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نرد ساالری در سراصیب اةتذال

   نطلقهةه زىان عضق ه نالیخولیای اسالنی سرنایه 

 ةيد زىان اهیو  در رهگذر جيتش رهایی زن 

 جيتش کارگری ه  رهح سرکش زىاىه در ایران

 از هفت تپه تا ةازىضستگان:
 حقاىیت اعتراض کارگری!                
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سالی که گذشت، در سال تقوقم قن نهقاهقه،   قا ق قه 

هشتن مارس تا کهمن با س طه ترسهاک کرمها م ان 

طرف د گر با   ج ح ات اققتق قادن  ن، نهقان بقه 

تهها تک ه گاه بواء بران جامعه تبد قل گشقتقهقد  در 

شرا طی که ب مارستاهها ان پذ رش ب ماران طقرقره 

م ر تهد، در شرا طی که بران بخش ا  قی طقبقوقه 

کارگر هه ان کار م هقه ان دسقتقمقند خقبقرن هقبقمد، 

نهان خاهماده هان کارگرن به ستمن ا  ی بقوقاء، 

هن در هگهدارن م تمد د ح ات م هن در قامت  ک 

کارگر در تحتاهی تر قن تقمحقش بقانار کقار ا قران 

 پرداختهد  

مببسصي دس ساي بشابشی صن َ مشد، ٌشگض مىحصش بهً 

صوبن، َ یب محذَد بً حصبس  صوذاوٍب َ دس آن میبن، 

مىحصش بً اَیه وبُدي اعت... جىهبهب بهشابهشی صن 

صوذاوٍب سا یکی پظ اص دیگشی فتح خُاٌذ کهشد. دس 

اوتقبم خُن َ عشگزشت دسدوبک صوذاویبن خُد، ٌیچ 

 چیض جلُداس آن وخُاٌذ بُد.  
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از نگاه زنانه منظره جامعه ایران مملو از دشمنی کور و کینه 

توزانه است. زن ستیزی نهادینه رسمی و اجتماعی در ایران بر 

کسی پوشیده نیست. نگاه دیگر به  آن جامعه  بمناسبت روز 

جهانی زن از آن جهت موضوعیت دارد که همه پیکره ابوالهول 

مرد ساالرانه حاکم در آن جامعه به موجودیت زبون، پوشالی و 

 مبتذل  در هم مچاله میشود.   

سالی که گذشت، در سال تقویم زنانه،  فاصله هشتم مارس تا کنون 

با سلطه ترسناک کرونا و از طرف دیگر با فلج حیات اقتصادی 

آن، زنان به تنها تکیه گاه بقاء برای جامعه تبدیل گشتند. در 

شرایطی که بیمارستانها از پذیرش بیماران طفره میرفتند، در 

شرایطی که برای بخش اصلی طبقه کارگر نه از کار و نه از 

دستمزد خبری نبود، زنان خانواده های کارگری به ستون اصلی 

بقاء، هم در نگهداری و تمدید حیات و هم در قامت یک کارگر در 

تحتانی ترین توحش بازار کار ایران پرداختند. چه چیزی بهتر از 

"نگاه زنانه" حق مطلب را در افشاء ماهیت کریه، ننگین حکومت 

اسالمی سرمایه ادا میکند که از خوش رقصی در باب  "ممنوعیت 

دوچرخه سواری زنان"، "سفر زنان منوط به اجازه همسران" و یا  

 "کودک همسری" غافل نماندند.

"هشد" سا ُیچ کظ تِتش اص "صى" ًویؾٌاعذ. ایي، ُیپْتض ػاهیاًَ 

سّاًؾٌاعی اختواػی هذػی اعت کَ  تشای  ؽٌاختي خایگاٍ ّ 

کاسکشد ّاهؼی آًغاًِا تایذ اص كشاص هٌثشُای هزُثی ّ  هاًْى ّ 

كشٌُگ زاکن پاییي آهذ ّ دس  ّاهؼی تشیي عطسی کَ هیؾْد عشاؽ 

گشكت تَ هعاّت ًؾغت. ُش ایشادی تَ ایي هتذ ّاسد تاؽذ 

تکاسگیشی آى دس هْسد خاهؼَ ایشاى، خایی کَ  خذا هشد اعت، 

دّلت هشد اعت، هاًْى هشد اعت، اص آعواى تا ػون هثش  

"هشداًگی" ّ هشدعاالسی زشف اّل ّ آخش سا هیضًذ... خایی کَ 

اص هشداًگی خض کاس خاهْػ ّ تشدٍ ّاس، خض تغلین ّ خلت، خض 

اعتیصال ّ كوش ّ خض پیکشٍ ای عتشّى ّ هدیضگْی تشدگی  خْد 

 تاهی ًویواًذ؛ پش تیشاٍ ًیغت. 

صى ّ خاًْادٍ دس کاس ّ تیکاسی پزیشای تلالَ خغن دس ُن کْتیذٍ 

"هشدی" اعت کَ ُش چیض دیگشی هیتْاًذ تاؽذ خض ًاى آّس؛ هشخغ 

ُش تصوین ّ اسادٍ دیگشی هیتْاًذ تاؽذ خض ؽادی ّ تؼالی ّ اسادٍ 

ّ اعتؼذاد ًضدیکاًؼ؛ عشهؾن ُش چیض دیگشی هیتْاًذ تاؽذ خض 

ؿشّس ّ زن غلثی؛ ... یک عال دیگش پا تَ پای تؼوین تسشاى 

عیاعی ّ اهتصادی، تا ُش گام اص تؼشض عشهایَ تَ صًذگی،  تَ 

ُواى اًذاصٍ کَ دسُای اهیذ ّ تِثْدی تش غثوَ ػظین کاسکي تغتَ 

ؽذٍ اعت؛ ُش چوذس ًاى ّ دعتوضد، عالهتی ّ سكاٍ آًِا تَ عشهت 

سكتَ؛ ایي غثوَ ُش چَ تیؾتش تَ ًِاد خاًْادٍ زْالَ دادٍ ؽذٍ اعت. 

اها ُوضهاى،  عالِای عال اعت کَ اص خاًْادٍ خض پْعتَ کارب ّ 

كشیة کاساًَ تاهی ًیغت. تالػ تشای هؼاػ ؽیشٍ خاى کاسگش سا 

هیوکذ، هٌگٌَ خغتگی ّ  کؾوکؼ تا ؽشایػ خٌِوی کاس تْهؼات 

کاسگش سا تا  اسظاء پایَ ای تشیي ًیاصُا آًچٌاى پاییي هیکؾذ کَ 

یک ؽکن پش اص ًاى ّ دّدی دس ًضدیکی یک اخام دس صیش یک 

عوق تٌام "خاًَ"، یک چِاس دیْاسی کَ پؾت دسُای تغتَ اى 

تتْاًذ خْد سا آها ّ صازة اختیاس تٌاهذ؛ هشاس اعت ُوَ تْهؼات  

 هشد کاسگش  سا دس خْد خا دُذ.  

اهشّص کاسگش هشد ایشاًی، دس اعتاًذاسد هتْعػ  تا زغشت  یک 

چِاس دیْاسی  ّ یک دسب کَ تتْاًذ آًشا اص پؾت هلل کٌذ، خْاًی 

ّ ػوش خْد سا پؾت عش هیگزاسد. ایي کاسگش کوتش اختیاسی دس 

اتام اعتیداسی خْد داسد، کْدک ّ ُوغشػ هتؼلن تَ اّ ًیغت، 

داس هالی، کاس خاًگی صى ّ کاس کْدک  تش صًذگی خصْصی اّ 

چٌگ اًذاختَ اًذ ّ اّلیي گاهِای آگاُاًَ اّ ًویتْاًذ  آهایی کارب ّ 

پْؽالی خْد سا ًؾاًَ ًگیشد.  ُوغش خْد سا هثل اص ُش چیض ػعْ 

تشاتش غثوَ تثیٌذ، چؾن تش هٌاكغ هؾتشک دس هواتل دؽوي هؾتشک 

تاص کٌذ ّ تَ اتشاص ّخْد اػتشاظی ؽشیک صًذگی خْد هیذاى 

 تذُذ.

ایي ٌُْص پایاى کاس هشدعاالسی دس خاهؼَ ایشاى ًیغت. هْهؼیت 

كؼلی سا تایذ تَ زغاب هثاسصٍ صًاى ًْؽت تا تسصیل، تا اؽتـال، تا 

غالم ّ تا تْعل ّ اص ُش کاًال هوکي عذ عکٌذس تغتَ اًذ. ایي 

ٌُْص پایاى کاس ًیغت تَ ایي خاغش کَ خٌثؼ ّ آصادیخْاُی صًاى 

ًاگلتَ ُای تغیاس ّ زغاتِای صیاد تشای تصلیَ داسد. تا ُویي خا 

ُن، تا ُوَ عْاتن خًْیي پذیذٍ هشدعاالسی ایي هِش هواّهت ّ 

سصهٌذگی صًاى آى خاهؼَ اعت کَ تش تاسک تاسیخ هؼاصش آى 

   خاهؼَ هیذسخؾذ.

نرد ساالری در 

 سراصیب اةتذال
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ّ "تلیلْگلاى" “  هطلللولَ” ػؾن ّ ؽیلتگی خوِْسی اعالهی تَ صًاى 

تواهی ًذاسد. عاالًَ دٍ ُا تاس تَ آهاسگیشی ایي خلولؼلیلت پلشداخلتلَ 

هیؾْد، ّ ُیچ ّهت اسهلام هلاتلل اتلکلاء ّخلْد ًلذاسد. دس زلاللیلکلَ 

دعتوضدُا ّ تیوَ ُا ّ پشداختی ُلای تلش زلن کلاسگلشاى صیلش تلیلؾ 

تْدخَ خاى عالن تذس ًویثشد، اًْاع هْعغَ دّلتی ّ هزُثی تلَ اعلن 

"عشپشعتی" اص ایي صًاى کیغَ دّختَ ّ چٌگ عْدخلْیلی اًلذاخلتلَ 

اًذ. اص هشاخغ هزُثی هن تا هدلظ ّ دّایش دّلتی دکاى "سعلیلذگلی" 

تَ "عشپشعتی" ایي صًاى پِي کلشدٍ اًلذ ّ زلولْم کلالى تلَ خلیلة 

هیضًٌذ. ایي یک تؼویة  عوح ّ خٌْى آهیض تشای ؽکاس ُش تک ًللش 

اص ایي خوؼیت اعت کَ ُش سّص ّ ُش عال تلش داهلٌلَ ّ ؽلذت آى 

 اكضّدٍ هیؾْد.

آیلا هلشاس اعلت اػعلای تلیلغلت هلیلللیلْى خللاًلْادٍ کلاسگلشی هللذس 

"عشپشعتی" هشداًی سا تذاًٌذ کَ تا ػٌایلات زلکلْهلتلی دس تلثلاُلی 

 دعتوضدُا ّ كالکت ّ گشاًی دعت ّ پا هیضًٌذ؟

 

"صًاى تی عشپشعت" هؾخصَ هالیخْلیلای تلسلولیلش صًلاى ّ اص آى 

هِوتش تاتلْی یک تیضیٌظ اُشیوٌی ّ ُاس دس دًیای تِلشٍ کؾلی اص 

عَ هیلیْى صى ّ کْدکاى آًِا اعت. عَ هیلیْى صى تا اتکا تَ "ُلیلچ 

ّ پْچ" تاهیي ّ تشتیت ًغل تؼذی هشتاًیاى کاسهضدی سا تلَ گلشدى 

گشكتَ اًذ. "تی عشپشعت" اّج سرالت دم ّ دعتگاُی اعت کلَ ُلش 

گًَْ زن خوؼیت عَ هیلیًْی اص صًاى خاهؼَ سا اًکلاس کلشدٍ ّ تلَ 

عخشٍ هیگیشد. "تی علشپلشعلت" ُلش هلؼلٌلا ّ تلؼلثلیلش تلیلولاسگلًْلَ 

استداػی سا تا خْد زول کٌذ، دس دعت تْسژّاصی ایشاى عشهٌؾاء 

 یک اعتثواس ّ تِشٍ کؾی تی سزواًَ اعت. 

 

ایشاى دس کاتْط كالکت ّ دس صًدیش استداع اعالهی علشهلایلَ  اص 

خْؽؼ غثوَ هسشّم ّ تیؼ اص ُوَ اص خْؽؼ صًاى تلشای تلیلشّى 

کؾیذى گلین صًذگی، تشای یک ًلظ سازت آساهؼ ًویؾلٌلاعلذ. "تلی 

عشپشعت" هؾخصات ّلغ عیشی ًلاپلزیلش زلکلْهلتلی اعلت کلَ اص 

خْؽؼ صًاى خاهؼَ، اص کاس ّ تسصیل ّ ػؾن ّ اعتؼذاد ّ ػلالهلَ 

اّ تَ عختی اًتوام هیگیشد. ایي اتلیغی اعت کَ دس کویي ًاکاهی ُلا، 

 اص تیکاسی ّ غالم ّ ًاهالیوات هشتاًی ؽکاس هیکٌذ. 

 

صًاى "تی عشپشعت" لکَ ًٌگ زکْهت ّ غثوَ زاکن اعلت کلَ تلش 

یک اسدّی تضسگ کاس هتؾکل اص صًاى چٌگ اًذاختَ اعت.  صًلاى 

ایي اسدّگاٍ کاس هیکٌٌذ، ّلی کاسگش تَ زغاب ًویایٌذ، دعلتلولضد تلَ 

آًِا تؼلن ًویگیشد. اص کْدکاى خْد ًگلَ داسی هلیلکلٌلٌلذ، اهلا خلضّ 

ّالذیي هسغْب ًویؾًْذ. دس خغتدْی کاس صهیي ّ صهاى سا صیش ّ 

سّ هیکٌٌذ، اها خضّ تیکاساى دعتَ تٌلذی ًلولیلؾلًْلذ. ایلي صًلاى دس 

لیغت کاس تضسگتشیي کاستلِای تْلیذی دس خاّسهیاًَ یؼلٌلی کلولیلتلَ 

اهذاد" ّ "تِضیغتی" هلشاس داسًلذ، کلَ ُلش دّ دس هلثلال اعلتلثلولاس 

 ّزؾیاًَ، تؼِذی خض صذهَ ّ هٌت تی خا تش خْد ًذاسد.   

 

گلتَ هیؾْد "صًاى ًیوَ خاهؼَ اًذ". ُش چَ تلاؽلذ تلشای یلک ًغلل 

"صًاى تی عشپشعت" ُوَ خاهؼَ تْدٍ اًذ. هادس، ًاى آّس، هذسعلَ، 

دسهاًگاٍ، ًگِذاسی ّالذیي  ّ ُوَ چیض کَ دس یک هؾاسکت کثلیلق 

هاكیایی هیاى دعتگاٍ هزُثی ّ دّلتی تْاًغتٌذ اص علشٍ ّ اص صًلذگلی 

 ایي صًاى  تَ تاساج تثشًذ. 

 

کیٌَ ّ ًلشت ػلیَ دعت اًذسکاساى تیضیٌظ ّ هلاكلیلای "صًلاى  تلی 

عشپشعت" تا ؽیش هادس دس اػوام ّخْد یک ًغل اص غثولَ کلاسگلش 

خا گشكتَ اعت. تٌِا صهلاًلی کلَ اتلسلاد زلن غلللثلاًلَ کلاسگلشی دس 

هسالت تَ زشکت دس آیذ، کیٌَ ّ ًلشت اص هلة ّ تـلط تلَ تلیلشّى 

ساٍ پیذا کٌذ، آى خاهؼَ ؽاًظ آًشا پلیلذا خلْاُلذ کلشد کلَ  للدلٌلضاس 

  اعالهی عشهایَ سا تَ هصاف تطلثذ.   

   نطلقهعضق ه نالیخولیای اسالنی سرنایه ةه زىان 

 

جانعه ای که طدای زىان طتقه کارگر در آن پژهاک ىداصته 

ةاصد، جانعه ای     که پرچم تغییر فوری در تهام  نظااهار   

زىدگی زىان کارگر را در دست ىداصته ةاصد، ةا حقیاقات   

 زىدگی آن جانعه ةیرةط ه عاری از صرافت اىساىی است.
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صًذاى اّیي، كوػ یک صًذاى، كوػ  یک اعاستگلاٍ هلخلْف 

ًیغت. اّیي تا دخوَ ُای ؽکٌدلَ، تلا تلْزلؼ ًغلثلت تلَ 

صًذاًیاى تا خْخَ ُای اػلذام علاکلت کلشدٍ اعلت، کؾلتلَ 

اعت، تشعاًذٍ اعت. دس ػیي زال اّیي، تلا ُلولَ تلشج ّ 

تاسّی دعت ًیاكتٌی تلخلؼ صًلذٍ ّ تلللکلیلک ًلاپلزیلش اص 

تسْالت عیاعی خاهؼَ سا عاخلتلَ اعلت. اّیلي، اعلاست، 

تِذیذ، دس چٌگال تلالهلٌلاصع خلالداى... ُلشگلض ًلتلْاًغلت 

صذای زن غلثی سا اص صسٌَ عیاعی ّ کؾلولکلؼ ُلای 

خاهؼَ ززف کٌذ. اّیي تغتش ؽداػلت، هلولاّهلت، آسهلاى 

خْاُی، چاسٍ خْیی... اّیي تغتش اهیذ ّ عشعختلی ... ّ 

ًغل هؼاصش سا دس کؾوکؼ ُای عیاعی خلْد ُلولشاُلی 

کشدٍ اعت. دس ایي سُگزس تٌذ صًاى اّیي تا هاهت اكشاؽتَ 

 خْد سا ًوایاى هیغاصد. 

 

اگش هثاسصٍ ػلیَ عتوکؾی صى تَ ػوین تلشیلي الیلَ ُلای 

تسْالت ّ کؾوکؼ ُای خاهؼَ ایلشاى تلؼلللن داسد، اگلش 

آصادی صى دعت تَ صخوِای ػوین تش پیکش اًغلاًلیلت آى 

خاهؼَ هیثشد ّ ؽْس آصادیخْاُی سا تدشیاى هلی اًلذاصد، 

اگش "آصادی صى" یک زشکت دائوی ّ خلٌلثلؾلی ؽلٌلاخلتلَ 

ؽذٍ ّ دس کویي ُش كشصلت تلشای ػلشض اًلذام اعلت... 

 خای پای تٌذ صًاى اّیي اًکاس ًاپزیش اعت. 

 

هثاسصٍ دس ساٍ تشاتشی صى ّ هلشد، ُلشگلض هلٌلسلصلش تلَ 

صًاى، ّ یا هسذّد تلَ زصلاس  صًلذاًلِلا ّ دس آى هلیلاى، 

هٌسصش تَ اّیي ًثْدٍ اعت... خٌثؼ تشاتشی صى صًذاًلِلا 

سا یکی پظ اص دیگشی كتر خْاُذ کشد. دس اًتوام خلْى ّ 

عشگزؽت دسدًاک صًذاًیاى خْد، ُلیلچ چلیلض خلللْداس آى 

ًخْاُذ تْد. ایي خٌثؼ ُش خلػ ّ ُلش خلذؽلَ تلش دیلْاس 

صًذاًِا سا دس پی ُش ًؾاًی اص ؽداػلت ّ علشعلخلتلی ّ 

آسهلاى خلْاُللی صیلش سّ خلْاُللذ کلشد تللا تلتللْاًلذ ػللضت 

 صلسات دسخؾاى تاسیخ هؼاصش سا پاط تذاسد.  

ةيد زىان اهیو  در رهگذر 
 جيتش رهایی زن 

تا ؽشکت گغتشدٍ ّ كؼال صًاى دس اػتشاظات عشاعشی 

تاصًؾغتگاى خٌثؼ تشاتشی صًاى دس ایشاى پیؾشّی ُای هِن سا تَ 

اسهـاى داؽت. صًاى کاسگش دس توام اػتشاظات، دس صلْف 

هؾتشک تا عایش هؼتشظیي تش زوْم زوَ خْد پای كؾشدًذ. اخثاس 

هشتْغَ یاد آّس ؽْس ّ ؽْهی تْد کَ تا خثش ؽشکت خاًْادٍ ُای 

کاسگشاى دس اػتصاتات ًیؾکشی ُا دس ُلت تپَ ّ ؽْػ کل غثوَ 

کاسگش دس عشاعش ایشاى سا كشاگشكت.  هؾاتَ ایي زشکات سا دس  

اػتشاظات هؼلواى ّ اػتشاظات اخیش پشعتاساى ًیض ؽاُذ تْدین. 

ُیچ چیض ًویتْاًذ اص اُویت ایي اتساد ّ سّؽي تیٌی هثاسصاتی آى 

 کن کٌذ.  

 

تثؼیط ػلیَ صًاى ّ عتوکؾی صى تا سیؾَ ُای هْی دس اعتثواس ّ 

تِشٍ کؾی اص ًیشّی کاس صًاى، تا کٌْى کوتش كشصتی یاكتَ کَ 

هْظْع خٌثؼ کاسگشی  هشاس تگیشد.  صًاى ّ هشداى زتی دس 

هشاکض تْلیذی هختلق، اها کواکاى تست  هاًْى ّ ؽشایػ  کاس 

یکغاى هْسد تِشٍ کؾی هشاس هیگیشًذ، هٌاكؼؾاى آًِا سا دس هثاسصٍ 

هؾتشک تش عش دعتوضدُا هشاس هیذُذ، كشعْدگی صًاى خاًْادٍ 

کاسگشی هغتویوا هشداى خاًْادٍ سا تست تاثیش هشاس هیذُذ. صًاى ّ 

هشداى غثوَ، تخصْؿ دس دل تسشاى ػوین اهتصادی، دائوا ّ تَ 

اؽکال هختلق خْد سا هغتویوا دس کٌاس یکذیگش، ّ دس صق 

 هؾتشک، ّ دس هثاسصٍ تشای هٌاكغ هؾتشک  هی یاتٌذ.

 

سّذ عشکؼ صًاًَ دس ایشاى پیشّصی خْد سا تٌِا هیتْاًذ دس پیکشٍ 

غثواتی کاسگشی خغتدْ کٌذ. سصهٌذگی، ؽداػت ّ تیوشاسی صق 

صًاى دس آى خاهؼَ دس عاصهاى ّ ًظن کاسگشی هیتْاًذ دس کؾوکؼ 

ُای ّاهؼی ساٍ تَ خلْ تاص کٌذ. کاكی اعت اص خْد تپشعین: آًچَ 

خٌثؼ کاسگشی "هشداًَ" ؽٌاختَ هیؾْد، تا کی؟  چشا تؾکل ُای 

کاسگشی توایلی تَ عاصهاًذُی صًاى کاسگش ًؾاى ًویذٌُذ؟ کی هشاس 

اعت صًاى خاًْادٍ ُای کاسگشی تطْس اتْهاتیک ػعْ  

عٌذیکاُای هْخْد تاؽٌذ، سای تذٌُذ، ّ هغایل صًاى هْظْع تسث 

ّ تصوین گیشی عٌذیکا هشاس تگیشد؟  دعت کن پٌح هیلیْى صى ّ 

کْدک دس هیاى چشخذًذٍ ُای کاس خاًگی ّ دس چٌگال سریالًَ ّ 

كطشت پغت کاسكشهای خصْصی ّ دّلتی هْسد تؼشض خغوی ّ 

سّزی هشاس داسًذ، پاعخ خٌثؼ کاسگشی تَ آًِا چیغت؟ هکاًیغن، 

سّؽِا ّ ساٍ زل غثواتی کاسگشاى تشای عاصهاى یاتی غثوَ ّ اص 

خولَ صًاى دس هسالت تَ کدا سعیذٍ اعت؟  ایي عْاالت ّ پاعخ 

ُای گًْاگْى، هْكویت ّ ًاکاهی ُای آى عاتوَ ای توذهت چٌذ هشى 

 دس خٌثؼ کاسگشی  ایشاى ّ خِاى سا پؾت عش داسد.

 

تشای خٌثؼ کاسگشی "صًاًَ ؽذى" یک تاکتیک یا یک هصلست 

اًذیؾی ًیغت. ُش گام ّ ُش پیؾشّی دس ػشصَ صًاى، اختٌاب 

ًاپزیش ّ  تَ هؼٌای توْیت اتساد ّ اًغدام صلْف، خْد پیشّصی 

 اعت. ایي پیاهی تْد ُلت تپَ تا تاصًؾغتگاى ًْیذ تخؼ آى تْدًذ.  

جيتش کارگری ه  رهح سرکش 
 زىاىه در ایران
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آیا دس هْسد زواًیت اػتشاظات کاسگشی هیتْاى عش عْصًی 

 تشدیذ تَ خْد ساٍ داد؟ 

 
گلتَ هیؾْد سصم ّ سّصی کاسگش اص غشین کاس ّ دعتوضد اّ 

تاهیي هیؾْد. گلتَ هیؾْد کاسگش تایذ هذس کاسكشها سا تذاًذ. 

صذ الثتَ کَ هضخشف هیگْیٌذ. سصم ّ سّصی ّ عش پٌاٍ 

کاسگش، ًَ دس دعت کاسكشها، تلکَ دس دعت توال ّ ًاًْایی ّ 

کاعة ًظش تلٌذ هسلَ اعت کَ ًاى هایستاج سّصهشٍ سا ًغیَ 

پؾت ًغیَ، اص ایي هاٍ تا آى هاٍ هتوثل هیؾْد. آتشّی کاسگش 

دس دعت صازة خاًَ ًظش تلٌذی اعت کَ تا ّخْد اخاسٍ ُای 

 ػوة اكتادٍ خل ّ پالط کاسگش عش اص خیاتاى دس ًوی آّسد. 

 
هیگْیٌذ سّصی دعت خذاعت. صذ الثتَ هضخشف هیثاكٌذ. 

صًذگی گشدى کللت ُا سا تْدخَ ػوْهی تاهیي هیکٌذ، علشٍ 

کاسگش سا ُن یک خْاُش یا تشادس هِشتاى، پذس ّ هادس 

تاصًؾغتَ ّ اص کاس اكتادٍ. تؼذ اص آى ًْتت کاس کْدک ّ 

 گذایی، دعت كشّؽی هسوش، داس هالی تْی خاًَ هیشعذ.

 
گلتَ هیؾْد چشخاًذى کاسخاًَ تذتیش هیخْاُذ. هیگْیٌذ اًگیضٍ 

عْد دس ّخْد کاسكشها اعت کَ کاسخاًَ ّ تْلیذ سا سّتشاٍ 

هیکٌذ ّ کاسگش ُن تَ ؽـل ّ دسآهذ هیشعذ. هضخشف هیگْیٌذ. 

ًَ تخاغش هثسث ًثْؽ آهیض هاسکظ دس هْسد اعتثواس ّ تِشٍ 

کؾی ًِلتَ دس تاس ّ پْد ساتطَ کاس ّ عشهایَ، ّ دس ؽکل 

پٌِاى اسصػ اظاكی! تلکَ تخاغش دصدی ّ عشگشدًَ تگیشی 

 آؽکاس ّ دس سّص سّؽي تْعػ کاسكشها. 

 
هیؾْد سكت ّ کتة تاسیخی سا ّسم صد ّ دیذ چٌگیض خاى ّ 

هـْلِا چَ تش عش ًلْط ایشاى آّسدًذ. الثتَ ٌُْص ًؾاًَ ای اص 

هاًْى کاس ّ خػ كوش ّ دعتوضدُای عاالًَ هشتْغ تَ 

ایلـاسُای ّزؾی پیذا ًؾذٍ اعت. اها هطؼا هشدم سا ایٌوذس تَ 

هشگ ًضدیک ًکشدًذ، آًوذس توذًؾاى هذ هیذاد کَ ػاسؽاى 

تیایذ دعتوضد اًغاى صزوتکؼ سا تذصدًذ. ٌُْص کتیثَ ای دال 

تش ّخْد هدلظ ؽْسای اعالهی ّ ؽْسای ًگِثاى ّ هٍْ 

هعاییَ دس ساتطَ تا هـْلِای ّزؾی دس دعت ًیغت، اها 

هطؼا سّؽي اعت تا هاًْى کاس هْهت هیلیًِْا ًلش سا تَ 

تشدگی تیوضد ًکؾاًذًذ، صذ ُا ُضاس ًلش سا تَ کاستي خْاتی 

 ّ گْس خْاتی ًغپاسدًذ!

 

"هـْلِای" تاصاس کاس ایشاى ًَ ؿشیثَ اًذ، ًَ ػشب ّ ًَ 

اؽـالگش. دس صیش یک آعواى، تا یک صتاى، تا یک تاسیخ دّ 

غثوَ تا كاصلَ ػظین ّ آؽتی ًاپزیش دس سّػ صًذگی، هلاُین 

خْؽثختی، هؼاًی خذا ّ تِؾت، اخالم ّ ؽشف. "هـْلِای" 

تاصاس کاس ایشاى الثتَ تا هوَ ّ چْب ّ چوام ّازذُای ظذ 

ؽْسػ چیضی اص ّزْػ تاسیخ کن ًذاسًذ؛ اها "اهتیاص" آًِا 

سا تایذ دس تکاسگیشی اتضاسُای "هاًْى" ّ "دعت ًاهشیی 

 تاصاس" اص هلن ًیاًذاخت. 

 
ایشاى دس اعاست تٌذُای عشهایَ توشاتة ّزؾیاًَ تش ّ کثیق 

تش اعت. سهاتت تش عش ًاى، تالػ هؼاػ هیلیًِْا ًلش سا تَ 

عوْغ دس سهاتتی عشاعیوَ ّ تسویش آهیض تشای یک ؽـل، یک 

دعتوضد؛ ُش ؽـلی ّ تا ُش دعتوضدی هیشاًذ. خـشاكیای ایشاى 

دس صًدیشُای کاسهضدی، دس هشم عشعام هاؽیي ُا ّ اتضاسُا 

پیکش ّ خاى هیلیًِْا ًلش سا دس ُن هیکْتذ تا ؽایذ چٌذ عاػتی 

خٌاصٍ ًیوَ خاى آًِا دس آًچَ "خاًَ" ًاهیذٍ هیؾْد، تشای 

 ًْتت دیگش آهادٍ کاس گشدد.
اػتشاظات کاسگشی ایي خٌِن سا اص خاهْؽی سّصهشٍ تَ 

خلْی صسٌَ هیشاًذ. اػتشاظات کاسگشی دس ُواى اّلیي 

تاسهَ ُای خْد اعاست کل خاهؼَ سا لخت ّ ػشیاى هیکٌذ تا 

ُوگاى تثیٌٌذ "آصادی" ّ "اسادٍ" تشای تخؼ کاسگش ّ 

صزوتکؼ خاهؼَ چوذس پْچ ّ هغخشٍ اعت، تا ُوگاى تثیٌٌذ 

آصادی تشای کاسگش اص آصادی اًتخاب هیاى تذ ّ تذتش، كشاتش 

 ًویشّد. 

 
اػتشاظات کاسگشی ُلت تپَ ّ علغلَ اػتشاظات 

تاصًؾغتگاى عشهٌؾاء ػوین تشیي تالغن ُای غثواتی دس 

ایشاى، دّساًی تا تدشتَ ُای گشاًوذس عیاعی تشای ُش کغی 

تْدٍ اعت کَ عْدای ػذالت آصادای ّ سُایی سا تشای آى 

 خاهؼَ دس عش هیپشّساًذ.
"تشّیذ تشادساى ّ خْاُشاى کاسگشتاى سا تَ خْد آّسیذ. 

تگْییذ کَ دسخْاعت ػذالت ّ تَ ُواى اًذاصٍ تي دادى تَ 

خیشیَ چوذس تیِْدٍ اعت. تگْییذ کَ زن ها تَ تشخْسداسی اص 

ًؼوات سیؾَ دس آكشیذى آًِا تا کاس خْد ها داسد. تگْییذ 

تشدگی ًؾاًَ ظؼق اعت، آصادی تَ هؼٌای هذست اعت کَ دس 

 اتساد ها خْد سا ًوایاى هیغاصد.

 
تشّیذ هشداى ّ صًاى کاسگش سا كشا تخْاًیذ، کاسی کٌیذ 

کْدکاى ًْصاد غثوَ ها تا صتاى زن غلثی لة تَ عخي تاص کٌٌذ. 

تیاییذ دس صلْف اػتشاض، ُویؾَ ّ ُوَ خا گشد ُن تیایین تا 

عٌگلشػ خیاتاًِا ًیض، دس هواتل خاًیاى زاکن، اص عکْت 

صثْساًَ خْد تَ پشّاص دس آیٌذ." )ًول تَ هؼٌی اص عخٌشاًی 

 یک سُثش کاسگشی چاستیغت(
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امروز، زمانیکه بحران عظیمی سراسر جامعه را در خود گرفته، 

زمانیکه نارضایتی  در سراسر جامعه غل میزند، زمانیکه که 

گفته میشود هیچ توهمی به دسته بندی های درونی حکومت به 

چشم نمیخورد، و زمانیکه از هر طرف انتظار مبارزه برای تغییر 

حکومت از در و دیوار میبارد... جا دارد  که این سوال را پیش 

روی خود قرار بدهیم: اگر بجای دولت قرار میگرفتید چه 

 میکردید؟ 

اهمیت این سوال از آنجا ناشی میشود که ما معتقدیم وضعیت 

انقالبی و خیزش توده های مردم برای تغییر حکومت چیزی 

نیست که صرفا مولود نفرت و انزجار از یک طرف و ضعف 

حکومت از طرف دیگر باشد. توده های تحت ستم مردم اگر ندانند 

که چه چیزی را بجای دولت موجود بر سر کار خواهند گذاشت 

هرگز وارد مبارزه بزرگ در راه  تغییر حکومت نخواهند شد. 

توده مردم هر چقدر هم که ناراضی، اما زمانی وارد مبارزه 

کارساز میشوند که در ذهن خود در مقابل این سوال که "اگر به 

جای دولت قرار میگرفتید چه میکردید" جواب های مشخص و 

های مشابهی داشته باشند. بعالوه آنها  عملی و از آن مهمتر جواب

باید باور داشته باشند که این یا آن حزب سیاسی، این یا آن نیروی 

موجود که نماینده و یا متعلق به آنهاست میتواند بجای دولت بنشیند 

و میتواند از عهده حل مشکالت و اداره امور برآید. در غیر 

اینصورت آنها مبارزه را برای بهبود وضعیتشان محدود نگه 

 خواهند داشت.   

نیرویی که واقعا خواستار بزیر کشیدن حکومت و استقرار یک 

حکومت مردمی بدست توده مردم و برای توده تحت ستم باشد، 

وعده سرنگونی نمیدهد بلکه برای ایجاد ملزومات حرکت انقالبی 

آنها اقدام میکند... و این چیزی بسیار بیشر از افشاگری و دامن 

 زدن به نفرت و انزجار است.

فاکتور اساسی دیگر در تحوالت سیاسی ایران آن است که شکل 

گیری یک جنبش قوی و رادیکال در ایران در گرو ابراز وجود 

کارگران بعنوان یک نیروی مستقل سیاسی است، نیرویی که 

بتواند با سیاستها، شعارها، تشکل ها و آلترناتیو سیاسی مستقل 

خود برای کل جامعه عرض اندام کند.   آینده اوضاع سیاسی 

ایران اساسا به ظرفیت و توان طبقه کارگر در قرار دادن یک 

آلترناتیو انقالبی در مقابل کل جامعه و بسیج کل نیروهای انقالبی 

جامعه و در مقابل نیروهای حکومتی و کل نیروهای بورژوایی 

گره خورده است. جنبش کارگری نباید بر روی احتمال وقوع 

اعتراضات پرقدرت توده ای مادام که طبقه سرمایه دار و 

حکومت هنوز میتوانند به وضع خود سر و سامان بدهند حساب 

جدی باز کند. بر عکس، شکل گیری اعتراضات پر قدرت توده 

ای پیش از آنکه جزو شرایط کار جنبش کارگری باشد، از نتایج و 

 محصوالت پیشروی جنبش کارگری است.

همه چیز گویای آن است که ایجاد هر نوع بهبودی دست خود  

کارگر را میبوسد. منتظر آینده ماندن هیچ چیز جز وخیم تر شدن 

وضع زندگی ما را بدنبال ندارد. تقویت کردن این یا آن دار و 

دسته از نمایندگان بورژوازی برای آنکه کار قدرت را به نفع خود 

یکسره کنند، تکرار تجربه دردناک و تلخ حمایت از خمینی به امید 

 ساده لوحانه بهبود اوضاع است. 

مان را جمع کنیم، از هر  باید سعی خود را بکنیم، همه نیروی

فرصتی که خود بدست میاوریم و دشمنان ما بدست میدهند حداکثر 

مان و  استفاده را بکنیم و صفوف خود را برای دفاع از حقوق

برای تحقق بخشیدن به مطالباتمان برای مطح ساختن و جا انداختن 

آلترناتیو کارگری در مقابل نظام و حکومت موجود تجهیز و 

 تقویت کنیم. 

 کارگران! 

شک نداشته باشید که جمهوری اسالمی بزیر کشیده خواهد شد. 

شک نداشته باشید بجای فقر و جهل و ظلم امروز، روز آزادی، 

برابری و عدالت اجتماعی خواهد نشست. اما راه ما از اینجا تا 

شان، توانایی  آنجا از مسیر آگاهی کارگران به منافع طبقاتی

شان، از مسیر تشکل و افزایش  کارگران در دفاع از حقوق حقه

قدرت کارگر در به کرسی نشاندن آنچه که میخواهد و از مسیر 

 حکومت کارگری میگذرد. 

 کارگران !

بپاخیزیم! راه ما روشن است. دست هم زنجیران خود را بگیریم. 
سنگرهای امروز را هر اندازه ناچیز بنظر بیایند را به نیروی 
خود تسخیر کنیم. در هر قدم متحدتر و متشکل تر شویم. صفوف 

 خود را برای نبردهای شور انگیز رهایی فشرده و آماده سازیم.

 وششیً علیً بیکبسی

 مذیش مغئُل: عیُان سضبیی                                                       

 مصطفی اعذپُس عشدبیش:

 bikari.com-info@a تمبط: آدسط ایمیل                        

مقبالت ایه شمبسي تُعط مصطفی اعذپُس وُشتً شذي اعت. 

 اعتفبدي اص مطبلب بب رکش مىبع آصاد اعت. 

mailto:info@a-bikari.com

