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دوباره ایام هیاهوی اصالح قانون کار فرا رسیییده اسیای ایین بیار 

مقابله با گسترش اعتیراایاا کیارگیری داییی  اصیلیر نیمیاییش را 

تشکی  میدهدی خانه کارگر جلو افتاده و افکیار عیمیومیر را عیلیییه 

مقاصد دواا در اصالح قانون کار بسیییم میییکینیدی ییکیبیار دیی یر 

میشنویم که فواید "حمایتر" قانون کار در دفاع از منافع کیارگیران 

 در خطر اسای 

"فواید" و "حمایا" قانون کار عجااتا به کنار،  ما نه فقیط اخیطیار 

پایما  شدن حقوق حقه کارگر )حتر در همان حد نمایشر مسیخیره 

که بنا به ادعای خانه کارگر شیایید بشیود در قیانیون کیار  سیرا  

گرفا(  را جدی تلقر میکنیم،  بلکه از خانه کارگر انتظیار دارییم 

های در راه را در وسیعتیریین شیکی  میمیکین  سوابق و نقشه توطئه

مستقیما در اختیار اجتماعاا  کارگران قرار بدهدی خانه کارگر از 

عوام  تدوین و تحمی  قانون ارتجاعر موجیود اسیای نیمیایینیدگیان 

خانه کارگر در همه مراجع قانونر و مافوق قانون، و در باالتریین 

ها و تصمیماا اد کارگری شریک هستنیدی جیمیاعیا خیانیه  پسا

کارگر حرف دهنشان را در زمینیه قیانیون کیار هیم شیده بیخیوبیر 

میفهمندی آنها را باید جدی گرفای وقا آنسا که چرا  و بیلینیدگیو 

گذاشته شودی حیف اسا که این خدماا داسوزانه  حاراا خیانیه 

کارگر در مجمع عمومر کارگران مورد بررسر قرار ن یرد و از 

 ارج الزم برخوردار نشود!  

ما بر عکس آنچه ظاهرا ادعا میشود، بر عکس ادعیای مایحیک 

شان،  خانه کارگر را جیاده صیاف کین  در فیرودسیتیر قیانیونیر 

کارگر در ایران بحساب میاوریمی  ما می وییم موقیعیییا کیارگیران 

در خطر اسا چرا که خانه کارگر را به نمیایینیدگیر از کیارگیران 

گمارده اند و میدان را بیرای دشیمین بیاز کیرده انیدی قیانیون کیار 

موجود نه توسط نمایندگان مستقیم و مستق  کارگری تدوین شد، نیه 

هرگز رای و اراده کارگران را با خود همراه داشیای میهیمیتیر از 

هر چیز با ممنوعیا آزادی تشک  و اعتصاب  هیر گیونیه امیکیان 

دفاع و تامین منافع خود را از طبقه کارگر سیلیب نیمیوده اسیای 

حمله به حقوق قانونر کارگر و از جیمیلیه در زمییینیه قیراردادهیا 

همانقدر جزو تاریخ قانون کار بحساب میاید که نمایندگیر زورکیر 

شوراهای اسالمر و خیانیه کیارگیر! دسیا درازی هیای هیاشیمیر 

رفسنجانر و احمدی نژاد و سایر دواا ها به قانون کار هیمیانیقیدر 

محکوم اسا که دواا پس از دواا خانه کارگیر را بیعینیوان قیییم 

 کارگران توی بوق کرده و رسمیا بخشیدندی 

کسر که اخطار دسا درازی بیه میوقیعیییا و حیقیوق کیارگیر در 

جامعه را جدی نمی یرد سخا در اشیتیبیاه اسیای کسیر کیه فیکیر 

میکند باالتر از سیاهر رن ر نیسا، کسر که ییک ذره وجیدان و 

شرافا و انسانیا  برای طبقه حاکم در اییران قیایی  اسیا تیاوان 

سختر را متحم  خواهد شدی مسیاایه اصیلیر آنیجیاسیا کیه  خیانیه 

کارگر بخش مهمر از صورا مسیاایه،  در تیداوم سیییطیره سیییاه 

قانون کار اسالمر سرمایه  اسای خانه کارگر شاخص مهیار زدن 

اعتراض کارگری به انتظاراا درون رژیمیر، جیایی یزیین کیردن 

 حق طلبر کارگری با دریوزگر  و گدایر اسای 

واقعیا این اسا که  قانون کار موجود از دفترچه راهنمای عیمی  

دواا و کارفرمای وحشر در بهره کشر از کیار و جیان حیرمیا 

طبقه کارگر فراتر نمیرودی هرگز فراتر نرفیتیه اسیای بیورژوازی 

ایران و جمهوری اسالمر زندگر طبقه کارگر را به حیاط خیلیوا  

یک بازی کثیف تبدی  ساخته اندی ماشین دواتر، دست اه قاایییه و 

قانون ذاران با همه تنوع و اختالفاا در تعرض به طیبیقیه کیارگیر  

دسته اوباشان مشترک اامنافع افسار گسیخته  تشکی  میدهندی خیانیه 

کارگر اهرم کثیف حکوما سرمایه در آنجاسا که برای همین هم 

 که هسا شکر کنید، سینه بزنید، زیاده روی نکنیدی 

اگر هنوز سنگ روی سنگ بند اسا، اگر تبار کارگر هنوز جیان 

ساام بدر برده، اگر بحثر از قانون کار میتواند مواوعیا داشیتیه 

باشد باید آنرا در علقه و شرافا کارگری جیامیعیه جسیتیجیو کیردی 

  –قانون کار حاکیم بیر دنیییای کیار در اییران بیا تینیهیا ییک بینید 

شهر هرا اوبیاشیان اسیالمیر سیرمیاییه در اییران را   –اعتصاب 

 افسار زده اسای 

در این شکر نیسا که طبقه کارگر باید برای چیهیارمیییخیه کیردن 

حقوق قانونر خود در عرصه کار مبارزه کندی این میبیارزه نیه بیا 

قانون کار فعلر شروع شد و نه با آن قانون به سیر انیجیام رسیییدی 

سوا  این اسیا کیه چیرا کیارگیران بیایید تیالش خیود را صیرف 

اصالح قانون کار موجود و آنهم با داییره تینیبیک "میطیاایبیه گیری  

صنفر" از دهان دشمنان خانه کارگری کنینیدی ییکیر بیایید بیالخیره 

یک روز کارگر ایرانر را از خر شیطان اعتصاب پایین بیاورد و 

قانون کار نانوشته اش  را با مفاد مربوط به تشک  و سازمان یابر 

سراسری طبقاتر تکمی  کندی آن روز میتوان برای عیمیارا خیانیه 

کارگر مورد استفاده خیرخواهانه بهتری در حمیاییا از کیارگیران 

 شاید پارکینگ مجانری! –پیدا کرد 

 خانو کارگر و ىٍاىًی اصالح قانًن کار
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مجلس شورای اسالمر اصالح قیانیون شیوراهیای اسیالمیر کیار را در 

دستور خود داردی می ویند تاریخ دو بار تکرار میشودی بار او  در قااب 

تراژدی و بار دوم در قااب کمدیی هر چه بیاشید، صیدق ایین حیکیم در 

 مورد شوراهای اسالمر کار چشم یر اسای 

شوراهای اسالمر با زور و چماق و قانون و بعاا روی دوش توهماا 

گنگ از انقالب در محیط های کارگری بر پا شدنیدی چینید سیا  بیییشیتیر 

طو  نکشید در مقابله با مبارزاا و توقعاا کارگری امیتیحیان خیود را 

پس دادند؛ رسوا، آبروباخته و دفع شدندی اکنون بحث بازگشا شوراهای 

اسالمر از کانا  اصالح قانون مربوطه دا  اسای هر چند مایحیک و 

 خنده دار اما بهر حا  مواوع مهم و قاب  اعتنا اسای 

جمهوری اسالمر مجبیور اسیا در میقیابی  رشید فیزایینیده اعیتیراایاا 

کارگری چاره ای بیاندیشد، نوع اصالح شده شوراهای اسالمر کیار در 

این چاره اندیشر می نجدی قرار اسا شوراهای اسالمر کار در رقابا با 

اعتراااا موجود، رهبری و تشک  های آنها نو نوار بشیود و عیرض 

اندام کندی پیسر و جبن از سر و روی طرح میییبیاردی روی اسیب میرده 

شرط بندی کرده اندی جزئیاا اصالحیه بیهیتیر از هیر چیییز نشیانیدهینیده 

دستپاچ ر دواا در سر هم کردن چیزی در مقابی  اعیتیراایاا جیاری 

هیا، دانشیجیوییان  اسای گارد ویژه بس نبود، خیانیه کیارگیر، امیام جیمیعیه

"عدااتخواه" بس نبود، از ارگانهای  اسالمر سرمایه دوباره ماموریا به 

گردن  "حاج آقای شورا" میافتدی آیا شوراهای اصالح شده کمتر نن ییین، 

کمتر حکومتر بنظر خواهند رسییدی آییا  ظیرف مینیاسیبیر بیرای بیازار 

 "مطاابه گری در چهارچوب نظام" فراهم میکنندی  

دالی ، زمینه، جزئیاا  و چشم اندازهای این اقدام مواوع ایین نیوشیتیه 

 اسای 

 خطر: از خنده روده ُبر نشوید! 

اجازه دهید سرا  اص  خبر برویمی همه سر و صدا بر سر دو تغییر در 

 قانون شوراهای اسالمر کار اسای  

او : مطابق قانون فعلر ایسا افراد کاندید برای عاویا در شورا بایید 

به تیائییید وزارا کیار بیرسیدی بینیا بیه اصیالحیاا پیییشینیهیادی نیظیارا 

 استصوابر وزارا کار حذف میشودی 

دوم: مطابق قانون فعلر دوره انتخابیاا نیمیایینیدگیان دو سیاایه اسیا کیه 

مطابق اصالحاا به چهار سا  افزایش مر یابد و مهمتر اینکه کارفیرمیا 

 حق اخراج اعاای شورا تا پایان دوره انتخابر را نخواهد داشای  

 همین و بس! 

ظاهرا و تمام هیاهوی شیفت ان "اصالحاا قانون شوراها" در این اسیا 

که اکه "واسطه وزارا کار" از دامن نمایندگان پاک میشود و شیوراهیا 

"میطیاایبیه گیری بیا بدون ترس از اخراج میتوانند با دسا باز در مییدان 

 جوالن دهند و به هنر نمایر بپردازند!حفظ نظام"  

آب از سر حاراا گذشته اسای حتر برای شورای اسیالمیر کیار ایین 

 اصالحیه میبایسا مایه خجااا باشدی

اوال، تعلق  شوراهای اسالمر کار با دست اه حکومتر بسیییار قیوییتیر از 

صرفا تائید صالحیا نمایندگان شورا اسای  کافر اسا بیه سینید قیانیون 

ن اهر بیاندازیمی  میاده  3030دیماه  03شوراهای اسالمر کار مصوب 

او  قانون شوراهای اسالمر صراحا دارد که به "منظور تیامییین قسیط 

اسالمر و همکاری در تهیه برنامه و ایجاد هماهن ر در پیشرفیا امیور 

در واحدهای توایدی از میان کارگران و کارکنیان تشیکییی  میییشیود"ی و 

ماده دوم قانون با صراحا "عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گیروه 

های غیر قانونر و گروه های مخااف جمهوری اسالمر" شرط عاویا 

در شوراها تعیین شده اسای جا دارد پیرسییید کیه "گیراییش" دیی یر چیه 

 صیغه ای اسای معیار تفسیر و اثباا " گرایش" چه میتواند باشدی   

ثانیا، مورد اصالحیه دوم یعنر "امنیا شغلر" جای شکر باقر میی یذارد 

که هدف شوراهای اسالمر و اصالحاا موعود ربطر بیه اعیتیراایاا 

کارگری، ربطر به اعتیصیابیاا و حیق خیواهیر کیارگیری، ربیطیر بیه 

اعتصاب و مطااباا برحق ییی ربطر به هیچکدام از اینها نداردی سیر و 

ته این اصالحاا از یک قرطاس بازی و یک توطئه نفرا ان یز فراتیر 

نمیرودی این اصالحیه مژدگانر به همه کسانر ا سا کیه میییخیواهینید بیه 

منظور تامین قسط اسالمر و هیمیکیاری در پیییشیرفیا امیور واحیدهیای 

توایدی جان فشانر کنند؛ این اصالحیه پاداش حقیر و کثیف تامین شیده 

به همه کسانر اسا که حاارند با چماق "گراییش بیه احیزاب و گیروه 

های غیر قانونر" زیر پای اعتیصیاب و اعیتیصیابیییون در میحیییط هیای 

 کارگری را خاار کنندی 

این همان کاری اسا که شوراهای اسالمر برای آن ساخته شده و در آن 

استاد هستندی این اصالحیه رجوع به گذشته  و بیاز کیردن قیالده میجیدد 

شوراهای اسالمر در محیط های کارگری اسا که از زمان رفسنیجیانیر 

بساطشان را جمع و در زمان احمدی نژاد "انجمن های صنفر" را بجای 

آنها علم کردندی بنا به این اصالحیه قیرار اسیا شیوراهیای اسیالمیر بیا 

اراجیف قسط اسالمر جلوی صف اعتراض کارگری ظاهر شوند، صف 

اعتراض را با "گیرایشیاا غیییر قیانیونیر" بیتیرسیانینید و سیر اعیتیراض 

کارگری را در گدایر و ااتماس از نهادها و وعده هیای پیوب بیه سینیگ 

بکوبندی این همان سناریوی راه پیمایر های مکرر میییان فیرمیانیداری و 

استانداری در اراک، راه پیمایر های ملتمسانه کیارگیران کیفین پیوش بیا 

عکس خامنه ای در فریاد خواهر نجاا هپکو، در چرندیاا روزانه امام 

جمعه شوش  و عنتر چرخانر شورای اسالمر هفا تپه علیه اعیتیصیاب 

نیشکری ها شاهد آن بوده ایمی نسخه، همان نسخه امتحان پس داده اسا، 

اما با تامین های نکبا بار تازه تزیین شده اسای قرار اسا نماینیدگیان 

شورای اسالمر در مقاب  پیامدهایر که در انتیظیار کیارگیران میعیتیرض 

 نشسته اسا بیمه باشند: 

مژدگانر، مژدگانر! صف اعتراض کارگری در فرسودگر مرگبار میان 

وعده های شارالتانهیای کیارفیرمیا و صیاحیب مینیصیب هیای دوایتیر و 

قاایر؛ صف کارگران اعتراار زیر حمالا وحشیانیه گیارد وییژه و 

در حبس و شکنجه؛ چه باکی در عوض برای  شوراهای اسالمر  فیش 

های حقوقر و پاداش های ااحاقر تداوم خواهد داشا، زنیدان و اخیراج 

در کار نخواهد بود، ایام اعتصاب حداق  بمدا چهار سا  جیزو سیابیقیه 

 خدما عاار جنابان شورای اسالمر از قب  تامین شده اساییی 

اما راستش هیچ کدام این موارد تازگر نداردی فیش های حقوق و پیاداش 

پرداختر به حساب نمایندگان شورای اسالمر هفا تپه )و حتر پرداختیر 

 به حساب همسر آنها(   قبال در شبکه های خبری اینترنتر فاش شده 

 خطر: از خنذه روده بر نشًٌذ!
 در حاشیه طرح اصالح قانون شورای اسالمی کار
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اسای آنچه در اصالحیه تازگر دارد این اسا که تامیین هیا و پیاداش 

موعود به شوراهای اسالمر، از حیطه اخیتیییاراا وزارا کیار خیارج 

 شده اسای 

اگر بیسیا سیا  پیییش روده درازی هیای "قسیط اسیالمیر" شیوراهیای 

اسالمر  در مقاب  اراده و تصمیماا مدیران مزاحم و نامطلوب بحسیاب 

میامد، اگر سیفون قازوراا هیای اسیالمیر را بیدسیا وزارتیخیانیه کیار 

سپرده بودندییی حاال دی ر ورق برگشته اسای  این ورق، رونید رو بیه 

 گسترش اعتراااا کارگری اسای

تجربه طبقه کارگر در ایران و در جهان کم از دستجاا باند سیییاهیر و 

قلتشن به خود ندیده اسای شبکه شوراهای اسالمر از میخیوف تیریین و 

منحط ترین از نوع خود اسای این شبیکیه بیخیشیر از کیابیوس اسیالمیر 

 سرمایه در ایران شریک جرم سرکوب و عقب راندن هستر طبقه 

 

کارگر، شریک جرم جنایا فقر و فرودسیتیر خیانیواده ده هیا میییلیییونیر 

کارگری جامعه، شبکه ای متشک  از جمع جبری جیاسیوس و بیاجی یییر 

 اد کارگری اسای  

طبقه کارگر بهای سن ینر را در افشا و خنثیر کیردن و دفیع  حشیراا 
شوراهای اسالمر کار متحم  شدندی مصاف دور دوم، این بیار بیا نیوع 
پرافتخار "اصالح شده" شوراهای اسالمر، آنهم  با ُچسیان فُسیان "غیییر 
استصوابر" واقعا میتواند مایه تفرج خاطر صیف اعیتیراایر کیارگیران 
باشدی از مشا های نحیف گره کرده "حاجر شوراها" و نیییش هیای تیا 
بناگوش باز در گدایر "نظم، قانون و عدااا" شان، آنهم در حا  رفا و 

های خیانیواده فیرییدون از میرکیز  روب سرگین اسدبی ر و دواا باجناق
 "قسط اسالمر" محله پاستور تهران تنها  رقا و ننگ میباردی

 

کازگساٌ ؼٓسدازی ؼٓسک "کٕت ػثدهللا" دز ادايّ اػتتتسالتات ختٕد   

زاظت زاظت اش تٕؼٓس زاِ ػًازت پاظتٕز زا دز پتیتػ گتسفتتتُتد ٔ تتّ 

کًتس اش تؼٓد کتثی ظساٌ ظّ لِٕ تس تسآٔزد  خٕاظتٓای ختٕد  زلتایتت 

َدادَد، زٔغ دیگسی تسای گسفتٍ یتمتّ يتمتايتات، زٔغ دیتگتسی  تتسای 

پافؽازی تس يطانثات، زٔغ دیگسی  دز خُثی  کسدٌ نفسِ ٔ تتٕنت تّ ٔ 

تؽثثات، زٔغ دیگسی دز يتحد ؼدٌ ٔ  يتحد ياَتدٌ ٔ تعتهتیتى َؽتدٌ زا 

تدظت يیدادَد. آیا  آَٓتا زا َتًتیتتتٕاٌ َتًتٕدی تتس "ظتتتازختاٌ يؽتسٔنتّ 

دظتًصدْا" َايید! چسا کّ َّ!؟  تُٓا یک ْفتتتّ تتؼتدتتس شَتاٌ ٔ کتٕدکتاٌ 

تا ظُگ ٔ کهتٕ  َتتتعتتتیتٍ تتدتستتّ ْتای یتک  آظًیٌُٕ يُٕخاٌيؼدَچیاٌ 

"اَتفالّ  کازگسی" دز يتمتاتتم چتًتالتدازاٌ گتازد ٔیت ِ زا تتّ َتًتایتػ 

گراؼتُد. اػتسالات ظساظسی تاشَؽعتتگتاٌ يتثتم تتسق ٔ تتاد دز يتیتاٌ 

يؼهًاٌ خاٌ گسفت. لثم اش آٌ پسظتتازاٌ ٔ اختیتسا فتساختٕاٌ ظتُتدیتکتای 

ؼسکت ٔاحد... تا ًّْ تُٕع، دز ایٍ يیاٌ، یک  ـدا ٔ یک چٓازپایّ دز 

لهة خًؼیت اظت کّ يتسج يؽتسک ایٍ اػتسالات دز ذٍْ ْس زْگرز 

 َمػ يیثُدد. 

 یک صذا َ یک چٍبرپبیً:

تًاو لٕاػد ٔ َسو ْای يؼًٕل خايؼّ زا تٓى زیتتّ اظت. زٔشَتايتّ ْتا،  

زظاَّ ْا، يُثس ٔ يُازِ ْا، يفعساٌ،  َتٓتادْتا ٔ يتمتايتات یتک تتازِ اش 

ظطم شتانّ ظس دز آٔزدِ اَد. ْیچ کط تّ کعی خص آَکتّ دز کتُتاز ختٕد 

 ایعتادِ تأز َدازد.

 یک صذا َ یک چٍبرپبیً:

تگیسید! حًهّ کُید! ؼثیتٌٕ تصَید! تٓدید ٔ اخساج کُید! ... دیتگتس کعتی 

اش آَچّ تاید تتسظد، ًَیتسظد. دیگس کعی تّ تهمی تاکَُٕی اش ؼتدَتی ٔ یتا  

 َؽدَی ْا، تأز َدازد. 

 یک صذا َ یک چٍبرپبیً:

تا يمًٌٕ ٔ خًالت آؼُا کّ اتحاد ٔ ظسَٕؼتی زا دايٍ يیتصَتد، اػتتتًتاد 

تُفط يیثتؽد، چازِ خٕیی زا تا َیسٔی خٕد ٔ تعیح ْس چّ تصزگتس گسِ 

 يیصَد. 

دز چُد ظال اخیس اظت کّ زْثساٌ کازگسی  چٓسِ ْای يحثٕب، ؼُاختّ 

ؼدِ، خٕؼُاو ٔ انگْٕای يؼتثس شٌ ٔ يسد ٔ پیس ٔ خٕاٌ خايؼّ تتحتعتاب 

اَد، َیاشی تّ حًاظتّ  يیایُد. ایٍ ؼتفیت ْا تّ اَداشِ َفط شَدگی ٔالؼی

ْای ـد يٍ یک غاش َدازَد، زٔؼٍ تیتُتی ٔ آگتاْتی ٔ اتتحتاد ـتفتٕف 

کازگساٌ فهعفّ ٔخٕدی آَٓاظت. آَٓا تاید ؼداع تاؼُد، يًٓتس اش آٌ تتایتد 

ؼداػت زا ظاشياٌ تدُْد؛ آَٓا تاید دز يفاف تا خإَزاٌ حاکى اظتاليتی 

زاِ اْداف تصزگ زا اش پیتسٔشیتٓتای کتٕچتک ْتًتٕاز کتُتُتد؛ آَتٓتا  دز 

يفاف تا يتانسات تعیاز ايتا تتایتد ختٌٕ ادايتّ کتازی زا دز زگتٓتای 

ايسٔش دز ختسیتاٌ  يحدٔدٔ  کٕچک، خدا افتادِاػتفاب ْس چُد  تظاْس 

َگّ دازَد... ايا زاظتی کداو اػتفاب؟ خدا افتادِ اش چتّ؟ کتٕچتکتتتس اش 

 چّ؟ ُْٕش يحدٔد دز زاِ کداو ْدف تصزگتس؟

ًّْ شیثایی ٔ ؼکِٕ گسد ًْایی ْا آَداظت کّ ایٍ ظٕاالت دز ختًتغ تتا 

ظس ظتتی شیس ٔ زٔ يیؽٕد. خؽى ٔ َازلایتی، تهّ! ظسظتتتتی، لتطتؼتا! 

دیٕاَگی، ؼاید! ايا گسد ًْیٍ ـداْا ٔ ًْیٍ چتٓتازپتایتّ ْتا، ٔ دز تتة 

"چّ تاید کسد" اظت کّ تسض ٔ دٔدنی ٔ تسدید خای ختٕد زا تتّ "ايتیتد" 

 يیدْد، ايید تّ ًْثعتگی ٔ لدزت تیؽتس. 

تیائید گسد ظتُگٕیاٌ ٔ زْثساٌ ػتًتهتی کتازگتسی، گتسد اػتتتسالتات ٔ 

اػتفاتات، گسد پیسٔشی ْای کٕچک ايسٔش ٔ گسد َمؽّ پیسٔشی ْتای 

 تصزگ دیٕاَّ ٔاز يتحد ؼٕیى. 

تیائید اش چٓازپایّ گسدًْایی ٔ اػتسالات خٕد اش ًْیٍ ايسٔش تّ ظًت 

 تحمك ازادِ ٔ دٔنت کازگساٌ خیص تسدازیى.

تیائید تّ کعاَی کّ اش يا تعهیى ؼدٌ زا يیتٕاُْد، اگس تّ َیسٔی يا تأز 

َدازَد نؽکس يیهیَٕی کازگس يصدی زا َؽاٌ تدْیى، اگس اش ٔالؼیت غافهُد 

چؽى ٔ گٕؼؽاٌ زا تاش کُیى، اگس تّ ازادِ يا تأز َدازَد يؽت ْای گسِ 

کسدِ خٕد زا َؽاٌ ؼاٌ دْیى، ٔ اگس يا زا الیك چیصی خص ایُکّ ْعت 

  ًَیداَُد ًْاٌ يؽت ْا زا تس دْاٌ یأِ گٕیؽاٌ تکٕتیى. 

 

 ٌک صذا، ٌک چيارپاٌو و "چو باٌذ کرد؟"
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اعتراض و اعتصاب کارگری تمام پهنای جامعه را در خود گرفته 

اسای بخش مهم از طیبیقیه کیارگیر در بیخیش بیزرگیر از میراکیز 

توایدی برای به کرسر نشاندن خواستهایر که اساسا از یک ایسیا 

مشترک فراتر نمیرود درگیر مبارزه هستندی مبارزاا کارگران به 

سرعا سرسام آوری عمق و پیچیدگر بخود می یرد و طوالنر تیر 

میشودی در سیمای  این اعتصاباا    و اعتراااا موتور محرکیه 

ای از فیعیااییین و رهیبیران کیارگیری آگیاه و کیاردان میییدرخشیدی 

تحرکاا کارگری با همه پتانسی  و با همه تالش و فداکاری اسیییر 

سیاسا وقا خریدن از طرف دواا و کارفرمایان بیا وعیده هیای 

 آشکارا بر پایه عمال ناکام میماندی 

پیروزی! طبقه کارگر در ایران نه در نیاز به "مبیارزه جیوییر" و 

اعتصاب بلکه در عطش "پیروزی" میسوزدی در تباهر و کیابیوس 

حاکم پیروزی های هر چند کوچک، دستاوردهایر هر چند محیدود 

برای بخشر از کارگران میتواند بیرای سیفیره خیاایر و نیییازهیای 

فوری کارگران از اهمیا تعیین کننده برخوردار بیاشید، ییا اتیحیاد 

 صف اعتصاب را برای چند روز دی ر تامین نمایدی 

واقعیا اینستکه واعیا اقیتیصیادی بیحیرانیر، ایربیه پیذییری و 

حساسیا کارفرمایان در مقاب  اعتصابیاا را کیاهیش داده اسیا، 

بعالوه کمکهای دواتر سخاوتمندانیه دوایا و بیانیکیهیا در اشیکیا  

متنوع زیر بغ  کارفرمایان را می یرند، در این شرایط بخصیوص 

ارورا مبارزاا سراسری و هماهنگ، ارورا اتحاد طبقاتیر 

کارگری خود را بطور حیاتر نمایان میکندی مطااباا کارگران هر 

چه بیشتر بر روی خواستهای محوری و مشترک متمرکز میییشیود 

و به نوبه خود نیروی اعتراار بیزرگیتیری را طیلیب میییکینید تیا 

 بتواند به کرسر نشانده شودی 

طبقه کارگر در ایران از سینیتیهیا و روشیهیا و تیجیربیه میبیارزاا 

سراسری کمتر برخوردار اسای تجربه تجمعاا سراسری معلمیان 

و بازنشست ان راه را باز کرده اند اما هینیوز تیا میبیارزاا میتیحید 

سراسری در واحدهای توایدی فاصله زیادی وجیود داردی دییر ییا 

زود، اما بهر صورا طبقه کارگر ناچیار اسیا بیه ایین گیره گیاه 

پاسخ دهد و بر این اعف و مانع اساسر  در راه پیییشیروی خیود 

غلبه کندی جزئیاا راه ح  شک  دادن بیه ییک جینیبیش سیراسیری 

کارگری را رهبران عملر رقیم خیواهینید زدی هیر چیه بیاشید ایین 

جنبش بر دوش مبارزاا محلر جاری استوار اسا، پیییروزی در 

خواستهای فوری و هر چند کوچک را دسا کم نمیی یییرد، و  بیه 

همان اندازه که از  اعتصاباا محلر نیرو می یرد به همیان انیدازه 

به سما افق و توانایر های تازه تر پوسا خواهد انیداخیای بیحیث 

بر سر صدور اطالعیه های پشتیبانر نیییسیا، امیا نیزدییک تیریین 

 رابطه میان کارگران و رهبران عملر پیش شرط آن میباشدی 

در مورد مشخصه های یک جنبش سراسری کیارگیری ییک چشیم 

انداز مشترک اروری اسا، که حداق  بتواند بیه گیره گیاه هیای 

 زیر پاسخ دهدی

او : شعارهای واحد و سراسری: این شعیارهیا بیایید خیواسیتیهیا و 

مطااباا بخش های وسیع کارگری را در شیکی  سیراسیری پیاسیخ 

بدهد؛ و باید بتواند مفاد اصلر یک قانون کیار طیبیقیاتیر کیارگیری 

 قرار ب یردی  

دوم: جنبیش سیراسیری کیارگیری بینیا بیه تیعیرییف ییک جینیبیش    

تعرار اسای نمیتواند دفاعر باشدی این مسیتیلیزم آمیادگیر ذهینیر، 

آگاهر، توقع و اشتهای مبارزاتر اسا که بنوبه خیود کیار دائیمیر 

ترویجر و تباد  نظر قبلیر را میییطیلیبیدی میبیارزه بیرای دسیتیمیزد 

شایسته دارای وجوه متعدد اسا، کاهش ساعا کار به سر ساعیا 

 در هفته را خود کارگر باید شدنر و ممکن فرض ب یردی

سوم: دخی  شدن در مبارزه تیعیرایر و بیا خیواسیتیهیای فیراگیییر 

بیشترین آمادگر و همبست ر میان کارگران واحد میطلیبیدی ایینیکیار 

تنها با تکیه به نیا و مفروااا اخالقیر میمیکین نیییسیای میجیمیع 

عمومر منظم کارگران اعتصابر برای پاسخ به سواالا و تیقیوییا 

 دائمر همبست ر بهترین ظرف ممکن اسای 

چهارم: این جنبش مراکز صنعتر بزرگ و تعیین کنینیده را شیامی  

شودی  جینیبیش کیارگیری اییران هینیوز پیس از سیاایهیا هینیوز در 

دسترسر به کارگران بخش های صنعتر مهم و تیعییییین کینینیده از 

جمله فوالد، برق، نفا، ماشین سازیها و غیره ناکیام میانیده اسیای 

در حاایکه کارگران خود این بیخیش هیا درگیییر هیمیان مشیکیالا 

هستند که دی ر کارگران، مرز و فاصله نامطلوب موجود بیایید بیا 

 عطف توجه الزم قاب  ترمیم باشدی 

پنجم: جنبش سراسری کارگری نمیتواند بر جوهره سیوسیییاایییسیتیر 

متکر نباشدی  نقطه شروع یک جنبش سراسری کارگری یک چیز 

 اسا: بدهید دسا کارگران اداره کنند! 

طبقه کارگر با جنبش سراسری خود را در نزدیکیتیریین میوقیعیییا  

 ادعای کنتر  تواید و در مقام یک دواا آاترناتیو قرار میدهدی  

 مبارزات متحذ و سراسری کارگری، چگًنو؟  
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دز تُدپیچ ْا ٔ کؽًکػ ْای نثماتی ٔ اختًاػی تصزگ کى َیتعتتتُتد 

يٕازدی کّ چُد خًهّ اش دل یک اختًاع تّ ؼاخؿ تحٕالت تثتدیتم 

يیؽَٕد، آتػ تیاز تٕپتاَّ ْای َثسدْای تصزگ اش آب دزيیتایتُتد ٔ 

حسف يؽتسک زا يایّ ْتًتدنتی تتٕدِ ْتا دز دْتاٌ ْتا يتیتاَتداشَتد. 

( فؼال حمتٕق  I have a dreamظتُساَی "يازتیٍ نٕتس کیُگ" ) 

 ؼٓسَٔدی دز ايسیکا يثال گٕیایی اظت. 

 

پُح ؼُثّ ْفدْى يٓس ياِ ٔلت آٌ تٕد کّ دز يدًغ ػًٕيتی دْتًتیتٍ 

زٔش دٔز خدید اػتفاب ْفت تپّ ظتُگٕی کتازگتساٌ اش زٔیتاْتا، 

اش َثسدْای َیؽکسی ْا تگٕید. اش شتاٌ ظتُتساٌ يتدتًتغ ػتًتٕيتی 

يیؽُٕیى کّ ْفت تپّ خعتّ اظت، ايتا ایعتتتادِ اظتت، ٔ يتیتتتٕاْتد 

پیسٔش ؼٕد. اتساْیى ػثاظتی تتا خؽتى زیؽتّ داز اش ٔػتدِ ْتا، اش 

فسیة ٔ خیاَت ْا؛ تا کهًات گٕیا ٔ ؼایعتّ اش دٍْ کدتی ختًتهتگتی 

يمايات، ٔ تا یتاد آٔزی ظتفتسِ ْتای ختانتی ٔ يتیتهتّ ْتای ظتسد ٔ 

تدزفتازی دز شَدآَا ٔ تٕی گُد فعاد ٔ زؼِٕ ظتٍ يیگٕیتد. أ اش 

آیُدِ يیگٕید. أ اش اػتفاب خعتتتّ يتیتتتٕاْتد اش افتك ْتای تتهتُتد 

 پیسٔشی کٕتاِ َیاید. 

 

يدًغ ػًٕيی ؼاید ظیفد َفسِ يماتتم ػتًتازت فتسيتاَتدازی ؼتٓتس 

ؼٕغ ْسگص فسـت َیافت ـدْا ْصاز شحًتکتػ کتُتاز يتدتعتًتّ 

ظتال فتاـتهتّ دز  56نیُکهٍ ؼٓس ٔاؼُگتٍ زا دز خٕد خا تدْد. ايا 

ػًك شخى يؽتسک دز پی "کتاز ٔ آشادی" گتى يتیتؽتد. دیتسٔش دز 

ؼٕغ خثسی اش تؽسیفات ٔ تهُدگْٕا ٔ َٕز فالغ دٔزتتیتُتٓتا َتثتٕد. 

ْتا ظتسففتم يتتتحتد َتگتّ داؼتتتٍ ؼتػ ْتصاز  ايا داظتاٌ َیؽکتسی

کازگس، کُتسل تس کازخاَّ، خُثی کسدٌ تٕن ّ ْای تیؽًاز، دظتت 

ٔ پُدّ َسو کسدٌ تا إَاع دظتگاِ ْای دٔنتی ٔ ظتسکتٕب، تتیتسٌٔ 

کؽیدٌ دظتًصد اش حهمٕو کازفسيا ٔ دٔنت، داظتتاٌ آؼتُتا ٔ دز ْتى 

تُیدِ تا دو ٔ تاشدو اػتسالات نثمّ کازگس ظساظس ایساٌ ْتًتاَتمتدز 

 ـدز اخثاز زا تتٕد اختفاؾ دادِ اظت. 

 

تسای انالع اش ختصئتیتات تفتًتیتًتات ٔ لتدو ْتای ػتًتهتی زفتمتای 

َیؽکسی ٔ يدًغ ػًٕيی ؼٕغ ُْٕش شٔد اظت، ايتا آَتچتّ يعتهتى 

اظت گفتّ ؼد کّ تاید يٕلغ اَتظاز، ظُگس ْتای دفتاػتی زا تتسک 

کسد،.. ظیاظت ٔلت خسیدٌ ٔ فسظٕدگی دٔنت زا خُثی ًَٕد ٔ تتّ 

فکس ٔ دز تدازک تؼسق تٕد؛ گفتّ ؼد کّ دز ایتٍ زاِ تتُتٓتا چتازِ 

ْفت تپّ تعیح َیسٔ ٔ اتحاد تیؽتس اظت. ایُٓا دز ظتتتُتساَتی ٔ دز 

شيصيّ ْای اختًاع تٕلٕذ لاتم تؽتیؿ تٕد. ايا دز يٕزد آیُتدِ، 

اگس پای پیسٔشی دز يیاٌ اظت، ایعتگاِ تؼدی تاید، تُٓا يیتٕاَد دز 

دل کازخاَّ ْا ٔ يساکص تٕنیدی دز ظساظس ایساٌ تاؼد. تّ ایٍ يؼُتا 

يٕلٕع يدًغ ػًٕيی ٔ يتٕلتٕع ظتتتُتساَتی زٔ تتّ کتم نتثتمتّ 

کازگس ایساٌ داؼت: چسا ٔ چگَّٕ يیتٕاَیى نثمّ حاکى زا تتّ شاَتٕ 

 دز آٔزیى.

 

يا یا ًّْ تا ْى پیسٔش يیؽٕیى یا ًّْ تا ْى ؼکعت يیتٕزیى. لدزت 

يا کازگساٌ ٔ ؼداػت يا َاؼی اش اتحاد يا ٔ آٌ ظُگسی اظتت کتّ 

تا ْى پس يیکُیى. حًایت اش ْفت تپّ، پا گراؼتٍ تس خای پتای ْتفتت 

تپّ اظت، َّ چیصی کًتس اش آٌ. تتکتازگتیتسی ْتًتاٌ تتدتستتّ ْتا ٔ 

ظاْس ؼدٌ دز ًْاٌ ْیثت اظت. تا ٔخٕد ْفت تپّ، تا تدستتّ شَتدِ 

ْفت تپّ تاید تؽکیم ظُدیکای کازگسی يتثتم "آب ختٕزدٌ" تتاؼتد، 

يدايغ ػًٕيی کازگساٌ، پیچاَدٌ گٕغ يتدیتس ػتايتم ٔ تتؼتطتیتهتی 

ؼٕزای اظاليی پیػ پا افتادِ تتُتظتس تتسظتد، يتثتازشات ختازی دز 

کازخاَّ ْا ػهیّ "خفٕـی ظاشی" تا يثتازشِ تتسای تتصزگتتتسیتٍ 

اتحادْای کازگسی ٔ يثتازشِ تتس ظتس دظتتتًتصدْتا انتگتْٕتای تتاشِ 

 تگیسد، پٕظت تیاَداشد، ٔ دٔز تاشِ ای تتٕد تثیُد ٔ ....

 

 

ظال پیػ ؼٓس ٔاؼُگتٍ تسای ظیاِ پٕظتاٌ ظتتتًتکتػ آٌ  56يٕزد 

شياٌ دز کم ايسیکا ْس چّ تٕدِ تاؼد، ايا يٕزد زٔش گرؼتّ ؼتٓتس 

ؼٕغ یاد آٔز یک ًَایػ ؼکًُْٕد تٕد: ْفت تپّ خعتّ اظتت، ايتا 

کٕتاِ ًَیاید، ظس ظتت ٔ پسخاغ گس ٔ ظاشغ َاپریس تّ افتك ْتا ٔ 

ْى ظسَٕؼتی ظساظسی کازگسی پایثُد اظت... تؼد اش ظّ ظال َثتسد 

خعتّ ْعتیى، ايا يا تُٓا َیعتیى. دظتٓا ٔ شَدگی يا ٔ آیتُتدِ يتا تتٓتى 

گسِ خٕزدِ اظت. يا زاِ تّ ػمة َدازیى. تاید زٔ تتّ ختهتٕ تتّ پتیتػ 

 زٔیى. خعتّ ْعتیى، ايا يا چازِ ای خص پیسٔش ؼدٌ َدازیى.

"زٔیای ؼٕغ" نثمّ کازگس ایساٌ دز "ٔلت ػًم"، دز گتاو ْتای 

أل تّ ظًت حکٕيت کازگسی تاید تتٕاَد گٕغ دٔنت ٔ دادظتتتاَتی 

زا کف دظتؽاٌ تگرازد ٔ دز يماتم تعان َُگیٍ خٌُٕ تٓسِ کؽی ٔ 

 يحسٔيیت َیؽکسی ْای خُٕب ایساٌ ظد تثُدد. 

 

 

***** 

 مته سخىراوی ابراٌیم عببسی در جمع کبرگران اعتصببی ٌفت تپً

 

 

 خعتّ ایى ٔنی ایعتادیى

اش ًْکازاٌ يیتٕاْیى تّ خًغ کازگساٌ تؽسیف تیأزَد، اػتفتاب 

 زا تمٕیت کُُد. 

ًّْ اش ٔلؼیت ْفت تپّ خثس دازید، آتی دز کاز َیعت، گتاشٔئتیتم 

زا يیدشدَد، َی زا يیدشدَد، کاز دادظتاٌ تؼُٕاٌ يدػی انؼًتٕو ایتٍ 

اظت کّ یک حسفی دزتتیتأزد ػتثتاظتی زا تتثتسد شَتداٌ... حتك ٔ 

اػتسالات يا زا ظتسکتٕب کتُتد،... ٔگتسَتّ اگتس دادظتتتاَتی تتٕد، 

يع ٕنی دز ایٍ ؼٕغ ٔیساٌ ؼدِ، ؼٕغ تتی ـتاحتة، ؼتٕغ تتی 

 يع ٕل ٔخٕد يیداؼت... ٔلغ ْفت تپّ ایٍ ًَثثٕد. 

 

 

شَدگی تیعت ْصاز َفس يعتمیًا تّ ْتفتت تتپتّ ٔـتم اظتت. 

 ٌک سدنرانی و 
 روٌاىای شًش "طبقو کارگر اٌران"
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کعی ککػ ًَیگصد کّ آیا اػتفاتی دز خسیاٌ اظت، کعتی کتکتػ 

ًَیگصد ایٍ تیعت ْصاز َفس چّ يیگٕیُد، چّ يیتٕاُْد، َتاٌ دازَتد 

یا َدازَد. ایٍ يع ٕالٌ کس ْعتُد، الل ْعتُد، فاظدَد. کؽٕز دچتاز 

فعاد ؼدِ اظت، فعاد ظیعتًاتیک. يیپسظى: ایٍ اظدتیگ کیعتت کتّ 

ظّ ظال اظت يع ٕالٌ يًهکت زا تاشی يیدْتد. زئتیتعتی زا تتاشی 

داد. شیس يدًٕػّ زٔحاَی ًّْ زؼِٕ ختٕاز أ ْعتتتُتد. اظتدتتیتگ 

 ًّْ زا ٔاتعتّ کسدِ اظت. 

 

ظّ ظال اظت دازیى ْفت تپّ داد يیصَیى. ایٍ اظدتیگ چتّ کعتی زا 

ٔاتعتّ کسدِ کّ ًَیتٕاَید أ زا اش خا تکُید. زیؽتّ ْتایتػ تتّ کتدتا 

ٔـم اظت؟ کداو ظهطاٌ پؽت أ اظت؟ کداو ٔشیس ٔ کتداو ػتدانتت 

پؽت أ اظت؟ چٓم ْتصاز يتیتهتیتازد تتٕيتاٌ تتسدِ اظتت. شَتداَتػ 

َکسدَد. اظدتیگ تٓدید کسد کّ ْفت تپّ زا تّ آتػ يیکؽاَد... ٔ أ 

ْفت تپّ زا تّ آتػ کؽاَد. چسا؟ چٌٕ ًّْ زا دازد، ظکّ ٔ پتٕل ٔ 

 دالز زا تّ ًّْ دادِ... ًّْ آغؽتّ ْعتُد. 

 

تی تفأتی يع ٕنیٍ خیاَت تتّ ایتساٌ ٔ کتازگتس ایتساَتی ٔ ختايتؼتّ 

ایساَی اظت. آٌ کیعت کّ حمٕق دازد؟ کیعت کّ دز ایٍ کؽٕز تتی 

ـاحة اش آزايػ تسخٕزداز اظت؟ يیگٕیُد ذختیتسِ ازشی کؽتٕز 

دز خازج کؽٕز تُٓا یک ظٕو ذخیسِ ازشی آلتاشادِ ْتا اظتت. ایتٍ 

يفیثت اظت. اختالض دز یک ظال گترؼتتتّ ظتیتفتد دزـتد زؼتد 

کسدِ اظت. ایٍ فعاد ظیعتًتاتتیتک لتِٕ لمتائتیتّ ٔ يتدتسیتّ اظتت. 

زئیعی فعاد دز لِٕ لمائیّ زا زْا کسد، زفتت لتِٕ يتدتسیتّ... دز 

لِٕ يدسیّ گٕؼٓایػ زا تتتتٌٕ کتسدِ اَتد، حتسف يتسدو زا دیتگتس 

 ًَیؽُٕد. 

 

ایٍ زا ًّْ يیداَُد. ْس زٔش ایُدا خًغ يیؽٕیتى ٔ فتسیتاد يتیتصَتیتى: 

يسگ تس اختتتالتظتگتس، دزٔد تتس کتازگتس! حتاال دیتگتس "دزٔد تتس 

 کازگس" تسای يٍ َاٌ ًَیؽٕد. دیگس ٔلت ػًم کازگساٌ اظت.

  

خای خانی ْى ظٕیی ٔ ؼساکت ظساظسی کازگساٌ دز َتثتسد ْتفتت 

 تپّ دزدَاک ٔ غیس لاتم چؽى پٕؼی اظت.

 

 

يماتهّ خًٕٓزی اظاليی تا کازگساٌ ْفت تپّ فمه دز ظکٕت ٔ تتی 

تفأتی خالـّ ًَیؽٕد. کم نثمّ حتاکتى ٔ حتکتٕيتت ظتسيتایتّ، دز 

یکی اش َُگیٍ تسیٍ تٕن ّ ْای تازیخ تؽسی زاِ پیػ ٔ زاِ پط زا 

تس چُد ْصاز کازگس تعتّ اَد. تٕی خُایت ٔ تتٕی اَتتتمتاو نتثتمتاتتی 

تًايی خٓاٌ زا فسا گسفتّ اظت. ایٍ خُایت کٕز، خاًَاٌ تساَداش ٔ 

دنثتٕاِ ٔ تی دز ٔ پیکس اظت. لد ٔ َمیك گٕیی، ظتکتٕت ٔ تتی 

تفأتی ٔ ٔلت خسیدٌ يتسب تسیٍ ٔ ظتیف تسیٍ اظهحّ تسای دز 

ْى ؼکعتٍ ْصازاٌ کازگسی اظت کّ دز يحاـسِ َاٌ ٔ تتٓتداؼتت 

ٔ دزياٌ تّ حال خٕد زْا ؼدِ اَد. خًٕٓزی اظتاليتی دز تتسْتٕت 

ؼٕغ َّ ؼکعت اػتفاب يؼیٍ، تهکّ فساتس اش ْس چیتص، آؼتکتازا 

َفط حك نهثی کازگسی، آَٓى دز اتتؼتاد ظتساظتسی زا ْتدف ختٕد 

لساز دادِ اظت. دز پی آٌ اظت کّ کازگساٌ زا دز تتالتتکتهتیتفتی ٔ 

 دظت پاچگی تّ تهّ تیاَداشد. دز پی آٌ اظت دزض ػثست تدْد.

 ْى ظسَٕؼتی ظساظسی کازگساٌ ایساٌ کداظت؟ 

زٔش ؼُثّ ْددْى يٓسياِ اظتاَدازی خٕشظتاٌ دز ًَایتػ تتاشِ ای 

اش يثازشِ خٕیی، تیػ اش ْس ٔلت دیگس ایٍ حمیمت ظادِ يؽت تتس 

آظًاٌ يیکٕتید کّ اػتفاب ْفت تپّ تتایتد ٔ فتٕزا يتٕزد حتًتایتت 

گعتسدِ ٔ تیدزیغ نثمّ کازگس ایساٌ لساز تگیسد. تازیخ زا کعی اش 

پیػ َُٕؼتّ، ظسفیت ْای تثاز َیؽکس نثمّ کازگس زا َتثتایتد دظتت 

کى گسفت، ْتفتت تتپتّ چتازِ ای َتدازد ختص آَتکتّ تتسای پتیتسٔشی 

تدُگد ... ايا حتی دز ـٕزت پیسٔشی اػتتتفتاب َتیتؽتکتس، شختى 

خای خانی ًْثعتگی ظساظسی، تا ایٍ اػتتتفتاب چتّ کتسد ٔ چتّ 

َکسد، َمطّ لؼف ْا ٔ َمطّ لٕت ْایػ؛ گسیثاٌ نثمّ کازگتس دز 

 ایساٌ زا زْا َتٕاْد کسد. 

 

 

اػتتتتتفتتاب ْتتفتتت تتتپتتّ ْتتصاز تتتاز حتتك داؼتتت ٔ حتتك دازد زٔی 

ٔظیؼتسیٍ ًْثعتگی تسادزاٌ ٔ خٕاْساٌ کازگس ختٕد حعتاب تتاش 

کُد؛ حك داؼت ٔ حك دازد ْس زٔش آتؽثتاز اػتتتساق تتاشِ تتس ٔ 

ظُگس تاشِ تسی دز گٕؼّ دیگس زا ؼاْد يیثٕد؛ اػتفاب ْفت تتپتّ 

يیثایعت تتا دنتگتسيتی ختهتٕی دزٔاشِ ٔزٔدی ٔاحتدْتای تتٕنتیتدی 

تصزگ ٔ کهیدی دز نهة حك تسادزی ٔ خٕاْسی کتازگتسی ظتیتُتّ 

 ظپس کُد.

 

 

ْیچ کط حك َدازد چؽى تس تُگُاْا ٔ دؼتٕازی ْتای تتتتػ ْتای 

کازگسی دز ایساٌ دز يفاف تا خُٓى حکٕيت اظاليی تتثتُتدد، ايتا 

ًْصياٌ کعی کّ دايُّ ٔ ظسفیتٓتای يتثتازشاتتی نتثتمتّ کتازگتس زا 

دظت کى يیگیسد، ًَیتٕاَد دنعٕش نثمّ کازگتس تتاؼتد، اػتتتسالتات 

میسًزد. در تباَی ي کابًس     “  پیريزی”ي اعتصاب بلکٍ در عطش      “  مبارزٌ جًیی ”پیريزی! طبقٍ کارگر در ایران وٍ در ویاز بٍ           

حاکم پیريزی َای َر چىذ کًچک، دستايردَایی َر چىذ محذيد برای بخشی از کارگران میتًاوذ برای سفرٌ خالی ي                           

 ویازَای فًری کارگران از اَمیت تعییه کىىذٌ برخًردار باشذ، یا اتحاد صف اعتصاب را برای چىذ ريز دیگر تضمیه ومایذ. 
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کازگسی ْیچ ٔلت تاَداشِ ايسٔش اش پتاَعیم ٔ تٕاشٌ لٕای يعتاػتد 

تسخٕزداز َثٕدِ اظت. تؼداد اػتتفتاتتات ٔ ظتاشيتاٌ یتافتتتگتی آٌ، 

 ؼثکّ زْثساٌ ٔ ... ًّْ چیص گٕاِ آَعت. 

 

 

زاظتی چّ چیص ياَغ آٌ اظت کّ يدًغ ػًٕيی ـدْا کازخاَّ، اش 

ایساٌ خٕدزٔ تا يط کسياٌ، تا ذٔب آٍْ يثازکتّ تتًتدت دِ دلتیتمتّ 

کاز زا تؼطیم کُد ٔ تا نتسذ یتک ظتٕال ظتادِ ٔزق زا دز شختى 

خَٕیٍ پساکُدگی تس پیکس نثمّ کازگس ایساٌ تسگسداَد: اش ختُتایتات 

تیؽسياَّ ػهیّ َیؽکسیٓا چّ خثس؟ چّ کتازی اش دظتت يتا ظتاختتتّ 

 اظت؟ 

 

 

زاظتی چّ چیص ياَغ اظت کّ يدًغ ػًٕيی دِ ْتا ٔ ـتدْتا ٔاحتد 

تٕنیدی تسای ْى ظٕیی تا يتثتازشات ْتفتت تتپتّ، دزد ٔ اػتتتساق 

يؽتسک اش دظتًصدْا تا زٔاته تٕنید ٔ غیسِ زا دظتًایّ اػتسالتی 

 دیتتتتتگتتتتتس تتتتتتًتتتتتٕاشات ظتتتتتُتتتتتگتتتتتسْتتتتتای ؼتتتتتٕغ تعتتتتتاشَتتتتتد؟ 

 

آیا اَتظاز شیادی اظتت ... حتدالتم آشيتایتػ َتکتسدِ، تعتهتیتى َؽتد، 

 زلایت َداد؟ 

ْفت تپّ اػتفاتی اظت کّ نثمّ کازگس تدٌٔ تففیّ حعتاب تتا آٌ 

ًَیتٕاَد تّ زاِ خٕد ادايّ دْد. ایٍ نثمّ تاید تغك ْفت تتپتّ زا اش 

گهٕ تاش کُد، کیُّ اَثاؼتّ دز اػتًتاق ٔختٕد ختٕد اش دنتّ دشدْتای 

َکثت اظاليی ظسيایّ زا تّ ـٕزت ػايهیٍ آٌ تتف کتُتد، تتایتد اش 

ظانٓا تحمیس ٔ دظیعّ اَتماو تگیسد... تتسای ایتٍ ْتدف تتایتد ْتًتیتٍ 

ايسٔش دٔز پسچى پیسٔشی فٕزی ٔ تی کى ٔ کاظت اػتفاب يتتحتد 

 ؼد ٔ آظتیٍ تاال شد.

 

 وشریً علیً بیکبری

 مصطفی اسذپُر سردبیر:

 مذیر مسئُل: سیُان رضبیی                                                       

 bikari.com-info@a تمبس: آدرس ایمیل  

مقبالت ایه شمبري تُسط مصطفی اسذپُر وُشتً 

 شذي است. استفبدي از مطبلب بب رکر مىبع آزاد است. 

mailto:info@a-bikari.com

