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 علیه بیاکری  

 از سرگیری انتشار نشریه

با شماره هفده علیه بیکاری انتشار نشریه  از  سر گرفته میییشی دز از   

بهمن ماه سال گذشته به دلیل پیاره ای مشیکیجس یسیمیا امیکیان تیهیییه 

نشریه مقد ر نب دز بسیار خ شحالیم که به آگاها برسانیم در طی ل ایین 

چند ماهه سایس اینترنتا نشریه با بط ر مت سط پنیاه بازدید   میاهیانیه 

 د ستان خ د قرار داشته اسسز دانل د م رد ت یه  0222با

 درد بی درمان طبقه کارگر در ایران

 و میراث سمج قاجارکارگر ایرانی 

ر ما متعلق به د ره ای از تاریخ معاصر هستیم که در آن "طبقه کارگر یامعه نمیت انسس گلیم خ د را از آب بیر ن بیکیشیدز" از ایین د ره هیا د

تاریخ یامعه ایران   در همه ی امع دیگر کم نمیش د سراغ گرفسز در همه  این م ارد، مستقل از زبان   ملیییس   دیین   آیییین شیهیر نیدان آن 

؛ نینیدیامعه؛ شرایط زندگا آن د ره مشابه هم اسس: میلی نها کارگر یامعه، کار نه، بلکه یان میکنند،   با کار خ د ثر س هر چه بیشتری میآفریی

 در ع ض با تباها هر چه بیشتر دسس به گریبان ما مانندز 

ه م کیآیندگان  آمار   ارقام   تصا یر از سرسام سازندگا   ثر س را در مقابل خ د قرار خ اهند دادز ما برای آنها ما متعلق بیه د ره ای هسیتییی

کارگران یراس نکردند انبارها   فر شگاههای ممل  از کاال را به نفع ک دکان گرسنه خ د مصادره کنند، ساختمانیهیای لی کی  را سیاخیتینید   بیا 

حسرس آنرا به سمس با خانمانا ترک کردند، در پر نده قراردادهای م قس شان چهار ساختمان به آتش کشیده  زارس کار اثری نب د، در سالیهیا 

 مبارزه کارگری آنها از تشکل    حدس طبقاتا کمتر اثری میشد یافس   ززز 

تا امر ز ایران بستر کشمکشهای طبقاتا بیزرگیا میا بییینیدز در اییران بیییای   0632ناظر فرضا در آینده فرضا ایران را در فاصله  سالهای 

حک مس فعلا میت انسس یک حک مس از شیره اصجح طلبان آن، یک حک مس غیر آخ ندی، یک حک مس پر  غرب،   یا یک حک مس از تبار 

 سبز سر کار باشدز  راستش زیاد فرقا نمیکردز آنچه مهم اسس اینستکه در همه سالها یک چیز میت انسس سرن شس دیگری را رقم بزند:  

  کارگران همت! کارگران اتحاد! کارگران انقالب!

حکومت ناصرالدین شاه سرگذشت یک مردک هوسران و ترریرا،ر    

یک حکمران ناالیق در مقابل همسایراران م رت رنرد نردرودا داسر ران 

، مکش میان دربار و آیت هللا ها ندودا حکومت ناصرالدین شاه یرک 

نمونه دیار از دوره های فقر و فاقه عموم  مردم نردرودا  ایرن دوره 

را باید بیش از هر چیز با سرآغاز شکل گیری  یک دولرت بردرقراتر  

 بورژوای  بر علیه ،ارگران آن جامعه دید. 

کسی در دربار ناصرالدین شاه عرضه بخرج نداد بیانات و افکاکار ایشکاا را روی 

کاغذ بیاورد و جمع کند و در اختیار عالم قرار دهد.  حیف شکد  فکرصکز از دسکز 

رفز وگرنه بورژوازی ایراا میتوانسز در مقابل الگوی ساقتصادی کینز االا بکه 

 الگوی اقتصادی اصیل قجری پز بدهد. 

2صفحه    
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 بورژوازی ایران، ایمان و هرزگی 

در یک هردنبیل تاریخا   معل م نیسس چرا   چگ نه ییک پیدییده   

به اسم "ت لید داخلا   سرمایه دار میلیا" سیبیز شیدز آنیرا در ییک 

حماسه پیچیده اندز ه یس آنرا معص م   خ دی اعجم فرم دنیدز ایین 

پدیده کلید خ شبختا یامعه تشریف دارند، ی اب زمین   آسمان، از 

اقتصاد تا سیاسس، از ساسانیان تا هزاره س م، از مصلحس داخلا   

بین المللا در ییب مبارک ایشان اسسز در پر نده این پدیده استثمار 

 حشیانه کارگر خ دی م ج میزند، تا ب ده  بی دییه رسیمیا را در  

ان اع س بسیدها تلکه کرده اسس، اما هیمیییشیه د  قی رس   نیییم ا  

 صینیعیسبخص ص خطاب به کارگر باقا اسسز راستا ایین میدال "

داخلا" از کیا به سینه این پدیده نصیب شیدک کیدام صینیعیسک مینیس 

"تکنیک" دار قالا بافا، منس "تکنیییک" تیکیانیدن بیاغیاس پسیتیه را 

میگذاریدک یک سر س زن شهامس در سابقیه نیداشیتیه، رزم نیکیرده، 

 ادعای شهادس در راه  حق ق کارگر ایران را یدک میکشیدک 

 7صفحه 
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 تشال!

چرا ،ارگران در ایران م حد نمی رونرد  چررا سرر بره سرازمران 

نمیدهند؟  چهل سال پیش ح   فکر ،ردن بره ت رکرل ،رارگرری 

،اف  بود تا ،اله ان با ،اله سازمان امنیت مرلر  در هرر بررود. 

بعد از انقرال  و سرالرهرای اوایرل دهره شرارت هرزاران فرعرال 

،ارگری را فقط به جرم شر،ت در یک سنردیرکرا و یرا شرورای 

،ارگری از زیر سنگ بیرون ، یده و در سینه ،ش زندانها بره 

گلوله بس ند. االن روزگار دیاری است. دنیای  درست شده ،ره 

بیف بزرگ  با چراغ قوه البالی ، ابهرای تراریرر در پر  یرک 

ا،سیر جادوی  برای م حد ،ردن ،ارگران دور خود میچرخرنرد. 

بنز تلر ماجرا در آنجاست ،ه بدقه ،ارگر در ایران هیرچراراه  

در دل اخ ناق  در چنین ابعاد گس رده ای به احزا  و جریانرا  

سیاس  دس رس  نداش ه است. هیچ گاه اپوزسیون سیاس  رژیرر 

در ایران به این انردازه چچر چ 

و مدافع حقوق پایه ای ،ارگری 

ظاهر ن ده است. فضای ایرران 

از دریچه ،انالهای تلویزیرونر   

خطابه ها  تا سرازمران جرهرانر  

،ار هما  مملو از چپراسرر بره 

مررعررضررال  ،ررارگرررانچ اسررت. 

افزایش دس رمرزد  خراترمره قرراردادهرای 

موقت  بیمه بیکاری  آزادی سندیکاها ...! امرا ،رمرا،ران سروال 

بجای خود باق  است: ،ارگران چرا م  کل نمی وند  به میردان 

نم  آیند؟ سالهای بوالن  از  فقر و دس مزدهای پرداخت ن رده 

و بیکاری باید راه را بر هر امیدی بس ره براشرد. چررا ،رارد بره 

 اس خوان ،ارگران نمیرسد؟ عایان ،ارگران ،جاست؟

بنین این سوال در فضای سیاس  ایران تمام  نردارد. امرا ایرن 

یک سوال نیست. رو به بدقه ،ارگر است اما در مسیر معضرل 

ت کل آن نیست. این یک مارش عقب ن یرنر  ،رل جردرهره سردرز 

است ،ه دیواری ،وتراه ترر از بردرقره ،رارگرر بررای پروشرانردن 

اف ضاح سیاس   بزرگ خود پیدا نرکررده انرد. ترر،ریرب شرر،رت 

،نندگان در این مارش راه را بر هر گونه تردید و سرو  ترهراهرر 

میدندد. از انواع رناارنگ مرلریرون و اپروزسریرون دمرکررا  ترا 

،مونیسر بورژوای  در یرک سرمریروزیروم هرمره برا هرر چآسریرب 

شناس  ت کل یاب  بدقه ،ارگرچ حضور به بهر رسانده اند. این 

دومین بار است ،ه چجدهه م حد م خااران سردرز سررنرارونر  

رژیر به سراغ ،ارگر م  آیند. دیروز  ملدس در ،ت و شرلروار 

و ،راوا  پست وزار  ،ار در حال ب ار  آزادیرهرای ت رکرل 

،ارگری در فردای حکومت ائ الف  در بنین ،ف زدن م قابرلا  

امروز عینک به دندان گررفر ره و در پرز عرالر  برررسر  هرای 

عمیقا هر دو به یک اندازه به امر واقع  بدقه ،ارگرر ارتردراب 

داش ه و دارند. چه بار اول در زمان پی روی برر مر رن چرژیرر 

چنجچ امریکا و چه امروز در پنچرری سریراسر  خرویرش  قررار 

است بدقه ،ارگر تاوان محاسدا  سیاس  این جماعت را  پرس 

بدهد.  شرب بندی شان روی امریکا غلط از آ  درآمد  تخت و 

تدق چمیدانر  میدانرچ را به س ون ،ارگری ن ریا  من قرل ،ررده 

اند. هر چه ،ه تا دیروز خطا  به شر،ا مدادی آدا  بوده و برا 

موسوی و ،روب  از چ،    گرف نچ احر رراز داشر رنرد  امرروز 

مدار ،الس درس ت کیال  مس قل بدقات  ،ارگری دو قور  

 و نیم ان باق  است.   

جدهه سدز هر توجیه  برای موقعیرت خرود داشر ره براشرد   در 

دوره قدل در فریب بدقه ،ارگر زیر پرچر موسوی نا،ام مرانرد. 

اینها بازندگان دنیای ضد رژیم  هس ند و هرمره آبرروی ،رارگرر 

پناه  و چچ  و ،مونیسر ر چ خرود را سروزانرده انرد. برار دوم  

،ارگر پناه  یک بار دیار به ،اهدان زده انرد. جرنرگ دیرروز 

اینها با چرژیرچ ربط  به بدقه ،ارگر نداشت. امروز دارند گناه 

را به گردن ،ارگران م  اندازند ،ه چم حدانه و سازمران یرافر ره 

وارد ،ارزار ن ده و رژیر را با اع اابا  خرود فرلرج نسراخر ره 

اند ...چ! ظاهرا ،ارگرران سررگررم چمردرارزا  اقر رارادیچ از 

 حمایت احزا  چرهای  بخشچ غافل مانده اند! 

سرنوشت سیاس  جدهه سدز 

هر چه از آّ  در بریرایرد امرا 

جمهوری اسالم  سر جرای 

خودا  و معضل ت کل یابر  

بدقه ،ارگر سناریرن ترر از 

گذش ه بر سر این بردرقره بره 

قرررو  خرررود بررراقررر  اسرررت. 

امروز رهدران ،ارگری همان صور  مساله قدیم  ت رکرل را 

در مقابل خود دارند. رهردرران ،رارگرری برایرد راه خرود بررای 

سازمانده  ،ارگران را ادامره بردهرد در عریرن ایرنرکره از پرس 

 فضای جریانا  سدز و ضد رژیم  بر بیاید.

آنچه در ایران میاذرد  اع راضا  ،رارگرری اسرت ،ره در آن 

عال  ترین شکل اع راضا  در مهم رین مرا،ز تولریردی و برر 

سر گره  ترین مطالدا  بدرقره ،رارگرر برطرور مرداوم ترکررار 

می ود. دانش مار،سیس   زیاد عمیق  الزم نریرسرت ترا شرکرا  

بدقات  در سطح سیاس  در ،ل جامعه را ت خریرد داد. سرنردره 

،ارگر در ایران پر زور اسرت. وضرعریرت ارگرانرهرای رسرمر  

،ارگری حکومت  انزوای خانه ،ارگرر و شروراهرای اسرالمر   

حکایت از شکا  پایه ای سیاس  میان ،رارگرر و بردرقره حرا،رر 

دارند. دولت و بدقه حا،ر دائما در حال هوا ،ردن فیل چسیاست 

و راه حل اق اادیچ هس ند ،ره ترارریرر آن از ترارریرر برر  در 

گرمای تابس ان فراتر نمیرود. بدقه ،ارگر در ایران بزرگ ریرن 

ماشین سر،و  اع راض ،ارگری در دنیای معراصرر را دسرت 

به عاا ساخ ه است. این یک جنردرش برزرگ و رادیرکرال  آن 

جامعه است. بسرادگر  مریر روان آنررا از برزرگر رریرن ترحرر،را  

،ارگری در جهان نامید. بطرز حیر  آوری این جندش و قردرل 

 از هر ،س در چ ر رهدران خود برسمیت شناخ ه نمی ود. 

تاویر جاری از بدقه ،ارگر در ایران مد ن  بر یک بدقه س ر 

آنچه در ایران میاذرد  اع راضا  ،ارگری است ،ره در آن  

عال  ترین شکل اع راضا  در مهم رین مرا،ز تولیدی و برر 

سر گره  ترین مطالدا  بدقه ،رارگرر برطرور مرداوم ترکررار 

می ود. دانش مار،سیس   زیاد عمیق  الزم نریرسرت ترا شرکرا  

 بدقات  در سطح سیاس  در ،ل جامعه را ت خید داد. 

 درد بی درمان طبقه کارگر در ایران
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دیده  ب  افق  سر،و  شده و پرا،نده زیادی یکجانده و زمخرت 

و غیر واقع  است. خنث  ،ردن این تاویر مهمر رریرن وظریرهره 

،ارگران پی رو در ایران در ایرجراد ت رکرل و اترحراد صرهرو  

بدقات  آنهاست. مروری برر عررصره هرای اصرلر  ، رمرکرش 

 ،ارگران پی رو هد  از این نوش ه است.

 کارگران و مظلومیت!

،ارگران مظلوم نیس ند  هرگز ندوده اند. بر  حسرا  ،رارگرر 

نه دزدان و گردنه بایرانا بلکه بورژوای جامعه است. ترجرمرع 

،ارگران برای بیدار ،ردن وجدان فرالن مرقرام دولر ر  نریرسرت. 

تجمع ،ارگران برای رساندن فریاد خود در مرقرابرل سراخر رمران 

مجلس نیست. همان ،سان  ،ه میخواهید بیدار شرونرد  نره ترنرهرا 

قانون بلکه تمام دس ااه دولر ر  و قراضر  و رهردررا جرمرلرار  

فرودس   بدقه ،ارگر و اس ثمار را با هرر و آگراهرانره بررنرامره 

ریخ ه اند.  مطابق این برنامه ها قرار است ،ه دس مزد ،رارگرر 

قطع شود  قرار است ،ه ،ارگر به منجال  بیکاری رانده شود. 

در چهارچو  جامعه رسما از هر ،ارگرر انر رظرار مریررود ،ره 

تسلیر باشد  خهه خون بایرد  آگاهانه ،ود،ان خود را بره وعرده 

های دروغین مقاما  گول بزند  بسوزد و بسرازد  آنرقردر دعرا 

،ند تا جانش در برود  و اگر خواست گرور خرود را بره درون 

یک  از زندانها گر ،ند! یک اج ماع اع راضر  بریرانرارر ترعرداد 

،ارگران  است ،ه تارمریرر 

گرررفرر رره انررد گررول نررخررورنررد 

وعده و وعیدهای دروغریرن 

،ررارفرررمررا و دولررت را برره 

 سخره بایرند.  

همی ه و در همه ترجرمرعرا  

،ارگری ،سان  پیدا می وند ،ه تارور مریرکرنرنرد اگرر اجر رمراع 

،ارگران چتند رویچ نکند  اگر عرکرس رهردرران نرظرام را در 

پی اپیش صهو  خود بایرند و اح ماال برا ترعردادی صرلروا  و 

دعا و روضه خوان  به هد  خود نزدیک تر می وند. هرمریر ره 

در مقابل می وان رابت ،رد ،ه همی ه واحدهای سر،وبار آماده 

 بوده اند ،ه این توهر را تا آخرین قطره در هر بکوبند.

 کارگران و ترس

ربط اع راض ،ارگری به روحیا  ،ارگران  ترس یا شجاعت 

،ارگران یک ساده انااری ،ود،انه بی  ر نیست. صد الد ه هرر 

اع اا  و اع راض ،ارگری تنها با  درجه باالی  از شجاعرت 

و خود گذش ا  رهدران و ،ارگران ممرکرن اسرت. تررس پرایره 

اساس  حهظ حکومت اس ثمار سرمایه داری در همره جرا و در 

دل تاریرر ایرن نرظرام بروده اسرت. تررس از اخرراز  تررس از 

بیکاری  ترس از عدم تامین مایح از خانواده  ترس از ترحرقریرر 

و ، ک  ترس از زندان و ترس از اعردام. اگرر مر رن روزمرره 

،ار ،ارگر او را در مرعررض خ رر و عاریران دائرمر  قررار 

میدهد  در عوض بورژوازی در ،رمرال آرامرش و خرونسرردی 

همه ابزارها را برای سر،و  و عقب راندن ،رارگرران فرراهرر 

آورده است. هر تک اع اا  ،ارگری برای برورژوازی یرک 

فرصت منحار به فرد است ،ه خیال اتحاد و اع راض را در 

 میان ،ارگران بخ کاند. ترس و ارعا  پایه این سیاست است. 

،س   هر ،س   هر ،ارگری  هر چقهرمان چ ،ه از ظررفریرت 

دس جا  حز  هللا در بخون ، یدن صف اع رارا  ،رارگرران 

ن رسد  و شکنجه گاه اوین را دست ،ر بایرد تنها می روانرد یرک 

احمق باشد. ،س  ،ه  بیر ،ارگران در مقابرل عرواقرب شرکرسرت 

اع اا  و سهره خال  خانواده خویرش را دسرت ،رر مریراریررد 

هرگز گام  در راه تقویت روحیه اع راض  در میان ،ارگرران 

به جلو باز نخواهد ،رد. هر اع راض ،ارگری بره یرک جردرهره 

جنگ شداهت دارد  تهیریرج برخر ر  از ایرن صرحرنره اسرت امرا 

شجاعت را با  آمادگ  در مقابل پیامدهای  اح مالر  مردرارزه یرا 

اع اا  معین می وان به خون ،ارگران شر،ت ،نرنرده ترزریرق 

،رد. ،ارگران به چشهیدچ نیاز ندارند  اما به فعالیت جانه انانره 

صهو  خود در انواع شدکه هرای مردرارزاتر  و از جرمرلره در 

 حمایت از زندانیان ب د  نیاز دارند. 

 کارگران و اتحاد

سرنوشت م  رک  موقعیت اج ماع  م ابه و مرنرافرع یرکرسران 

دست ،ارگران را در دست هر مریرارذارد. ،رارگرران در مرحرل 

،ار  در ایام بیکاری  در محله  در روابط دوس   و فررهرنرار  

و در عرصه های م عدد با هزار رش ه بهر وصل می رونرد. امرا 

همین بدقه مداوما با پرا،رنردگر  

دست و پنجه نرم میکند. بردرقره 

،ارگر م حد نیست  به این دلیرل 

ساده ،ه اجازه اتحاد بره او داده 

نمی ود. چاترحرادچ بررای بردرقره 

،ارگر یک دانش معیرن نریرسرت 

،ه آنرا بیاموزد  یک ورد یرک 

آیه نیست به خورد تک تک آنها داده شود. نراامرنر  اقر رارادی  

دسایس دائم  و بالوقهه بورژوازی  تحوال  دائم  اقر رارادی 

و سیاس  جامعه  ایدئولوژی بورژوای  جامعه با قدر  عرظریرر 

رسانه ای پایره هرای فرکرری ،رارگرران را دائرمرا در مرعررض 

پرا،ندگ  قرار میدهند. مذهب از برزرگر رریرن دشرمرنران اترحراد 

،ارگری است  نه فقط بخابر شکا  در مرقردسرا  ایرن یرا آن 

مذهب  بلکه صر  اتکا  به یک خداونرد ،رمر رر دلریرلر  بررای 

اتحاد با دیار رفقای ،ارگر باق  میاذارد. تهاوتهای جنس  سرر 

 من ا  عمیق رین شکافها میان صهو  بدقه ،ارگر است. 

اتحاد ،ارگری مس لزم فعالیرن و رهردرران ،رارگرری اسرت ،ره 

بطور دائم  ری ه های پرا،ندگ  را اف ا میکنند  اما مهم ر از 

آن اتحاد ،ارگری مس لزم مکانیسر ها  سنت ها و فرعرالریر رهرایر  

است ،ه مداوما اتحاد و نزدیک  و را تقویت میکند. صندوقهای 

تعاون   تیر های ورزش  و ،لوبهرای مرطرالرعراتر  چرنرد نرمرونره 

است. مساله اساس  ایجاد جمع های ،ارگری است ،ه در یرک 

رابطه زنده مداوما در تماس با هر قرار دارنرد   جرمرع رفرقرای 

،ارگری ،ه هیچ وقت یکدیار را تنها نمیاذارند. الاوی بردرقره 

بورژوا مطلقا گویاست. تماشای  است ،ه چاونه با هزار پیونرد 

 .......ادامه درد بی درمان 

آنچه در ایران میاذرد  اع راضرا  ،رارگرری اسرت ،ره در آن  

عال  ترین شکل اع راضا  در مهم رین مرا،رز ترولریردی و برر 

سر گره  ترین مطالردرا  بردرقره ،رارگرر برطرور مرداوم ترکررار 

می ود. دانش مار،سیس   زیاد عمریرقر  الزم نریرسرت ترا شرکرا  

 بدقات  در سطح سیاس  در ،ل جامعه را ت خید داد. 
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از 

،لو  تهریحرا  و شرعررخروانر  ترا انرواع مررا،رز ترحرقریرقر  و 

اق اادی به هر مربوب هس ند. پارلمان و هیرترت دولرت پروشرش 

تامیمات  است ،ه از چ،انالهرای واقرعر چ قردر  رقرر خرورده 

است. ،ریدورهای رسرمر  و قرانرونر  در هرالره ای از روابرط 

پیچیده است ،ه در آن پست ها تقسیر می وند  وام های بانک  به 

فریاد اخوی های بدقات  میرسند  فررزنردان الیرق جردیرد پرا بره 

صحنه میاذارند و همه پ ت همدیار را میایرند. در این شدکه 

ها عضویت و جایااه ،س  بخابر بازن س ار  و یرا عرزل از 

یک مناب دچار لطمه نمی ود. ترقرسریرر بریرکرار و شراغرل سرر 

سوزن  محل از اعرا  ندارد. شررب وجرود و ادامره ،راری و 

 شرب پایه ای ،ار،رد این شدکه ها در حضوری بودن آنهاست.  

هیچ چیز مسخره تر از جایازین  اتحادهای ،ارگری با شردرکره 

های دوس   این رن   نیست. اتحاد ،ارگری قردرل از آنرکره یرک 

فرم سازمان  باشد بر اع ماد آدمهای مرعریرن اسر روار اسرت ،ره 

میخواهند با هر هد  م  ر،  را ترعرقریرب نرمرایرنرد. یرک مرحرلره 

،ارگری باید جای  باشد ،ه هیج عضو خانواده ،ارگری گرسنه 

سر بر بالین نرمریرارذارد  ،رار ،رودک در آن دیرده نرمریر رود و 

،ارگران از فرب اس یاال در دامن اع یاد به تداه  نرمر  افر رد. 

تردیدی نیست  هر تک مورد از مثالهای ذ،ر شده )گرسنا  و 

،ار ،ودک و اع یاد( سرمن ا انزوا و سرشکس ا  و پرا،ندگ  

جمعیت بزرگ از خانواده های ،ارگری عمل میکند. یک اتحاد 

،ارگری برای چاره جوی  علیه ایرن مارائرب آن عررصره ای 

است ،ه می واند بخش هرر چره برزرگر رری را بسریرج ،رنرد  بره 

،ارگران اع ماد بنهس را بازگرداند  روحیه حق برلردر  را در 

آنها افزایش دهد  گوش شنوا برای سیاس رهرای بردرقراتر  فرراهرر 

آورد  رهدران ،ارگری را تثدیت نمرایرد و راه را بررای جرلرب 

سمیات  و اع ماد ،ل جامعه رو به بدقه ،ارگر و سوسیالیسر او 

هموار ،ند. در فقدان چنین اقداما  بدقات  ،رارگرری هرر روز 

 به تعداد قربانیان مس قیر فجایع اضافه میاردد. 

 

 کارگران و افق سیاسی

،سرر  یررک اعرر ررراض ،ررارگررری را برره صررر  مرر ررون روی 

پال،ادهایش مورد قضاو  قرار نمیدهد. هر اع راض و مدارزه 

،ارگری با گوشت و اس خوان در افق های سیاس  معین آغ  ره 

است. ح   آرزوهای یک ،ارگر خواه ناخواه رنگ بدقات  برر 

خود دارند. در یک جامعه ای ،ه )بر م ن شدیدترین برحرران و 

رقابت بین الملل  و تولید م ک  بر ،ار سروپرر ارزان ،رارگرر( 

همه درها بر پاشنه دو قطد  سرمایه و ،ار میچرخد  اع رراض 

،ارگری نمی واند بدون چاشن  سریراسر  در آسرمران آن جرامرعره 

برای خود ظهور ،ند و خاموش گردد. هر اع راض بر ،روهر  

از تالبر های فکری و شب نخروابر  و جردل ،رارگرران ترکریره 

دارد. تامیر  ،ارگر چه برای شر،ت و چره عردم شرر،رت در 

اع راض حاضر  سند زنده و گویا بر مروضرع گریرری سریراسر  

اوسررت. ایررن ،ررارگررران بررا حضررور فررردی خررود برره دولررت و 

سیاس های اق اادی و عده هرا  بره صرالحریرت و پرالترهررم آتر  

دولت دهن ،ج  میکنند. این سرنخ  است ،ه ما را به خارلرت 

 مهم  از اع راضا  ،ارگری رهنمون می ود. 

اع راض ،ارگری نه از گذش ه خود و نه از مروقرعریرت امرروز 

خویش  بلکه تماما از آینده خود نیرو میایرد. چچه برایرد ،ررد؟چ 

و چرو به ،جا میرویر؟چ از ملزوما  اساس  ایجاد ترحررک در 

میان بدقه ایست ،ه نمی واند تا چابالع ررانرویچ در ترظراهررا  

شر،ت ،ند. ادامه اعر رراض ترا چتسرلریرر دولرتچ در مرقردورا  

زندگ  او نمیانجد. خال  یک افق بدقات  و سوسیالیس    دلریرل 

اساس  نا،ام  موز عظیر ،ارگران در دو دهه اخیرر را شرکرل 

 داده است. 

 کارگران و مبارزه اقتصادی

مدارزه اق اادی برای ،ارگر یک مدارزه  عیرنر  اسرت. حر ر  

در هارترین دیک اتوری بورژوایر  هرر ،رارگرران در انر رخرا  

،ارفرما  ،رامرال آزادنرد. ،رارگرران آزادنرد از قریرد و برنرد هرر 

،ارفرمای فرض  رها باشند  ،ار نکننرد. امرا هرمرزمران هرمریرن 

جامعه تمّرد او را با گرسنا  پاسر میدهد. نظام سرمایره داری 

به عنوان نظام  بغایت م عال  در بهرره ، ر  از ،رار ،رارگرر 

شناخ ه می ود. در این شک  نیست. اما ندوغ اصرلر  ایرن نرظرام 

در ف ار به ،سان  است ،ه در خارز دایره تولید قررار گررفر ره 

اند. در این نظام چاش غالچ جز یک زنردگر  برخرور و نرمریرر و 

برای یک مد  محدود را بدندال ندارد. اما همزمان چبیرکراریچ 

سقوب  بمراتب عمیق تر در همره عررصره هرای اقر رارادی و 

 اج ماع  است.

به معنای دقیق ،لمه  بدقه ،رارگرر  چره شراغرل و چره بریرکرار 

مجدورند در میدان مدارزه اق اادی  برای نان و برای مخرارز 

زندگ   برای همه آن امکانا  اج ماع  ،ه به داش ن شغل گرره 

خرورده اسرتا هررمرواره در جرنررگ و گرریرز براشرد. مردررارزا  

در  حرق زنرده مرانردناق اادی ،ارگران بمعنای مدارزه بررای 

مقابل دولت و سرمایه داران  است ،ه بدقت فقر را مهنردسر  و 

هدایت میکنند. وارونا  بزرگ تمام تاریر ب ری آنجراسرت ،ره 

دول   ،ه اساس ماموریرت آن خرامروش نراراه داشر رن هرر چره 

فقیرانه تر میلیونها بیکار جامعه است  خود را دولرت اشر رغرال 

 مینامد و دقیقا بر سر قربانیان خود منت میاذارد. 

مدارزه اق ارادی ،رارگرران برایرد قردرل از هرر ،رس نرزد خرود 

،ارگران پوست بیاندازد. این جندش باید برلردرکرار و ترعررضر  

شود. تاویر امروز چتجمع تکراری ،ارگران مرظرلروم چ برایرد 

جای خود را به تجمع ،ارگران خ ر آلودی بدهد ،ه خدا را بنده 

نیس ند. بایرد از خرود پررسریرد چرارونره اسرت هرزاران اجر رمراع 

،ارگری با خواس های پایه ای و بر حق  مرثرل دسر رمرزد عرقرب 

اف اده هنوز ن وانس ه حمایت فعال آن جامعه و ح   ،ارگران در 

آن جامعه را جلب ،ند؟ از خود بریررسریرر مرارر ،رل برلرب ایرن 

،ارگران چقدر است؟ از خود بیرسیر چاونه دولت تروانسر ره و 

می واند از این رسوای  جان سالر بدر بدرد؟ پراسرر سروال سراده 

است. مدارزه اق اادی بدقه ،رارگرر فرقرط برر سرر شرنردرغراز 

دس مزد نیست. جندش  بینوایان جامعه نیست. مدارزه اق رارادی 

 .......ادامه درد بی درمان 
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،ارگران باید حرمت و شرافت  انسان  خود را بیابد. اعر رراض 

،ارگری باید از چس ون مرعرضرال  بررنرامره ریرزی اقر رارادی 

جامعهچ افکار  عموم  به موضوع اع راض شجاعانه مردان و 

زنان  تددیل شود   ،ه به شرایط برده وار و بره گررسرنرار  در 

 خاموش  تن نمیدهند. 

مدارزه اق اادی بدقه ،ارگر مهم ر از هر چیز ادعای ترقرسریرر 

عادالنه حاصل ،ار خود است. به این معنا مدارزه اق اادی بره 

عنوان تحرک و بیداری سوسیالیرسر ر  ،رارگرران برایرد جرایراراه 

واقع  خود را در چندین عرصه اصرلر  ، رمرکر رهرای جراری 

 جامعه پیدا ،ند. 

اوال  رو به بدقه حا،ر: این ادعا  ادعای سوسیالیس   ،ارگرران 

باید ب واند دولت و بخ های مخ لف بدرقره حرا،رر را در هرمریرن 

 قامت به هماورد بطلدد. 

رانیا  رو به خود صهو  ،ارگرری: مردرارزا  جراری برر سرر 

مدارزا  اق اادی یک سکوی بسیار مع در برای نقد تروهرمرا  

میلیونها ،ارگری ،ه در ان خابرا  رژیرر از ایرن سر رون بره آن 

س ون سر به سنگ توهر و حماقت میکوبند  باید عمل ،نرد. ایرن 

نقد فقط از زاویه ادعای سوسیالیس   بدقه ،ارگر ممکن اسرت. 

مسخره است ،ه چاونه رای دادن به آل رناتریروهرای انر رخرابراتر  

رژیر می واند رو به اع راضا  ،رارگرران بررای دسر رمرزدهرای 

 عقب اف اده فخر چواقع بین چ بهروشد!

 کارگران و آمادگی دفاع از خود

در مرور سرگذشت  مدارزا  ،ارگری نره وجرود دسر ره هرای 

اوباش چفرا قرانرونر چ ترازگر  دارد و نره گرارد دفراع از خرود 

،ارگری اع اابا  ،ارگری. خراصریرت نریرروهرای اوبراش در 

توانای  آنها در فضای ترس و ارعا  اسرت.  ایرن نریرروهرا برا 

ام یازا  ویژه دقیقا مطابق یک الراروی م رابره بره جران مرردم 

مع رض رها می وند و بعد از اتمام ماموریت نیروهای رسرمر  

حکومت برای ،ارگران ،وتاه ،ردن دست مزاحرمرت در مرورد 

جندش ،ارگری  ایران صحنه یکطرفه اسرت و دسر رجرا  برانرد 

سیاه  با دست باز صف ،ارگران را به میل خرود و برا خریرال 

راحت مورد حمله قرار میدهند. جرنردرش ،رارگرری در امرریرکرا 

نمونه گویای  از پاسر بدقه ،ارگر به این پدیده بود: اگر دولرت 

نمیخواهد و نمی واند امنیت صف اع اا  ،ارگرران را ترامریرن 

 ،ند  ،ارگران راسا دست به اینکار خواهند زد.

درسرهرای  0291ترا  0291جندش ،ارگری امریکا در سالهای 

قابل تامل و قابل تحسین  را در این زمینه بجا گذاش ه است. این 

جندش در مقاومت چه بسا مسلحانه در مقابرل دسر رجرا  اوبراش 

ضد ،ارگری اب کارا  بسیار وسیع  را بخرز دادند. در مرورد 

جندش ،ارگری ایران  بدون چنین ظرفیت و آمادگ  صحدت از 

تغییر جدی در موقعیت فعل  قابل تاور نیست. اشکال و ابرعراد 

قدر  دفاع  ،ارگران را فقط در محل و خود ،ارگران ترعریریرن 

میکنند  اما بدقه ،ارگر باید بر روانرد اعرالم ،رنرد امرنریرت صرف 

 ،ارگران را در مقابل اوباش تضمین میکند. 

 “عشق به اعتصاب”کارگران و  

رهدران ،ارگری باید یکدار برای همی ه به چع ق اعر رارا چ 

در فضای سرا پا مسخره و ،ود،انره اپروزسریرون ضرد رژیرمر  

نقطه پایان باذارد. معلوم نیست تا ،  باید تحر،ا  ،ارگری به 

اع اا  معطو  باشد  اع دار خود را به اع اا  گره برزنرد  

و تا ،  باید تحرک درون  مرا،ز ،ارگری برا یرک اعر رارا  

بدرخ د و با پایان اع اا  پرونده هر تحرک ،رارگرری بررای 

سالها بس ه بماند؟ این چه اع ااب  است ،ه بجای تعمیق آگاه  

و رزمندگ  صهو  ،ارگری عقب ن ین  و سکو  را بدار م  

آورد؟  باید پرسید ایرن بروق لرعرنرت ،رجرا و چررا برر جرنردرش 

،ارگری در ایران سوار شد ،ه ت کیل یک صرنردوق ترعراونر   

برپای  یک تیر فوتدال و امثال آن نسدت به تجمع در مقابل دف رر 

مدیر ،ل از اهمیت ،رمر رری بررخروردار گرردد؟ در ایرن مریران 

تکلیف  فعال ،ارگری آگاه و عاقل اما چبخت برگ  هچ ،ره برایرد  

یک اع اا  نابهناام و ش ابزده را سد ،ند  چیست؟  آیا واقرعرا 

وقت آن نرسیده ،ه ترمز دس   ها را ، ید و از خرود پررسریرد: 

این جندش ،ارگری است یا عایانرهرای ،رارگرری ،ره هرر چره 

بی  ر ،ارگر را به قربان  میایرد؟ آیا وقت آن نرسیده از خرود 

پرسید این چه چجندش ،ارگریچ است ،ه بعد از هر اعر رارا  

در مقابل ساده ترین ان ظارا  دفاع از خود و دفاع از رهردرران 

دس ایر شده  از صندوق حمایت از دس ایر شردگرانا بره زانرو 

در میاید؟ قرار بود از  هر اع اا  مجموعره ای از رهردرران 

چرزروچ سوار بر تجربیا  تازه تر و م ک  بره انرواع اشرکرال 

اتحاد ،ارگری را بجا باذارد. اجازه دهید از خود بریررسریرر چره 

وقت جندش ،ارگری برای برآورد  این ان ظارا  برالرخ خرواهرد 

شد؟ تا ،  باید از هر اع اا  تاریخچره اعر رراض و ترحررک 

،ارگران ایران  یک  پس از دیاری  به یک سایت این رن   در 

حمایت ،ر رمر از عزیزترین چهره های ایرن بردرقره در زنردان 

 اوین من ه  گردد؟   

اع اا  از اشکال عال  ابراز وجود اع راض ،ارگری اسرت. 

اع اا  یک ابزار شناخ ه شده و در دس رس ،ارگرران اسرت. 

در عین حال شکل دادن به یک اع اا  پیروزمند م روب بره 

یک ،ار سازمان یاف ه و م ک  به یک فعالیت پایه ای بردرقراتر  

،مونیس   است. ناگه ه پیداست ،ه یک ،رارخرانره مرحرل ترالقر  

انواع گرای ا  و تمایال  و روحیا  در میان ،ارگرران اسرت. 

بعالوه نه فقط گرای ا  رادیکال و سوسیالیس   بلرکره بسریراری 

گرای ا  و نیروهای سیاسر  بردنردرال شرکرل دادن اعر رارابرا  

،ارگری به نهع خود در فعالیت هس ند. به این معنا در بسریراری 

موارد سیاست درست چیزی جز مخالهت صریح برا اعر رارا  

معین نیست. با فراخوان جریانا  اپوزسیون ضد رژیم  بررای 

چاع اابا  ،ارگران در حمایت از زبان تر، چ و یا اع ارا  

 در چبکارگیری نیروی محل  در ،ارخانهچ چه می ود ،رد؟ 

ح   در محدوده مدارزه اق اادی در یک ،ارخانه شکل گیرری 

یک اع اا  پیروزمند مسر رلرزم برازگ رت بره احرکرام بردیرهر   

بدقات  مدارزا  ،ارگری است. اوال: رای یک ،ارگر  قدل از 

هر چیز   اع اا  اساسا توام با یک تناقض پایه ای  است. او 

باید ،ارخانه ای را تعطیل ،ند ،ه نهس زندگ  او به چرخیدن 

 .......ادامه درد بی درمان 
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یبهه سبز هر 

ت ییها برای 

م قعیس خ د 

داشته باشد،  در 

د ره قبل در 

فریب طبقه 

کارگر زیر 

پرچم م س ی 

ناکام ماندز اینها 

بازندگان دنیای 

ضد رژیما 

هستند   همه 

آبر ی کارگر 

پناها   "چپ   

کم نیستا" خ د 

  . را س زانده اند

همان ،ارخانه گره خورده است. او با ،ارفررمرایر  رو در رو 

میایس د ،ه در عین حرال مروفرقریرت هرمران ،رارفررمرا در اداره 

 ،ارخانه به معنای ادامه اش غال او است.

رانیا: شروع هیچ اع ااب  بر مدنای فراخوان ،س  یرا ،سرانر  

در روز معین  به وقوع نم  پیوندد. وقوع یرک اعر رارا  را 

نمی وان پیش بین  ،رد. وقوع یک اع اا  به یک اتهاق معیرن 

بر م ن تناقضا  موجود  بر اسراس آمرادگر  ذهرنر  و روحر  

قدل  در میان ،ارگران گره میخورد. رهدر یک اع اا  ،س  

است ،ه از قدل اع ماد ،ارگران را جلب ،رده است. خراصریرت 

این رهدر در این است ،ه در بطن یک واقعه مرعریرن   بر روانرد 

یک خواست همه گیر ،ارگران را بره خرواسرت عرمرومر  یرک 

اع اا  ترجمه ،ند. همه زیدای  مدارزه بدقات  ،رارگرری در 

مدحث مربوب به مجمع عموم  ،رارگرری ایرنرجراسرت ،ره یرک 

اع اا  با همه پیچیدگ  های آن روی چهارپایره وسرط سرالرن 

نهار خوری شکل میایررد و ظراهررا بردون هریرچ رای گریرری 

رسم  توده ،ارگر ،ارخانه دل به دریای جنا  میزند ،ه ،س  

 نمی واند در مورد روند و ن ایج آن با جرا  اظهار نظر ،ند. 

رالثا: همه اع اابا  از همان لحظه شروع   مساله چرارونرار  

پایان خود را به صدر م غله خود  میررانرد. بررای یرک رهردرر 

،ارگری اینجا نه تهییج تو خال  بلکره فرقرط و فرقرط مرجرمروعره 

فعالیت های م حد ،ننده تا،نون  میان ،ارگران دسر رمرایره ادامره 

اع اا  می واند باشد.  پر واضح است ،ه برای هر ،رارفررمرا 

هر اع اا  یک عرصه ندرد برای در هر شکس ن همره تروان 

،ارگران را ت کیل میدهد. به این معنا می وان دریافت ،ه پریرش 

بین  )تا چه رسد به دیک ه ،ردن( خواس های یک اعر رارا  و 

مهم ر از آن قضراو  در مرورد یرک اعر رارا  مروفرق و یرا 

ناموفق تا چه اندازه نامربوب است. ،ردام اعر رارا   در ،ردام 

روند؟ با ،دام خواست؟ با ،دام ن یجه نرهرایر ؟ وقر ر  نروبرت بره 

احزا  و جریانا  سیاس  و م خاا در چهارچو  جدهه سدز 

میرسد  این مساله نه چنامربوبچ بلکه مسموم و مس قیمرا عرلریره 

 ماالح بدقه ،ارگر از آ  در میاید. 

*** 

ما م علق به دوره ای از تاریر معاصر هس یر ،ه در آن چبدرقره 

،ارگر جامعه نمی وانست گلیر خود را از آ  بیرون بک د.چ از 

این دوره ها در تاریر جامعه ایران و در همه جوامع دیارر ،رر 

نمی ود سراغ گرفت. در همه  این موارد  مسر رقرل از زبران و 

ملیت و دین و آیین شهروندان آن جرامرعرها شررایرط زنردگر  آن 

دوره م ابه هر است: میلیونها ،ارگر جرامرعره  ،رار نره  برلرکره 

جان میکنند  و با ،ار خود ررو  هر چه بی  رری مریریفرریرنرنردا 

 در عوض با تداه  هر چه بی  ر دست به گریدان م  مانند. 

آیندگان  آمار و ارقام و تااویر از سرسام سازندگ  و رررو  

را در مقابل خود قرار خواهند داد. ما برای آنها ما مر رعرلرق بره 

دوره ای هسرر رریررر ،رره ،ررارگررران جرررا  نررکررردنررد انرردررارهررا و 

فروشااههای مملو از ،اال را بره نرهرع ،رود،ران گررسرنره خرود 

ماادره ،نند  ساخ مانهای لو،س را ساخ ند و با حسرر  آنررا 

به سمت ب  خانمرانر  تررک ،رردنرد  در پررونرده قرراردادهرای 

موقت شان چهار ساخ مان به آتش ، ریرده وزار  ،رار اررری 

ندود  در سالها مدارزه ،ارگری آنها از ت کل و وحد  بدقاتر  

 ،م ر ارری می د یافت و ... 

ناظر فرض  در آینده فرض  ایرران را در فراصرلره  سرالرهرای 

تا امروز ایران بس ر ، مک های بدقراتر  برزرگر  مر   0931

بیند. در ایران بجای حکومت فعل  می وانست یک حکومرت از 

شجره اصالح بلدان آن  یرک حرکرومرت غریرر آخرونردی  یرک 

حکومت پرو غر   و یا یک حکومت از تدار سردرز سرر ،رار 

باشد.  راس ش زیاد فرق  نمیکرد. آنچه مهر است اینرسر رکره در 

 همه سالها یک چیز می وانست سرنوشت دیاری را رقر بزند:

   

 کارگراا انقالب! کارگراا همز! کارگراا اتحاد!

 

 .......ادامه درد بی درمان 

یک مرد هوسراا   یک حامراا ناصرالدین شاه قاجار به عنواا  

خرافی  مرتجع و ناالیق در مقابل بیگانگاا استعمارگر شناخته 

میشود. سلطنز ایشاا از دوره های فقر و فاقه عمومی مردم بود. 

بعالوه در مقابله با بیداری سیاسی و کسب حقوق اجتماعی دالیل 

کافی بر یک پرونده سیاه برای ایشاا در کتب تاریخی ثبز اسز. از 

زاویه طبقه کارگر پرونده ناصرالدین شاه نیاز به بازبینی جدی 

 دارد.                    

از حاکمین بعدی  از طبقات و جریانات سیاسی بسیاری هستند که 

از بدنام کردا ناصرالدین شاه بناحق برای خود آبرو دسز و پا 

کرده اند. میشود رفز و دید مگر فتوحات شاهاا پر افتخارتر نادر 

شاه جز بازارگرمی ناسیونالیستی پوچ و احمقانه چه گلی به سر 

مردم ایراا زده اسز؟ میشود رفز و از چند و چوا تعداد عقدی و 

صیغه ای ها و چند و چوا عیش و نوش حامراناا بعدی در ایراا 

سر در آورد؟ میشود قراردادها و روابط دولتهای بعدی با دول و 

موسسات اقتصادی بیگانه را  مورد بررسی قرار داد.  اما هر چقدر 

هم که تصییح قضاوت تاریخی از ناصرالدین شاه امر فوری طبقه 

کارگر نمیتواند باشد  اما شناخز ارثیه های سنگین این شاه بر سر 

کل جامعه و بخصوص بر سر خود کارگراا را باید جدی گرفز. 

 اجازه بدهید از خود بپرسیم: کارگر ایرانی کیسز؟

این سوال عنواا فصلی از سفرنامه  یک مستشار انگلیسی بنام 

ناصرالدین »از بازدید خویش از ایراا در عهد   «واتس»آقای 

اسز. نگاهی به این فصل از زوایای مختلف مهم و با ارزش  «شاه

اسز. ایشاا  در مورد طبقات محروم و زحمتاش ایراا چنین می 

 نویسد:

 

چوضع ،ارگران در ایاال  مخ لف فرق م  ،ند. من وضع آنها را 

در نواح  نزدیک شهر تهران شرح م  دهر. ، اورز یا ،ارگر 

 و میراث سمج قاجارکارگر ایرانی 



 1صفحه                                   71علیه بیاکری 

ب رژ ازی 

ایران بالغ بدنیا 
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همه چیز را 

برای خ د ما 

 طلبید 

 شیعه صنعتا   شام غریبان ت لیداس داخلا 

مقدماس   زمینه چینا الزم  مراسم  ارد فاز ش ر  " ززز پ  از

انگیز خ د شده   در میان همدردی عم ما  ن بس به مظل مان 

نمایش میرسدز در نقش "طفجن ُمسلیم" صیفیا از کیارفیرمیاییان 

بخش خص صا  ارد صحنه میش ندز نکته قابل ت ییه ایینیسیس 

که این صف با  باسن های فربه   لیپ هیای قیرمیز در فیقیدان 

کمتر اثری از محر میس؛ اما با مشس های گره کرده   آشکارا 

طلبکار صحنه را به اشغال درمیا رندز در این تعزیه خبری از 

پرسناژ حسین نیسسز چرا کیه در ایین "کیربیج" رزمیا اتیفیاق 

نیفتاده اسسز شهید نمایش صنعس ملا بیز بستن میرزهیا بیرای 

دفاع از بازار فر ش اینا  بنیل چیزی در چینیتیه نیداردز در 

یک چرخش کجه مراسما که قرار ب د فکری بحال درد  سنگ 

زیرین آسیاب مراکز ت لیدی کند به محل محاکمه   افشیای تین 

پر ری   تنبلا کارگران تبدیل میگرددززز  در صیحینیه پیاییانیا 

کارگران  خسته از سینه زنیا بیا سییینیه هیای بیرهینیه   دمیاغ 

آ یزان باقا میمانند در حالیکه کارفرمایان   نمایندگان مییلی ، 

 زیر کار   مابقا لژ نشییینیان نیمیاییش بیا عیییلیه خی د را بیه 

 ات م بیل بنز خ یش میرسانندز ززز"

با کما تدقیق در یزئیییاس، سیطی ر بیاال میراسیم ر ز کیارگیر 

امسال   معرکه گیریهای مشابه د لتا در می رد کیارگیران را 

ترسیم میکندز این مراسم  را بیییشیتیر از هیر چیییز بیه نیمیاییش 

عزاداران ت لیداس داخلا میییتی ان تشیبیییه کیردز هیدف از ایین 

مراسم  نه حتا به سیاق همیشگا سر د اندن کیارگیران، بیلیکیه 

هدف علنا چزاندن کارگر   مسخره کردن کارگران اسس؛ اگیر 

نه، هدف از این ایتماعاس چیسسک آیا آقیا نیمیییتی انید ر زنیامیه 

بخ اندک اخ ی های محی ب در میییلی  از قیانی نیا کیه خی د 

ن شته اند بیخبرندک اگر هدف نمایش نارضایتا اسس چرا بیای 

 صل اس ز رکا، نمیگذارید حرفشان را بزنندک 

کاربرد مراسم عاش را، در مهندسا دقیییق آن در تی ییییه هیر 

آشغال در حک مس اسسز با این ر ایس میییشی د شیهییید زنیده   

مرده تراشید، قرارداد تسلیم سازش ناپذیر امضا کیرد، اقیتیصیاد 

را از خر گرفس   بار آیس هللا رفسنیانا کرد،   مهمتر از هر 

چیز زبان هر معترضا را به اسم اهل ک فه از پ  یقیه ا  در 

آ ردز هر چه هم که آید باز سهم مردم سینه زدن اسس ززز هسته 

اصلا این آیین در این اسس که کسا حق ندارد در چند   چ ن 

 اقعیس آن ر یداد س ال یا شک کندز حیاال ییای حسییین را بیا 

 ت لید داخلا ع ض کنید!

در یک هردنبیل تاریخا   معل م نییسیس چیرا   چیگی نیه ییک 

پدیده به اسم "ت لید داخلا   سرمایه دار ملا" سبز شدز آنرا در 

یک حماسه پیچیده اندز هی ییس آنیرا میعیصی م   خی دی اعیجم 

فرم دندز این پدیده کلید خ شبختا یامعه تشریف دارند، 

 ادامه طنز

 “هرزگی”بورژوازی ایران، ایمان و    
تقریداً هر نوع شغل  را به عهده م  گیردا در شهر باور  

یا   –برای ،مک به بنّا   –سازی  یا حمل آجر  عمله  برای گل

بعنوان باغدان  و یا به نام عمله مزدور در مزرعه آماده خدمت 

است. ساعت ،ارش از بلوع تا غرو  آف ا  همه روزه به اس ثنا  

جمعه است ،ه بطور ،ل  روز اس راحت محسو  م  شود. در 

ساعت فرصت برای خوردن ناش ائ  دارد و  حدود ساعت ده  نیر

مد  ،وتاه  برای خوردن ناهار و ادای نماز به وی فرصت م  

وار ،ار م  ،ند و الزم است ،س  ناظر ،ارش  دهند. معموالً تندل

باشد. برای هرروز ،ار در تهران مزدی معادل پنج و نیر تا یازده 

م ناسب با فاول سال   –معادل یازده شاه  تا یک قران   –پنس 

دریافت م  ،ند و در دها  بطور ،ل  بی  ر از تهران مزد م  

گیرد. در زمس ان غالداً بیکار است و در بهار  مزد ،م  

اش م  شودا ول  با شروع تابس ان م قاضیان ،ار وی زیاد  نایب

م  شوند و در پائیز میزان مزدش به حدا،ثر م  رسد. از مدلغ  

چهارمش را به  ،ه روزانه به دست م  آورد  معموالً ناف یا سه

صدحانه و شام و پوشاک اخ ااص م  دهد و باق  را اگر خرز 

انداز م  ،ند و یا برای  دیاری نداش ه باشد  برای زمس ان پس

اش( م  فرس د. ،ارگر ایران  بطور ،ل  مردی  زنش )خانواده

وار است. اگر ناچار باشد برای ،اریاب  از دهکده زادگاه  عیال

خود به جای دوری برود  معموالً زنش را همراه نم  برد. اگر 

زن او صاحب فرزندان  باشد  غالداً در خانه یک  از اعیان 

خدم کار م  شود. زن ،ارگر ایران  با آنکه بندر  در مزرعه به 

،ار م  پردازد  تا حدودی قادر است در تحایل نان خانواده به 

شوهر خود ،مک برساند. م  تواند به دوخت و دوز لداس  

،ردن  یا شس ن آن بیردازدا و )همچنین قادر هست( م   وصله

تواند وقت بیکاری را برای باف ن پارچه ، ان  یا به برق م عدد 

دیار صر  ،ند. لداس او و ابهالش مخ ار و ارزان است. 

خانه ناچیزی  شوهر معموالً سال  یک دست لداس م  پوشد. اجاره

م  پردازد. غذای عمده ،ارگران نان است ،ه در تهران معموالً به 

  ".فروخ ه م  شود –چهار پنس  –نرخ یک من ه ت شاه  

سطور فوق شرح زندگی کارگراا در ایراا یک قرا و نیم قبل 

اسز. آقای واتس هر کس بوده باشد  همین چند سطر را باید 

بعنواا یک ادبیات نجیب و محترمانه از جانب ایشاا در اسناد 

تاریخ ایراا و مشخصا در تاریخ طبقه کارگر در ایراا ثبز کرد. 

این نوشته  را باید در دروس تاریخی آا جامعه به معرفز 

عمومی و پایه ای هر کودک تبدیل ساخز. عاسهای فرسوده 

سیاه و سفید فضای قصبه تهراا آا زماا و  تصاویر اهالی شهر 

که در میاا گاری و اسب و یابوها و گرد و خاک  و محصور از 

آلونک های کاه گلی  فقر و عقب ماندگی  جار میزنند را باید با 

این توضیحات جاا بخشید. همین چند سطر نوشته آقای واتس 

هزار بار به زباله های دروس تاریخ و سمومی که به خورد 

صغیر و کبیر آا جامعه تحویل داده میشود  ارجحیز دارد. 

حاومز ناصرالدین شاه سرگذشز یک مردک هوسراا و تریاکی  

یک حامراا ناالیق در مقابل همسایگاا مشز رند نبود؛ داستاا 

کشماش میاا دربار و آیز هللا ها نبود؛ حاومز ناصرالدین شاه 

یک نمونه دیگر از دوره های فقر و فاقه عمومی مردم نبود؛  این 

دوره را باید بیش از هر چیز با سرآغاز شال گیری  یک دولز 

 طبقاتی بورژوایی بر علیه کارگراا آا جامعه دید. 

برای یک کارگر که دوندگی روزمره فرصز سر خاراندا هم 

برایش نمیگذارد  انتظار مطالعه سفرنامه آقای واتس  شاید 

 ...ادامه کارگر ایرانی و 
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ربط اعتراض 

کارگری به 

ر حیاس 

کارگران، تر  

یا شیاعس 

کارگران یک 

ساده انگاری 

ک دکانه بیشتر 

نیسسز صد البته 

هر اعتصاب   

اعتراض 

کارگری تنها با  

دریه باالیا از 

شیاعس   خ د 

گذشتگا رهبران 

  کارگران 

ممکن اسسز 

تر  پایه اساسا 

حفظ حک مس 

استثمار سرمایه 

داری در همه یا 

  در دل تاریخ 

این نظام ب ده 

  اسس

ی اب زمین   آسمان، از اقتصاد تا سیاسیس، از سیاسیانیییان تیا 

هزاره س م، از مصلحس داخلا   بین المللا در یییب میبیارک 

ایشان اسسز در پر نده این پیدییده اسیتیثیمیار  حشیییانیه کیارگیر 

خ دی م ج میییزنید، تیا بی ده  بی دییه رسیمیا را در  انی اع 

س بسیدها تلکه کرده اسیس، امیا هیمیییشیه د  قی رس   نیییم ا  

بخص ص خطاب بیه کیارگیر بیاقیا اسیسز راسیتیا ایین میدال 

داخلا" از کیا به سیینیه ایین پیدییده نصیب شیدک کیدام  صنعس" 

صنعسک منس "تکنیک" دار قالا بافا، منس "تکنیک" تیکیانیدن 

باغاس پسته را میگذاریدک یک سر سی زن شیهیامیس در سیابیقیه 

نداشته، رزم نکرده، ادعای شهادس در راه  حق ق کارگر ایران 

را یدک میکشیدک بجخره در عاش رای شما کارگیر خیاک کیدام 

خفس را بر سر بریزد، کار قراردادیک دستمزد پرداخس نشیدهک 

کار ک دکانک اعتیاد   فحشاک  بجخره کیا قیرار اسیس در ایین 

سر سرای "صنعس ملا" شما کارگر را بخاطر سندیکای فسقلا 

 به گل له نبندندک

فقط با لحن لمپنانه اینها میش د دید که اینها کارگر را میاییمیلیک 

خ د میدانند، درسس مثل برده های د  هزار سال پییش، نیان   

غذای این بردگان را رقم بزنند   هر یا که عشقشیان کشییید بیا 

زندگا آنها بازی کننیدز در میعینیای امیر زی بیرده در هیییبیس 

کارگر به معنای آنسس که با نازل ترین دستمیزد میمیکین بیکیار 

گرفته ش د   بعج ه کارگر با خرید محص الس داخلا با قیمتا 

که س د م رد عجقه حضراس را بیرآ رده سیازد؛ د  ال پیهینیا 

 تا ان پ  بدهدز   

مساله صنایع داخلا به عصای یاد یا دنیای سییاسیس مشیهی ر 

اسسز خاصیس آن در همه دنیا یکا اسس   حتا با فرم لیبینیدی 

کامج مشابه   فقط بزبان های گی نیاگی ن می رد اسیتیفیاده قیرار 

میگیردز انگار همه صاحب منصبان مسئ ل سر د اندن کیارگیر 

یامعه یک د ره آم زشیا   احید را پشیس سیر گیذاشیتیه انیدز 

خاصیس یاد یا این پدیده در آنسس که در دسس سیاسیتیمیداران 

خنگ دسس چندم هم اثر مطل ب خ د را دارد به این میعینیا کیه 

همیشه، تعدادی را میت ان د ر آن یمع کرد   سر کار گذاشسز 

ن ع ایرانا این سرد اندن دییگیر میاسیس هیمیه رقیبیا را 

 ادامه طنز

 “هرزگی”بورژوازی ایران، ایمان و    
انتظار زیاد بجایی نباشد. اما برای نوجواا این طبقه اهمیز تاریخ در 

اینسز که آنرا در بستر زندگی آدمهای واقعی  در زندگی روزمره  در 

کوچه و خیاباا  در هیبز والدین خود  در رویاها و کامیابی و ناکامی 

های خود بتواند لمس کند. او باید ببیند که تاریخ را آدمها میسازند  

ببیند که خود او بخشی از همین تاریخ اسز. به این معنا مطالعه 

نصف صفحه از سفرنامه نه بخاطر شواهد دال بر فقر نسلهای پیشین  

بلاه بخاطر شباهز های خیره کننده با زندگی امروز خود او بسیار 

 تااا دهنده اسز.  

در منظره پنجره مقابل نوجواا خانواده کارگری ما دیگر خبری از 

گاریها و خانه های خشتی نیسز. در فاصله صد سال یک شهر پانزده 

میلیونی غرق در آسمانخراشها  اتوموبیل و ترا  کارخانه ها  

فروشگاهها  بیمارستانها و ... بجای قصبه تهراا خلق شده اسز. سه 

تا چهار نسل از "عمله های دهاتی" دوره ناصرالدین شاه رنج درس 

و تحصیل و کارآموزی را بر خود هموار کردند تا در چهارگوشه آا 

مملاز نفز و آهن را از قعر زمین بیروا باشند  پاالیشگاهها و 

ذوب آهن و کارخانه ها را به مراکز خلقز و تولید تبدیل سازند. در 

این صد ساله چهار نسل از هماا کارگراا در البالی چرخ دنده های 

هیوالی تولید ثروت و رفاه و نعمز آفریدند. طبقه بورژوای امروز در 

ایراا جمعیتی باالتر از کل نفوس آا زماا را شامل میشود. طبقه ای 

که کل رویاهای ناصرالدین شاه در سفرهایش به فرنگ را با پوزخند 

 همراهی میاند.  

شاید بتواا تاریخ را به حماقز پیشینیاا بخشید. در این وسط چرا باید 

از ناصرالدین شاه انتظار دیگری داشز؟ مگر صفویاا بجز سینه زنی 

و خاک بر سر کردا چیز دیگری برای این مردم بر جای گذاشتند؟ اما 

ناته اصلی آنجاسز که صد سال بعدتر سفر و سفرنامه آقای واتس 

هنوز از اعتبار چشمگیری برخوردار اسز. امروز هم کارگر روزانه 

ده دوازده ساعز کار را باید بجاا بخرد تا بتواند از فصلی به فصل 

دیگر یک زندگی خود را در سطح حداقل سر پا نگه بدارد. سطح 

دستمزدها در مقایسه ارزش پول در هماا سطح در جا میزند. شغل نه 

تامین و آسایش بلاه نگرانی دائمی او را تشایل میدهد و زا خانواده 

یک تایه گاه برای تامین معاشی اسز که کماکاا صرف ناا اساس 

آنرا تشایل میدهد. آنچه به کارگر مربوط اسز طرح اصلی جامعه 

بجای خود باقیسز. اما هنوز چند سطر دیگر از سفرنامه را باید 

 خواند:

از طرف دیگر حک مس مستبد  قس   آداب مرس م در یامعه سنتا  

ایران به کارگران ایازه نما داد در مقابل بعضا از کارفرمایان یبار 

  ستمگر که امر زه بر تعداد آنان بیش از پیش افز ده شده اسس 

حالس دفاعا   تهایما بگیرندز " کارگران " همیشه میب ر ب دند 

مطیع ا امر   عقاید " کارفرمایان " باشند   اگر " کارگری " ینبه 

اعتراضا نسبس به " کارفرما " پیدا میکرد بد ن اینکه ب سیله مریع 

دار رسیدگا ش د، در زمان بسیار ک تاها کارفرما به هر  صجحّیس

اقداما که میلش ب د دسس ما زد   " کارگر محک م " همه چیز خ د 

ای ب د که  را از دسس میداد، حتا گاها شدس عمل " کارفرما " بگ نه

" کارگر " مغض ب را  ادار میکرد که شهر   دیار خ د را ترک 

کرده   در شهر دیگری بکار   امرار معاش بپردازدز برخا ا قاس 

کارگران م رد تنبیه بدنا کارفرمایان قرار ما گرفتندز   اگر مقا متا 

از طرف کارگر بعمل ما آمد، ت سط حک مس در مجءعام شدیداً تنبیه 

 .  گاها )حتا( بدار آ یخته میشد

 ..ادامه کارگران ایران و 



کسا یک اعتراض 

کارگری را به 

صرف مت ن ر ی 

پجکادهایش م رد 

قضا س قرار 

نمیدهدز هر 

اعتراض   مبارزه 

کارگری با گ شس 

  استخ ان در افق 

های سیاسا معین 

آغشته اسسز حتا 

آرز های یک 

کارگر خ اه ناخ اه 

رنگ طبقاتا بر 

 خ د دارند

 کیسه کرده اسسز 

در این میان راستش حسین تقصیری نیداردز بیه خیییل اقیتیصیاد 

نظری بیاندازید! به اندرزهای    دانان با نسخه رشد ت لید داخلا

آنها به کارگر برای تن دادن به تئ ری های مشیعیشیع سیرمیاییه 

دار ملا دقس بخرج دهید!  گفته میش د شاهان صف ی عیاشی را 

  این ر ایس را سر هم کردند، تعزیه   سینه زنا از آن زمیان 

مد شدز الزم اسس اضافه کیرد اسیتیفیاده کیامیل از ایین ر اییس 

بدسس ب رژ ای پایان قرن بیستم   آغیاز قیرن بیییسیس   بیکیم 

ص رس پذیرفسز این را دیگر باید به حساب بد بیییاری حسییین 

ن شسز ب رژ ازی ایران "هرزگا" را در خ ن خ د داردز در 

ط ل تاریخ د یسس ساله خی د دل هیییه رهیگیذری را در هیم 

آغ شا خ د نیازرده اسسز حسین   عاش رای ا  هر چه بی ده 

بیاشید، در خیطییه اییران   در دسیس بیی رژ ازی اییران میهییر 

 هرزگا را بخ د میگیردز

ب رژ ازی ایران بالغ بدنیا آمدز نطفه ا  در سرزمینا غرق در 

خرافه   تریاک   فقر بسته شدز ا  با یک پیرچیم: ثیر س   بیا 

یک قطب نما: استثمار کارگر پیا بیه دنیییا گیذاشیسز تیارییخیچیه 

ب رژ ازی ایران را باید به حساب س داگر دی انه ن شس که بیا 

دسس خالا همه چیز را برای خی د میا طیلیبیییدز عیربیده هیای 

پیر زی این  س داگر دی انه  از هر یا شنیییده میا شی دز حیق 

داردز تییارییخ میدرن اییران در د ره انیکییشیاف بی رژ ازی   

کاپیتالیسم سرعس سیرسیام آ ر   در دل تیحی الس بیزر  را 

میت ان دیدز مح ر مشترک همه این تاریخ یک ب رژ ازی ثابس 

قدم اسس که در هر د ره بهترین نمایندگان مینیافیع خی د را بیه 

قدرس رسانده اسسز همه هنر ب رژ ازی ایران در ثابس قیدمیا 

ا  در بهره کشا از طبقه کارگر خجصه میییشی دز بی رژ ازی 

ایران هرگز  عده بهب دی طبقه کارگر را بر بیرق خ د نداشته 

اسس، در زیر این پرچم برای سازش   همراها   بهره ی ییا 

از هیه طبقه   نیر ی بالیفیعیل کی تیاهیا نیکیرده اسیس؛   ایین 

چهارچ ب مقدراس نمایندگان سییاسیا ایین طیبیقیه را رقیم زده 

اسسز احزاب سیاسا   حک مس های این طبقه نمیت اند چیییزی 

یز در هم ی شا از فئ دالیسم   مدرنیسم غیربیا    بیا آلیییاژ 

 بسیار باالی ضد کارگری از آب درآیدز 

منس اینها ر ی سر کارگر بیرای صینیعیس میلیا دییگیر زییادی 

یلف   نخیراشیییده اسیسز  بیرای بی رژ ازی در اییران سیال 

"د ستا صادقانه" با امریکا در آگاندا اسس که یک سر  0203

آن با پرچم  رژیم چنج   سر د م آن با پرچم  بریام؛ ییکیا بیا 

حسین پارتا"   دیگری با "شیعه صینیعیتیا" ؛ حیرف آخیر را 

 میت ان از یان کری پرسیدز 

*** 

 ادامه طنز

 “هرزگی”بورژوازی ایران، ایمان و    
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از این جا به بعد سفرنامه آقای واتس را میبایسز تحز عنواا 

"بورژوای ایرانی چه کسی اسز؟" مطالعه کرد. از اینجا به بعد 

میتواا شال گیری سرمایه داری در ایراا را ردیابی نمود و در 

این چهارچوب ناصرالدین شاه یک قهرماا  یک پدرخوانده اسز. 

او  نه یک کوتوله هوسباز و دهن بین مذبذب بلاه یک حامراا 

تیزبین سوار بر تحوالت جامعه تحز سلطه خود اسز. ناصرالدین 

شاه بدوا ایناه در عمر خود دو کتاب خوانده باشد یا چیزی از 

فرنگ دیده باشد  پدیده کارگر و کارفرما را بو کشید. او را باید 

پدر قانوا نوین  برای ایراا نوین  و برای طبقه و حاکمین نوین 

ایراا محسوب کرد. صد سال بعدتر  دو سلسله دیگر در حاومز  

چند نسل و چندین انقالب اجتماعی و صنعتی و سیاسی بعدتر 

هنوز رهنمودهای آا شادرواا برای سااا داراا عظمز و 

سربلندی این جامعه  از احمد شاه و رضا شاه و خمینی و انواع 

اقسام قانوا گرایاا و مدرنیسز ها بقوت خود باقیسز. ناصرالدین 

ظل هللا آنقدر عقلش نرسید که نبوغ بی نظیر خود را در سه جمله 

بصورت کتیبه دستمایه افتخار تاریخی  بازماندگاا خود بجا 

بگذارد:  "کارگری که چه دفاعی و چه تعرضی در مقابل کارفرما 

بایستد را باید بدسز کارفرما و بدسز دولز بشدت تنبیه کرد. 

قوانین جاری در این میاا فقط کشک اسز. صد سال اسز مطابق 

همین نسخه کارگراا را صرفا بخاطر مطالبه دستمزد کتک میزنند  

شانجه میدهند  به گلوله میبندند. صد سال اسز تعداد زنداا باا 

و شانجه گر کارگراا دهها برابر تعداد روزنامه نگار امور 

کارگراا اسز. البته انصافا شالق زدا کارگر بخاطر شرکز در 

روز اول مه در مالء عام را باید بحساب افتخارات جمهوری 

اسالمی نوشز. صد سال اسز تعداد مساجد محالت ساونی 

 کارگری از تعداد مهد کودک هاسز ...

کسی در دربار ناصرالدین شاه عرضه بخرج نداد بیانات و افاار 

ایشاا را روی کاغذ بیاورد و جمع کند و در اختیار عالم قرار دهد.  

حیف شد  فرصز از دسز رفز وگرنه بورژوازی ایراا میتوانسز 

در مقابل الگوی ساقتصادی کینز االا به الگوی اقتصادی اصیل 

 قجری پز بدهد. 

بقیه ماجرا پس از ناصرالدین شاه و پاسخ کارگراا را باید در 

جای دیگر و در یادداشتهای دیگر و از جمله  خاطرات سلطاا 

 زاده و آوانسیاا دنبال کرد.  

 ..ادامه کارگران ایران و 



سهم هر ک  از 

ثر س، رفاه، 

ه ایا که تنف  

میکند، سالهایا 

که عمر میکند، 

ن ع غذایا که 

میخ رد، آزادی 

که برخ ردار 

اسس، تحصیجس 

بچه اش، فیلما 

که تماشا 

میکند ززز   

شع ری که 

برایش برسمیس 

شناخته میش د ززز 

ابعاد هر کدام 

دقیقا به اندازه ای 

اسس که برایش 

مستقیما مبارزه 

  میکندز 

بیچاره نمایندگان میل ! امان از دسس مردم زبان نفهم! امان از 

دسس س ء تفاهم! بز دی مملکس را بحران دمکراسا فرا خ اهد 

 گرفسز 

کاش صاحب منصبان ایران اینقدر با دنیای غرب چشیم   هیم   

چشما نمیکردندز د د این رقابس ها همیشه به چشم میردم رفیتیه 

اسسز مثج یکا همین مساله دمکراسا   پارلمان   رای گیییری  

را در نظر بگیریدز از همان ا ل این حک مس  رفس ییک دفیعیه 

شش تا انتخاباس را ر ی دسس مردم گیذاشیس،  تیا هیم بیه ایین 

ترتیب آبر ی از دسس رفته دمکراسا در تاریخ مملکس بخاطیر 

میل  به ت پ بسته احمد شاه ترمیم بشی د،   هیم ایینیکیه میردم 

ایران زمین یکبار برای همیشه از چسیا آمیدن میمیالیک غیربیا 

 خجص بش ندز 

با انقجبا که شد، مردم ک چه   بازار باران آرز  میکردند سیل 

نصیب شان شدز میییلی  شی رای اسیجمیا، میییلی  خیبیرگیان، 

ش رای نگهبان، انتخاباس رئی  یمه رز به هر کدام ییک میییان 

د ره   یک تیدید رای گیری هم اضافه کنید، ا ن قس میییبییینییید 

کلا از ر زگار مردم پای صند قیهیای رای میییگیذردز  شیانی  

آ رده ایم خاک کش رمان اگر زیاد پیاک نیییسیس امیا بیهیر حیال 

حزب خیز اسسز بنا به س ابق تاریخا    ف ر نف   آریایا هللا 

اکبر گ  برای پر کردن صندلا های پارلمان   میلی    د لیس  

آدم پاالن کج  طن پرسس هم مضیقیه ای در کیار نیبی ده اسیسز 

یک مشکل طبعا تامیین میخیارج ایین انیبی ه بیرگیزییدگیان اسیس، 

بخص ص که  بعد از آن پر سه کشکا انتخاباس، کک به تنیبیان  

افتاده   خرج دفتر   قلم شان باال ما ر د؛ خی اب نیمیا شیده   

یکشبه متخصص ام ر اقتصاد   سیاسس بین الیمیلیل میییگیردنیدز   

 اما مشکل اصلا یای دیگری اسسز 

همیشه گفته شده که آنقدر لا لیا بیه الالی میردم بیگیذاریید کیه 

ل لهنگ فرهنگا آنها آب برمیداردز عاقجن گفته بی دنید کیه ا ل 

کار فرهنگا کنید بعدا دسس بیه تیغیییییر بیزنیییدز در غیییاب کیار 

فرهنگا مستمر   زمینه سازی الزم عاقبس دمکراسا بیهیتیر از 

این نمیت انسس از آب در بیایدز مگر خ د دمکراسا چه آش دهن 

س زی در حق ق شهر ندان اسسک مگر خ د دمکراسیا چیییزی 

بیز بیشتر از رای گیری هر چند سال یکبار اسسک آیا دییده ایید 

 در کش رهای غربا کسا یل ی پارلمان تیمع کندک 

بیائید خ د را بیای نمایندگان میل  ایران بیگیذارییدز حیق رای 

سر مردم را بخ ردز حاال گیریم ندید بدید هر صند قا سر محله 

میگذارند، زرتا صف ما بندندز یکا نیسیس نیییم سیاعیس  قیس 

صرف مطالعه برش ر انتخاباس کندز یکا نیییسیس بیه ایین میلیس 

ت ضیح بدهد قرار نیسس چیزی در سرن شس آنها در این میل  

رقم بخ ردک باید به این مردم حالا کرد دسس از سر نمیایینیدگیان 

 –میلسین برداریدز دنیا هر چیه هیم کیه خیر تی  خیر اسیجمیا 

امریکایا در د ره پسا بریام هم  باشد، مملکیس صیاحیب داردز 

سهم هر ک  از ثر س، رفاه، ه ایا که تنف  میکنید، سیالیهیاییا 

که عمر میکند، ن ع غذایا که میخی رد، آزادی کیه بیرخی ردار 

اسس، تحصیجس بچه اش، فیلما که تماشا میکند ززز   شیعی ری 

که برایش برسمیس شناخته میش د ززز ابعیاد هیر کیدام دقیییقیا بیه 

اندازه ای اسس که برایش مستقیما مبارزه میکندز کسا که آزادی 

خ د را از راه میل  تعقیب میکینید شیییپی ر را از سیر اشیتیبیاه 

 بدهان گرفته اسسز

اما در این میان مساله مهمتر دلیخی ری نیمیایینیدگیان میییلی  از 

یامعه کارگری اسسز نمایندگان از د لس خ استه اند ف را محیل 

تیمع یل ی ساختمان میل  را بت ن ریزی نمایدز گ یا کارگران 

ر ز انتخاباس رفته   رای ما دهند؛ تا از هفیتیه بیعید بیا تیییمیع 

یل ی میل  ، نمایندگان را برای بییر ن کشیییدن حیق خی د از 

گل ی  زارس کار   کارفرما یل  بیاندازندز نمایندگان میل  در 

اتمام حیس خ د اعجم کرده اند که: افزایش دسیتیمیزدهیا   لیغی  

کار قراردادی امیر خی د کیارگیران اسیس!  کیارگیران بیایید بیه 

 انگ لک بییا بر علیه حرمس میل  پایان دهندز

ما دسس اندرکاران این نشریه از آنیا که "بیکاران هرگز در غ 

نمیگ یند" حمایس قاطع خ د از حقی ق دمیکیراتیییک نیمیایینیدگیان 

میل  را پنهان نمیداریمز  ضمنا پیشنهاد فیرهینیگیسیتیان اصیالیس 

زبان فارسا دال بر تع یض "حیق رای شیهیر نیدان" بیه "حیق 

شهر ندان به س راخ دعا" م رد حمایس ماسسز به ایین تیرتیییب 

تکلیف هر  ک    از ییمیلیه بیییکیاران  سیر راسیس   ر شین 

میش دز به این ترتیب تا آنیا که بیه حیکی میس   طیبیقیه حیاکیمیه 

مرب ط باشد میت ان به آینده ای امید ار ب د کیه هیر اییرانیا از 

 یک س راخ دعا برخ ردار گرددز 

بنا به خبرهای نیمه م ثق تابل های زیر  در اطیراف سیاخیتیمیان 

 میل  در حال نصب میباشد:

 لطفا از چپاندن دعا در این س راخ خ دداری نمائید!

 دعاهای اقتصادی در س راخ سیاسا ممن ع! 

یهس اطجع کارگران گراما همه س راخهای دعا تا چهار 

 سال بعد مسد د اسس!

 طنز

 سوراخ دعای من کو؟ 

 علیه بیاکری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 تماس: آدرس ایمیل

 bikari.com-info@a 

مقاال  این شماره توسط ماطه  اسدپور نوش ه شده 

 است. است. اس هاده از مطالب با ذ،ر مندع آزاد 

 71صفحه                                         71علیه بیاکری    

mailto:info@a-bikari.com

