
  

      

        
  

  انتخابات اول اسفند و تدارک تقلب گسترده
  

   de.roozbeh@freenet.t        تقی روزبه  
  مناره و چاه 

دزدانی که !. ازقديم گفته اند که اول چاه را بکن و بعد مناره را بدزد
عمل کرده اند هم " ندانهخردم"ناشيگری کرده و برخالف اين گفته 

واره با مشکل پنهان ساختن مناره مواجه گرديده ومناره بدست 
کارچرخانان دستگاه واليت که بازی . رسوای خاص وعام شده اند

انتخاباتيشان با تمسخر مردم و با خطرتحريم گسترده آنان مواجه شده 
است، وهرروز که می گذرد تحت فشارافکارعمومی حتی ليست تأييد 

  ، حاال با الحيت شدگانشان نيزبا کناره جوئی کانديدها آب می رودص
  2 بقيه در صفحه                                                   

  
  اعالميه جمعی از نمايندگان سابق تشکلهای کارگری

  3  ص            در حمايت از کارگران ايران
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  در خارج از کشوراخبار آکسيونها ، سمينارها و فعاليتها 
  9    در صفحه                                   

      
  ی بيست فوريه وضرورت برپاي    
  

   !      يک کارزار وسيع در خارج 
  

شکست. کشور ما  تحوالت سياسی پرشتابی را تجربه ميکند
قطعی پروژه رويايی استحاله جمهوری اسالمی ، اگر چه ما 
نيروهای چپ ، راديکال و اپوزيسيون سرنگون طلب را در 
موقعيت سياسی بهتری قرار داده است ، اما پيروزی در اين 

ط و مشروط به ميدان آمدن توده ها و جدال حساس ، منو
بطريق اولی ، فعالتر شدن ما و ساير نيروهای مبارز و 

  .آزاديخواه  ميباشد 
مجلس هفتم " انتخابات " در اين ميان برگزاری بالماسکه 

فرصت )  فوربه 20برابر با جمعه ( در روز اول اسفند 
ره خوبيست تا در برابر انظار جهانيان و بشريت متمدن ، چه

عميقا ارتجاعی و قرون وسطايی رژيم را افشا کنيم ، 
ازمبارزات حق طلبانه مردم کشورمان حمايت نمائيم و مانع 
از تحقق بند و بست سردمداران رژيم با محافل امپرياليستی 

  .برای برون جستن از انزوای بين المللی شويم 
اينکه در روز انتخابات ، مردم کشورمان در داخل ايران 

ه عمل خواهند نمود و اعتراض خويش را بصورت چگون
با بيرون نيامدن از خانه و خلوت کردن ( مسالمت آميز 

ا بالعکس به به نمايش خواهند گذاشت و ي) خيابانها 
 تا علنا نمايش مضحک رژيم را نقش آمد خيابانها خواهند 

را ما هنوز نميدانيم و بستگی به امکانات و ! بر آب کنند ؟
 مبارزين و توده های داخل کشور دارد ، اما در توانائيهای

خارج از ايران ، يک جيز مسلم است و آن اينکه تاکتيک ما 
بايد . نميتواند ، نشستن در خانه و رصد کردن اخبار باشد 

هر جا که ميتوانيم و به هر _ از کران تا کران اين کره خاکی 
ا به  فوريه ر20بميدان آمده و روز _ ميزان که ميتوانيم 

روز جهانی اعتراض به انتخابات فرمايشی جمهوری 
اسالمی و تداوم استبداد مذهبی در ايران تبديل کنيم و بار 
ديگر در مقياس بين المللی ، توجه افکارعمومی را به 

  .خواستهای حق طلبانه مردم کشورمان معطوف داريم 
 خارج از نيروهای چپ و دمکرات  مبارزين ولذا از کليه

در همکاری با خواهيم که در اين فرصت ناچيز ، ميکشور
 همه توش و توان خود را بکار گيرند تا سلسله يکديگر،

  .را سازمان دهند آکسيونهايی 
برپايی آکسيون و راهپيمايی در برابر سفارتخانه ها و مراکز 
کنسولی رژيم ، برگزاری تحصن يا ميتينگ در برابر پارلمان 

ازماندهی کنفرانس کشورهای مورد اقامت خود ، س
مطبوعاتی و روشنگرانه در مورد واقعيات جامعه ايران ، 
برگزاری همايش های افشاگرانه و بحث آزاد در داخل سالن
و غيره اشکال متنوع  کارزار سراسری ما ميتوانند 

در شعارها و قطعنامه ها نيز بايد ضمن . محسوب شوند 
 ، روی افشای انتخابات فرمايشی و ضد دمکراتيک رژيم

آزادی  بی قيد : مطالبات ترقيخواهانه مردم کشورمان نظير 
و شرط انديشه ، بيان و تشکل ، دمکراسی ، جدايی دين از 
دولت ، عدالت اجتماعی ، برابری زن و مرد ، برابری اقوام 
و مليتها ،انتخابات آزاد ، و باالخره ضرورت سرنگونی 

الب خود تماميت جمهوری اسالمی از طريق جنبش و انق
  .مردم ايران ، تاکيد ورزيم 

سازماندهی ، اعتراض و 
   طبقه کارگرخودفعاليتی

  تاملی بر تجربه آسيای شرقی   
   گرين فيلدجرالد: نوشته        

  محسنی.  ح  – آزادی .ه   :برگردان 
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  دنباله از صفحه يک

  .....انتخابات اول اسفند و تدارک تقلب     
  

مشکل پنهان ساختن مناره  و رسوائی جهانی ناشی ازبه 
مراسم راه . نمايش درآمدن ابعاد انزوای خود مواجه شده اند

امی تالش ها و بهره گيری بهمن با توجه به تم22پيمائی 
ازهمه ترفندها و امکانات تبليغی، برای هرچه باشکوه 
تربرگزارکردن آن نشان داد که قدرت بسيج رژيم در پايتخت 

رقم فوق و نيز . هزارنفر ببيشتر نيست300 تا 200بيش از
آمارگيری های نمونه نشان می دهد که درشهرتهران و کمابيش 

 حاکم می تواند در بهترين در شهرهای بزرگ ديگر، جناح
 يعنی درحد همان انتخابات شوراهای اسالمی شهر -حالت

آراء شهروندان متمايل به خود و  %  4 تا3 برروی   -وروستا
بديهی است . کال حضور ده درصدی در انتخابات اميدوارباشد

که به نمايش درآمدن چنين رقم نازل و رسواکننده ای آن هم در 
ر و جهان يک رسوائی حکومت برباد ده زير نگاه مردم کشو

برگزاری چنين نمايشی در دنيای امروز جز انتحار .  است
سودای قبضه کامل قدرت و . سياسی معنای ديگری ندارد

پيروزی صد درصد ازطريق محروم ساختن رقيب خود 
ازامکان مشارکت، آن هم  درشرايطی که مردم درهرحال 

 انتخاب کرده اند، برای تحريم را به عنوان گزينه اصلی خود
جمهوری اسالمی براستی يک خودکشی سياسی محسوب شده  

رسوائی برگزاری . وبه مثابه سرکشيدن جام زهرديگری است
مسابقه تک نفره و بدون تماشاچی  چنان است که 
مستورماندنش، رژيم را دچاروسوسه جلوتررفتن در باتالق 

ب گسترده و تقل: کرده است" رسوائی پس از رسوائی ديگر"
بهمين دليل خامنه ای در سخنرانی روزجمعه . ننگين انتخاباتی

از شرکت باشکوه و کوبنده مردم در انتخابات سخن راند و 
اقدامات و تالش . درواقع فرمان تقلب انتخاباتی را صادرکرد

های شورای نگهبان برای کنترل صندوق های رأی، چندين 
آراء مجدد توسط برابر کردن ناظران، درخواست شمارش 

گماشته گان خود و اصرار برشمارش دستی، افشاگری  و 
ابراز نگرانی شماری از نمايندگان و عناصر اجرائی وزارت 
کشور، تدارک وسيع جابجائی جمعيت ازنقاط ديگر به 
شهرهای حساسی چون تهران، چاپ شناسنامه های جعلی، 

ت و بهره گيری از سياست توزيع کوپن به موازات انتخابا
مشروط کردن آن به ارائه شناسنامه مهر خورده  باهدف 

جملگی نشانه های روشنی ...کشاندن مردم به پای صندوق ها و
  .از قصد جناح حاکم به تقلب انتخاباتی است

 نيزجناح حاکم 76بياد داريم که درانتخابات دوم خرداد 
در پی تدارک يک تقلب انتخاباتی گسترده بود که البته بدليل 

اف در باال و افشاگری رفسنجانی که در آن موقع شک
اما امروزه نه . درگيرجدال سختی با رقبای خود بود، ناکام ماند

فقط او درکنار جناح ديگر قرارگرفته واز تقلب انتخاباتی دفاع 
می کند، بلکه خاتمی و کروبی هم که با به چالش طلبيده شدن 

ا ليسيده و نظام محبوب شان قبض روح شده اند، تف خود ر
حاضرشده اند نعش کش خود شده و به عنوان تمکين به حکم 

خاتمی . حکومتی فرامين رهبری را موبه مو به اجراء بگذارند
همان گونه که خود گفته است پرونده قتل های زنجيره ای را 
در کمد خود دارد ولی بخاطر منافع نطام از علنی کردنش 

نيز برهمان پايه " خاباتانت"بی گمان درمورد . احتراز می کند
عمل کرده و اسرار تقلب انتخاباتی را بخاطرآبروی نظام در 

که -وزيراطالعات او. کمد خويش پنهان خواهد ساخت
 -فرزندش حاضرنشد در رسوائی نمايش انتخاباتی شرکت کند

برخالف تمامی شواهد و قرائن موجود ادعا کرده است که 
 حکايت از شرکت آمارسنجی ها وگزارش های مأموران وی

و اين درحالی است که حتی ! گسترده و خوب مردم دارد
آمارگيری وزارت کشورمبين شرکت ده درصدی درانتخابات 

  .  است
 مردمی از دوسال قبل -گفتنی است که جنبش دانشجويی

با مشاهده نقش اصالح طلبان در حاکميت، نقشی که آنان را 
 پيشروی عمال بصورت سپرحفاظ و جاده صاف کن برای

جناح تماميت گرا در آورده بود، خواهان استعفای خاتمی وکليه 
ازآن هنگام به بعد، آنان . اصالح طلبان از دستگاه قدرت گرديد

با فراست اين درخواست خود را بصورت يکی از شعارهای 
خواست . محوری اعتراضات هم چنان برافراشته نگهداشته اند

شوراهای اسالمی شهر و مزبور در تحريم گسترده انتخابات 
روستا ازسوی اکثريت قاطع شهروندان پژواکی سراسری 

اما ديديم که درواکنش به آن گوش اصالح طلبان بهمان . يافت
اندازه سنگين ترشد و درجهتی خالف آن مصم به شرکت فعال 
در انتخابات گرديدند که البته سرانجام جناح حاکم مانع از 

  .  غيرارزشی، گرديدحضور آنان يعنی بخش باصطالح
ازاين رو بنظر می رسد با شرکت دستگاه اجرائی در 
برگزاری نمايش انتخابات وتمکين ناگزير به ننگ تقلب، بايد 
 .آن ها و تماميت خواهان يک جا از قدرت به پايئن کشيده شوند

مسابقه تک نفره و مزيد برآن، تقلب انتخاباتی درزير چشمان 
دن آن ها ونيزنگاه سنگين تيزبين مردم وگوش بزنگ بو

- جهانی، جزفرورفتن بيشتردر باتالق رسوائی و بازی با آتش
آتش خشمی که زمانی خمينی، روحانيون را از بازی با آن و 

.  معنای ديگری ندارد-برافروختن آن برحذرداشته بود
برگزاری انتخاباتی اين چنين نمايشی هيچ نيست مگر نوشيدن 

حاکم که ازسوی مردم وادار به جام زهری تازه توسط نظام 
ازاين زاويه اگراندکی نگاهمان را از . نوشيدنش شده است

جلوی چشم به افق متمايل کنيم، می توان مراسم انتخابات 
نمايشی را جرئی از تدارک مراسم تدفين نظام واپسگرای حاکم 

چنين بنظر می رسد که  جمهوری اسالمی قرار . به شمار آورد
پاری توسط مردم، خود نيز تاوان است قبل از خاکس

  .حضورواپسگرايانه اش را بپردازد
            
  14.02.04- 25.11.82  
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 اطالعيه جمعى از نمايندگان سابق تشكالت آارگرى 
 
 
 

در حمايت از آارگران ايران 
خودرو و محكوم آردن 
 آشتار آارگران شهر بابك

  
 

در پى تداوم سياست خصوصى سازى و جلب نظر 
گذارى در ايران  ان جهانى جهت سرمايهدار سرمايه

آه باعث فالآت هر چه بيشتر و بيكار سازى ميليونى 
داران ايران پروژه  آارگران گرديده است، سرمايه

خصوصى سازى آارخانجات و صنايع آشور و اخراج 
 .برند  مى  را با سرعت هرچه بيشتر به پيش آارگران

د جهت  خاتون آبا  آارگران ذوب مس در پى اعتراض
جلوگيرى از اخراج و حفظ شغل خود، حاميان سرمايه 
آنها را به گلوله بستند آه تعداد چهار نفر آشته و 

 . نفر زخمى شدند40 از  بيش
همچنين اخيرأ مديريت آارخانه ماشين سازى ايران 

 آارگران جهت قطع نوبتكارى  خودرو به بهانه اعتراض
باعث آشته  از حد آار،  شبانه آه بر اثر فشار بيش

از ( لو، اميد اوالدى پيمان رضى)شدن دو نفر 
 نفر از 16 در محل آار گرديده است،  همكاران خويش

 . آارگران را اخراج نموده است
 نفر از آارگران داخل 400 از  در اين دو مورد بيش

آشور ضمن محكوم آردن آشتار آارگران، خواستار 
ارت محاآمه عمالن اين جنايت وجبران حقوقى خس

هاى اين جانباختگان و مجروحان  وارد شده به خانواده
و  بازگشت به آار آارگران اخراجى آارخانه ايران 

 .خورو شده اند
ما امضاء آنندگان اين نامه آه هر يك بخاطر 

هاى آارگرى مجبور به ترك آشور شده ايم،  فعاليت
 به حق آارگران نسبت  ضمن حمايت قاطع از اعتراض

 فجيح و سودجويى سيرى ناپذير به اين آشتار
داران، خواهان محاآمه مسببين اين آشتار  سرمايه

در يك دادگاه صالح و جبران حقوقى خسارت وارد 
شده به خانواده هاى جاباختگان و مجروحين،  
،  بازگرداندن فورى آارگران اخراج شده به آار خويش

لغو آارهاى قرار دادى و پيمانى، حق آار و حقوق 
 و حق ايجاد تشكالت مستقل آارگرى بدور از بيكارى

دارى و غير آارگرى، براى  ُاتوريته نهادهاى سرمايه
 .باشيم تمامى آارگران ايران مى

هاى آارگرى و حاميان آارگران  ما از تمامى اتحاديه
در سراسر جهان انتظار داريم ،ضمن حمايت از 

 خود را نسبت  خواست بحق آارگران ايران، اعتراض
هاى آنان اعالم آرده و  شتار آارگران و خواستهبه آ

خواهان بازگشت آارگران اخراجى آارخانه ماشين 
 . گردند سازى ايران خودرو به آار خويش

 
مرسده اخالقى ( * فعال آارگرى)يوسف آبخون 

مرتضى افشارى ( * عضو سنديكاى بافنده سوزنى)
( * عضو اتحاديه آارگران صنعت چاپ تهران و حومه)

نماينده شوراى واحد آمونياك )يد اديبى زاده جمش
عجم بهادرى نماينده آارگران و ( *پتروشيمى رازى

(       عضو هيات مديره شوراى آارآنان صنايع فوالد اهواز
نماينده شوراى متحده پااليشگاه تهران ) على پيچگاه 

 خراسانى  مهوش( * در شوراى آارآنان صنعت نفت
يداله ( * ب استاراليتعضو شوراى آارخانه جورا)

نماينده آارگران و نماينده شوراى )خسروشاهى 
( * پااليشگاه تهران در شوراى آارآنان صنعت نفت

محمد خرم نماينده آارگران و نماينده شوراى 
( * پااليشگاه شيراز در شوراى آارآنان صنعت نفت

(  فعال آارگرى آارخانه شرآت مينو) على خدرى
ديه آارگران پروژه اى فصلى دبير اتحا)حسن رحيمى 

نماينده آارگران آارخانه )منصور سلطانى ( * سنندج
  عضو هيات مؤسس)آلبرت ُسهرابيان ( * ايندامين

) آيومرث شهنى   (  تهران اتحاديه آارگران آفاش
دبير سنديكاى آارگران انبار رى، خطوط لوله و 

عضو شوراى ) حورى صهبا ( * مخابرات وزارت نفت
فعال ) محمدصفوى ( * آارخانه اآتريك البرزآارآنان 

آارگرى شرآت پروژه اى پتروشيمى اصفهان و دبير 
عضور )يدى غزيزى ( * اتحاديه آارگران نان آانادا

عضو شوراى آارآنان )عليپور  عباس( اتحاديه صنعتگر
مظفر فالحى ( * آارخانه صنايع چوب ايران، تهران

حاديه فعال آارگرى آارخانه شاهو و عضو ات)
عضو هيات مديره ) فرامرز فيضى زاده ( * صنعتگر

 رانى  شوراى عالى آارآنان شرآت واحد اتوبوس
عضو اتحاديه ) توفيق فرجى ( * تهران و حومه

عضو شوراى آارآنان ابزار )رسول فقهازاد (  صنعتگر
سعيد آوهستانى عضو ( * دقيق پااليشگاه تهران

(  اى تهرانهيات مديره شوراى آارآنان آشتارگاهه
نماينده آارگران آجر ماشينى قرچك ) حميد نوشادى 

جالل مجيدى ( * ورامين، آارگر شرآت دخانيات
عضو هيات مديره شوراى سراسرى آارآنان صنايع )

 فعال آارگرى)حشمت محسنى ( و نوسازى گسترش
 

لطفأ براى محكوم آردن آشتار آارگران خاتون آباد و 
رو اسم خود را به حمايت از آارگران ايران خود

 .آدرسهاى زير ارسال داريد
 
 

   mokhalefaneekhraj@yahoo.co.in 
ca.mokhalefanekoshtar@yahoo 
 
 

در صورت عدم دسترسى به اينترنت، با يكى از 
   : بگيريد شماره تلفنهاى زير تماس

  
 محمد     001604_7637372

 
  اشكان     0044_ 7941328058 
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  !شود فراموش بم نگذاريم  
  )سوم قسمت (            

  
 بداريم،زندگانی گرام را بم گان رفته دست از ياد
  !دريابيم را بم

   amir_l@hotmail.com     یلنگرود یاميرجواهر
  
   را رکوش قند يسهک، برنج را مختصر نان شيخ بدزدد  
  سررا به عمامه دزدان فن کبرانيم بيرون هربمازش بيا  
  ی خرسندی هاد:ازی رباع  
  
ی يار انتظار وچشم بيقراريها وتاب تب در همچنانی شهر.است بم اينجا  
  !ياران بيدريقی ها
 شهربم تلفات تعداد «:داشت اعالم شهربمی شورا رئيسی اسماعيل عباس 
 سپسی و»است نفر هزار)۵٠(از بيش

  است داشته هزارنفرجمعيت)٨۵(شهربم«:ميگويد
 اند بوده نکهزارنفرسا٢۵ تا ٢٠نيز هزارنفرودراطراف)٢۵(وبروات
   ».است هزارنفربوده)١٣٠ (زلزله آسيب درمعرض منطقه ل کوجمعيت

 ژنو در ملل سازمان ازمقر يونيسفی سخنگو پرسوناز دارمينی طرف از  
 هزار١٢ هکاينو است شده منهدمی ل کبه روستا٢۵٠در هزارخانه١٨«:گفت
 بم نفردرشهر هزار٢۵ فقط نونکا هم .اند شده شته کبم زلزله براثرک ودک
ک راتر وياشهر شده شته کبقيه و اند ماندهی باق)شهر جمعيت چهارمک ي(
  ) شور کداخل مطبوعات (».اند ردهک

 بم شهروندان بای راديويی گفتگوها وی عين مشاهدات امروز همه بااين  
 ،نشانی بم جوان فعالين وخود مستقلی های رسانی ريا ستاد فعالين و

 چيزان،پابرهنهی ب ه کچرا.ميرود هزارنفردربم١٠٠یباال ازجمعيت
ی ،برا اند رانچشيده سردوگرمی غذا وعدهک ي رنگ مدتها هی کگان،آنان
 غيره و وروغن برنج لونيا،سهميه نسروکوی ماه تنی قوط چند دريافت

 عباس،بيرجند،شمال بندر:(از ازهرسو، نروا وپياده سوارهک ازدورونزدي
 در رمان کو بم منطقه طرف به شتابان) وبلوچستان سيستان تا وآذربايجان

ی بردرياي ه کميدهدی شور کدری انسان بزرگ فاجعه از نشان واين تندکحر
 دريغی ول .است سازخوابيده ،انسانی انسان ومنابع ثروت از

 بغايت و مردمش درحق فايتکفاسد،زورمدار،بيی ميتکودردازحا
 ونياز فقر بهی پاسخگوي جهت در نقشهی شوروبی کمل دزدوچپاولگراموال

   ...مردمی واقع
 به مردم نياز دربرابر ميرسيدند ديده آسيب مردم به اگرازروزاول  

ی اهدائی چادرها چادر،فقطوفقط
 چادروتجهيزات)۶٠٠(هزار،سوئيس)١۴٠٠٠(هزاروايتاليا)٢٠٠٠(اکآمري
 روز اخبار سايت(مرغوب هزارچادر)١۵ (ملل وسازمان يسفيونی اهداي
 به ميرساندند بهمردم_نار کبه ها شورکسايری هاکمک_) ٨٢ی د ٢۶

  !دوچادرميرسيد تاک يی بم مستمند و ديده آسيب هرخانواده
 امروز سايت ه کواست بوده گرفته باال آنچنانی دزد اوضاعی ول  

 مرز بدون انکوپزشک نماردای شورهای کهاکم کدوتريلرحامل «:نوشت
 محموله از نشان ،امابدون شدند پيدای مدت از بودند،پس شده گم ه کفرانسه

 احمر هالل يا »نرسيدی ايکآمريی ،داروها نيست مردم دستی چادرخارج.
 است رده کتوزيع چادر هزار٩۵بم، درمنطقه «:ميگويدی اسالمی جمهور

 حدود تنها و است رفته غارت به ناشناس افراد دست به آنها ازی بسيار هک
 رئيس مورد درهمين» است رسيده ديدگان حادثه دست به هزارچادر ٣٠
 هزارچادر۶۵ چگونه ه کنيست جوابگوی سک«:گفت احمرخراسان هالل
 خانم درمجلس شهربم نماينده»است؟ افتاده راه سياه بازار به فروشی برا

 و ارگرايرانايث مردمی هاک م کاالهاوک، چادرها«:ميگويدی ناروي

ی بخش نرسيدوامروزی واقع مستحقان دست به... ی خارجی شورهاک
ی ب براساس ... است رانداشته آنها بردن ازبين توان زلزله ه کازمردم
 رئيسه هيات عضو تابش »ميشوند شيدهی کوناخوش مرگ ام کبه های توجه
 درموردی گزارشهاي نونکتا«:گفت خبرنگاران بهی اسالمی شورا مجلس

ک ي ه کميشود گفته جمله از است شده دريافت اروان کچند شدن پديدنا
 شده گم تومان ميليون ١۵٠ ارزش بهی خارجی هاکمی کداروي محموله

 شرق روزنامه » !!نيست دست دری اطالع آن وهنوزازسرنوشت
ی اهدايی اند،چادرها شيده کباال را های خارجی هاکمکثرکا «:مينويسد
 وفروش خريد تومان ميليون) ١(کي قيمت به دامکوهر تهران در های خارج
  »!ميشود

ی والنگوها وپول برنج لنگه از های ودزد چپاول شدن امروزبرمال  
 تا هاگرفته برنجی گون در بم ديدگان آسيب با سرنوشت هم مردمی اهداي
 مدير ، زبانهاست سر بر بمی تاريخ ارگی اصل درب لنگهک ي شدن دزديده
ی دراصل زلزله اول روز همان«:رد کاعالن رمان کاستانی فرهنگ ميراث
 سرپرستی ب وزنان انکودی کدزد ازاين جدا»!شد برده بمی تاريخ ق"ارگ
 به دراصفهان پناه سری وپسرب دخترک ود کوانتک ي شدن وپيدا وآواره
 داغداری ها خانواده روست همين از .است افتاده راه مطبوعات درون
 لند ايگ يانی قا آ متحد ملل سازمان ل کدبير نمعاو با درديدار زده وزلزله
 هرچه و نيستی خبری اسالمی جمهور دولتی رسيدگ از«:ردند کمطرح
 ه کهستند اين خواهان داغداری ها خانواده.است دروغين تبليغات فقط هست
ی جمهور دولت ازی خارجی دولتها جانب ازی نقدی هاکم کليه کحساب
 هاپراز روزنامه) ٨٢ید١٧ چهارشنبه زامرو سايت (».بگيرند رای اسالم

 از آنها وانتقالی خارجی رسانيهاک مک .است بم زده غم مردم دردودل
ی شورهاکامدادی گروهها«بود افتضاح بم به وازآنجا رمان کبه مهرآباد
 هکنبود س کوهيچ ردند کمعطل آباد مهر فرودگاه در ساعت١٢ رای خارج
 بستهی ،شخص صبح دقيقهی وس پنج ساعت حدود.برساند آنها بهی آب ليوان
 رد کتعارفی خارج ميهمانان به وگريه بغض وبا رده کباز را پستهی بزرگ

 را نفرک ي جان بتوانند برسند،شايد زودتر ساعت نيم اينها:گفت گريه با و
ی د ١٧، شرق روزنامه(»...منتظرند ه کهاست ساعت االنی ول دهند نجات
  )١٠٩ ،شماره ٨٢
ی امدادی هاک م کومداوا،ناگهانک پزش ،بهی مدربرابرنيازعمو  

 خارج بم منطقه ازی وامدادخارجی قبل اطالع بدونی خارجکی وپزش
 اعتراضات برابر هستند،در مستقر دربم ه کوبسيج سپاه فرماندهان.شدند
ی جاسوسی برا آنها«:ميگويندی خارج امدادگران برگرداندن به نسبت مردم
 است ماندهی امنيت اسناد ،چه بمی ها ويرانه نميا در نيست معلوم»بودند آمده
 بيافتد؟قرارگاهی خارج گران امداد دست به ودارد داشته ترس رژيم هک

ی دزد و غارت بود،با يافته استقرار منطقه در ه کسپاه به متعلق ثاراهللا
 حجاب وی خارج امدادی گروهها و زنان چادروحجاب با هکنداشت،بلی ارک

ی زنان ه کبودی درحال واين ارداشت کبم دری خارجوی داخل خبرنگار زنان
ی ها اله کبودند،اغلب شده بم واردی خارجی امدادرسانی گروهها با هک

  !!نبود بيرون ها اله کزيراين ازی وموي داشتند برسری ايمن
 وبهداشت دارو،درمان وک پزش به نياز همه برابراين دری چيز چه  
 شور کبهی خارجی انسانی نيروها بازگرداندن به را نظام ارگزارانک،

 نظارت هيچی ب جهانی هاکم کوچپاول جزغارت ؟ واداشت هايشان
 دام کهيچ ميان دراين.تراشيد؟ی دليل ميتوان وشيخ شحنه برابر دری نترلکو
 سوار را سن مکو جوانی دخترهای سان کچه :گويندی نم فرماندهان اين از
ک شيخ فسادآميزی ها خانه به و بردهی دوب تابه رده کبارها ووانت اميونک
 ودرروز چگونه:نميگويند مردم به فرماندهان همين! بسپارد؟ی نفت انک

ی تريل با رای امداد هزارچادر ۶۵ ورشان کهميشه ودربرابرچشمان روشن
 دو تا نندکمي اميون کوسوار آورده در را بم ارگ عتيقه درب! ميربايند؟

  !! بفروشند؟ دولت به دوباره آن برابر چندين به ديگری فردا
ی ها توده ايران در زلزله ه کنيست بار اولين ه کميدانندک ني ما مردم  

 مردم .است راه دری ديگر توفان اينباری ول است ردهکتر محروم را محروم
 ....)دارد ادامه!! (شود فراموش نبايد بمی آر.شود فراموش بم گذارندی نم

 ٨٢ بهمن                       
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   اعتراضسازماندهی،     
   
   خودفعاليتی طبقه کارگرو
 
  

  ي آسيا شرقی تأملی درباره  تجربه
  
  

  جرالد گرین فيلد  :نويسنده
   محسني.ح   -  ی آزاد. ه:  برگردان از

  
 :توضيح

اکنون مدتی است که نهادهای کارگری رژیم اسالمی در بحران 
اند که مختصات این بحران را در یک نگاه  هویت عميقی فرو رفته

  :توان چنين برشمرد کلی می
بنا به اعتراف رهبران خانه کارگر، شوراهای اسالمی،  -1

ای جذب  نه تنها نيروی تازه... های اسالمی، بسيج کارگری انجمن
الغر . اند که بخش غالب نيروهای خود را از دست دادهکنند بل نمی

شدن نهادهای کارگری رژیم نشان دهنده آن است که خصلت 
دولتی و کامال بوروکراتيک آن آشکارا عریان گردیده و سيمای 
پليسی و سياه خانه کارگر در نزد توده ها و بخشی از حاکميت و 

 . نهادهای بين المللی افشاء شده است
ست دادن نيرو و پایه اجتماعی خانه کارگر و شوراهای  از د-  2

« ، » اتحادیه های کارگری«با سازماندهی .... اسالمی 
متناظر است، این ابتکار حزب مشارکت بحران » های صنفی انجمن

تر ساخته و به مثابه رقيب کشاکش بين  هویت خانه کارگر را عميق
ی اگرچه با جناح خاتم. نهادهای دو جناح را دامن زده است

نهادهای کارگری جناح رقيب مخالف است معهذا از ابتکار و تشکل 
. شدت هراسان است مستقل کارگری که زیر نگين او نباشد به

مخالفت جناح خاتمی با تشکل مستقل معلمان، سازماندهی 
هاي آشکاری هستند که این  های صنفی قالبی نمونه انجمن

 .دهند واقعيت را نشان می
 سازمان جهانی کار بر عليه خانه کارگر، توافق این نهاد با  فشار- 3  

وزارت کار، ناظر بر تغيير موادی از قانون کار ضربه کاری دیگری به 
تقالهای خانه کارگر و . هست و نيست خانه کارگر وارد کرده است

عمق ضربه به خانه کارگر را ) او.ال.اي(اعتراض عليه جناح رغيب و 
دهی اعتراضات و تهيه طومار، برجسته  انسازم. کند منعکس می

ای را  های مذبوحانه کردن مسئله عدالت در نزد خانه کارگر تالش
دهد که در خدمت بازسازی هویت خانه کارگر قرار دارند و  نشان می

موقعيت غریقی را به تصویر می کشند که آخرین تقال ها را از خود 
  .دهد نشان می

ادهای تابع آن تنها ویژگی لحظه  بحران هویت خانه کارگر و نه
دهد، بلکه این بحران با  کنونی از توازن قوای سياسی را نشان نمی

یابی  ترین و مساعدترین شرایط برای سازمان یکی از کالسيک
بنابه آمارهای متعدد در سال گذشته . کارگری توأم شده است

 حرکت کارگری در ایران رخ داده است، تردیدی نيست 300بيش از 
که این حرکات عموما خصلت تدافعی داشته و به شکل پراکنده و 

یابی  اما مگر تجربه سازمان. اند بدون ارتباط با یکدیگر صورت گرفته
سراسری کارگری در دیگر نقاط دنيا از دل چنين وضعيتی فرا 

اند؟ فراموش نباید کرد که این حرکات کارگری در شرایطی  نرویده
 اسالمی از بحران مشروعيت عميقی گيرد که کل رژیم صورت می
رود که کنترل خود را بر اوضاع سياسی از دست  برد و می رنج می
به عالوه این شرایط مساعد با فشار سازمان جهانی کار دارد . بدهد

در چنين شرایطی . رسد فرا می» لحظه طلوع« شود  و تکميل می
جنبش چپ و کمونيستی ایران وظایف بس خطير و 

ی به عهده دارد که اگر آن را درنيابد برای یک دور ساز سرنوشت
هم اکنون در ارزیابی از . طوالنی باید در پس معرکه بيتوته کند

وضعيت سياسی شاید اختالف چندانی بين نيروهای مخالف رژیم 
های عملی  اسالمی وجود نداشته باشد اما در ارائه راه کار و طرح

گردد سه موضع قابل  میدست کم تا آنجا که به جنبش کارگری بر
     .                                                                            تفکيک از یکدیگر هستند

خصلت » نگاه به باال«توان آن را  اول موضعی است که می: 1   
این موضع قبال اساس تأکيد خود را بر استفاده از قانون . بندی کرد

آرد  استوار  آار و مواد قانوني آه بر انجمن صنفي تاآيد مي
المللی  و از طریق  ساخت اين نگاه هم اآنون به فشار بين می

.  در ایران تشکل کارگری برپا کندخواهد سازمان جهانی کار می
فشار « نقطه ضعف این نگاه آن نيست که از مواد قانوني يا 

های  کند، بلکه این است که بر نيروی توده استفاده می» المللی بين
اگر دستاوردي (دستاوردهاي اين سياست . کند کارگران تکيه نمی

کند و بر تواند در هر توازن قوای دیگری در هم ش می) داشته باشد
المللی به  ترین توافق بين رژیم اسالمی و نهادهای بين اثر کوچک

  .                          باد هوا سپرده شود
ای را که پيشاروی  تازه» شر« دوم موضعی است که اساسا : 2

شود همين توافق سازمان جهانی کار  جنبش کارگری دارد باز می
 این دیدگاه سازمان جهانی کار بر مبنای. داند با رژیم اسالمی می

یک نهاد وابسته به کشورهای امپریاليستی است و از توافق آن با 
شود بلکه  رژیم  اسالمي، تشکل مستقل کارگری زاده نمی

تشکلي عقيم، سازشکار و در بهترین حالت تشکل بخش ممتاز 
       .                                             شود کارگران متولد می

ای کارگران  موضعی است که اساس تأکيد خود را بر نيروی توده: 3 
المللی چشم فرو نمی  استوار می سازد اما به شرایط مساعد بين

این نگاه در یک ترکيب معين از جوش و خروش کارگران با . بندد
یابی کارگران را در خود  المللی راه های مشخص سازمان فشار بين

دهد و هر راهی را که تا  پرنسيپ ارتقاء نمینفسه به سطح  و فی
یابی مستقل کارگران خدمت کند مورد  آنجا که به هدف سازمان

از منظر این نگاه اگر توافق سازمان . دهد بهره برداری قرار می
جهانی کار با رژیم اسالمی به خاموش شدن ابتکار و حرکات 

م شود اما مستقل کارگری منجر و منتهی شود بی تردید باید محکو
المللی یک رشته حرکات مستقل را دامن زند  و  اگر این فشار بين

باعث گسترش پایه کارگری گردد نه تنها پيشاپيش اين شرايط را 
توان از آن در جهت تقویت و  داند بلکه معتقد است می مردود نمی

. تحکيم جنبش مستقل کارگری به نحو احسن استفاده نماید
توان در تجربه جنبش آارگري  است را ميآاربست درخشان اين سي
بعد از بحران سياسي آه به برآناري . اندونزي مشاهده آرد

سوهارتو در اندونزي منجر گشت نهادهاي آارگري دولت با بحران 
المللي  اين بحران هويت با فشار نهادهاي بين. هويت روبرو شدند

ش آارگري توام بود آه به سهم خود شرايط مساعدي براي جنب
پيوند جنبش دانشجويي با . مستقل آارگري اندونزي فراهم ساخت

جنيش آارگري اين روند را به نحو شتابان به جلو سوق داد امري 
. آه هم اآنون در شرايط سياسي ايران نيز قابل مشاهده است

جنبش چپ ايران بايد بايد اين گام جنبش دانشجويي را مبارك 
ري و پيوند اصولي اين دو جنبش قلمداد آند و در باره شرايط همكا

تجربه چنبش آارگري اندونزي در اين رابطه . روشنگري نمايد
بينم آه  در اين تجربه مي. درسهاي فراواني براي آموختن دارد
اي موارد اصل رهايي آارگران  جنبش دانشجويي در عمل و در پاره

د بايد توسط آارگران تحقق يابد را با برخورد جانشين گرايانه خو
آنيم و مطالعه  ما از اطاله آالم اجتناب مي. نقض آرده است

هاي  مشخص اين تجربه را به آارگران پيشرو، دانشجويان و سازمان
    آنيم  مدافع طبقه آارگر توصيه مي

--- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
  

سياي شرقی در دهه جویی طبقه کارگر در آ تجدید حيات مبارزه
ای در مبارزه  گذشته الهام بخش تصوری رادیکال و اميدواری تازه

ای،  این تجدید حيات در اعتراض توده. داری بوده است عليه سرمایه
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 پر 1997-1998در تظاهرات کارگران در اوج بحران اقتصادی آسيا در 
تر به نظر آمد و با سيمای تشکل مستقل، در برابر  معنا و روشن

داری  های جهانی شدن سرمایه سرکوب مداوم دولتی، منطق طرح
کارگران دقيقا به خاطر سرکوب مداوم و . را به چالش کشيده است

تخریب اجتماعی که در اثر بحران اقتصادی به وجود آمد، در برپایی 
تری از خود  اعتراضات و اعتصابات، جسارت، فداکاری و تعهد بيش

تاریخی این حرکات آوچك که در خدمت با انباشت . اند نشان داده
خودرهانی طبقه کارگر است هر اعتصاب و اعتراضی ممکن است 

برای مثال دیوید مک نلی در یک مقاله . یک پيروزی به نظر برسد
:  نتيجه گرفته است1998چاپ شده در مانتلی ریویو در سپتامبر 

ل المللی تبدی آسيای شرقی دارد به کانون مبارزه طبقاتی بين«
در این مبارزه یک مدل جدید آسيايی، یک مدل مقاومت . شود می

داری پدیدار شده است،  مبارزه طبقاتی عليه جهانی شدن سرمایه
بينيم و باید با هم بستگی خود از آنها  ما از این مبارزه آموزش می

خواهيم به طور  اگر ما می.                                 »حمایت نمایيم
این مبارزه آموزش ببينيم، الزم است که با نگاه هوشيارانه جدی از 

تری، طبيعت جدید تشکل مستقل کارگری و  و با دقت بيش
این ارزیابی البته نباید . ها را مورد بررسی قرار دهيم سياست آن

مبتنی بر یک مدل از پيش تعيين شده برای مبارزه واقعی طبقه 
پافشاری . رگر استوار باشدیابی طبقه کا کارگر یا چگونگی سازمان

تر به این امر کمک  بر انطباق با یک مدل به اصطالح درست، بيش
کند که یک تشکيالت قبل از این که الهام بخش و آفریننده  می

قصد من در این . مبارزه رادیکال باشد به نابود کننده آن تبدیل شود
 و مقاله مختصر نادیده گرفتن اهميت و اعتبار تشکيالت کارگری

خواهم با تأمل بر چند تناقض، در  ها نيست، بلکه می استراتژی آن
یک درک انتقادی از این تناقضات عمده . این مقاله سهمی ادا کنم

حائز اهميت بسيار است اگر ما آن را مورد توجه قرار دهيم که 
های کارگری نه توسط کارگران، بلکه برای  بسياری از این تشکل

فعاليت سازمان یافته در آسيای شرقی . ها درست شده است آن
به مدت طوالنی تحت سلطه اتحادیه و تشکيالت کارگری بود که 

وجود آورده و از فعاليت حقيقی طبقه کارگر  دولت آن را کنترل و به
گرایی مستقل سنگربندی  عروج آشکار اتحادیه. کرد جلوگيری می

 با وجود .های تحت کنترل دولت بود در مقابل نهادها و اتحادیه
های کنترل شده دولتی با این چالش کارگران، آن ها  ضدیت اتحادیه

مخصوصا ( المللی  به نحو مطلوبی از حمایت سياسی نهادهای بين
های ملی کارگری  احزاب سوسيال دموکرات و مرکز اتحادیه) آمریکا

در اثر و نتيجه بحران اقتصادی آسيا . سایر کشورها استفاده کردند
» دموکراتيزه شدن« . اساسا رو به افزایش نهاداین حمایت 

های رسمی  های اتحادیه ها تسهيل گشت، پایه بوروکراسی اتحادیه
لرزان و از حالت اتحادیه اقتدارگرای دولتی به اتحادیه در خدمت 

تر  در معنای وسيع. اشتغال یا قراردادهای اجتماعی متحول گشت
یک زبان سازش کارانه المللی  جریان اصلی رایج در همبستگی بين

گرایی، پيمان اجتماعی،  سه جانبه. دوجانبه را در بر می گيرد
حکومت قانون زمينه یک استراتژی را براي به زنجير کشيدن مبارزه 

کند که بر سرکوب کارگران از درون تالش  طبقه کارگر فراهم می
برای مثال در اندونزی قبل از استعفای سوهارتو در بيست . ورزد می
های آزاد  المللی اتحادیه  کنفدراسيون بين1998 یک ماه مه و
)ICFTA (های کارگری و احزاب سوسيال  و برخی از مراکز اتحادیه

های کارگری سراسری اندونزی  دموکرات در ماورای بحار از اتحادیه
  .               تحت کنترل دولت حمایت مالی و سياسی به عمل آوردند

ی کنترل شده دولتی با این چالش، معهذا  هبا وجود ضدیت اتحادی
( المللی  کارگران به نحو مطلوبی از حمایت سياسی نهادهای بين

های ملی  ، احزاب سوسيال دمکرات و مرکز اتحادیه)مخصوصا آمریکا
کنفدراسيون جهانی . اند کارگری و سایر کشورها استفاده کرده

ری برای رهایی های آزاد کارگری به طور پيوسته و سراس اتحادیه
و ) رهبر اتحادیه کارگری(رهبران اتحادیه کارگری، مختار پاک پهان 

که در ) مرکز اندونزی برای مبارزه کارگری( دیتا ساری رهبر رادیکال 
های کارگری  برخی از اتحادیه. کرد بردند، مبارزه می زندان بسر می

ها  نآ. اندونزی موضع خود را پس از استعفا سوهارتو روشن کردند

های بزرگ مالی کنفدراسيون  با استقبال از مشروط کردن کمک
های آزاد کارگری به رژیم نظاميان نه در ساختارها و  اتحادیه

ای  تا اندازه. سياست ها اما در رابطه با رژیم دچار تحول گشتند
خواست یک واحد ملی از  دليل این امر این بود که کنفدراسيون می

صالح شده بوجود آورند تا بتوانند با رژیم  اSPIاتحادیه ها حول  
طنز آینده این است که این . اتوریتر سياسی و نظامی چالش کند

ای کارگری  خارج از اتحادیه  المللی با رشد جنبش توده مانور بين
  . کارگری اندونزی و در سطح کارخانه همزمان گشت

عضویت، پایه اتحادیه کارگری اندونزی با خودداری از پرداخت  حق 
کارگران با این کار سيستم سرکوب و . رهبران رسمی را طرد کردند

رغم چالش کارگران از  علی. سازماندهی از باال را به چالش طلبيدند
پائين اما به خاطر حمایت های سياسی و مالی نهادهای ماورای 

های خارجی با دخالت نظامی  حمایت.بحار حرکات از باال تثبيت شد
های کارگری و سرکوب آزادی اجتماعات در مسایل مداوم در دعوا

اعتصابات توأم گشت و بوروکراسی اتحادیه را قادر ساخت که قدرت 
. خود را با وارد کردن وسایل کنترل موثرتر بر اعضای پایه تثبيت کند

های کنترل شده دولتی در اندونزی و  این سلطه مستمر اتحادیه
انتقادی از  تفاده غيرسایر کشورهای آسيای شرقی در مورد اس

ای شدن به عنوان ميزان رشد و قدرت نسبی  درجه اتحادیه
اگر کارگران مجبور . انگيزد تشکيالت طبقه کارگر سئواالتی را بر می

ای که دولت بوجود آورده بپيوندند و از ایجاد  بودند به اتحادیه
آمد آيا درجه باالی  خودسازماندهی واقعی جلوگيری به عمل می

اتحادیه و عضویت در آن مورد  في نفسه قابل دفاع کميت 
جا شدن سازماندهی و خود  است؟آنچه که واقعا رخ داد جابه

این جابجا شدن نه تنها شامل سرکوب . فعاليتی طبقه کارگر بود
خودسازماندهی واقعی کارگران می شود بلکه زبان سياست و 

ا و هدف معن. کرد سازماندهی کارگری را هم از دست آن سلب می
و مبارزه برای اتحادیه ممکن است بر درک کارگران و انتظارات آنها 

هایی که توسط دولت شکل  مدتها بعد از مبارزه عليه اتحادیه
به طور مثال در اندونزی . اند اثرات خود را بر جای بگذارد گرفته
 بود و SPIها همکاری با مدیریت جزء وظایف اوليه اتحادیه  مدت

به طور فردی نه به طور (انه کمک به کارگران نقش پدرساالر
کاناليزه کردن دعواهای کارگر به مسير قانونی و به اداره ) جمعی

های کار و وابستگی به کمک مقامات هنوز درک غالب  کار و دادگاه
در حالی که این . در بين کارگران از اتحادیه و اتحادیه مستقل بود

ر اعتصابات اعتراضی و شدید های مستقل و جدید کارگری د اتحادیه
و اعتراضات خيابانی درگير بودند به ميزان وسيعی تحت رهبری و 

های  ها و هزینه وابسته به کمک) سابق(کنترل فعالين دانشجویی 
این وابستگی . ها بودند) NGO(سازمان غيردولتی طبقه متوسط 

مضمون اتحادیه را بيشتر به عنوان حامل کمک و صدقه تا 
های  به عالوه سياست این اتحادیه. کرد ی تقویت میسازمانده

اش تابعيت آگاهی و تجربه کارگران  مستقل کارگری غالبا مشخصه
از نخبگان متخصص و عقالنيت تکنوکراتيک بود و جابجایی خود 

به عالوه . فعاليتی کارگران از درون خود تشکيالت شان صورت گرفت
در مبارزات تعرضی در این در حين مبارزه برای دموکراسی و درگيری 

های مستقل انتخابات دموکراتيک مستقيم رهبری وجود  اتحادیه
ای و  اکثر رهبران و نمایندگان اتحادیه. نداشت و هنوز هم ندارد

 ادغام شد FPI که بعدا درPBI و SBSIهای کارگری مثل سازمان
وسيله کميته  ها انتخاب نشده بود بلکه به مستقيما به وسيله پایه

جرائی تعيين شده بودند که این کميته خود انتخابی نيست بلکه از ا
این . شود ای بين نخبگان تعيين می طریق بحث و گفتگوي در بسته

اي بازتاب ميراث تاریخی این نهادهاست چون به عنوان  تا اندازه
کردند و سازماندهی بر  نهادهای غير قانونی زیرزمينی عمل می

 و شکل می گرفت و نمایندگان و ای مخفی تعيين اساس شبکه
های شخصی و اعتماد رفيقانه تعيين  اتوریته ها از طریق تماس

تحت این شرایط گشایش الزم برای انتخاب دموکراتيک و . شد می
 سال که این اتحادیه 2به عالوه بيش از . مستقيم وجود نداشت

های  قانونی شد و رهبران آن آزاد گشتند ساختار رهبری و پروسه
تعيين فعالين دانشجویی . چنان ادامه داشت گيری بسته هم صميمت
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های اتحاد تا  ها و شعبه ها به عنوان رهبران شاخهNGOو اعضای 
عليرغم زبان رادیکال و اعتراضات تند  ( SBSIزمان مختار پاك پهان در 

.  به رهبری دیتاساری ادامه پيدا کردFNPBIو همين طور در ) آن
ها در حال گذار هستند و  ث کرد که این سازمانتوان اینگونه بح می

به . برای انتخاب مستقيم رهبران دموکراتيک به زمان احتياج دارند
ها مدعی هستند که به طور  هر حال رهبران این سازمان

اند و بنابراین نياز به تعبير و بحث درباره  دموکراتيک انتخاب شده
وجه به این روند به با ت. شود چنين تحولی به رسميت شناخته نمی

وسيله  های کنترل شده به رسد که مسير حرکت از اتحادیه نظر می
چه  تر از آن تر راهی طوالنی های مستقل و رادیکال دولت به اتحادیه

این مساله این سئوال مهم را برمی . تعهد می شود وجود دارد
انگيزد که رابطه بين کنش و عمل اعتراضی کارگران و چشم انداز 

) یا سرکوب آشکار(خصوص در فقدان  ی خودرهائی کارگران بهبرا
های اعتراضی و اهداف خود  درگيری مستقيم کارگران در فعاليت

آدام است؟ واقعيت این است که اکثر اعتصابات که این حرکات 
به عنوان بخشی از چيزی که بعضی ( دهد  اعتراضی را شکل می

آن توسط رهبران سازماندهی ) کنند که انقالب است ادعا می
شود و فعاليت مستقيم کارگران در رهبری و  دانشجویی هدايت می

به عالوه راهی که اعتراض و اعتصاب . سازماندهی محدود است
شود غالبا با بازتوليد سلسله مراتب اتوریتر و  سازماندهی می
های خارج از طبقه کارگر  ای از کاردانی های ویژه کنترل و نفوذ شيوه

ای  بنابراین سيستم توده. گرایانه رهبری توام است بهبه شکل نخ
کارگران در اعتراضات و اعتصابات تعرضی به این گرایش دارد که 

های سياسی برای دموکراسی و اصالح دموکراتيک جامعه  خواست
را به طور کل با هم پيوند بدهد بدون این که روند دموکراتيک در 

به عنوان . تی بکندکنش جمعی یا در خود سازماندهی پيشرف
 در زولو که متعلق PTنمونه مبارزات کارخانه نساجی تيفون تکس 

 روزه 5 به یک اعتصاب 1998به هنگ کنگ است در پایان ژوئن 
 کارگر را 7000 کارگر که باعث توقف توليدی شد که 1700وسيله  به

های اعتصاب در افزایش دستمزد و  خواست. تحت تاثير قرار داد
آهنگ تورم، پرداخت برای اضافه کار و شرایط بهتر کار متناسب با 

 را به SPSIدر سازماندهی اعتصاب کارگران مستقيما مقامات . بود
مبارزات . چالش طلبيدند و نمایندگی او را برای منافع خود رد کردند

با بستن کارخانه از طرف مدیریت و اخراج چند صد کارگر تشدید 
د کارگر از زولو به جاکارتا سفر  اگوست بيش از هشتص24در . شد

کردند و یک سلسله تظاهرات در مقابل اداره کار طی چند روز برپا 
وقتی که کارگران خواستند اعتراض خود را به نمایندگی . داشتند

ILOآه اين زد و . ها را سد کرد  تسليم کنند ارتش و پليس جلوی آن
های  در ماه.  کارگر منجر شد20خوردهای قهرآميز به زخمی شدن 

 کارگر به جاکارتا آمدند و در موارد مختلف به اعتراض 200بعدی 
دست   این مبارزات به1999به هر حال در آغاز سال . ادامه دادند 

 کارگر اخراجی به 800وکال و دادگاه کار افتاد سرانجام هيچيک از 
اعتصاب آشکارا اهميت زیادی . کار باز نگشتند و بازخرید نيز نشدند

ت از لحاظ طول مبارزه و گسترش آن از کارخانه در زولو به  داش
معهذا تعداد زیادی از ناظرین برای آن . اعتراض خيابانی در جاکارتا
 مجله انترناسيونال 1998در سبتامبر . اند اهميت بيش از این قائل

اعتصاب تيفون تکس « کند که  سوسياليسم کلر فرمون نقل می
گری بعد از قيام ماه مه که منجر به ای از موج بسيج کار نمونه

این » نامد سرنگونی سوهارتو شد و آن را انقالب اندونزی می
تظاهرات به طور وسيع یک جنبش دانشجویی بود به قول خود 

 ماه مه طول کشيد کارگران نسبتا 21طی اعتراضات که تا « فرمون 
پایانی اما نمونه اعتصاب تيفون تکس در واقع  نفطه . غيرفعال بودند

» انقالب« بر این غير فعال بودن و نشانه انسجام پایه کارگری این 
 کارگر را در تيفون تکس ذکر 7000گرچه فرمون شرکت . است
کند نکته کمتر تعداد کارگر بلکه بيشتر کيفيت تحول اعتصاب  می

 ژوئيه 4 ژوئن در 30 کارگر نساجی در زولو از 7000قریب « است 
های دیگر دست به اعتصاب زدند،   خواستبرای دستمزد بيشتر و

های دستجمعی تهدید کرد  بعد از آنکه مدیریت آنها را به اخراج
کارگران یک کميته مستقل کارگری برای رفورم ایجاد کردند که در 

کميته . های دیگر خواست ملی شدن را پيش گذاشت کنار خواست
الواسطه های ب چنين اعالم کرد که کارگران نباید به خواست هم

اقتصادی محدود شوند و رهبران دانشجویی را به سخنرانی دعوت 
های افزایش دستمزد به ملی شدن ظاهرا  گذار از خواست. »کردند

. بود ) KRKB(در پيوند با تشکيل  کميته طبقه کارگر برای اصالح 
 با دعوت کردن رهبران دانشجویی مبارزه را BKRKگفته می شود که

 نه به وسيله کارگران تيفون تکس بلکه KRKBسياسی کرد ولی 
بوسيله فعالين دانشجویی سازمان یافت و دعوت رهبران 
دانشجویی برای سخنرانی برای کارگران کمتر یک حرکت سياسی 

 و فعالين دانشجویی KRKBاز طرف کارگران مبارز و بيشتر عملکرد 
 BKRKاگرچه تعدادی از کارگران مبارز در فعاليت.  شد محسوب مي

های بعدی رهبری همچنان در دست فعالين  فعال بودند در ماه
دانشجویی آه آن را بوجود آورده بودند باقی ماند و آنان بودند که 
مبارزه را به جاکارتا کشانده و در واقع خط انتظامات و اعتصاب را 
تضعيف کردند و به مدیریت اجازه دادند که تمام کارگران را به سر 

به عالوه فرصت برای اتحادیه . توليد را از سر گيرندکار برگردانند و 
SPSI فراهم شد که عليه کارگران باقی مانده تبليغ کند و 

 KRKBوقتی کارگران به جاکارتا رفتند کميته. عضوگيری جدید بنماید
به رهبری دانشجویان نتوانست غذا و تدارکات فراهم نماید و بيشتر 

کارگران در . اوطلبانه اتکا کردهای خيریه محلی و د بر روی سازمان
ها و روی زمين و کف اتاق ادارات بنياد کمک قانونی  راه پله
در حالی که . خوابيدند و کامال بدون غذاي کافی و آب بودند مي

کردند که غذا پيدا کنند یا بسته های کمکی  صدها کارگر تالش می
درهای  های خيریه دریافت کنند، رهبران دانشجویی پشت از سازمان

کارگران . کردند بسته راجع به استراتژی و طرح تظاهرات صحبت می
ها  شدند در واقع آن فقط لحظاتی قبل از اقدام از طرح با خبر می

مساله رفتن به آن مکان .  بروندILOکردند به طرف دفتر تالش می
مساله این جا . مورد بحث قرار نگرفته بود و توضيح داده نشده بود

ریزی شده و یا اینکه  این عمل به طور ضعيفی طرحاین نيست که 
های جمعی  در مقابله با اخراج. در عمل با شکست مواجه شده بود

و سرکوب نظامی شجاعت و اعتقاد ابراز شده در این اعتراضات 
ها  آنها در خيابان. اهميت زیادی برای کارگران و دانشجویان داشت

دادند این بيان  سر میکردند و شعارهای شجاعانه  راهپيمائی می
شد و این امر در وسایل ارتباط  قدرت دستجمعی آنها محسوب می

اما در پشت این تصویر چيزی متفاوتی . شد جمعی نيز منعکس می
پنهان بود که سرخوردگی و عدم اعتماد در ميان کارگران را نشان 

آارگران وقتی که به .  داد که روز به روز در حال گسترش بود مي
های بيشتر از طرف  گشتند و برای راهنمایی خيریه بر میدفتر 

کشيدند قدرت دستجمعی شان به سرعت از  دانشجویان انتظار می
این یک مبارزه مهم و تعرضی بود اما سئوالی که . رفت بين می
ماند این است که این حرکات چه ربطی به انقالب دارد؟  باقی می

انقالب و ضد انقالب، « وان ای که تحت عن آدم در خطوط اوليه مقاله
انفجار انقالب در اندونزی « خواند که  می» هایی از اندونزي درس

حاال » گذارد های اساسی را پيشارو می تعدادی از سئوال
ترین سئوال این است که این حرکات انقالب بودند یا نه؟ در  انتقادی

ن کند که جوهر مارکسيسم ای همان مقاله  توني کليف یادآوری می
حاال ما » رهایی طبقه کارگر عمل خود طبقه کارگر است«است که 

این ادعا را با اعتراضات و اعتصابات تيفون تکس مقایسه کنيم 
تناقض بين خود فعاليتی طبقه کارگر و شکل سازماندهی این 

البته صدها اعتصاب دیگر وجود دارد که . اعتصاب آشکار می شود
رداد برای اینکه دیناميسم سياسی و توان آنها را مورد تحليل قرا می

. اجتماعی متفاوتی از آنچه که من در اینجا اتخاذ کردم نشان دهد
نکته این جا این است که ما  بايد پروژه رهایی برای خودرهانی 

اين امر از طریق بررسی انتقادی . طبقه کارگر را جدی بگيریم
 ها و روندهای دستجمعی که از طریق آن اعتراضات ظرفيت

ها و  شود ميسر است تا این آه اين آنش سازماندهی و اجرا می
عمل ها را به عنوان فی نفسه انقالبی یا مبارزه جویانه بپذیریم که 

کارگران تيفون تکس نظارت بر عمل . در این حرکات وجود دارد
  هایشان و یا استراتژی برای رسيدن  اعتراضی برای تعيين خواست

7هصفح    1382 بهمن 26 کشنبهي                                    )راه کارگر(روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران  



  
 خواست افزایش دستمزد به ملی کردن ارتقاء از. به آن نداشتند

را  تواند انقالبی باشد که خود کارگران درگير این مبارزه آن زمانی می
تا زمانی که فعالين دانشجویی سازمان یافته . انجام داده باشد

 رهبری داشته باشند و کارگران فاقد آن باشند KRKBیعنی کميته 
 هست که به نظر درنتيجه مسئله ملی کردن کمتر از آن رادیکال

کرد؟  شد چه کسی آنرا کنترل می اگر کارخانه ملی مي. می رسد
گيریم که کمتر مورد  یک درس کامال متفاوتی از مبارزه دهقانانی می

تری را به نمايش  توجه قرار گرفته در حالی که یک پروسه رادیکال
 اشغال زمين وسيعی به وسيله 1990از اوایل دهه . گذاشته است

 و ساکنين روستاها انجام گرفت که خواهان بدست گرفتن دهقانان
ها گرفته شود یا  اين زمينها در معرض اين بود که از آن.ها بودند زمين

ها  های جدید بودند که برای بقای جماعت آن خواهان کنترل بر زمين
 صنعتی هم –این شامل گرفتن زمين های کشاورزی . الزم بود

مثل تنباکو، . آردند ی صادرات توليد ميشد که همه آنها کاال برا می
قهوه آه آنها را به مزارعی نظير غله و مواد غذایی اصلی تبدیل 

تصاحب چند زمين گلف در شرق و غرب جاوه و شمال . کردند می
ها هنوز تحت اشغال  بعضی از آن ( 1998– 1997سوماترا در سال 

تی را با که در واقع باعث گشت مبارزه براي وسایل معيش) هستند
هر چند این . چالش عليه امتيازات و ثروت طبقه حاکم همراه آنند

های دستجمعی با بيرون کردن اجباری از طريق ارتش  استراتژی
ها و تاکيد آنها را  همراه بود اما قدرت خودسازمان یافته این جنبش
. داد  نشان مي شان بر نظارت در اتخاذ سياست اعتراض و مقاومت

ای به جنبش کارگری به  ان تداوم بسط چنين تجربهمتاسفانه امک
 و فعالين دانشجویی محدود NGOهای  علت تقسيم کار و سياست

کند تا  و بيشتر جنبش کارگری را از جنبش دهقانی جدا می. است
امکان جابجایی سازمانی خودفعاليتی طبقه کارگر و . متحد نماید

عملکردهای غير یا تناقضاتی که در سازماندهی مستقل کارگران با 
رسد  ضد دمکراتيک وجود دارد موقعيت را از آنچه که بنظر می

در مورد اندونزی آشکار شدن این پيچيدگی و . سازد تر می پيچيده
شناخت اهميت آن با درك محدودیت فعالين دانشجویی در 

ای و رادیکاليزه شدن جنبش دانشجویی خود را  اعتراضات توده
 مثال مبارزه هماهنگ در سطح ملی عليه به عنوان. دهد نشان می

سزائی داشته و  ارتش اندونزی در تقابل با محيط کار تاثير به
و تكامل این ) ABRI( گيري مرکز هماهنگی مبارزه عليه ارتش  شكل

ای و گسترش قدرت اقتصادی آن تاثير گذاشته  مبارزه به تقابل توده
کارگران در دخالت در تقابل با تهدید و ضرب و شتم هر روزه . است

بازگشت به « ارتش در مشاجرات کاری منجر به جنبش 
وسيله فعالين دانشجویی و  این جنبش به. شد» سربازخانه

NGOبازگشت به « شعار. تر سازماندهی شد های مترقی
ای، اعالميه نویسی و  براساس یک آموزش توده» سربازخانه

ای و رابطه آن را با  ای بود که یک دوره انتقاد توده سازماندهی توده
جنبش کارگری و سرکوب نظامی آن در سه دهه حکومت سوهارتو 

ای رهبری   این جریان بر خالف سایر اعتراضات توده. دهد نشان می
) المللی پول مثل مبارزه با صندوق بين(وسيله دانشجویان  شده به

فقط نشان دهنده رادیکال بودن شعار آن نبود بلکه روند ایجاد یک 
آن . های کارگری بود که اهميت داشت اهی انتقادی در ميان تودهآگ

چيزی که مهم است این است که اهميت نقش دانشجویان 
اما این نقش باید به دقت تعریف . ها در مبارزات کارگری استNGOو

مبارزات محل کار و اعتصاب باید گسترش یابد تا مسایل . شود
های   و با سایر جنبشتری را مورد خطاب قرار دهد سياسی وسيع

چنين . اجتماعی و مبارزات که بر اساس جماعت است پيوند بخورد
های  تواند فعالين دانشجویی را در کميته رادیکاليزه شدنی می

ها و محافل مطالعاتی در گروه های  آموزشی اتحادیه در حلقه
های آموزشی  به اضافه انتشار جزوه.  انتقادی فعال کند-تحقيق
ها و دفترها و غيره تفاوت مهمی هستند بين  ل بولتنای مث توده

وسيله  شرکت در این مبارزات از طریق رادیکال کردن آن به
ای که به روشنی تعریف شده با اینکه  های آموزش توده استراتژی

های کنش کارگری را  گيری، سياست نقش رهبری، قدرت تصميم

 شدن نباید بر به بيان دیگر رادیکاليزه. مستقيما به دست گيرند
اساس دخالت خارجی برای تعریف مبارزات کارگری باشد بلکه بر 
اساس شرکت انتقادی به شرایطی است که تحت آنها مبارزه 

چنين طرز تلقی این واقعيت . یافته کارگران ممکن است سازمان خود
شناسد که فعالين دانشجویی و دیگران هم  را به رسميت می

 از فعالين کارگری و جنبش کارگری توانند چيزهای بسياری می
بياموزند و به دانش و تجربه کارگری به عنوان یک عامل مهم اهميت 

ها را به صورت مطالعات موردی و سند و  قائل شوند، بجای اینکه آن
های از جنبش دانشجویی هستند مشاهده  مدارکی که در لحظه

نبش تری در ج شود به تضاد وسيع این مساله مربوط می. کنند
های مستقل که از  اتحادیه( ای در حال پيدایش در منطقه  اتحادیه

کنند خودشان ضرورتا  مبارزه برای دموکراسی حمایت می
این قضيه در فقدان انتخابات و ) های دموکراتيکی نيستند سازمان
روابط . ها مشهود است گيری دموکراتيک در این سازمان تصميم

گرایانه و تخصصی تقویت  و درک خبرهاتوریتر پدرساالر و پدرمابانه 
این مشاهده قطعا چيز جدیدی . می شود تا انتخابات دموکراتيک

های  دهد که آرزوهای رادیکال و ظرفيت نيست فقط نشان می
ها نسبت  ها به این جنبش انقالبی که بسياری از سوسياليست

ت واقعي. تری احتياج دارد تر و تأمل عميق دهند به تعمق انتقادی می
آور مصنوعی ماهيت این  های هيجان این است که تمام این پتانسيل

اعتراضات تعرضی چنان است که تکامل بيشتر خود رهانی و 
خواهند که  ها نمی اگر این. شود خودفعاليتی کارگران را مانع می

جابجایی سازمانی طبقه کارگر را ابدی کنند باید نقطه تاکيد 
تر و  ادیکال در متن و زمينه وسيعهای ر سازماندهی آنها بر لحظه

تواند  تر ایجاد آن نوع از ظرفيت های طبقاتی شود که می بنيادی
.                               هایی جدید واقعا انقالبی را در آسيای شرقی واقعيت بخشد توان

  
)                                                   ICFTU(های آزاد  المللی اتحادیه کنفدراسيون بين

)                                                             SPSI(اتحادیه سراسری کارگران اندونزی 
)                                                                  SBSI(گران اندونزیاتحادیه مترقی کار

)                                                               PPBI(مرکز اندونزی برای مبارزه کارگری
)                                                         FNPBI( اندونزی جبهه ملی مبارزات کارگران

)                                                                  KRKB(کميته طبقه کارگر برای اصالح 
                                                                )          YLBHI(های قانونی  بنياد کمک

  )ABRI(مبارزه ملی عليه ارتش اندونزی 
اي است آه در  دهشته برگردان آزاد و اندك خالصه شابن نو

 .بود به چاپ رسيده 2000يجستر سال سوشباليست ر
                                                        

  با ما ارتباط بگيريد          
  

  سر دبير تک برگی 
                  

arash.k@rahekargar.net      
   

    روابط عمومی سازمان
                                       

 netr.public@rahekarga
   

 49 -40 -6777819       مان   تلفن عمومي ساز
   
 33-1-43455804  فاکس سازمان              شماره 

     
  سايت راديو برابری 
         net.radiobarabari.www 

  سايت زاه کارگر 
                   net.rahekargar.www 
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  برلين 

و  برلين –کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران " به دعوت 
در ساعت پنج  اين شهر ، ايرانی درکانون پناهندگان سياسی

سيونی در اعتراض به به ده فوريه آک روز سه شنبعدازظهر
 مين 25ارت جمهوری اسالمی به مناسبت فبرپايی جشن س

  کنتينتال برلين  اينترشان ، در برابر هتلسالگرد بقدرت رسيدن
لين چپ و ايرانيان آزاده ااز فعد که در آن جمعی برگزار ش

، با سر دادن شعار ، حمل پالکارد و توزيع مقيم اين شهر 
 سال ترور ، 25اعالميه های افشاگرانه ، تنفر خود را از 

   و فالکت در ايران ابراز داشتند اختناق
  
  

  فرانکفورت 
در " ميزگرد تحريم انتخابات کميته تدارک " به دعوت بنا 

در باره تحريم انتخابات و ضرورتهای .، سميناری.فرانکفورت 
در خانه جوانان اين شهر  ريه فو15 در روز يکشنبه التحريم فع

  :اين ميزگرد ، عبارت بودند از سخنرانان . برگزار شد
  عبدل رضا کريمی از حزب دمکرات کردستان ايران  -
  ) برون مرزی( دکتر داور پناه از جبهه ملی ايران  -
  پرويز نويدی از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران  -
   ايران  چپ  سوسياليست هایمحمود راسخ از شورای موقت  -
  له ه  کوم -نماينده سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران -
  ) اکثريت(از سازمان فدائيان خلق ايران وهاب انصاری  -
  ) راه کارگر( پيران آزاد از سازمان کارگران انقالبى ايران -
  

  
  رانيان سوسياليست در شبکه پالتاک اتاق اي

  
  هشت شب به وقت   ساعت  در فوريه13جمعه روز

 در )ردبيرنشريه راه کارگر س ( ، اردشير مهرداد اروپاى مرآزى 
موضوع سخنرانی و بحث . اتاق اينترنتی مذکور سخنرانی داشت 

  . بود  ،  و جنبش مردم ساالری حريم انتخابات مجلس هفتمت: آزاد 
.  

-------------------------------------------------------------  
  واشنگتن 

در واشنگتن امريکا ، سميناری " اتحاد چپ ايرانيان " به دعوت 
 فوريه برگزار 15به مناسبت سالگرد انقالب بهمن در روز يکشنبه 

از اتحاد چپ ( تراب ثالث : گرديد ، که سخنرانان اصلی اين مراسم 
و ) نويسنده و فعال مستقل چپ ( ، مرتضی محيط ) کارگری ايران 

استاد دانشگاه و از اعضای اتحاد چپ ايرانيان ( رسا بناب يونس پا
 ، گذشته 57انقالب " تم اصلی سمينار نيز . بودند ) واشنگتن 

که به همت  است الزم به تذکر. بود " سايل پيش رو و مجنبش چپ 

اتاق ايرانيان سوسياليست در شبکه پالتاک ، مراسم مذکور مستقيما 
  يشد ماينترنت نيز پخش  از
  
  

  تورنتو 
 فوريه ، شهر تورنتو در کانادا شاهد 14 و 13طی روزهای 

 که   ،مناسبت سالگرد انقالب بهمن بودبه سمينار بزرگ و موفقی 
_ رهنما بويژه سعيد _ به همت استادان ايرانی دانشگاه يورک 

در روز جمعه کليه سخنرانيها به زبان . سازماندهی شده بود 
سازمانهای ( انگليسی بود که درآن ، هدايت متين دفتری 

   چپ ، دمکراسی و (سعيد رهنما ) دمکراتيک در انقالب بهمن 
و مجتبی ) دانشگاهها و انقالب دولت ، ( شهزاد مجاب ) انقالب 
در روز شنبه . سخنرانی نمودند ) اسالم گرايان و انقالب ( ی مهدو

( ميهن جزنی :  زبان فارسی بود که در آن ، سخنرانيها به
قالب زنان در انقالب نا( هايده مغيثی ) مردساالری در جنبش چپ 

زنان ( با حوری صه) زنان و جنبش ( ين دفتری مريم مت) ايران 
عد از ناهارو پذيرايی ب.  سخنرانی نمودند )کارگر و انقالب ايران 

نيز تعداد ديگری از صاحب نظران سخنرانی کردند ، که عبارت 
امير حسن پور ، علی قره جه لو ، پرويز نعمان ، بهرام : بودند از 

 نی ، حسن پويا ، شکوفه سخی و براهپارسی ، محمد توکلی ، رضا
   . شهرام تاج محمدی

  
  کهلمتاس

بنا به گزارش راديو همبستگی در سوئد ، جمعی از ايرانيان آزاده 
  فوريه 20و مخالف جمهوری اسالمی ، تصميم گرفته اند در روز 

 در با برگزاری انتخابات فرمايشی در ايران ، تظاهراتیهمزمان 
بينی ميشود پيش . برابر سفارت رژيم در استکهلم برگزار نمايند

   .شود نيز برگزار  در ساير شهرهایمشابه چنين آکسيونهاي

  

  اطاق ايرانيان سوسياليست     
  " لتاكَاپ " شبکهدر          

 :  برگزار ميکند           
 

  فوريه20جمعه 
  شب به وقت اروپاى مرآزى12 تا 8
  »آدام دموآراسى ؟  «

   محمدرضا شالگونى :سخنران 
  
 
  

  فوريه 22يكشنبه 
 وقت اروپاى مرآزى شب به 12 تا 8

 » فراسوى سرمايه « 
 مرتضى محيط: سخنران 
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