر همه ا.  شدگان را در مقابل خود قرار داده اندريدستگ

" راني ای کارگرستيکمونحزب "، "راني استيحزب کمون" احزاب به طور مشخص ني اانيموضع کرده اند و از م

 اي اقدام نموده اند و ی اعتراضیونهاي آکسی رأسا به برگزاراي" ستي حکمت-راني ای کارگرستيو حزب کمون



 و ستي نی مبارزه واقعني قادر به انعکاس اشنيمنطق حاکم بر پت.  را اعالم کرده انديینهاوي آکسني چنیبرگزار

  .ی مبارزاتهي کاهش و نه ارتقاء روحی است برایگام نيا.  نشاندی آن می را به جای صورتيحما

 اني در م در روند تحوالتی نادرست به دخالتگری به روششني پتکي که سازماندهندگان تاکتنيو سرانجام ا -۵

 خارج و داخل انيبحث رابطه م.  در خارج از کشور رو آورده اندی چپ و عالقمندان به جنبش کارگرنيفعال

 خواهد زي چه در داخل و چه در خارج از کشور بوده است و کماکان نیاسي سني فعالنيهمواره از مباحثات داغ ب

به قضاوت " کنترل از راه دور "هي مرضوهيبود که به ش خارج از کشور نيتا به امروز اساس انتقادات به فعال. بود

 کيبا تاکت.  خواستندی را مفي از کنار گود لنگ کردن حری نشسته اند و به قولی میدرباره تحوالت جنبش کارگر

 مبارزان داخل کشورند که ني بار انيا.  در مقابل ما قرار گرفته استگري ديی بار از سوني ماجرا اني اشنيپت

 آنان تي فعالطهي به دخالت در روند مبارزه در خارج از کشور پرداخته اند که در حی ناخواسته در سطحايخواسته 

 جمع و تشکل ٢٣ از جانب ني از اعالم متحدانه کمپی ناشیاسي و سی اعتبار معنونيسازمان دهندگان کمپ. ستين

 ی درست حکم میابي ارزکي. رده اند در مبارزه خارج کشور مخدوش کيی داخل کشور را با دخالت اجرایکارگر

 جمع ی نشستند و به جای در حال شکل خارج از کشور میهاي صف بندصي سازمان دهندگان به تشخنيکرد که ا

 زدند که مبارزه ی دست میشاتي همه آن گرایاسي ستي به تقوقع و بمودهي سنجیاسي سیهايري امضا با موضعگیآور

 چندان دي نکته از داخل کشور نبانيدرک ا.  از کشور را آغاز کرده اند در خارجی عمليی همگرای برای جدیا

 و اقدامات مبارزه ی اسالمی جمهوری در مقابل سفارتخانه هاانهي تظاهرات مبارزه جوکي یدشوار باشد که برگزار

 چند هزار ی مبارزات جنبش مؤثرتر واقع خواهد شد تا چند صد  حتتي به مراتب در تقون،ي فراتر از ای اانهيجو

 ی از دست زدن به اقداماتتواني داد و مصي تشختوانياما م.  توان رسما اعالم کردی را از داخل کشور نمنيا. امضاء

 داخل ی کارگری مبارزه مشترک تشکلهامني به وامروز .  کنندی را القا میزي چني کرد که خالف چنیخوددار

 یاصل.  محسوس در حال وقوع استيی جابجاکيز کشور  چپ خارج اني فعالاني در مر،يکشور در چند ماه اخ

 و ی مبارزاتهي سو و در گسترش روحکي چپ از ني فعالني بيی همگراتي را در تقويی جابجاني ای محورهانيتر

 سازمانده ی  تشکلهایاسي و سیاعتبار معنو. دي دتواني مگري دی از سویمبارزات آوردن به اقدامات مؤثر یرو

 ني چنهيشرط اول.  روند مثبت مؤثر واقع شودني در شکل دادن به ای تواند به نحو محسوسیور م در داخل کشنيکمپ

 که در مورد رهمانطو.  در خارج از کشور استی جاری در روندهای از دخالت عملی اما خودداری ایرگذاريتأث

 خارج یدن صف مبارزات که در شفاف شراي است، زی روندني بر خالف چنشني پتکيتاکت.  استني چنزيعکس آن ن

 در زي نقش را نني کمتری دهد که حتی طلبکار از جنبش قرار متي را در موقعی کند، کسانی مجادياز کشور اخالل ا

 گذاشته اند، هي خود مای جنبش از خود و زندگشبردي پی تمام برات را که با صداقی نکرده اند و کسانفاي آن اشبرديپ

  .چه در داخل و چه در خارج.  متمرکز کرديی تالشهاني بر چنديبانورافکنها را . بردي مهيبه سا

 شني نادرست پتکيتاکتدر نظردي شدگان اول ماه مه به تجدري دستگی آزادی براني سازمانده کمپی که رفقاني به اديام

  .دست زنند

  قي شفبهمن

  ٢٠٠٩مه  ٢١  - ١٣٨٨ بهشتيارد ٣١


