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 2صفحه     ———————— —————————————      77  

طؽذ "خْاًی خوؼیت"، طؽزی ثؽای ؼنع خوؼیت کهْؼ، کَ ثؿؼگتؽیي 

طؽذ تبؼیص ایؽاى لمت ظاؼظ؛ یک پؽّژٍ ضع کبؼگؽی، ػلیَ زمْق ؾًبى 

ّ هجتٌی ثؽ آؼاء ّ ؼّنِبی اؼتدبػی هؽظقبالؼاًَ اقت. ایي طؽذ ثعّا 

یک پؽّژٍ تِبخوی ثؽای افؿایم ثبؼّؼی ؾًبى ّ کْظکبى ظضتؽ ثطهِبی 

فمیؽ ّ تستبًی خبهؼَ اقت ّ ظؼ هیبى هعت ثبؾتْلیع اؼؾاى ًیؽّی کبؼ 

ثؽای چؽش تْلیع خبهؼَ ؼا تؼمیت هیکٌع. کْظکبى ّ ؾًبى طجمَ کبؼگؽ ؼا 

ثبیع فؼبالًَ ظؼ همبثل ایي طؽذ زفبظت ًوْظ. هوبًؼت اؾ اؾظّاج ظضتؽاى 

کْظک تٌِب یکی اؾ هْاؼظی اقت کَ ُْنیبؼی ّ اتسبظ طجمبتی کبؼگؽی 

 ؼا طلت هیکٌع. 

 سببقً و اٌداف

کبُم هعاّم ؼنع خوؼیت ایؽاى ظؼ ظّ ظَُ اضیؽ ّ ثالضؽٍ ًؿّل آى تب 

یک ظؼصع ثؽای قبل گػنتَ تسؽک گكتؽظٍ ای ؼا ظؼ کؽیعّؼُبی 

زکْهتی ثعًجبل ظانت. ظؼ اّج ایي چبؼٍ خْیی ظؼ آضؽیي ؼّؾُبی 

طؽذ خبهغ هْقْم ثَ "خْاًی خوؼیت ثَ  9911ثبلیوبًعٍ اؾ قبل 

تصْیت هدلف ؼقیع. ایي طؽذ زوبیت لْی ضبهٌَ ای ّ ثكیح توبهی 

ّ ًین  2قبضتبؼ زکْهتی ؼا ثَ ُوؽاٍ ظاؼظ، ثؽای ؼنع خوؼیت هؼبظل 

 فؽؾًع ثؽای ُؽ ؾى ظؼ طْل ُفت قبل آیٌعٍ ثؽًبهَ ؼیؿی نعٍ اقت.    

 ٌب: دست پبچگی بورژوازی برای تضمیه ویروی کبر زمیىً

ؼًّعُبی خوؼیتی هْخْظ زکبیت اؾ کبُم نعیع ًیؽّی کبؼ خْاى ظؼ 

قی قبل ثؼع ظاؼًع. ایي کبُم خوؼیت ثطصْو اؾ آى خِت زیبتی اقت 

 کَ:

اّال: کبؼکؽظ زْؾٍ التصبظی ًیؽّی کبؼ اؼؾاى ظؼ ایؽاى هكتلؿم یک 

خوؼیت ثؿؼگ ثیکبؼ ّ ثؼالٍّ خوؼیت ثؿؼگ ؾًبى ضبًَ ظاؼ اقت تب 

 تیوبؼ کبؼگؽ ّ ثبؾ تْلیع ًكل کبؼگؽ ؼا ثؼِعٍ ثگیؽظ.

ثبًیب، ثبؾاؼ اصلی کبؼ ظؼ آیٌعٍ التصبظ ایؽاى )ظؼ صْؼت زل ُوَ هْاًغ 

زکْهتی( ُوچٌبى کبؼ ضعهبتی ّ صٌبیغ   –ّ پیم نؽط ُبی قیبقی 

 ضؽظ کبؼثؽ ضْاُع ثْظ. 

ثبلثب، ثب تغییؽ ظؼ اّضبع افغبًكتبى ظیؽ یب ؾّظ، هیلیًِْب افغبًی کَ ؼنتَ 

ُبی هِن قبضتوبًی، ضعهبت نِؽی ّ ظاهپؽّؼی ّ کهبّؼؾی ؼا ثؽ 

ظّل هیکهٌع، اؾ خٌِن ثْؼژّاؾی ایؽاى ّ خوِْؼی اقالهی فؽاؼ ؼا ثؽ 

لؽاؼ  تؽخیر ضْاٌُع ظاظ. پؽ کؽظى خبی ایي کبؼگؽاى ثكبظگی هوکي 

ًطْاُع ثْظ ّ ثؼالٍّ ثکبؼ گیؽی کبؼگؽ ایؽاًی ظؼ ُوبى نغل ُب  ّ ثب 

ُوبى ظقتوؿظُبی زمیؽ، خؿ ثب نالق یک ثیکبؼی گكتؽظٍ اثعا هوکي 

 ًطْاُع ثْظ. 

 ٌستً اصلی طرح: علیً زوبن، علیً کبرگر و دیگر ٌیچ!

ؼًّعُبی غبلت خبؼی هجٌی ثؽ اؾظّاج ُبی قٌیي قی قبلگی ّ فؽؾًعاى 

کوتؽ  اقبقب زبصل همبّهت یک ًكل اؾ خْاًبى خبهؼَ ظؼ همبثل ًب اهٌی 

التصبظی ّ هِوتؽ اؾ ُؽ چیؿ همبثلَ ؾًبى خْاى خبهؼَ ظؼ همبثل ًؽم 

ُبی تسمیؽ ؾًبى، هؽظ قبالؼی ّ لْاًیي اؼتدبػی اقالهی اقت. آًچَ ظؼ 

طؽذ هْؼظ ثسث ثؼٌْاى "ًبثبؼّؼی ؾًبى" هْؼظ قؽؾًم لؽاؼ هیگیؽظ، 

قبلِبی پؽ اؼؾل ّ پؽ خْنم ؾًبى خْاًی ظؼ یک ًكل پؽافتطبؼ ایؽاى 

ؼا تهکیل هیعٌُع کَ ثب چٌگ ّ ظًعاى ظؼ ًجؽظ ضًْیي ثب ظقتگبٍ هطْف 

اقالهی زبکن ایكتبظًع تب آّاؾٍ هبظؼاى آؾاظٍ ّ ثؽاثؽ ؼا هطبثك الگْ ّ 

 تصوین ضْظ قؽ ثعٌُع. 

طؽذ "خْاًی خوؼیت" ثیكت قبل قبثمَ ظاؼظ. آثبؼ نکكت آى ظؼ همبثل 

ًكلی اؾ خْاًبى خبهؼَ ظؼ هصبف لْاًیي ّ ؼّیبُبی  "پؽ خوؼیت تؽیي 

کهْؼ اقالهی خِبى" پْنیعًی ًیكت. ایي طؽذ ظؼ ثبؾگهت هدعظ ضْظ 

ؼّی فمؽ ّ اقتیصبل ػوْهی زكبة ثبؾ کؽظٍ اقت. ثٌع ثٌع ایي قٌع ؼّ 

ثَ ؾًبى ّ ضبًْاظٍ کبؼگؽی خبهؼَ ظاؼظ. ثَ اؾاء ؾایوبى کٌتؽاتی قَ ثچَ 

ّ ثیهتؽ اقکٌبـ ُبی ّام کن ثِؽٍ ظؼ ُْا هیچؽضبًع؛  ثب قؽ ُن کؽظى 

ّػعٍ ثِجْظُبی ًبؾل  ظؼ ؾهیٌَ  نؽایط کبؼ ّ تؼطیالت ثؽای ؾًبى 

ػبصی اؾ هسیط ُبی کبؼ ظاى هیپبنع ّ ثیم اؾ ُؽ چیؿ خلْی اهکبى  ّ 

زك ؾًبى ظؼ ؾهیٌَ خلْگیؽی اؾ زبهلگی ًبضْاقتَ ضط ّ ًهبى هیکهع. 

لبًْى "خْاًی خوؼیت"، یک قٌع ّ ؼاٌُوبی ػول اغْا ّ فؽیت ظضتؽ 

 ثچَ ُبی هعؼقَ ای ّ لبًْى آظم ؼثبیی آًِب ثَ ثكتؽ زبهلگی اقت. 

 در مقببل ایه طرح ببید فعبالوً ایستبد

اّل: زبهلگی فمط ّ فمط ثبیع زبصل تصوین آؾاظاًَ ؾًبى ثبنع. خبهؼَ ثبیع 

ُوَ اهکبًبت ؼا ظؼ اضتیبؼ ؾى لؽاؼ ظُع کَ فبؼؽ اؾ ُؽ ػبهل ًبضْاقتَ 

 خؿ ػهك ثَ فؽؾًع ثَ اقتمجبل کْظک ضْظ ثؽّظ. 

ظّم، چٌعل آّؼ اقت کَ خوِْؼی اقالهی ّ ثْؼژّاؾی ایؽاى ثب تکیَ ثَ 

قبثمَ  تْزم ضع کبؼگؽی چِل قبلَ ضْظ ضیبل ًكل خعیعی اؾ فؽؾًعاى 

کبؼگؽاى ظؼ پیهگبٍ کهتبؼگبٍ ُبی فمؽ ّ فالکت ّ ؾیؽ ضط فمؽ ؼا ظؼ 

 قؽ هیپؽّؼاًٌع. 

قْم، ثبیع ثب اتسبظ ّ چتؽُبی زوبیتی ّ تؼبّى هبًغ نع کَ ُیچ ؾى اؾ 

 طجمَ کبؼگؽ اؾ قؽ ًیبؾ هبلی ثَ ظام تْطئَ گؽاى ایي طؽذ ثیبفتع. 

چِبؼم ّ هِوتؽ اؾ ُؽ چیؿ ظفبع اؾ ظضتؽ ثچَ ُبی ثیگٌبٍ ایي طجمَ اقت. 

طجمَ کبؼگؽ ظؼ ایؽاى ظؼ همبثل یک آؾهْى تبؼیطی هجبؼؾاتی ّ اضاللی 

ًویتْاًع اؾ قٌگؽ ظفبع اؾ زك ّ زؽهت کْظک یک قؽ قْؾى کْتبٍ 

 ثیبیع.  

 اخبؾٍ ًعُین، ثبتوبم ًیؽّ ثؽػلیَ اؾظّاج کْظکبى همبثلَ کٌین. 

کكی ُكت کَ ظؼ اُویت ایي اػتؽاض نک ثعل ؼاٍ ثعُع؟ پف ؼاٍ 

ثیبفتین، قؽاؽ  ًْؾاظ ظضتؽ ّ نیؽضْاؼ یکی اؾ ُوكبیَ ُب یب الْام ثؽّین، 

اؾ ضْاة ثیعاؼل کٌین، ؼاقت تْی چهن ُبیم ًگبٍ کٌین ّ ثب صعای ثلٌع 

ثگْئین: صؽف ًویکٌع یؽای ضْنجطتی تْ ضْظهبى ؼا ثَ ظؼظقؽ 

 !ثیبًعاؾین

...   ًتؽقیع... ثچَ نیؽضْاؼ ؾثبى زبلیم ًویهْظ... ثب ایي زبل آؾهبیم  

    کٌین .. ثجیٌین خؽاتم ؼا ظاؼین؟ ....             

 

 علٌّ زىان، علٌّ کارگر  ..طرح "جُاىی جهعّت" 
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 7صفحه     ———————— —————————————      77  

همه چیز حکایت از فعالیت گرم و گسترده در محافل کارگری در 

تدارک برگزاری شکوهمند روز جهانی کارگر دارد. واضح است 

که هر اعتراض و مبارزه کارگری در این اوضاع و احوال 

انعکاس خوشحال کننده و امید بخش برای بخش های دیگر 

کارگری دارد، اما اکسیون موفقیت آمیز کارگری در اول مه 

خاصیت دیگری را دارا است.   این اکسیونی برای اعتراض به 

کسری دستمزد در این یا آن کارخانه، یا مبارزه ای برای تحقق 

خواستهای تعداد محدودی از کارگران نیست، بلکه عملی است که 

بالواسطه خصلتی طبقاتی و فراگیر دارد. این آکسیونی است که با 

همه موجودیت خود خبر از بیداری طبقاتی شرکت کنندگان میدهد 

و به معنای اقدام مستقیم و آگاهانه آنها در جهت مستحکم کردن 

پیوندهای اتحاد و همبستگی طبقاتی برای مبارزه مشترک است. 

از اینرو هر عمل موفقیت آمیز کارگری در اول مه موجی بزرگ 

از امید و شور و اشتیاق برای مبارزه رابدنبال خواهد آورد، 

موجی که توده های وسیع کارگران و روحیه عمومی آنان را با 

 خود تکان خواهد داد. 

اما واقعا خبر یک روز کارگر موفقیت آمیز که همه جا نقل محافل 

کارگری بشود و همه جا با غرور از آن صحبت کنند نمیتواند 

 صحت داشته باشد؟

چرا که نه؟ چه چیز غیر از آمادگی خود ما کارگران میتواند مانع 

شود؟ گرفتاری و مصیبت زدگی کارگران؟ آیا این مانع شرکت 

فعال کارگران در روز نمایش اتحاد کارگری است؟ در اینصورت 

باید از هر کس که چنین میگوید پرسید که آیا قصد ندارد برای 

پایان دادن به این مصیبت ها اقدامی بکند؟ آیا قرار است همیشه به 

این مشکالت تن بدهد و اعتراضی نکند؟ آیا کسی هست که فکر 

کند که مرور زمان و یا از ما بهتران این مشکالت را به نفع ما 

حل خواهند کرد؟ اگر خودمان دست باال نزنیم، متحد نشویم، 

صدایمان را بلند نکنیم و به مبارزه برنخیزیم چه کسی و در چه 

 زمانی قرار است خط پایان بر این مشکالت بکشد؟ 

اگر کارگری گرفتاریهایش را بهانه کرد تا روز کارگر را ندیده 

بگیرد، باید گفت که دقیقا به خاطر همین مشکالت است که باید 

روز کارگر را جدی گرفت. آخر این مشکالت یک نفر و دو نفر 

نیست که راه حل یک نفره و دو نفره داشته باشد. باید گفت که 

اتفاقا جمع میشویم تا با هم از مشکالت خودمان صحبت کنیم تا 

همه مان یک بار دیگر که همه ما حتی در داشتن مصیبت 

نه چند نفر   –خانوده کارگری  -شریکیم. ببینیم که خانواده مان

بلکه میلیونها و میلیاردها عضو دارد که همه شان مثل هم در 

چنگال معضالت و مشکالت مشابه قرارگرفته اند و باید بکمک 

 یکدیگر بشتابند. 

درست در دل همین شرایط که هر روز اجبارا به "باید" های 

کارفرما و دولت تن میدهیم یک روز در سال هم که شده باید به 

"ّباید" طبقه خودمان و نسل دیگری تن بدهیم که قرار است فردا 

بجای ما باشد. این "باید" را با جان دل بپذیریم . حکمی است که 

برایش بیشتر از هر چیز باید جان فشانی و فداکاری کرد. اول ماه 

مه روز کارگر است. این روزی است که باید جمع شویم و 

صدای همبستگی مان را بگوش دیگر همزنجیرانمان   –صدایمان 

در ایران و سایر نقاط جهان برسانیم. این روزی است که باید 

جمع شویم تا نیروی خودمان را برای مبارزه فردا برآورد کنیم. 

این روزی است که باید جمع شویم تا به کارگران دیگر بگوییم که 

هیچ امیدی به هیچ کس جز به خودمان و زور بازوی خودمان و 

اتحاد خودمان نمیتوانیم داشته باشیم. روزی است که باید جمع 

شویم تا عزم خود را برای مبارزه تا رهایی کامل خود به نمایش 

 بگذاریم. چه کاری در روز کارگر واجب تر از این میتواند باشد؟

دعوت به شرکت در گردهمایی روز کارگر دعوت به جشن و 

میهمانی نیست که کارگری بخاطر گرفتاری با تشکر از آن امتناع 

کند. این روز شریک شدن و نمایش شریک بودن در گرفتاریها و 

مصیبت های دیگر خواهران و برادران کارگر است. روز 

نامنویسی برای مبارزه طبقاتی است، روزی که همه ما باید 

 برایش سنگ تمام بگذاریم. 

خالصه  اینکه گرفتاری و مصیبت بهانه مناسبی برای عدم شرک 

فعال در مراسم روز کارگر نمیتواند باشد. بعکس اگر بتوانیم روح 

و فلسفه اول مه را بروشنی برای دوستان کارگر بیان کنیم و 

برایشان از هم سرنوشتی با دیگر هم طبقه ای هایمان و راه های 

عملی رهایی بگوئیم و بر وجدان کارگری شان انگشت بگذاریم، 

همین گرفتاریها و مشکالتی که گلوی آنها را میفشارد انگیزه ای 

برای شرکت فعال تر و مصمم ترشان در کنار کارگران دیگر 

خواهد شد.  اگر کسی که خانواده کارگر را به مراسم اول مه 

دعوت میکند، بروشنی از رفاقت کارگری و ضرورت همبستگی 

شان صحبت کند و جایگاه روز کارگر را در این متن توضیح 

  بدهد، بی گمان پاسخ منفی نخواهد گرفت.    

 در تذارک روز جَاىی کارگر
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لجل اؾ ُؽ چیؿ ثبیع اؾ لبهت صبزت خبهؼَ ّ اؾ لبهتت طتجتمتَ 

کبؼگؽ ظبُؽ نع. اخبؾٍ ًعُیع ثب ؾثبى ّ اقتعالالت ثچگبًتَ ثتَ 

ثیم اؾ قیصع قبل اقت ُن طجتمتَ ای ُتبی   قؽاؽ نوب ثیبیٌع.

هب ظؼ خِبى ثؽ ػلیَ ًکجت ثیکبؼی هجبؼؾٍ کؽظٍ اًع. اؾ ؾاّیتَ 

زك طلجبًَ کبؼگؽی ؼاٍ زل فْؼی ثؽای زل هكبلَ ثیکبؼی ؼا 

ثؽنوبؼیع تب قوپبتی ُؽ چَ ثیهتؽ کبؼگؽاى ؼا ثَ قتوتت ضتْظ 

خلت ًوبئیع: قبػبت کبؼ کوتؽ، هوٌْػیت کبؼ کتْظکتبى، ثتیتوتَ 

هتٌتع یتک ههتت  ثیکبؼی. ثگْئیع ثیکبؼی زبصل قیبقت ًمهَ

صبزت قؽهبیَ ّ ظّلت ًتوتبیتٌتعٍ آًتِتبقتت کتَ ثتطتبطتؽ قتْظ 

  پؽقتی آًِب ثبیع هیلیًِْب اًكبى تبّاى پف ثعٌُع. 

"هجبؼؾٍ" تٌِب ؼاُی اقت کَ ضْظ ظّلتتتوتؽظاى پتیتم ؼّی هتب 

اًع. آًِب اؾ هب صجؽ ّ ثبؾ صجؽ طلت هیکتٌتٌتع ثتعّى  لؽاؼ ظاظٍ

ایٌکَ اؾ تجبُی ّ هؽگ هب ّ ػتؿیتؿاى هتب زتتتی ضتن ثتَ اثتؽّ 

اهؽ هب ظفبع کؽظى اؾ ضْظ اقت ّ ایي هتمتعم ثتؽ ُتؽ   ثیبّؼًع.

چیؿ ، هكتلؿم اؼؾل لبیل نعى ثؽای ضْظ اقت. ایتي هكتتتلتؿم 

 آًكت کَ اؾ اًكبى ثْظى ضْظ کْتبٍ ًیبیین.

ّ گؽقتٌتَ  ثْؼژّاُب ظؼ ُوبى لعم اّل ّ ثب ثیکبؼی هب ؼا فمیؽ 

ثَ زبل ضْظ ؼُب هیكبؾًتع. تتب ظؼ لتعم ثتؼتعی اؾ ثتیتکتبؼی هتب 

نؽهٌعگی ؼا ظؼ ظلِبیوبى ثکبؼًع. هیطْاٌُع ازكبـ هكئتْلتیتت 

ؼا ثَ گتؽّ ثتگتیتؽًتع تتب اؾ   هب ظؼ همبثل ضبًْاظٍ ّ فؽؾًعاًوبى

تْلؼبت اًكبًی ضْظ کْتبٍ ثیبیین. ثؽ ػکف، ثطبطؽ فمیتؽ ثتْظى 

ّ هستبذ ًبى نت نعى ثچَ ُب، ًجبیع نؽهٌعٍ نع، ثبیع طلتجتکتبؼ 

ثَ ثچَ ُبیوبى یبظ ثعُین کَ یک غؼٍ اًكبى ثْظى ضتْظ ؼا  ثْظ. 

ظقت کن ًگیؽًع. هثل آظم ؾًعگی کؽظى زتك هكتلتن هتبقتت. ثتَ 

ُیح چیؿ کوتؽ ًجبیع ؼضتبیتت ظاظ. ُتؽ ّلتت تصتوتیتن گتیتؽی 

ظؼثبؼٍ تْلیع ّ تْؾیغ ّ زکْهت ظقت کبؼگتؽاى ثتْظ؛ آًتْلتت 

ضْظهبى ؼا ثطبطؽ فمیؽ هبًعى هالهت کٌین. اهؽّؾ ثبیع قؽهتبى 

ؼا ثبال ثگیؽین ّ زموبى ؼا ثتطتْاُتیتن ، ًتَ هتثتل گتعاُتب، هتثتل 

ایي هب ًیكتین کَ ثبیع قؽافکٌعٍ ثبنین. ایي هب ًیكتتیتن  طجکبؼُب. 

کَ ثبیع ضدبلت ثکهین. ضدبلت ّ قؽ افکٌعگی اؼؾاًتی کكتبًتی 

کَ ظقت ثَ قیبٍ ّ قفیع ًؿظٍ، ؾزوت ًکهیعٍ، نبُبًتَ ؾًتعگتی 

هیکٌٌع. قگ کبؼگؽ، کَ ثؽای قیؽ کؽظى نکن گؽقٌَ ثچَ ثتی 

ظفبع ضْظ ؼا ثَ ظؼ ّ ظیْاؼ هی ؾًع ّ ظقتت ثتَ ؼّی کتف ّ 

ًبکف ظؼاؾ هیکٌع، ثَ آى هتفتت ضتْؼاى ؾالتْ صتفتتتی کتَ اؾ 

هکیعى ضْى ُویي ثچَ ُتب فتؽثتَ نتعٍ اًتع، نتؽف ظاؼظ. ثتبیتع 

ثطبطؽ اّؼظ ظؼ همبثل قؽانیجی کَ ظؼهكیؽ قؽًْنت هب لؽاؼ 

   کؽظ. همبّهت ظاظٍ اًع ثبیع

اهب ُوَ هب هیعاًین کَ زك ؼا ثب ؾّؼ هیهْظ گؽفت. ثتعّى ؾّؼ 

ُیچ زؽفتی، ُتؽ اًتعاؾٍ ُتن زتؽف زكتبة ثتبنتع ثتَ کتؽقتی 

ًویٌهیٌع. ؾّؼ ًؿظ ضْظ هب کبؼگؽاى اقتت ّ ُتوتَ هتب کتَ ُتن 

قؽًْنت ُكتین. هب اکثؽیت خبهؼَ ُكتتیتن، اهتب ؾّؼ ؼا ثتبیتع 

خوغ کؽظ تب ثهتْظ ثتکتبؼل ثتؽظ، ّ ثتؼتالٍّ ؾّؼ ؼا ثتبیتع ثتَ 

کكبًی ّاؼظ کؽظ کَ اضتیبؼ ظاؼ ُوَ ًؼوبتتی ُكتتتٌتع کتَ هتب ّ 

ثچَ ُبیوبى ثَ آى هستبج ُكتین. پْل، غتػا، هكتکتي ّ لتجتبـ، 

ُؽ چَ ثطْاُیع، ظؼ ُوبى نِؽی کَ ؾًعگی هتیتکتٌتیتن، ُكتت. 

ػعٍ ؾیبظی ظاؼًع. ثَ لیوت هسٌت هب کبؼگؽاى اؾ هتب ثتَ یتغتوتب 

ثؽظٍ اًع. هب کبؼگؽاى ُؽ ؼّؾ ّ ُؽ ؼّؾ ُوَ ایي ًتؼتوتبت ؼا 

ثب ظقتبى ضْظهبى تْلیع کؽظٍ این. ُیچ کف زك ًعاؼظ ظؼ کتٌتبؼ 

کتبش ُتتبیتی کتتَ هتب قتتبضتتتتَ ایتتن، ظؼ کتتٌتبؼ ظیتتْاؼ اًتجتتبؼُتتب ّ 

فؽّنگبُِبیی کَ هبالهبل اؾ ًؼوت اقت، هب ؼا ثتب لتستطتی ّ 

فمؽ ّ ضفت ُن ثكتؽ قبؾظ. ایي ًؼوبت ؼا ثبیع ثب ؾّؼ اؾ آًتِتب 

 گؽفت، ًَ ثب گعایی، ًَ ثب ضْاُم ّ توٌب.

اؾ نوب هیپؽقین، چٌع ثبؼ ثَ ایي چیؿُب فکؽ کؽظٍ ایع؟ چٌع ثتبؼ 

ظؼ آقتبًَ فؽیبظ ُویي زؽفِب ضهتن ضتْظ ؼا فتؽّ ضتْؼظٍ ایتع؟ 

 چٌ باِذ کرد؟

 آىچٌ ِک کارگر بّکار باِذ بذاىذ

ٍّچ کس حق ىذارد در کيار کاخ ٍاِی کٌ نا شاختٌ اِم، در کيار دُِار اىباارٍاا و     ٍّچ کس حق ىذارد در کيار کاخ ٍاِی کٌ نا شاختٌ اِم، در کيار دُِار اىباارٍاا و     

فروطگاٍَاِی کٌ ناالنال از ىعهت اشت، نا را با كحطی و فلر و خفت ٍم بصتر شازد. فروطگاٍَاِی کٌ ناالنال از ىعهت اشت، نا را با كحطی و فلر و خفت ٍم بصتر شازد. 

اِو ىعهات را باِذ با زور از آىَا گرفت، ىٌ با گذاِی، ىٌ با خُاٍض و تهيا.اِو ىعهات را باِذ با زور از آىَا گرفت، ىٌ با گذاِی، ىٌ با خُاٍض و تهيا.
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ایٌِب چیؿُبیی اقت کَ ثتبیتع ظؼ غُتي ضتْظ ّ کكتبًتی کتَ ظؼ 

هْلؼیت نوب ُكتیع، ثٌهبًیع. ایٌِب چیؿُبیی اقت کَ ثبیع ثدتبی 

تسمیؽ ضْظ، ثدبی تؽـ ّ ازكبـ ثیچبؼگی ًهبًع. کبفتی اقتت 

ثَ یبظ ثیبّؼین تكلین ّ هسبفظَ کبؼی، ًتَ زتبصتل فتکتؽ قتبلتن 

نوب، ثلکَ ًتیدَ تلمیٌبت ًظبم اقتتثتوتبؼگتؽی اقتت کتَ ظؼقتت 

اهؽّؾ ثَ نوب ازتیبخی ًعاؼظ ّ نوب ؼا هثل تفبلَ ثتَ ضتیتبثتبًتِتب 

پؽتبة هیکٌع. ایي ًظبم اؾ هي ّ نوب هیطْاُع تب اطالع ثتبًتْی 

ثعّى ُیچ چهوعانتی چٌیي قؽًْنتتی ؼا ثتؼتٌتْاى قتؽًتْنتت 

طجیؼی ّ الِی ثپػیؽین. ًجبیع تكتلتیتن نتع. ًتجتبیتع ثتگتػاؼیتن ُتیتچ 

کبؼگؽی تكلین نْظ. ثب ظیعى زمبیتك، ّ ثتب اػتتتمتبظ ثتَ ًتیتؽّی 

ػظیوی کَ ثطْؼ ّالؼی هتتتؼتلتك ثتَ هتب کتبؼگتؽاى اقتت، ؼاٍ 

ًدبتوبى ؼا پیعا کٌین. اگؽ اهؽّؾ ؾّؼهتبى ًتوتی ؼقتع، ثتدتبی 

تؽـ، ثب اتسبظ ُؽ چَ ثیهتؽ لعؼت ضْظ ؼا قبؾهبى ظُین. اگتؽ 

ظؼ هیبى صفْف هب تؿلؿل ُكت ثب صجؽ ّ زْصلَ ثتیتعاؼنتبى 

 کٌین.

 چگووً کبرگران دیگر را بب خود ٌمراي سبزیم؟

ثؿؼگتؽیي انتجبٍ هب کبؼگؽاى ظؼ آًكت کتَ فتکتؽ هتیتکتٌتیتن ظؼ 

افکبؼ زك طلجبًَ ضْظ تٌِب ُكتین. انتجبٍ هیکٌیع! نوب ًَ یتکتی، 

ًَ ظّ تب، هیلیًِْب ضْاُؽ ّ ثؽاظؼ ظاؼیتع کتَ ظلتیتمتب ثتَ ضتبطتؽ 

هْلؼیت ؾًعگی ضْظ ثب ُویي افکبؼ ظقت ّ پٌدَ ًؽم هیتکتٌتٌتع. 

ضْاُؽ ّ ثؽاظؼاًی کَ اؾ قؽ اقتیصبل ثتَ ُتؽ لتجتلتَ ای پتٌتبٍ 

ثؽظٍ ثبنٌع، اهب ُوجكتگی کبؼگؽاى ؼا تٌِب ؼاٍ ًدبت ضْظ هتی 

یکجبؼ ُن کَ نعٍ یک ؼاقت ثؽّیع ظؼظ ظل ثتیتکتبؼی ّ   ثیٌٌع.

ػْالت آًؽا ظؼ هسل پبتْق کبؼگؽاى پتؽّنیوی ّ یب کتبؼگتؽاى 

لْلَ قبؾی، یب کبؼگؽاى هؼعى آُي ثبفك ثکٌیع. اؾ پیتم ثتعاًتیتع 

کَ آًِب ظؼقت هثل ثؽاظؼاى تٌی نوب، هوکي اقت گْل نتٌتْا 

ثبنٌع. آًِب ُن ظؼقت هثل ثؽاظؼاى ّ ضْاُؽاى تٌی آظم   ًعانتَ

هوکي اقت زكبـ یب الاثبلی ثبنٌع، خكتْؼ یتب هتستبفتظتَ کتبؼ 

ثبنٌع، پؽ زؽاؼت یب ضًْكؽظ، پؽ غیؽت یب کن غتیتؽت ثتبنتٌتع. 

اهب هطوئي ثبنیع کَ ُتوتَ آًتِتب ثتب نتٌتیتعى ثتب زتؽفتِتبی نتوتب 

ضًْهبى ثدْل هیبیع. ُؽ کف ضْظل ؼا ثدبی نوتب هتیتگتػاؼظ 

ّ ُؽ کف ظؼ آى خوغ یک قطٌْؼ ظؼ ؾهیٌَ اتسبظ کبؼگؽی اؾ 

 آة ظؼ هیبیع.

هسالت کبؼگؽ ًهیي تهٌَ زك طلجی اقت. ظػتب، قتیتٌتَ ؾًتی، 

قؽ ثَ آقوبى ثؽظانتي، ثَ لعقیي پٌبٍ ثؽظى ثبیع ثؽای طجمتَ هتب 

یک ػبؼ ثَ زكبة ثیبیع. زتی هتتتُْتن تتؽیتي ّ هتْهتي تتؽیتي 

کبؼگؽاى ًویتْاًتٌتع گتؽیتؿی اؾ زتك طتلتجتی کتبؼگتؽی ظانتتتَ 

هب هیطْاُین کبؼگؽاى هتستع نتًْتع. کتبؼگتؽاى ثتبیتع ثتب   ثبنٌع.

ؾّؼ اتسبظنبى اؾ زك ضْظ ثؽای ؾًعگی نتبیكتتتَ ظفتبع کتٌتٌتع. 

ایي ضْاقت ثؽ زك اقت. للت ظُِب هیلیْى ثب ایتي اظػتب اقتت. 

ُوَ چیؿ ثَ ایي ثكتگی ظاؼظ کتَ ضتْظ فتؼتبلتیتي کتبؼگتؽی ایتي 

هجبؼؾٍ ؼا خعی ثگیؽًع. ُوَ کبؼگؽاى ظلهبى ضْى اقت. ُتوتَ 

ثَ ایي ّضؼیت اػتؽاض ظاؼًع. ُوتَ کتبؼگتؽاى هتیتتتْاًتٌتع ظؼ 

همبثل تسمیؽی کَ ظؼ اظاؼٍ کتبؼ ظؼ صتن ًتبى ّ ظؼ اًتتتظتبؼ 

ظاؼّ ّ ظؼهبى ثَ آًِب اػتوتبل هتیتهتْظ، ظؼ زاتْؼ پتبقتعاؼاى 

ظفبع کٌع. کبفی اقت کَ نوب، یؼٌی کكبًی کَ هكتمیوب ظؼ تٌگٌب 

لؽاؼ گؽفتَ ایع، خؽات کٌیع ظؼ خلْی خوؼیت ظتبُتؽ نتْیتع ّ 

زؽف ظلتبى ؼا ثب ندبػت ّ ثب صعای ثلٌع ثؿًیع! ًَ فتمتط ایتي، 

ظیگؽاى، اؾ توبنبچیبى ثتطتْاُتیتع ظؼ اػتتتؽاض نتوتب   ثلکَ اؾ

نؽیک ثبنٌع. ثبیع ثعاًین نؽط ایٌکَ ثتْاًین زوبیت ظیگتؽاى ؼا 

خلت کٌین ظؼ ایي اقت کَ ظؼقت هثتل ثتؽاظؼ ّ ضتْاُتؽ آًتِتب 

ػول کٌین. اؾ آًِب اًتظبؼ زوبیت ثبیع ظانت. اؾ آًِتب ثتطتْاُتیتع 

کَ ًجبیع زؽف ؾّؼ ؼا لجْل کؽظ، ًجتبیتع گتؽقتٌتگتی ّ هتستٌتت 

ُؽّلت اؾ اللیعی ّ زتؽف قتؽ ثتبالی   کْظکبى ؼا لجْل کؽظ.

ُؽ کكی ػصجبًی نعیع، ُوبًطْؼ کَ قؽ ثؽاظؼ تٌی ضتْظ ظاظ 

ثتگتْیتیتع کتَ زتؽف زتك   هیؿًیع ثؽ قؽ آًِب ُتن ظاظ ثتکتهتیتع.

هیؿًیع. آًِب ؼا ثَ ضْظ ثیبّؼیع کَ ثجیٌٌع اتسبظی کَ تْ پیم ؼّ 

     هیگػاؼی، ؼاٍ زل ههکالت ضْظ آًِبقت. 

 

علٌّ بّکاری جيبظی اشت ىهّتُاىذ و ىهّدُاٍذ بّض از اِو بٌ ٍر خفت و زبُىی تو دٍذ، اِو جيبظی 

اشت کٌ از ٍهان گانَای ىدصتّو كُاىّو و كُاعذ و پّض فرضَای شلطٌ بُرژوازی را باٌ شادارً      

  خُاٍذ گرفت، و با خُاشت "کار ِا بّهٌ بّکاری " بزرگترِو عف اتحاد کارگری را بصّج خُاٍذ کرد. 

 ادامه   چه باید کرد .........
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 وشریً علیً بیکبری

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 مدیر مسئول: سیوان رضبیی                                                       

تمبس: آدرس ایمیل                        

 bikari.com-info@a 

مقبالت ایه شمبري توسظ مصطفی 

اسدپور ووشتً شدي است. استفبدي 

 از مطبلب بب ذکر مىبع آزاد است. 
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"بحران مرغ" در ایران، با مدیریت و نظارت مستقیم جمهوری 

اسالمی همچنان ادامه دارد. صف چند کیلومتر از زنان و مردان در 

محالت زحمتکش نشین پنجره ای کوچک بر مصائب عظیمی است 

که بر متن  زندگی روزمره ساکنان  میگذرد. "مرغ" ، صف مرغ و 

سراسیمگی برای مرغ گویای واقعیت گوشه ای از بختک معیشت 

است که در سال های طوالنی یک دم گریبان توده عظیم مردم را 

رها نکرده است. همزمان و هنوز چیزی از حدت بحران های مشابه 

دیگر کاهش نیافته است. دیروز بحران شیر و لبنیات، هم امروز 

بحران میوه، اینجا بحران گوشت، آنجا بحران نان و ... حلقه های 

 زنجیره مخوفی است که سر پایان ندارد.  

هر کودک با اولین دندان های شیری خود میفهمد که مرغ بیگناه 

مارکت های زعفرانیه در  است. مرغ در انبارها، در قفسه سوپر

بشقاب غذای مقامات حکومتی و صد البته در بازار سیاه هست و 

 بوفور هست. 

"صف" ادامه منطق جیب خالی است که آدمها برای برخورداری از 

سهم ناچیز و ته مانده انبارها دندان روی جگر بگذارند، صبر پیشه 

 کنند و به آنچه عایدشان میگردد راضی باشند. 

"صف" نه ادامه منطق نوبت، بلکه ریسمان غیر قابل پیش بینی برای 

توسل جهت سیر کردن چند سر عائله است. تنه ای که بهم زده میشود 

ریشه در اوضاع مملکت بی صاحبی دارد که ککش برای تامین 

 معاش مردم نمیگزد. 

"صف" آخرین امید میلیونها زحمتکش است که شکمی برای سیر 

کردن دارند و ایستگاه آخر قبل از همدم شدن  با زباله دانی ها را 

 پشت سر میگذارنند. 

کیست که نداند "بحران مرغ" بر متن بحران ویتامین، پروتئین و 

کربوهیدراتها امکان رشد و زیست پایه ای موجود انسانی را غیر 

ممکن ساخته است، انسان زحمتکش و اکثریت مردم محروم از رشد 

فیزیکی و معنوی پایه محروم مانده اند. میلیونها انسان محرومیت را 

با گوشت و خون خود عجین دارند، دستمزد زیر خط فقر شیره جان 

 آنها را میمکد، و هنوز باید تاوان "صف مرغ" را هم پس بدهند.

"صف" آخرین رمق یک خانواده کارگری است که با سالمندان و 

کودکان و همسر خود همزمان با کار برده وار برای تمدید نیروی 

کار ارزان باید مایه بگذارد. این تازه، اگر سقف اجاره ای و یک 

 اجاق گرم برای پختن در کار باشد. 

در جهان تکنیک و ترانسپورت، در پهنه گسترده جغرافیای ایران و 

با ثروتی افسانه ای، تامین معاش مردم بدیهی ترین وظیفه حکومت 

است. صف و کمبودهای خوراک، پوشاک و مسکن مردم زحمتکش 

حاصل دهن کجی دشمنانه جمهوری اسالمی است. کافی است به 

بازی های سیاسی و توجیهات ارگانها و مقامات این حکومت به 

"گرگم به هوا" در پی عاملین قحطی و قایم موشک و لودگی "تدبیر و 

 امید مرغانه" و "جهش تولیدی مرغی"  این حضرات نگاهی انداخت. 

جصف مرغج را باید در مقابآ ولار خازه های دول ی، دف ر ریاست 

جمهوری، در مقابآ سوپرمارکت های لعفرازیه و مزاطق ثرو مزد 

زشین برپا کرد. صف معیشت باید   شفشان سراسیمگی و خشم و 

بی  ابی مردم باشد.   جمرغج را با جدالرهای مرغج، جسلطان 

 مرغج، جدسیسه مرغج ال گلوی گکومت بیرون  بکشیم.

برای فعالین و رهبران کارگری که عالوه بر مشکالت خود غصه 

پراکندگی صفوف هم طبقه ای های خود را هم میخورند، در عین 

 "نرغ" ، "عف" و بدتک نعّظت در جهَُری اشالنی!
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