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دانتقا نقد و انتقاد کي راموني پیحاتيتوض  
 

١٣٨٨خرداد  ٤  شنبهدو                                                            قيبهمن شف                                          
             

در " ايران فعال کارگری در-کاوه اردالن "رفيقی به نام جانب از" اين تاکتيک درست نيست"عنوان نوشته من تحت 

و " افق روشن" که در سايتهای "ستي اول ماه مه نی برگزارتهي کمکي امضا تاکتیجمع آور"ای تحت عنوان  نوشته

آن نوشته من در. گرفته استانتقاد قرارمتقابال مورد  درج شده است،"  ايجاد تشکلهای کارگریکميته پيگيری"

دم که اين تاکتيک آوری امضا از طريق پتيشن را نادرست ارزيابی کرده و اظهار اميدواری کرده بو  تاکتيک جمع

گرفتن از اين تاکتيک و تکذيب انتساب کاوه اردالن متقابال در نوشته خود ضمن فاصله . قرار بگيردمورد تجديد نظر

گرچه با انتشار .  تاکتيک به کميته برگزاری از من خواست که با دقت بيشتری بيانيه های کميته برگزاری را بخوانم

عوض شده است، با اين حال   اصل موضوع بحث٨٨ کارگری مراسم روز جهانی برگزارتهيکم  ارديبهشت٣١بيانيه 

  .کنند ی نکاتی است که توضيحاتی را الزم مینوشته کاوه اردالن حاو

 به کميته برگزاری  از جانب منای را در انتساب آن تاکتيک  نخست اين که کاوه اردالن به طور تلويحی بی دقتی

 مراسم ی برگزارتهي کمی رسمیها هيبه دقت دوباره به اطالع"دهد و از من ميخواهد که   مراسم اول ماه مه نسبت می

دهد که آن پتيشن فقط در سايت سنديکای واحد درج شده  اردالن سپس توضيح می. مراجعه کنم" هراناول ماه مه ت

 یزادآ ی برایدعوت به اقدامات عمل"بود و کميته برگزاری هيچ روش خاصی را پيشنهاد نکرده و به طور کلی 

ام  دهد که چگونه متوجه نشده میعالوه بر اين اردالن اين سؤال را در مقابل من قرار ".  شدگان کرده استريدستگ

 با کي پراتزي و نظر و نلي به لحاظ تحلی نسبت جدچي ه... کشاندن مطالبات کارگراناباني دعوت به خکيتاکت"که 

  ندارد؟"  امضایور به صرفا جمع آدنيدر غلت

ه کميته اين درست است ک.  توضيح اردالن درباره اطالعيه کميته برگزاری توضيحی درست اما ناکافی است

 کمپين به طور  يکاما اطالعيه اعالم. بودبرگزاری در اطالعيه اعالم کمپين هيچ روش خاصی را پيشنهاد نکرده 

کميته برگزاری ميتوانست بعد از آن اطالعيه اوليه به نتايجی .  جای توصيه روش معينی نيز نيستمعمول اصوًال

اگر رفيق ما کاوه اردالن . نتايج هم ميتوانست اعالم پتيشن باشددرباره شيوه پيشبرد مبارزه رسيده باشد و يکی از آن 

شد که زمان اعالم کمپين و زمان اعالم پتيشن در نوشته من يکی قلمداد   نيز در نوشته من دقت ميکرد متوجه می

تنها شن  پتي فرم امضاء کهکاوه اردالن درست ميگويد که . پتيشن چند روز پس از اعالم کمپين اعالم شد. نشده است

آوری امضا برای  گذارد اين است که جمع   چيزی که اردالن اما مسکوت می.در سايت سنديکای واحد درج شده بود

داد تامنحوه درج اسامی اشخاص و تشکلها در . ل از اعالم پتيشن در سايت سنديکای واحد آغاز شده بودبتهيه ليست ق

ست ي اين ل.يافت گر اين بود که همان ليست بايد گسترش می به خوبی نشان،ليست تشکلهای فراخوان دهنده کمپين

تکميلی که شامل اسامی اضافه شده در امتداد اسامی تشکلهای داخل نيز بود، نه تنها در سايت سنديکای واحد، بلکه 

ان نکته مهم تر اين که پيش از زم )١(. کميته پيگيری نيز درج شده بودجمله سايت ازهای ديگر و همچنين در سايت



 ايميلی به فعالين سياسی مدافع جنبش کارگری در خارج از کشور قرار گرفتن فرم پتيشن بر سايت سنديکای واحد،

اين ايميل نه از . کرد  منوط به ارسال امضايشان میرا ارسال گرديد که قرار دادن نام آنان در زمره حمايت کنندگان 

تنها تفاوت سايت سنديکای واحد با  اين بنا بر.ل شده بودجانب سنديکای واحد بلکه با آدرس ايميل کمپين ارسا

تيشن را همراه اين بود که سايت سنديکای واحد رسما تقاضای امضاء پی ديگری که ليست را درج کردند درسايتها

شود تاکتيکی را به   نمی. درج کرد که اين نشان دهنده جديت مسئولين سايت سنديکای واحد استبا فرم مربوطه نيز

. اند ای از جانب من نبوده اما بی دقتی. همه اينها ميتوانند سوء تفاهماتی کوچک باشند. پيش برد و آن را اعالم نکرد

 بحثهايی ، از جانب محافل معينی از خود برگزار کنندگان،به ويژه اين که از همان اولين روزهای بعد از دستگيری

 صريح يا پوشيده، تز ماجراجويانه بودن آکسيون اول ماه مه  چه در جلسات به طور شفاهی و چه بطور کتبی،،هم

بنا بر اين عدم  .اند  هيچکدام از طراحان اين مباحث نيز به سنديکای واحد تعلق نداشته. پارک الله را به ميان کشيدند

يکی به آوری امضا به هيچ وجه به معنای آن نيست که نشود از  نسبت تاکتيک به خيابان کشيدن مطالبات با جمع

امضا کنندگان پس از دستگيری اهرات مانع آن نشد که بخشهايی ازهمانطور که امضاء فراخوان تظ. ديگری درغلتيد

  .  نپردازند"ماجراجويی"ها به طرح بحث 

انتقاد من در آن نوشته بر يک تاکتيک بود و نه به کسانی که با گذاشتن امضاء به حمايت از کارگران دوم اين که 

ابراز . شود و نبايد در يک قالب تنگ محدود کرد روشن است که يک جنبش اجتماعی را نمی. ده پرداختنددستگير ش

ساده حمايت اعتراض يک جنبش اجتماعی به طور طبيعی اشکال بسيار متنوعی به خود خواهد گرفت که از اعالم 

روشن است و نيازی به يادآوری آن اين بسيار. گيرد  میبرسطوح فعالتری از اعتراض را درتا شود و از میآغ

در انتقاد من . يک جنبش اجتماعی نيستما اين اصل عمومی ناقض مباحثه برسر روشهای تاکتيکی حاکم برا. نيست

اين بنا بر. کمپين پرداخته بود و نه به اصل تنوع حرکاتآن نوشته نيز دقيقا به بحث برسر روش تاکتيکی حاکم بر

 کارگران و ني کدام از اهر"نی بر اين که کميته برگزاری روش خاصی را پيشنهاد نکرده و توضيح کاوه اردالن مب

 خود و صد ی و توازن قواشي فراخوان چه در داخل چه در خارج کشور متناسب با آراني مخاطب ایها  تشکلاي

جلوه  در واقع "دام خواهد زد، دست به اق راه سودمند استني در ای که چه ابزارني خود از ایالبته بسته به طرز تلق

ام که به زعم من تاکتيک کميته  من انتقادی به يک تاکتيک وارد کرده.  يک کمبود به عنوان يک فضيلت استدادن

دهد که آن تاکتيک ربطی به کميته برگزاری ندارد و از اين   برگزاری بود، کاوه اردالن در مقابل اطمينان خاطر می

اردالن . کند که کميته برگزاری اصوال تاکتيکی برای کمپين ندارد به جانب اعالم میهم فراتر رفته و بسيار حق 

تأکيد بر تنوع روشهای مبارزاتی شرکت . متوجه نيست که به اين ترتيب به بدترين دفاع از کمپين دست زده است

. امات مشترک نيستبه هيچ وجه نافی ضرورت مباحثه برای توافق بر سر دست زدن به اقدکنندگان در يک کمپين 

کمپين مشترک در . مسأله هر کمپينی فقط اين نيست که هر کس به هر شکلی که خود ميخواهد کارش را جلو ببرد

برند، بر سر  عين حال به اين معنا است که همه تشکيل دهندگان کمپين عالوه بر اقداماتی که به طور مجزا پيش می

اگر چنين . ين اقدامات مشترک همان تاکتيک مسلط بر کمپين استرسند و ا اقدامات مشترکی نيز به توافق می

 يا همان طبيعی است کهنگيرند، کار قراربا توافق جمعی دردستورگذاشته نشوند واقدامات مشترکی به بحث 



الحال جاری و رايج هستند و يا جنبش در فقدان پاسخ عملی   مبارزه مسلط خواهند شد که روشهای فی بر یروشهاي

  .  روکش خواهد کردف

کند که انتقاد من به تاکتيک پتيشن با انتظار معينی در زمينه اتخاذ تاکتيکی متفاوت نيز همراه   توجه نمی اردالن

 که تاکتيک کميته برگزاری يا کميته بود سؤال و انتظاری که من در آن انتقاد تالش به طرح آن کرده ام اين .است

در  چيست؟   آغاز شده استسطوح مختلفیخارج و داخل کشور در الحال در  فیای که   کمپين برای تقويت مبارزه

تقليل داد و از ديگران خواست که اگر " از هر کس به اندازه توانش"پاسخ به اين سؤاالت نميتوان يک کمپين را به 

دهد که در ميان  ن می ارديبهشت کميته برگزاری اتفاقا دقيقا نشا٣١انتشار اطالعيه . چيزی در چنته دارند رو کنند

  . مسئولين کمپين چنين درکی حاکم نيست

فرا رفتن از يک کمپين سمبليک و تبديل شدن به يک  به سمت  کمپين حقيقتًا، ارديبهشت٣١به نظر من با اطالعيه 

تفاوت سطوح و اشکال مبارزه در داخل و خارج از کشور  اما به درستی اطالعيه تلويحًا.  گام برداشتکمپين واقعی

شناسد، در مورد داخل کشور رهنمود مشخص دفاع از دستگير شدگان در مقابل دادگاهها را در  را به رسميت می

المللی از موضعی کامال دقيق به تأييد عمومی اين  گذارد و در مورد خارج از کشور و حمايتهای بين  دستور کار می

پردازد و به اين وسيله اعتبار سياسی و اخالقی مبارزات داخل کشور را به عنوان پشتوانه در خدمت   میتالشها 

 دقيق تر خواهند شد و جنبش با پيشرفت خود همه اينها با پيشرفت جنبش يقينًا. دهد  مبارزان خارج از کشور قرار می

 ارديبهشت همين ظرفيت را به ٣١اطالعيه .  برداشتن گامهای بزرگتری را در دستور کار خود خواهد گذاشتقطعًا

کميته . در مورد داخل کشور نيمی از مسأله حل است. ظرفيتی که برای تحقق آن بايد کار کرد. گذارد نمايش می

برگزاری بدون ترديد به عنوان شايسته ترين مرجع پيشبرد کمپين وظيفه خود را انجام خواهد داد، همانطور که در 

ای که برای ما در خارج از  مباحثه. جنبش راه خود را از دل سخت ترين شرايط باز کرده استسالهای اخير نيز 

اين بحثی است که . کشور طرح است اين است که چگونه ميتوان به انجام همان وظايف در خارج از کشور پرداخت

  .از کشور بايد بدان بپردازيمما در خارج 

  بهمن شفيق

  ٢۴-٠۵-٢٠٠٩  -١٣٨٨ خرداد ۴
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   مطلب کاوه اردالن:١ ضميمه

 ستي اول ماه مه نی برگزارتهي کمکي امضا تاکتیجمع آور

  )قي بهمن شفی نوشته راموني پیمالحظه ا( 

مندرج در ) ٢٠٠٩ مه ٢١ (٨٨ بهشتي ارد٣١ خي در تارقي بهمن شفی نوشته" ستي درست نکي تاکتنيا"  تحت عنوان يی  نوشتهدر 
 امضا اشاره شده است و سپس ی جمع آوری اول ماه مه برای برگزارتهي کمکي به تاکت- آن مطلب سندهي به زعم نو- افق روشن، تيسا
 . پرداخته شده استکي تاکتني ای و بررسلي اتخاذ شده، به تحلی برگزارتهي کمی از سوکيت تاکني فرض که اشي پنير اساس اب

 آن مطلب را به سندهي نوزنند، ی مبارزات قلم مشبردي پی برای که به هدف نقد تحرکات جنبش کارگری دوستانی  تشکر از همهضمن
 نه در تهي کمني از طرف ایزي چنيهرگز چن.کنم ی مراسم اول ماه مه تهران دعوت می برگزارتهيم کی رسمیها هيدقت دوباره به اطالع

 کشاندن مطالبات کارگران توسط اباني دعوت به خکي تاکتاي که آنيکما ا.  و نه در متن فراخوان خواسته نشده استی رسمیها هياطالع
 و لي به لحاظ تحلی نسبت جدچي هتواند ی در انتظار است مشهي که هميیها  و دشت با وجود سرکوباباني تجمع در بی به جاتهي کمنيا

  امضا داشته باشد؟یور به صرفا جمع آدني با در غلتکي پراتزينظر و ن
 اقدام تنها در ني کرده است، باز گردند مشاهده خواهند کرد که اهي را تعبشني پتني که ایتي محترم آن مطلب دوباره به سای سندهي نواگر
 تهي کمکي تاکتانگري واحد بوده است و لزوما بی کاي البد انتخاب دوستان سندنيا. واحد انجام گرفته استیکاي سندی رسمتيسا



اما هرگونه که هست .  واحد نبوده باشدیکاي گرفته شده توسط سندشي تنها روش پی حتکي تاکتني ممکن است اچهاگر . ستي نیبرگزار
 و جهان و راني خاص، در متن فراخوان از کارگران ای روششنهادي اما بدون پی برگزارتهيکم. نان استو هر چند تا، انتخاب و روش آ

 . شدگان کرده استري دستگی ازادی برای ،دعوت به اقدامات عملی برگزارتهيل نام کمي ذیاز جمله کارگران متشکل شده در نهاد ها
 خود و ی و توازن قواشياخوان چه در داخل چه در خارج کشور متناسب با آرا فرني مخاطب ایها  تشکلاي کارگران و ني کدام از اهر

 فراخوان ني مخاطب ازيشما ن. راه سودمند است ، دست به اقدام خواهد زدني در ای که چه ابزارني خود از ایصد البته بسته به طرز تلق
 . زددي خواهاي ديا  زدهی و محتمال به روش خودتان دست به اقدامديهست
 چند روز پس از ستيبا ی قاعدتا مافتاد، ی شکل اتفاق نمني شدن آن، بدی و طوالنها یري چنانچه دستگی برگزارتهي که کممي نکنراموشف

 شدگان ريهاست که با تمام توان خود به دفاع از دستگ  کارگران و تشکلی فهي وظني ایاکنون به درست.  داد ی مانيمراسم به کار خود پا
 اي آن گزارشات و اخبار و ی  دهندهلي تشکیها  نظر گروهندي با توجه به برآتواند ی حاال فقط مژهيبه و. ستي تشکل نتهي کمنيا. بپردازند

 هستند، تهي کمني نام الي که ذيیها  هر کدام از تشکلعتايطب. آن است را ارائه دهدی که دستور کاری ، در حدطي خود را از شراليتحل
 بود ی اعضا می  مورد توافق همهیاگر اقدام واحد.  کنندی خود را ساماندهدگاهي از دی شدگان اقدام مقتضريستگد دفاع از یمختارند برا
 که ديا  دعوت شدهزيشما ن. را انجام دهدی اقداماي حرکت ی سازماندهتواند ی صورت هر کس خود، مني اري در غشد، یحتما اعالم م
 متن فراخوان آمده است گزارش اقدام انيطور که در پا  هماندي بودلي و اگر مادي کنی عملا ردي خود داری  که در چنتهیاقدامات اساس
 . ی باشد ماندگار در مبارزات کارگری قرار داده شود و سندزي نگراني تا در دسترس ددي ارسال کنتهيخود را به کم

 که اقدام یاگر چه کسان. ستي امضا نی فراخوان،جمع آور از اعالمی برگزاری تهي کنم که قصد کمحي نکته الزم دانستم تصرني تذکر ابا
 خود را از ی معنوتيشان، دست کم حما  تشکل متبوعاي حق را دارند که با ارسال نام خود و ني اننديب ی را در توان خود نمیگري دیعمل
 .ندي نمام اعالني کمپنيا
 خود را یها  نداشته است و تنها نوشتهی وبالگ رسماي ،تارنما و خيار تني مراسم اول ماه مه تا ای برگزارتهي قابل ذکر است که کمزين

 و نظر ی رسمدگاهي داني بشود ی منتشر می برگزارتهي کمی رسمی که با امضايی تنها و تنها نوشته. ارسال کرده استليمي اقياز طر
  ....  استتهي کمني شکل دهندگان ایجمع

 
  کارگری طبقه ی جهانی باد همبستگروزيپ

راني در ای فعال کارگر-کاوه اردالن   
٢٠٠٩  مه٢٢ -٨٨خرداد   

  
   ارديبهشت کميته برگزار کننده مراسم روز جهانی کارگر٣١اطالعيه : ٢ضميمه 

  
 ! و جهانراني خواه ایکارگران، مردم آزاد

 مستقل ی داده شده است، پس از فراخوان تشکل هاحي توض٨٨ مراسم اول ماه مه سال ی برگزارتهي کمنيشي پی هاهي که در اطالعنآنچنا
 نفر ١۵٠ از شي در محل مراسم در پارک الله تهران پس از سرکوب مراسم ببهشت،ي ارد١١ در روز جمعه ران،ي ایجنبش کارگر

 از کارگران یبه عالوه تعداد.  برندی تن از آنان در زندان به سر م۴٠ه اند اما کماکان در حدود  شداد ازآنان آزیتعداد.  شدندريدستگ
 . شدندري خود دستگی روز در محل تعاونني در همکي فلزکار مکانیعضو تعاون

 و حقوق ی کارگریها نهادها و تشکل قي از طرتي شدگان ، صدها حماري دستگني ای آزادی براني و اعالم کمپتهي کمني فراخوان ایط
 : کهمي خواهی افراد و نهادها می ها، از تمامتي حماني بر اديما ضمن تاک. ديجهان اعالم گرد خواه از سراسری آزادی و انسان هایبشر
دادگاه  خانواده ها هر روزه در برابر نيا. مي خود را در کنار آنان قرار دهشي از پشي بان،ي زندانی از خانواده هاتيضمن حما: الف

 . خود هستندزاني عزی معلم جمع شده و خواهان آزاداباني خی ابتدا،یعتي شرابانيانقالب واقع در خ
 .ندي تالش نمارشدگاني دستگی آزادی که مصرا برامي خواهی می وحقوق بشری کارگریاز کارگران، نهادها و تشکل ها: ب
  
  ٨٨ کارگری مراسم روز جهانی برگزارتهيکم
  
  واحد تهران و حومه شرکتیکاي سند-
  هفت تپهشکري نیکاي سند-
 راني آزاد کارگران اهي اتحاد-
  ساختمانناتي کارگران نقاش و تزئیکاي سنديی بازگشائتي ه-
  :ی کارگرني تشکل ها و فعالی همکاری شورا-
 ی آزاد کارگری تشکل هاجادي ایريگي پتهي کم-
 ی کارگریتشکل ها جادي کمک به ای برای هماهنگتهي کم-
 ی کارگرني از فعالی جمع-
  زنانی شورا-
  کانون مدافعان حقوق کارگر-

 ٨٨ بهشتي ارد٣١
            


