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 کربالی سوزناک دالر در ایران

بازی دالر را باید در ردیف یک فاجعه و یک بلیه اجتماعی و از آن باالتر در 

ردیف یک دسیسه بر علیه توده زحمتکش آن جامعه به حساب آورد. در آن  

جامعه صدای خدا خفه خون گرفته است، در آن جامعه نان هست، سفففره   

هست، انبارهای کاال هست، بانک با انبارهای دالر هست، کار و تولید هست، 

بازار کار و کاال تنها کانالهای امنیت به حساب میایند... در این میان نه در      

غرش شبانگاهی الیه های زمین و یا سیالبهای بی امان، بلکه در البفالی      

سطور روزنامه های صبح، یکی بعد از دیگری نان و حرمت و کار انسانها به 

 غارت برده میشود. 

 حکم شالق در اراک، ٌچسناله های اقتدار سرمایه!

 مژده! گل بود، به سبزه "محاسبه دالر" هم آراسته شد!

 خاشقجی در عربستان، در ترکیه و در ایران

 آیات بلشویکی در اعتصاب بزرگ نفت در خوزستان

 سایه سنگین هپکو بر سیرک ساالنه دستمزدها

 5صفحه   

 7صفحه   

 4صفحه    زنان در میان تماشاچیان مسابقه فوتبال با بولیوی

 6صفحه   

 جنگ چهل ساله و سقوط قسطنطنیه آپارتاید جنسی در ایران

 3صفحه   

 در حسرت شورش دالر در ایران

 8صفحه   

 9صفحه   

 01صفحه   

 00صفحه   

 2صفحه    گرگ های باران دیده صف اعتراض کارگری !

 02صفحه    شوری در سر دارم
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قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگاان رر 

ارارات یکبار ریگر موقایایات باازنشاساتاگاان 

طبقه کارگر رر ایران را به صارر واو اه   

کشمکش رر فضای اعتراضا  رانارا ا.ات  

به نقل از ررر رل یک کارگر " رر ومام رنایاا 

لحظه بازنشستگ  شیرین ورین لحظات عمر 

ان فرر ا.ت  برعکس برای ما لحاظاه مااوا  

 غ   غصه فالکت ا.ت چون بایر وازا بری 

 مسافرکش   نگهبان      " 

شرح  زئیات غصه   فالکت باازنشاساتاگا  

این کارگر رر هر کوی   برای هر رهاگا ر 

آشنا.ت، اما بالفاصله بایر اضافه کرر هناوز 

میلیونها کارگر رر همان  امیه رر حسارت 

همین بازنشستگا  واور را باه رر   ریاوار 

میزننر  مگر .تارا اقبال کارگر  ماعات رر 

هفت آ.مان چقرر میتوانر قار بارهار کاه .ا  

.ال .ابقه کار ر.م    واازا آناها  واوام باا 

پرراوت مناظا    را طالابااناه حاا بایاماه از 

 انب  ملگا  کاارفارماایاان را باه ارما اان 

بیا رر؟ مگر چنر کارگر از میان هفت ووان 

زیر وط فقر   .وانح محیط کار  اان .االا  

بارر باررا   نااای کااار بایااحاقااو  واار  ااهاات 

نگهراری رامار   عار     ناوا هاایاش را 

ذویرا شصت .الگا  واور مایاتاوانار راشاتاه 

باشر؟ برای  فاراری به ارای حا مطلب بایار 

 پای حرف ر  کارگر ریگر نیز نشست  

نفرین یک کارگر: "ا ال با .  .ال کار رر 

پر ژا ها رر میان گازهای .م  رر عسلویاه 

فقط بیست .ال .ابقه رارم باقایاه شاو بایاکاار 

بورم ر مااز ماا ر زی ر ازرا .ااعات کاار 

میکشنر .وما مگر بارن مان چاقارر مایاتاوناه 

بیراز ضررهای  که از  نگ به برن  ر.یارا 

 لاوی ایان گاازهاا ر ام بایاا رر ر لات باایار 

افرار پر ژا ای که با .  .ال ا ارگ  فاقاط 

میتواننر بیست .ال .ابقه یا کار راشته باشانار 

رابر ن قیر  شرط باز نشساتاه کاناه واا شاایار 

فرزنران انان پررشاان را بایاای بااباا گافاتان 

کاکا نگوینر چاون .االا  فاقاط شاصات ر ز 

وانه انر    رر نهایت امیر ارم هرکس حا   

حقو  کارگر را وراب میکنه مثال ماا زنارا 

رلاایاال بشااه  وااوی زناارگاایااش هاایاا  واایااری 

 نبینر   اله  امین یا رب الیالمین!"

رعای یک کارگر: "ایاثاارگار ر ران  اناگ 

.رعائله میباش  که حقو  رریاافاتا   5رارای 

با وو ه به هزینه های .ر.ام آ ر زنرگا    

ررصر حقو  باابات بارها  هاای 37پرراوت 

اقساط  ام های بااناکا   قارح الاحاساناه   

هزینه های .نگین ررماان واور  فارزنارانا  

کفاف مخارج زنرگ  رانمیرهر   ر  فارزنارم 

بیکارهستنر ررماا گ شته به واطر پارراوات 

هزینه های رکتر رار    بایاماار.اتاان ماانارا 

حقو  برابر صفر بور    من کاه باریارم وارا 

به رار کارگران  که حراقل میگیرنر   ا اارا 

 وانه ه  میرهنر بر.ر "

بازنشستگ    بازنشستگان یک رمل چرکیان 

رر واریخ مررن، رر واریخ حکومت .رماایاه 

بر .رنوشت یاک  اامایاه ا.اا.اا کاارگاری 

ا.ت که بخش مهم  از حکومت، موقییت   

مکنت باالی  ها، فضیلت، قانون   فارهاناگ 

آن رر رزری   بهرا کش  آشکار، رر نهایات 

رذالت   پس فطرو  ویل  یافتاه ا.ات  یاک 

صرم .ر ناخ را.اتاان رزری هاای صانار   

بیماه باازنشاساتاگا  کاارگاران بارای افشاای 

بزرگترین راهزن  مشترک کاارفارماایاان   

ر لاات، باارای پااررا باارراری از مااافاایااای 

.ازمان یافته .اوتار حکومت  از .ه قاوا   

شاااراکااات الشاااخاااورهاااای فااایاااضااایاااه   

منورالفکرهای وو یه گر ر.اناه ای کافاایات 

میاکانار  باازنشاساتاگا  مایاتاوانسات، رر.ات 

همانگونه که رر طبیایات انساانا  آن ناهافاتاه 

ا.اات، ر را کشااد ماایاارر زناارگاا ، ر را 

وکرار مهار بازی شیاطانات آمایاز ر.اتاهاا   

پاها، ر را مر ر  لاناگااراناه وااطارا هاا   

یافته ها   .اوته ها، ر را بهتاریان فارصات 

برای ورارک وراحافظ  شایاریان باا زنارگا  

باشر  این چنایان ر را ای، باازنشاساتاگا    

رقیقا نه آنچه بورژ ازی به عناوان "از کاار 

افتارگ " مایاشاناا.اانار، حاا   شاایساتاه با  

برگرر هر کارگر، ه  بارای واور ا    ها  

 برای نوارگان ا .ت 

یک بازنشسته امر ز با کوله بااری از واط 

فقر   وخطئه   ا.اتاثاماار، .ابارهاای کااال   

 عااارا هاااای صااار مااان یاااک غااااز  ارر 

بازنشستگ  میشور،   یاک باارا رر ماقاابال 

.وال قرار میگیرر کاه: "آیاا باازنشاساتاگاان 

بایر از حا ارامه کار برووررار باشنر؟" هر 

چقرر این .وال با رربافت  ها   لفت   لایاس 

مااربااوطااه لااب   لااوچااه  زرا   ر .ااا را 

آ یزان کنر، برای کارگران فاقاط   فاقاط از 

ایاان ماایااناا  بااروااوررار ا.اات کااه کااماااکااان 

ر.تمزر ناکاف  حا ا ،   ارث ا  برای نسال 

باایااری ا .اات  بااازنشااسااتااگاا  رر حااکااوماات 

ا.الم  .رمایه رر ایران یاک مایایاون رر 

ه   وش   یک کالف .ر رر گ  رناراناه از 

آب رر آمرا ا.ت که از هر .ر کارگر را باه 

کار   بیحقوق  بیشتر میاکاشار   هار باار   

هر ر ز با قرطا  بازی  اریاری باه طاباقاه 

کارگر نهیب میزنر: پیر شرن ماوقاوف! کاار 

کنیر، شکر نماییار   .ا اس هار چاه ز روار 

 لطفا ک ه مرگ وور را بگ اریر! 

هر لاحاظاه   هار زا یاه، زمایاناه چایانا    

ا.ترالل بانیان این .یا.ات،   بایاش از هار 

چیز افاضات اقتصار مل  به هاماراا کاارگار 

پناه  ریااکااراناه وااناه کاارگار رریاایا  از 

نفرت   بیزاری را رامن میزنر  بر ن وارریار 

این نفرت برای به آوش کشیرن یک ر   ایان 

قصر زمستان  کاافا  ا.ات  ایان نافارت رر 

کااوچااه   واایااابااان مااوج ماایاازناار  اعااتااراح 

بازنشستگان فوالر   میلمان فقط چنر ناماوناه 

ا.ت  طبقه کارگر بسیار ببیشتر از نفارت   

افشاگری، به وقویت صفوف اعتراض  واور 

نیاز رارر  این بر ن روالت فایاال کاارگاران 

 بازنشسته ممکن نیست 

ویربه، اعتباار   نافاوذ کاالم، راباطاه هاای 

گستررا، حضور رائم  رر محالت به هماراا 

ووانای  فن    علم  میتوانر صد اعاتاراح 

کارگری را چنرین گام به  لو ببرر  "پاارک 

نشینان" عبارت طیاناه آمایاز ر.ااناه هاا رر 

اشارا به کارگران باازنشاساتاه ا.ات  بسایاار 

بیا.ت این عبارت را به عکس واور واباریال 

کنی   ا ازا رهیر هر پارک نشین باه ماحامال 

اوحار   اروابااط مایاان کاارگاران   .ااکاناان 

مااحاالااه شااور، پااارکااهااا واایاارار باایااشااماااری از 

اروباطات را رر قاالاب وایا  هاای  رزشا ، 

کال.های رر ، ویا ن  ها، آش زوااناه هاای 

مشترک، کاریاب    مهر کورکهای را طلباناه 

 محله وبریل گررر 

طاابااقااه کااارگاار رر ایااران رر مصاااف بااا 

بورژ ازی هار   ماتاحار نایااز باه اواحاار   

انضاباااط   اعااتاامااار رر صاافااوف وااویااش   

پیر زی رر نبررهای موضیا    کاوچاکاتار 

وور، به پیر زی رر اعتصابات   ومرین رر 

حفظ همبستگ  ها، رر ایایاار وایاا نا  هاا   

صانار قاهاای کاماک ماالا  مایابااشانار  بارای 

گامهای  رر اینراا چه کس  بهتر   آماارا وار 

 از کارگران بازنشسته ا.ت؟

گرگ های باران دیده صف اعتراض 

 کارگری !
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ر.تمزر کارگران چقرر ا.ت؟ چقرر بایر 

باشر؟ این ر.تمزر رر .ال آو  چه میزان 

وواهر بور؟ این .واالو  ا.ت که وانوارا 

بزرگ شصت هفتار میلیون  طبقه کارگر 

رر ایران، رر وب پا.خ  شایسته به آن ها 

میسوزنر   امیه ایران از نظرات   

صاحبنظران اقتصاری اشباع ا.ت  رر آن 

 امیه از  مله رر زمینه آمار اشت ال   

وورم   شاوصهای اقتصاری وا رلتان 

بخواهر حرف مفت موج میزنر  کیست رر 

آن مملکت ر ی کارشنا.  بانک مرکزی، 

ر ی  عرا های مقامات برای یک یا ر  

ماا آینرا رل ووش کنر؟ این چه بازی 

ور.ناک  ا.ت که ا.کنا.ها   اعرار با 

زنرگ    هست   نیست این مررمان به آن 

 مش ولنر؟ 

میرکه گیری .االنه بر .ر وییین .طح 

حراقل ر.تمزرها رر ایران به همه چیز 

شباهت رارر بیز مساله اصل  که روالت 

کارگران رر ا.ا.  ورین امر حیاوشان 

یین  ر.تمزرها ا.ت  بچه وانوارا 

کارگری با افتارن ا لین رنران شیری آنقرر 

از این رنیا آمووته که ا.ترالل کنر رای   

ارارا مستقی  کارگران رر شورای عال  

ر.تمزر نماینرگ  نمیشور، نرخ وورم  اقی  

مبنا قرار نمیگیرر، ر.تمزرها مصوبه با 

ارعای وامین زنرگ  یک وانوار پنج نفرا 

فاصله نیوم  رارر     نیاز به هوش 

فرا ان  نیست که فریب کاری این میرکه 

گیری را وشخیص رار  را.ت  مگر 

 زارت کار   ر لت   کارفرماها   

نوکران شورای ا.المیشان مرح رارنر 

برای چنررقازی که از قبل وصمیمش 

گرفته شرا؛ چنر ماا نمایش پوج   مسخرا 

"م اکرات طرفین بازار کار" را برپا 

میکننر؟ .  چهل ررصر کارگران که 

بیکارنر   رنگ ر.تمزر را نمیبیننر، بیشتر 

از نصد شاغلین که رر کارگاهها زیر را 

نفر از بیخ مشمول قانون کار نیستنر، 

قراررارهای موقت را ه  کنار بگ اری  

مگر قرار ا.ت چه میزان از کارگران 

مشمول مصوبات شورای عال  ر.تمزرها 

بشونر؟ از همه چیز ک شته رر آن مملکت 

که کافرما میتوانر ر.تمزر کارگران را به 

رلخواا قسط  پرراوت   یا اصال پرراوت 

نکنر؛ پس این ویمه شب بازی برای 

 چیست؟ 

واصیت صحنه چین  پایان .ال وییین 

ر.تمزرها برای .رمایه راران   حکومتش 

رر این بورا ا.ت که آنچه به کارگر ویلا 

نمیگیرر را اعالم کننر؛ وصمیماوشان را به 

آزمایش بگ ارنر   .ال وازا وری از حمله 

به کارگر را رر پیش بگیرنر  اظهارات 

عل  ورای ،عضو کارگری شورای عال  

کار گویا.ت: قررت وریر کارگران از ا ل 

ویر ماا نسبت به ری ماا .ال گ شته حر ر 

ررصر کاهش یافته ا.ت  افزایش  4 .2

نتوانست  3.ررصری ر.تمزر .ا ل5 .5

های زنرگ  کارگران  پا.خگوی هزینه

باشر    بر ا.ا  آمار ر.م  .ازمان 

ررصر  8.وامین ا تماع  بیش از 

کارگران، رریافت  کمتر از یک میلیون   

هزار وومان رارنر که با این وحلیل  288

ررصر کارگران کمتر از  8.قطیاً رریافت  

میلیون وومان رر ماا ا.ت    رر حال  7

حاضر میزان ررآمر کارگران نهایتاً م  

ررصر از هزینه وانوار را وامین  77ووانر 

کنر    به عبارو  برای وامین هزینه های 

یک وانوار .ه نفرا، کارگر .رپر.ت 

وانوار بایر .ه ش له باشنر یا هر .ه عضو 

وانوارا بایر شاغل باشنر وا یک وانوارا 

ررصر هزینه حراقل  588کارگری بتوانر 

یک ماا را وامین کنر  )صفحه اقتصار از 

 (57.3.ایت وسنی ، هفت  ویر ماا 

بنا به اظهارات  زیر کار آش بسیار 

شورور از این حرفها.ت  الزم ا.ت به 

ارقام فو  وو ه نشان رار  بنا به اظهار 

نظر ر حان ،  زیر کار   مقامات 

گوناگون طرح اصل  رر ر.ت برر.  

اعطای بسته کاالهای حمایت  )ووراک ( 

بیای افزایش ر.تمزر ا.ت  این یک 

وصمی  ارویاع    ضر کارگری ا.ت  هر 

قرم رر این راا  ز وحقیر آگاهانه   ر.وا 

بر علیه کارگر، .طح ر.تمزر، نیازها، 

حا   موقییت ا تماع  طبقه کارگر را به 

همراا نرارر  رر  اییکه به قول وور 

مقامات حکومت  مبلغ .ه میلیون وومان 

)میارل حقو  ماهانه یک کارمنر با .ابقه 

ر لت( هنوز برای یک زنرگ  قابل قبول 

کفایت نرارر، رر حالیکه افزایش ر.تمزر 

را وارج از امکان کارفرماها   وور ر لت 

بینوان بزرگترین کارفرمای بازار کار 

 ار میزننر؛ رر این میان قیل   قال بر .ر 

اعطای بسته به ارزش صر هزار وومان 

 برای چیست؟! 

از همان شر ع اعالم عزم ر لت برای 

ا رای این طرح رنیای  از وحقیر   

وخطئه، آ    رشمن  علیه کارگر آن  امیه 

را فرا گرفته ا.ت  رر حالیکه ر ایر 

مختلد  زارت کار ر.ته های صرها 

هزاران نفرا کارگران .اوتمان ، قراررار 

.فیری ها، زنان قال  باف، کارگران بیکار 

      را عمال   رقیقا مشابه طرح چهار 

.ال ار پوشش این اقرام وارج اعالم 

میرارنر؛  زیر کار بر ا رای طرح بینوان 

برگ برنرا ا ال  شورای عال  کار برای 

اصرار رارر   ..57ر.تمزرهای .ال 

ر.تمزر رر نظر گرفته شرا برای .ال بیر 

 وابگوی این .طح نیز نخواهر بور   زیر 

کار  مهوری ا.الم  ر.ت پیش میگیرر   

با واکیر بر محا.به وط فقر بر مبنای .ه 

میلیون وومان رر ماا   با واکیر بر افسار 

گسیخته بحران اقتصاری   ناووان  ر لت 

رر مقابل کنترل وورم   گران ، با واکیر بر 

کور بورن هر گونه چش  انراز برای 

اشت ال؛ چهارچوب   ر رنمای ریگری را 

برای طبقه کارگر ر.میت میبخشر  بحث با 

این ر لت بر .ر نرخ ر.تمزر   نیازهای 

زنرگ  کارگری بیهورا ا.ت  رر این 

چهارچوب امرار میاش طبقه کارگر به 

.ازمان بهزیست    به کمیته امرار منتقل 

میگررر  بنا به این چهارچوب یک کارگر 

رر زمینه کار وابع قانون کار   رر وامین 

زنرگ  رر کنار بینوایان، مسکینان، ب  

.رپر.تان   صرقه بگیران ر.ته بنری 

 میگررر 

به این ورویب برای ر لت رر قرم ا ل مساله 

.طح زنرگ    انتظارات طبقه کارگر به 

مساله وامین مییشت پایه نز ل پیرا کررا 

ا.ت    امر ز رر قرم ر م وامین مییشت 

از ر.تمزر   ر ابط کار گسسته   به ناکیا 

آّبار صنر قهای ویریه حواله میشور  زیر 

عنوان " وییین ر.تمزر کارگران" بخش 

ا.ا.  پالوفرم ر لت بحث اصل  گرر 

انتقال حراقل بیست میلیون  مییت 

کارگری  امیه به گیرنرگان .بر حمایت 

غ ای  اهرای  ر لت ا.ت  بنا به محا.بات 

وور ر لت شهر نران با ررآمر ماهیانه میان 

ششصر هزار وومان وا یک میلیون وومان 

از .یر کررن شک  عا زنر  رر محا.بات 

ووش بینانه ر لت  با .طح ر.تمزر  اری 

هفتار ررصر کارگران عل  القاعرا رر این 

لیست قرار میگیرنر   عرا های پر .ر   

صرای .ال گ شته ر لت ر حان  برای 

ووزیع این .برها به هی   ا نر.یر  هی  

سایه سنگین هپکو بر سیرک      

 ساالنه دستمزدها
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وضمین ا رای  رر مورر  عرا رر راا نیز 

 ز های   هو    نیال پیرا نیست  رر این 

چهارچوب بخوری وور ایراری به ر لت 

 ارر نمیباشر، اینیا "حا" محل  از اعراب 

نرارر  بحث بر .ر نیت ویر ا.ت، صرقه 

 ا.ت  

صحنه چین  م اکرات   نظر وواه  برپا 

شرا وو.ط گله ژ رنالیس    ر.انه ها رر 

ایران زیاری ونک   بیمایه ا.ت   زیر 

کار  لو افتارا ا.ت   یکبار ریگر اعالم 

میرارر که طبقه کارگر پنیاا میلیون  آن 

 امیه چه بخورر، چگونه لبا  ب وشر، 

مسکن   وفریحاوش، عرح   طول 

وحصیالت کورکانش    زییات زنرگ  ا  

از چه وصوصیاو  برووررار باشر  ر لت 

رارر هزینه کارگر را برای .رمایه رار   

برای ر لت رق  میزنر  ر لت رارر متیهر 

میشور که هر گونه انتظار   ووقع باالور از 

این .طح را افسار وواهر زر  .طح 

ر.تمزرها محر ر به میزان پول پرراوت  

ماهانه کارفرما به کارگر نیست  با اعالم 

ر.تمزرها   چهارچوب وییین آن رارنر 

ارزش انسان  یک کارگر رر  امیه را 

فریار میزننر  ر.تمزر مر نظر ر لت فخیمه 

حاک  رر ایران ر.ما  ار میزنر شک  

کارگر لز م  نرارر .یر باشر، وا  وان 

ا.ت بایر از ا  کار کشیر، ارزش میاهرا   

قراررار را نرارر، بیمار   پیر   از کار 

افتارا اش را میتوان مثل وفاله پرت کرر  

ر.ما   قانونا میشور ا  را البالی 

ر.تگاهها فر.ورا   میلولش کرر، ووهین 

  وحقیر   قتل ا  بشرط انکه رر محیط کار 

باشر آزار ا.ت، ر یا   آرز    ویاالت   

هو.هایش رر.ت مثل آگاه    عرالت 

وواه  ا  ممنوع ا.ت  کورکان متولر رر 

این  مییت را بایر با محر میت نقرا راغ 

 کرر    

فصل ر.تمزرها بطرز ویرا کننرا ای 

مصرا  ر.تمزر   .ور حاصله از کار 

کارگر بینوان رکن ا.ا.   امیه .رمایه 

راری را بنمایش میگ ارر  واصیت فصل 

وییین ر.تمزرها برای ر لت   .رمایه 

راران قبل از هر چیز فرصت  برای محک  

کررن وصویر طبقاو  از  امیه ا.ت  

 زیر کار رارر برای فر ش .خید ورین 

  منحط ورین وصویر طبقاو  از کارگران 

 .نگ ومام میگ ارر  

اما میرکه وییین ر.تمزرهای  مهوری 

ا.الم  یک اشکال "کوچک" رارر  فصل 

وییین ر.تمزرها یک    ونها یک  از 

بسترهای وییین .طح ر.تمزرها ا.ت  

هزاران اعتصاب   اعتراح کارگری را 

کس   لورار نبورا ا.ت   زارت کار 

بالورا بایر ر.ت از .ر .یرک "فصل 

ر.تمزرها با روالت نماینرگان مستقی  

کارگری" بررارر  .طح  اقی  ر.تمزرها 

  بینوان محوری ورین   مبرمترین 

ووا.ت کارگری رر ایران قبل از هر چیز 

رر گر  ووازن قوا   آنه  رر وقابل مستقی  

با کارفرما قرار رارر  به این مینا وبر 

اعتصابیون ه کو   حک  رارگاا آنها 

مهمترین وبر فصل ر.تمزرها را .اوت  

رر مورر ر.تمزر کاالی ، کارگر رر آن 

 امیه از ووان الزم برای رفاع از حرمت 

وور برووررار ا.ت  کاف  ا.ت رر یک 

محله  لوی ووزیع وحقیر آمیز .برهای 

 کاالی  .ر بسته شور 

 

نماینرا  ل  فقیه: ا.الم    مهوری ا.الم  

 رر وطر ا.ت!

*** 

رر مورر ر نر، چگونگ    اشکال پیر زی 

اعتراح   آزاریاخاواها  ماررم رر ایاران 

علیه  مهوری ا.الم  باه .اخاتا  مایاتاوان 

اظهار نظر کرر  قرر مسل  ایناساتاکاه  شان 

پبر زی رر ا.تاریوم آزاری   رر قالب یاک 

مسابقه فووبال برگزار وواهر شر  ور ش با 

شکوا اعتراح مررم، صر البته، قابالاتار از 

آن زنران ا ین را به وساخایار آ ررا ا.ات، 

مقامات رژی  چه بسا با چاقاچاور   ماقانایاه 

 فراری شرا   رنبال .وراخ موش بیشتر وور را لو میرهنر  

بیال ا رر این مکان موزا   یارگار  نگ   گریز با گارر  یژا قس  ووررگان نظام نیز برای همیشه، بر لوحه های 

زرین نقش زرا میشور  اینیاوبری از ونر    راالنهای زیر زمین   یتکنگها رر ورارک شبیخونها شبانه به رشامان 

نیست، اما ووریستها از اقص  نقاط رنیا رر پ  پا.خ  برای افساون فاوواباال، رر عاوح، رر ماقاابال شایااعات   

.ما ت زنان رر هنگام گ ر از .ی  واررارها، ریوارهای بلنر بتون    بر ها   زنییرا نگهابااناان  حشا  حایارت 

 زرا میماننر که ممنوعیت اعالم شرا   ر.م ، قانون   عرف، مرر.االری را یکیا به هما رر طلبیرنر 

آزاریخواه  رر ایران با پیونرهای وور یا برابری   رهای  زنان راریکالیس    اعاتاباار بارای واور مایاخارر   رر 

عوح شور   راا میان بر   لژیونرهای شیاع وحویل میگیرر  پیام آزاری رر ایران نمیتوانر  ز باا اعاالم ر.اما  

 منشور .رنگون    ل و وبییض علیه زنان    ز با ارای احترام به قهرمانان .کوهای فووبال همراا نباشر 

  

 زنان در میان تماشاچیان مسابقه فوتبال با بولیوی

 ادامه  سایه سنگین......



 5صفحه       ——————————— —————————————      23 

کشماکاش کاارگاران ها اکاو   آذراب رر 

اراک با صر ر حک  شاال  بارای پاانازرا 

کارگار ها اکاو ر ر  اریاری را رر پایاش 

میگیرر  انیکا  گستاررا ایان حاکا  واور 

گواا اهمیت این وابار ا.ات  ماباارزات   

اعتراح فشررا این کاارگاران واواب را 

باار ر لاات   کاال حااکااوماات، مااقااامااات   

ارارات از اراک وااا وااهااران حاارام کااررا 

ا.ت  پس از ر  .ال مبارزات فشررا حا 

طلبانه کارگری، ر لت قاض  رارگاا شیبه 

ر م وور رر شهر اراک را  لاو اناراواتاه، 

عزم  زم نمورا وا با حک  شاال    پارچا  

نظ  ابتکار عمل را بار.ات باگایارر  نافاس 

حک  شال ، وهریر نظ ، فضای .رکوب   

شااانااه باااال انااراوااتاان رر مااقاااباال وااوا.اات 

کارگران؛ هر چقرر که  اقیا     اری   

مخاطرا آمیز بنظر بیاینر، کاه غایار قاابال 

انکار میباشنر، اما رر میان انبوا وااکاناونا  

انیکا  اوبار کشمکش کاارگاران اراک، 

برای ا لایان باار قاامات  اقایا    عاماا 

طبقاو  نبرر ه کو   اراک وور را نماایاان 

ماایااسااازر  قاااضاا  احاامااا رارگاااا اراک 

صاااحااب وااویااش را رر باااوااال  گاارفااتااار 

 .اوته ا.ت  

ا ال، ایان حاکاا  قابال از آناکاه باار عالایااه 

اعتراح کارگاری بااشار، عالایاه واوها    

علیه فاریاباکااری   .اماوم وااناه کاارگار 

ا.ت  با ایان حاکا  واماام مایااهارت وااناه 

کارگر برای وبریل ه کو به وظالا  واواها  

ویابان ، وصویر کارگران گار.اناه کاه باا 

مشت های گرا کررا، از این  عارا واا آن 

 عرا فرمانرار راا وانه رر پیش میگایارنار 

بر بار میر ر  ایان حاکا ، واماام  ازیایاات 

پر نرا   ا.اناار   ا.اتارالالت آن ر  باه 

کارگران   اعاتاراضاات .اه ر زا آوار 

-باه-ارریبهشت   بستن وط راا آهن شماال

 اانااوب رارر  ایاان .ااه ر زی ا.اات کااه 

اراک را   کاااخ ریااا.اات  اامااهااوری رر 

وهران را لرزانر  بیر از ماهها لک   لاک 

  فس فس بناگهاان "حاوصالاه ر لات .ار 

رفاات"،  زیاار کااار بااا چاامااران چااناار ماااا 

 ر.تمزر رر محل کاروانه .بز شر    

ثانیا، این حک  قبل از آنکه فرمان وقاابال   

حمله به اعتراح کارگری بااشار، فارماان 

لفت   لیس، فرماان  قات واریارن   ر ر 

زرن اعااتااراضااات کاارگااری ا.اات  قاارار 

ا.ت پاناج .اال ایان .اماا  را باه رناران 

بگایارنار، بارای وااناه کاارگار   را.اتاان 

عاازاراری واایاااباااناا  کااارگااران وااو.ااری 

ووررا   .تون اوبار کارگری آن ماوریال 

 بسازنر  

ثالثا، این حک  قبل از آنکه ر.تمایه اعتباار 

برای ر لت گررر، از پیش  زیار کاار را 

رلقک اصل  یک نمایش نخ ناماا مایاساازر  

قرار ا.ت ر زی از ر زهاا،  زیار کاار 

 ریر ر زنامه ها را  ر  بزنر   ر.ت بر 

قضا با اطاالع از حاکا  شاال  کاارگاران 

)طبیا رر وشابه با  زیر کار قبل ، بیار از 

ا رای هر چه  حشیانه ور حک ( بر آشفته 

شاارا،   یااارآ ری کااناار: رر  اامااهااوری 

ا.الم ، ویمیات صانافا  کاارگاران آزار 

 ا.ت!

نااظاا  را ناابااایاار از قاالاا  انااراواات  قاااضاا  

مربوطه هزار بار واور را باه مضاحاکاه 

عام   واص واباریال مایاکانار، ا.اتاثاماار   

ووحش ذاو  .رمایه پیشکش، ر  قورت   

نی  باق  اقتصار بازار آزار پایاش کاش، باا 

هر .طر   هر کلمه وبر مارباوطاه هازار 

بار این .واالت رر ذهن   نزر هر   اران 

بیرار زنرا مایاشاور کاه کارام ناظا ؟ مانات 

قانون کاار کشایارن   رزری ر.اتامازر را 

 میگ اریر؟ 

ر.ت آور   مهمتر از هار چایاز واخات   

طبا "آزاری پیگیری ووا.اتاهاای صانافا  

کارگری" رر حکومات ا.االما  .ارماایاه 

ا.ت  بنر ناف این ارعا به ماشین .رکاوب 

رژی  گرا ووررا ا.ت  اعتراضات ه اکاو 

نمونه گویایا  از پاایاان ر ران ناماایشاات 

وانه کارگر   ماظالاوم ناماایا    الاتاماا  

وو ه مسئوالن ا.ت  عیالتا بهتار ا.اتاکاه 

این عالیینابان بخاطر بس ارنر اگر کارگار 

برای ریاگرامها    ر ل زمان  شما  قیا  

نگ اشته،  عارا   بایاشاتار از آن، واط   

نشان کشیرن شما را ناریرا میگیرنار؛   باا 

هر اعتصاب   ویمع فیلشان یار هنر .تان 

میکنر، ناه فاقاط ر.اتامازر   هاماه حاقاو  

شایسته کارگری را فورا مطالباه مایاکانانار 

بلکه عرالت   .یارت کل  امیاه نایاز بار 

پرچ  آنها نقش میبنرر؛ اینرا باحاسااب فاقاط 

بلنر پر ازیهاای کاارگاران ناگا اریار  ایان 

وقصیر کمونارهای پاریس ا.ت؛ آنها واخا  

لااا حااکااوماات کااارگااری را رر رهااان 

 کارگران انراوتنر 

وا همین  ا ه کو چش    چاراغ اعاتاراح 

کارگری رر ایاران ا.ات، رقایاقاا باه ایان 

واااطاار کااه بااا وااکاایااه بااه اوااحااار صاافااوف 

کارگران حصار محر ریتها را شکاساتاه   

برای حا طلب  کارگری رر وقابل با  ابان 

  فرصت طلبا ، راا باه  الاو بااز کاررا 

ا.ت  کارگران ه کو میتواننار باا وشاکایال 

انواع اروباط   اوحار مایاان صافاوف واور 

راا را بار ا ارای ایان احاکاام بابانارنار   

 .و.ه شاال  کاارگاران را باا وار  از 

عواقب آن  ایگزین .ازنر  این امار هاماه 

شهر اراک؛ کارگران،  وانان، میلماان   

 همه قلبهای بیرار آن شهر ا.ت 

حکم شالق در اراک، ٌچسناله هفای    

 اقتدار سرمایه!

نفس حکم شالق، تهدید نظم، فضای سرکوب و شانه باال انداختن در مقابل خواست کارگران؛ هر چقفدر  نفس حکم شالق، تهدید نظم، فضای سرکوب و شانه باال انداختن در مقابل خواست کارگران؛ هر چقفدر  نفس حکم شالق، تهدید نظم، فضای سرکوب و شانه باال انداختن در مقابل خواست کارگران؛ هر چقفدر     

که واقعی و جدی و مخاطره آمیز بنظر بیایند، که غیر قابل انکار میباشند، اما در میان انبوه تاکنفونفی   که واقعی و جدی و مخاطره آمیز بنظر بیایند، که غیر قابل انکار میباشند، اما در میان انبوه تاکنفونفی   که واقعی و جدی و مخاطره آمیز بنظر بیایند، که غیر قابل انکار میباشند، اما در میان انبوه تاکنفونفی   

انعکاس اخبار کشمکش کارگران اراک، برای اولین بار قامت واقعی و عمق طبقاتی نبرد هپکو و اراک   انعکاس اخبار کشمکش کارگران اراک، برای اولین بار قامت واقعی و عمق طبقاتی نبرد هپکو و اراک   انعکاس اخبار کشمکش کارگران اراک، برای اولین بار قامت واقعی و عمق طبقاتی نبرد هپکو و اراک   

   خود را نمایان میسازدخود را نمایان میسازدخود را نمایان میسازد
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.یطرا   بازی بولهاو.ااناه رالر بار فاراز 

زنرگ  رهها میلیون مررم فقیر   زحمتکاش 

رر ایران هی  مرزی نم  شاناا.ار  ناو.اان 

قیمت رالر رر شابااهات حایارت آ ری باه 

ر ایت های کتب ماقار  رر ظاهاور وشا  

اله  رر هیبت بلیه های آ.اماانا  بار فاراز 

ایران رر گررش ا.ات  اماا رر عایان حاال 

.قوط رالر بازار ورا نر قهار را با کساری 

 موا ه .اوته ا.ت  

از همان ر  هزار پیش باناا باه ماقاتاضایاات 

صنف ،   از .ر رلسوزی بحال مررم عوام 

ه  که شرا، ورا نر مر نظر ایان پایااماباران 

بایر بانرازا کاف  ور.ناک میبور  برای ایان 

ماااناااظاااور وشااا  ایااان پااار ررگاااار باااایااار 

ناگهان ،هررنبیل، بر ن زمینه،   پر راماناه 

باشر؛ با رارامب   ر ر مب، پر هیبت، رر 

میان امواج ا.تیصال   با  پانااها ، کاور 

کورانه، ور   وشک را باا ها  باه آواش   

 یران  بکشر  آن زماان، یاارش باه وایار، 

هنوز کرا زمین مسطح باور،   رر غایااب 

قطب نما، مصائب  هماننر .یل   صاعقه   

زلزله رایرا وش  ورا نری را رقا  مایازر! 

افسو  که عقل آنزمان ناشران کالم هللا باه 

پریرا رالر   بازار بور  قر نرار واا بسایاار 

.ریع ور از طاعون مقررات بخش ماحار م 

 امیه را رر مقابله با  حااصال باا هایاوم 

موشهای صاحارایا  یاکایاا باا وااک .ایااا 

یکسان .ازر  حید که آنزمان رمکرا.    

پارلمان نبور، وا ورا نر بیای آ.امااناهاا رر 

کااد واایااابااانااهااا،   باایااای  ااار     اانااباال 

مسخرا، بنام نام  قانون ر.تمزر بر بااماهاا 

نیرا ور    وباه  بار کشار    آنازماان از 

ر زنااامااه   فاایااساابااوک اثااری ناابااور وااا از 

برکات همان ورا نر   همان مصائب بارای 

 بخش حاک  پررا بررارر    _

این وزعبالت آ.مان  رر هر مورر، فیایاع 

طبیی  را به ماوهاباتا  آ.اماانا  رر ر.ات 

طاابااقااات حاااکاا ، رر وااو اایااه فاار ر.ااتاا    

وبییضات   نار.ای  هاای عااماراناه عالایاه 

اکثریت محر م  امیه واباریال .ااواتاه انار  

وک وک این موارر بایاناوان .ارفصالا  از 

ناران  نسل  از واریخ بشاری ماایاه واا.اد 

ا.ت  رر نگاه  کما  رقایاا وار .ارزناش 

طبییت، .رزنش قر کوواا رانش، .ارزناش 

پیامبران هفت وط رنار، .ارزناش وارا نار 

 لگرر رر آ.امااناهاا هایا  کارام ماحالا  از 

اعراب نرارنر  رر ووضیح ایان پایا    وا  

های  وامع بشاری بسایاار فاکار شارا، از 

ا. ارواکو  واا ماارکاس بسایااری زنارگا  

وور را صرف باز کررن راه  بیز نا اماه 

های التما    وسلی  کررا انر، رر بسایااری 

 وامع مررم به  ای ورافه   وور فاریابا  

عقل میاش را ویقیب کررنر، مررمان بسیار 

بیای فررگرای    باهاشات   واناه زرن باه 

هااماانااوع وااویااش هااماابااسااتااگاا  انساااناا  را 

.ارلااوحااه وااور قاارار رارناار، کااا.ااه کااوزا 

پر ررگار را به  ریختنر، رل به رریا زرنر، 

کافر گشته، انقالب   پاشناه ریاگاری بارای 

 چروش زنرگ  برگزیرا انر   

بازی رالر را بایر رر ررید یک فاا ایاه   

یک بلیه ا تماع    از آن باالور رر رریاد 

یک ر.یسه بر عالایاه واورا زحاماتاکاش آن 

 اااماایااه بااه حساااب آ رر  رر آن  اااماایااه 

صرای ورا وفه وون گرفاتاه ا.ات، رر آن 

 امیه نان هست، .فارا هسات، اناباارهاای 

کاال هست، بانک با انبارهاای رالر هسات، 

کار   وولیر هست، بازار کار   کااال واناهاا 

کانالهای امنیت به حساب میایانار    رر ایان 

میان نه رر غارش شابااناگااها  الیاه هاای 

زمین   یا .یاالباهاای با  اماان، بالاکاه رر 

البالی .طور ر زنامه های صاباح، یاکا  

بیر از ریگری نان   حرمت   کار انساناهاا 

بااه غااارت بااررا ماایااشااور  مااگاار مااررم 

زحمتکش   طبقه کارگر ایران چه  اناگا  

را باوته انر؟ .رمایه   حکومت آن اناتاقاام 

کاارام ر نااا   رفاااا   .اایااارت را طاالااب 

میکنر؟ لشکریان عظی  .رمایه   نماینرگاان 

ر لت    میلس کرام گنج   ووحش   آالف 

  علوف از یار رفته را رر آوور   طاویالاه 

طاابااقاااواا  وااور رر مااناااطااا باااالی شااهاار 

  ا.ازی مینماینر؟

شک  نایاسات کاه  اامایاه   ا.اا.اا ماررم 

قربان  رر ایران وشنه رهای  ا.ات، شاکا  

نیست که  امیه ای به بزرگ  ایران بارای 

وحوالت وییین کننرا نیاز به افا   .ایاا.ات 

ر شن   نیاز به زیر پای .فت رارر، نباایار 

شااکاا  راشاات کااه  اااماایااه ایااران آبسااتاان 

قااهاارمااانااان   قااهاارماااناا  هااای پاایااشااتاااز 

آزاریخواه    انساانار .اتا  بارای رنایاای 

اماار ز وااواهاار بااور    امااا هاامااان افااا   

آزاریخواه  رر گر  پا.خ شایسته به ر.ات 

انرازی رالر رر  ا مایازنار  چاگاوناه ا.ات 

باا  57.3هنوز بحران حکومت  رالر .ال 

بااحااران نااان رر مااحااالت کااارگااری پااا.ااخ 

نااگاارفااتااه ا.اات؟ چااگااونااه ا.اات عااالرغاا  

ر.ت اچگ  بخش صناایاع رر اواراج رهاهاا 

هزار کارگار هاناوز .ااواتاماان مایالاس   

ر لاات    زارت کااار از ر.اات  اانااگ   

گریز با  احارهاای قسا  واوررا کاارگاران 

 وان    ان به لب ر.یارا،  اان .االا  باه 

رر بررا انر! چگونه ا.ت فیالیتهای .یا.  

  فکری علیه .رماایاه    اریااناات حااکا  

ر.ت را.ت  رر رانشگاهها طوفاان رر راا 

 چپ را نویر نمیرهنر؟ 

ورا   را.تان های بررگ    بانارگا  یایاای 

وور، آن  امیه رر قر  بزرگترین مااشایان 

.رکوب، باا هایاوم با  اماان زباالاه هاای 

فکری کاپیتالیست  ر بر  ا.ت، آن  امایاه 

رر به ازاء هر وشکل   رهابار اعاتاراضا  

کااارگااری رر زنااران رهااهااا کااانااال باارای 

ر.ااتاار.اا  ماااشاایاان پاارکاااری از وااولاایاار   

بازوولیر رهبران    اریااناات نایاماه مالا ، 

نیمه پهلوی، نیمه ا.الم ، نیماه رماکارات، 

اماریاکاایا ، نایاماه واراما ا ، نایاماه   –مل  

لیبرال  رر اقاتاصاار   رر .ایاا.ات ا.ات  

برای همه این  ریانات انتاظاار، وابالایا اات 

حاااشاایااه کااارگااران مااظاالااوم، باارگاازاری 

کنفرانسهای  ایگزین    رر یک کالم ورقه 

 بازی .یا.  عین راا حل آنها ا.ت  

برای طبقه کارگر راا حل رر مقابل بحاران 

رالر نااماایااتااواناار  ااز بااا قااامااتاا  واامااامااا 

.و.یالیست  باشر  رالر ونها یک  از حالاقاه 

های زنییار با  پاایاان وایارح باه طاباقاه 

کارگر رر رل بحران  ا.ت که وا همیان  اا 

کمر به ناباوری ر رماان کاارگاری  اامایاه 

بسته ا.ت  طبقه کارگر میتوانست، میتوانار 

  بایر رر نابارر رالر پایار ز شاور، طاباقاه 

کااارگاار ایااران چااارا ای  ااز بساایااج هاامااه 

ظرفیت، همه بیقراری   کله شقا    قاماار 

.یا.    بالانار پار ازی صافاوف واور را 

 نرارر  

در حسرت شورش دالر در      

 ایران
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آنچه رر مرا.  فرض  .وگواری عاشورا 

رر ایران میگ رر، کوچکترین ربط  به 

شخص حسین نرارر  رر این .وگواری به 

ظاهر مل  با همه آب   واب واریخ    

قالبهای .نت  که صرف آن شرا ا.ت، اما، 

هر کس واک ررر وویش را بر .ر 

میریزر  از مقامات   امامان   نوحه ووان 

وا وک وک شرکت کننرگان، هر کس حسین 

وور، ر ایت وور، عل    کتل وور را یرک 

میکشر  همهمه عاشورا محل والق  

بسیاری از حسین ها   یزیرهای  ا.ت که 

قرابت   همررری .هل ا.ت، وواب   

آرام   قرار را بر ریگری حرام کررا انر  

عاشورا رر وناقض بنیاری وور، ما رای 

حسین آن زمان هر چه که بورا باشر، زیر 

بیر  عرالت   شیاعت، با میرانراری 

آوونرها   حا   بازاریها   الوهای محله، 

با چس مثقال ن ریهای فقیر نوازانه، با 

 عرا ا رت .ینه های کبور وو.ط طفالن 

مسل ؛ بمراوب مسخرا   ریاکارانه،   

شراکت رر آن با عقل .لی  فاصله پیرا 

 میکنر  

رالر، .قوط ارزش آن، رالیل   پیامرهای 

آن بطرز اعیاب آ ری بایر کربالی  ریر 

ایران نام بگیرر  این مورر حت  شورور از 

نسخه  یل  ا.ت  بنرهای بحران رالر رر 

ر.ت ورامپ   قلرری   گر  کش  امریکا 

قرار رارر، اما، حت  از طرف  مهوری 

ا.الم ؛ بازار وصفبه حسابهای ریگری رر 

ویابانها گرم ا.ت  رر کربالی  ریر 

ویابانها   .تون نشریات آب    ار  شرا، 

نوحه   متول    عل    کتل ر براا ا.ت وا 

عصیان مررم ناراض  رر مسیر عزاراری 

برای ویطیل مراکز وولیر بخاطر ولد 

 عرا ر لت رر وامین ارز .وبسیر شرا، 

کمبور قررت وریر بازار راول ،  ر ر 

"ب  ر یه" کاالهای وار   )رر  اقع 

همان کاالهای  که بیلت کیفیت بهتر   

قیمت کمتر ونها رلخوش  مررم میتوانر 

باشر(، عرم ووانای  ر لت رر باالنس یور ه 

)که از  مله مخارج یارانه   بیمه های 

ا تماع  فکسن  مو ور مر نظر مرعیان 

 آن ا.ت( وسل  یابر 

وو ه وواننرا .طور را به یک نمونه از 

ور ار  لب میکن  که حکایت از اوراج 

پنج هزار نفر رر مراکز صنیت  قز ین 

وحت واثیر افزایش قیمت رالر وا هشت 

 هزار وومان رارر:

ووانر برآ رر کنر که این  "    کس  نم 

ر زها چه بر .ر وولیر آمرا   چنر ررصر 

انر   از  احرهای فیال کشور به اغما رفته

آنچه پس از کاهش ارزش پول مل  بر .ر 

اقتصار آمرا، طول، عرح   عما 

مشخص  نرارر  ویل  از  احرهای 

وولیری، عطای وولیر را به لقای ارز   

رالر   .امانه نیما بخشیرنر   ررها را وخته 

کررنر  نحس  این نابسامان  حت  رامان 

های کوچک   وانگ  را گرفت    کارگاا

ای ورر مش ول  ها را که با .رمایه ویل 

 گیر کرر     ررآمرزای  بورنر، زمین

عیرعل  کریم ، ربیر ا رای  وانه کارگر 

قز ین که از نزریک مشکالت وولیر   

کنر،  اشت ال را رر ا.تان قز ین رنبال م 

رر رابطه با آورین  ضییت  احرهای 

گویر: عرم  وولیری   صنیت  این ا.تان م 

ثبات ارز،  احرهای وولیری ا.تان قز ین 

را رچار مشکل کررا ا.ت  چون قیمت 

وواننر برای  ها نم  ارز ثبات نرارر، شرکت

 ریزی بکننر  وولیر، برنامه

ررصر  احرهای  ۰۶-  ۰۶گویر:  کریم  م 

وولیری ا.تان قز ین رر کما هستنر  

شان  ررصر باقیمانرا ه  فقط چراغ۰۶

 «لک   لک»ر شن ا.ت   به اصطالح 

ها را  حشتناک  کننر  ا  آمار ویریل م 

گویر: مررم  کنر   م  ووصید م 

بیکار  «فوج فوج»بگیر رارنر  حقو 

شونر  رر همین ا.تان قز ین، ماا  م 

گ شته )شهریور( نرخ ویریل بسیار باال 

 بور 

نفر، رر شهر صنیت  البرز  ۸۴۲رر آبیک 

نفر، رر  ۴۴نفر، رر بوئین زهرا  ۰۸۰

نفر  ۸۱۸نفر   رر قز ین  ۱۵۱واکستان 

 ۲۲۱شور  ویریل شرنر که رر میموع م 

 نفر ویریل  رر یک ماا 

رهر: این اعرار فقط برای  کریم  ارامه م 

 ۴۲۸۶یک ماا بور  رر شش ماا گ شته، 

انر  وازا  کارگر رر ا.تان قز ین ویریل شرا

این آمار، قطی    رقیا نیست   فقط 

.ت که ویریل    مربوط به  احرهای 

رهنر  ویل   ویطیل  را به ارارا کار وبر م 

 احرهای کوچک هستنر که ررش را 

ر نر   هیچکس ه  وبررار  بنرنر   م  م 

شور   " )از .تون "ر.ترنج" نشریه  نم 

 "وو.یه ایران " به واریخ هفت  مهر ماا(

وک وک کلمات   عبارات این نوشته نه 

ا زای یک وبر صرف بلکه ا زای یک 

پالوفرم .یا.    اقتصاری برای حل 

بحران اقتصاری رر ایران ا.ت  این 

پالوفرم بیز ر زنامه مربوطه رر 

رانشگاهها، رر میلس، رر محیطهای 

ر شنفکری، رر وانه کارگر "آرم رارر"  

مهمتر از هر چیز این نه یک گزارش بلکه 

یک برنامه عمل برای بسیج مررم 

زحمتکش ا.ت: بسیج مررم که به ویابان 

بیاینر   وحوالت میین  را طلب نماینر؛ 

بسیج مررم برای امیر به آینرا میین؛ بسیج 

مررم برای متشکل شرن   شکل رارن به 

آن آینرا   یا اینکه بسیج مررم برای .کوت 

   نظارا گری   وسلی   

کشمکش بر .ر این پالوفرم ها  اقی  

ا.ت  کس  را از آنها گریزی نیست  اگر 

یک .ر .وزن   .هوا وشابه با کربال 

میاز بورا باشر، هزار بار بایر واکیر کرر، 

ا تماع کننرگان ررر  اقی ، رنج   ا.تثمار 

  .ت  عمیا،   اعتراح پایه   بر حا را 

از کنج وانه ها   از بی وله های وولیری به 

.نگفرش ویابانها کشانرا انر  هر که هستنر 

نفر  ۸۴۲اما بی    اعتراح یک کارگر از 

نفر  ۱۵۱رر آبیک   یک ه  طبقه ای از 

رر واکستان را فر.نگها ر رور رر وهران 

  وبریز به نمایش گ اشته انر  رر عبن 

حال، از همین منظر، هزار بار  ا رارر 

رر  میه بازار اعتراض  رر حاشیه رالر 

هزار بار  .وا  طبقاو  بخرج رار، پا بر 

زمین کوبیر   از وور پر.یر: کرام بحران، 

 کرام رالر، کرام راا حل؟ 

همین امر ز،   همین امر ز،  قت آنست 

از وور پر.یر چه ربط  به کارگر رارر 

برای حل بحران رالر کارگاا  رشکسته 

آبیک و  به ابر  بیا رر؟ مگر نه اینستکه 

وا ریر ز رر همان کارگاههای پر ر نا 

شهرک صنیت  کبک وانه کارگر رر وولیر 

ارزانتر کارگران قرارراری رر راا 

 وورکفای  ایران عزیز ور   میخوانر؟ 

      این ما را به .تایش اعتراح اویر 

 میلمان میر.انر:

بحران راریر، به  هن ! ما حقو  وور    -

 ه  طبقه ای هایمان را میخواهی !

 کربالی سوزناک دالر در ایران
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 فصل تعیین دستمزد کارگران -

رر گرماگرم کشمکشهای رر میان مابااحاث 

  گمانه   وفا.یر باه ظااهار پاایاان نااپا یار 

حاشیه ارزش رالر بالورا نوبت باه اصال 

مطلب ر.یر: ویایایان ر.اتامازرهاا! پاس از 

بازیهای نخ نما بر عقب انراوتن ا ال.های 

.االنه شاورای عاالا  ر.اتامازر باه باهااناه 

صنرل  وال   زارت کار که آشکارا هرف  

 ز  قت وریرن به ماناظاور اماکاان باهارا 

گیری کاافا  از وااثایار ارزش رالر بارای 

وضیید ووقیات کاارگاری رر  اامایاه را 

ویقیب نمیکرر؛ هفته قبل از یک طارف باه 

مخالفت رر طرح بحث "وییین ر.اتامازرهاا 

بااا احااتااساااب نااو.ااانااات ارزش رالر" رر 

صحن میالاس رای رارا شار   از طارف 

رئایاس وااناه   –ریگر علیارضاا ماحایاوب 

رر ضر رت   اهامایات  -کارگر حکومت 

فاکتور رالر رر زنرگ  مشتارک کاارگاران 

  کل کارماناران   باازنشاساتاگاان ماوضاع 

 گیری کرر 

 ر.تمزرهای شنا ر: آری، یا نه؟

این یک .وال .ارا نیست، بر عکس، یاک 

پا.خ ا.ت  بحاران نااشا  از ارزش رالر 

یک زمایان لارزا بازرگ اقاتاصااری   باا 

پیامرهای  یرانگر رر حایاات فایازیاکا    

ا تماعا  بارای .ایازرا مایالایاون وااناوارا 

کارگری   بیست   پناج مایالایاون وااناوارا 

متاثر از مزر بگیری شناواتاه مایاشاور  رر 

پا.خ، این هماه آن ماوشا  ا.ات کاه کاوا 

عظی  ر لت   میلس رر مشارکت با وااناه 

کارگر حکومت .رمایاه رر ایاران زائایارا 

ا.ت  ایان شایا اور آغااز .ارگارما  واازا 

باالی  های  امایاه رر واناریارن باه ریاش 

طبقه کارگر رر آن  امیه ا.ات  واوانانارا 

.طور بایر رر بر   ر ر باه  اری وایایایان 

ر.تمزر کارگران رر ایران پیه عما نفارت 

انگیز القیری رر مقابال زنارگا  کاارگار   

مزربگیر  امیه را بر ون بماالار  واا کاناون 

ر.تمزرها   وط فقر، ر.تمازرهاا   واورم، 

ر.تمزرها   مصاالاح واو.ایاه اقاتاصااری، 

ر.تمزرها   هزینه اوتراع لولهنگ ایرانا 

ا.الم        مایه وفرج   انبساط وااطار  -

فصل ر.اتامازرهاای حضارات را وشاکایال 

میرار؛ از این پس قرار ا.ت نرخ رالر ها  

 به این کلکسیون اضافه شور  

 شوو  مشمئز کننرا

شنا ر .اوتن ر.تمزرها مساله ناا آشاناایا  

رر زماایاانااه ر.ااتااماازر کااارگااری رر ایااران 

نیست، . ررن .رنوشت .طح ر.اتامازرهاا 

به ر.ات باازار رر صارر لایاسات شار ط 

باز.ازی   رشر .رماایاه رر ایاران قارار 

راشته ا.ت  به این بایار پارراوات، حایااوا  

ا.ت   هر کارگری بایر به آن واو اه کانار  

اما بایر قبل از هرچیز با یک .وال وایایایان 

وکلیاد کارر: ماگار واا کاناون ر.اتامازرهاا 

شاانااا ر ناابااورا ا.اات؟ مااوا ااب بااگاایااران 

چرواننرا ر ایر فخیمه کارگاری حاکاومات 

بایر به بازرگا  واور باباخاشانار   باالوارا 

ب  یرنر که ر را عناتار چارواانا  "وایایایان 

قانون  ر.تمازر بار ا.اا  نایاازهاای یاک 

 وانوارا کارگری"

به پایان ر.یرا ا.ت  رر راالنهای میلس   

ر لت رر میان همهمه وقسی  بور اه   ارز 

  انیام   گمرکاات   .اور   .اهاام .اگ 

صاحب وور را بیا نمیا رر، اماا رر یاک 

پالوفرم مقر  مشتارک .اطاح ر.اتامازر   

مییشت   زنرگ  کارگر  امیه بطور  قفه 

ناپ یر رر حاال .اقاوط رائاما  ا.ات  ایان 

.قوط اوفاق    از .ر واوازن قاوای باازار 

کار نیست  حضارات بایاهاورا واور را باه 

نفهم  میزننر که زیر نگین کارگار پانااها  

آنها .نگ را بسته   قالرا حمالت هاار باه 

ووقیات   حقو  مسل    هارگاوناه اماکاان 

صد بنری رفاع  کارگر رر  امیه را باز 

کررا انر  مگر رر .یطرا .یارت حضرات 

میلیونها کارگر شاغل رر ماراکاز واولایاری 

زیر را نفر ر.ماا از رایارا شاماول هاماان 

قانون کار فکسن  وارج نیسات؟ ماگار رر 

کرام  نگل رنیا میتوان رر ووحش مر ن رر 

قااانااون کااار، فصاال باایاار از فصاال، رر 

ا.تخرام   رر اوراج   قراررار کاار   رر 

شمول ضوابط امانایات  اانا    حاتا  رر 

پرراوت ر.تمزر حراقل .رنوشت میلیوناهاا 

کارگر را به کارفرما . رر؟ وازا اگر آناها  

با احتساب رالر برایش به صرفه باشر، باه 

انرازا کاف  مهر ا.الما    واورکافاایا    

عظمت ایران را رر رل نهفته راشته بااشار؛ 

   رر یک کالم عشقش بکشر! 

.نگر ر.تمزرهاا،  اهاانا  بارای فاتاح رر 

 مقابل طبقه کارگر

.وال "ر.تمزرهای شنا ر، آری یا نه؟"   

بطریاا ا لا  مساالاه ضار رت احاتاسااب 

نو.انات قیمت ارز برای حکومت .رمایاه 

رر ایران زیاری لو ، یک رقص شاتاری، 

  یک مانور لم ن مناشااناه ا.ات    ارزش 

عمل  باحاث از مصااحاباه هاای "وارا را 

وااوش نااماا  آیاار" شاایاابااان باا  مااخ هااای 

اقااتااصاااری حااکااومااتاا  رر رفاااع از کاااا 

.ااخااا واامااناارانااه مااو ااور رر آوااور ا اارت 

ورمات مقابل واویاش فاراوار نامایار ر  رر 

رنیاای  اقایا ، اماا، بارای طاباقاه کاارگار 

.نگر ر.تمزرها با بوی وون آمیخته ا.ت  

ر.تمزر کارگر نبایر   نمیتوانر از رریافاتا  

ماهانه یک  زیر   یا نماینرا میلس کاماتار 

باشر،   این ر.تمزر بایر از همان کانالهاای 

 اری رر مقابل وورم   نو.اناهاای ایا ایا  

مااحااافااظاات گااررر  ناایاامااات حاااصاال کااار 

کارگران، ولع یر از ا.تاثاماار کانانارگاان   

 یرا ووران .ازمانرا   وو ایاه کانانارگاان 

.اار را.اات وااریاان راا حاافاااظاات زناارگاا  

انسانها رر ماقاابال باازی بااصاطاالح کاور 

منطا بازار ا.ت  رالر بیگناا ا.ت  .اوال 

اصل  برای کارگر اینست: کرام اقاتاصاار؟ 

با پا.خ به این .وال  هان  برای فاتاح رر 

انااتااظااار طاابااقااه کااارگاار ا.اات   اامااهااوری 

ا.الم  .رمایه را با رالرهایش، باا  زیار 

کار   واناه کاارگار آن باه رریاا واواهایا  

 . رر!

"محاسبه    مژده! گل بود، به سبزه 

 دالر" هم آراسته شد!

دستمزد کارگر نباید و نمیتواند از دریافتی ماهانه یک وزیر و یا نماینده مجلس کمتر باشد، و این دستمزد باید از دستمزد کارگر نباید و نمیتواند از دریافتی ماهانه یک وزیر و یا نماینده مجلس کمتر باشد، و این دستمزد باید از دستمزد کارگر نباید و نمیتواند از دریافتی ماهانه یک وزیر و یا نماینده مجلس کمتر باشد، و این دستمزد باید از 

همان کانالهای جاری در مقابل تورم و نوسانهای ایذایی محافظت گردد. نعمات حاصل کار کارگران، خلع ید از    همان کانالهای جاری در مقابل تورم و نوسانهای ایذایی محافظت گردد. نعمات حاصل کار کارگران، خلع ید از    همان کانالهای جاری در مقابل تورم و نوسانهای ایذایی محافظت گردد. نعمات حاصل کار کارگران، خلع ید از    

استثمار کنندگان و جیره خوران سازمانده و توجیه کنندگان سر راست ترین راه حفاظت زندگی انسانها در مقابل استثمار کنندگان و جیره خوران سازمانده و توجیه کنندگان سر راست ترین راه حفاظت زندگی انسانها در مقابل استثمار کنندگان و جیره خوران سازمانده و توجیه کنندگان سر راست ترین راه حفاظت زندگی انسانها در مقابل 

   بازی باصطالح کور منطق بازار استبازی باصطالح کور منطق بازار استبازی باصطالح کور منطق بازار است
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 زئیات منتشرا رال بر قتل هولناک 

واشقی  رنیا را منقلب .اوته ا.ت  کس ، 

مطلقا هی  کس را نیاز نیست حت  یک .ر 

.وزن زحمت بخور راا برهر وا از روالت 

مستقی  .لطان   ر لت عربستان .یوری 

"پررا برراری" نمایر  ر لت امریکا، ر ل 

غرب    بنگاههای وبری،  ملگ ، ویل  

بییا میکننر آرم   عال  را ور فرح گرفته 

  مرال بیخبری از این نوع  نایات را به 

گررن وور آ یزان مینماینر  بنگاا وبر 

پراکن  بیای وور، آزاری انتشار چرنر 

بیای وور،  انبراری طبقاو  بورژ ای  

بیای وور، برا.ت  بایر آب از .ر 

حضرات گ شته باشر، انگار نه انگار این 

مررم عقل رارنر، انگار نه انگار زنرانهای 

ابوغریب   ور وار   راشته ا.ت، انگار 

نه انگار رر ورکیه شهری به ا.  ریار بکر 

   رر آن زنران مخوف  پنهان ا.ت     

این رنیا هر چه هست،  اقییت رابطه کاخ 

.فیر با ر .تان وور رر اقص  نقاط رنیا 

هر چه هست، همان انرازا از حقیقت که به 

هر رلیل   با هر زمینه ای، میال  برای 

ر شن شرن .رنوشت واشقی  نگون 

بخت فراه  آ ررا ا.ت، میتوانست مایه 

رضایت باشر  اما این  .ط طلبکاری   ر  

قورت   نی  "حقو  بشری"  ناب ورامپ 

  ارر غان از کیا پیرا شر؟ چرا پای 

 مهوری ا.الم    پای مررم   وحوالت 

 آن به میان کشیرا میشور؟

آنچه رر  ریان ا.ت یک ضیافت چنرش 

آ ر وبهکارانه ا.ت  همان قرر که ر لت 

امریکا حکومت عربستان را نقر میکنر، 

صر برابر والش برای ر .ت  عمیا ور رر 

 ریان ا.ت    همان ر.ت که رقیب را هل 

میرهر با رقت  به مراوب بیشتر زیر ب ل 

طرف را گرفته ا.ت    همان قرر که 

ر لت عربستان آبر  از ر.ت میرهر با 

رقت  بمراوب بیشتر مراقب حفظ آبر ی 

ارر غان ا.ت    هر چه ابیار  نایت 

عربستان غیر قابل انکار میگررر ر ل 

غرب  فر شنرا ا.لحه  رات   پافشاری   

 قاحت بیشتری را رر حفظ   ورا م   

گسترش مرا رات وور با عربستان به 

 میرح نمایش میگ ارنر  

رر این میان هنوز اصل شیبرا بازی رر 

 ای ریگری ا.ت    هر چه ابیار   

 زئیات  نایت آشکار میشور، این ر لت   

هسته فشررا حکومت  عربستان ا.ت که 

برای وور اعتبار میخرر    مثل همیشه 

.لطان یک با ناغ منتقر لیبرال   نازک 

رل رارر که به بازریر بازمانرگان میر ر، 

.ر   کله یک وواهر ناون    یا یک کاکل 

زری رر  ووان پیرا میشور   ابتکار 

 عمل را بر.ت میگیرر!

  این ما را به  ریانات   ر.انه های 

فار.  زبان میر.انر  اپوز.یون را.ت   

نا.یونالیستهای رنگارنگ به .یا  "پیاله 

ا ل   بر مست " زیاری عیوالنه به 

ا.تقبال آزاری ارم ان ورامپ شتافتنر  این 

اپوز.یون مشا های "حقو  بشری" وور 

را از قبل نوشته انر؛ بزع  واریخ .اوتگ  

از را.تان ا ین   .رکوب   شکنیه اثری 

نمیتوان یافت! از اینها که بگ ری   ایزا 

مشت رنری را بایر به میا ن ا ل میلس 

 رار: 

"اگر رر زمان قتل های زنییرا ای ر.انه 

 های آزار میراشتی   لوی آن گرفته میشر"  

چنر نکته را بایر رر این رهگ ر به واطر 

 راشت:

ا ال: رر طول را پانزرا .ال اویر، 

بخصوص رر میان اصالح طلبان، رایه 

مهربان ور از مارر برای حکومت  الیت 

فقیه ک  نبورا انر که رر برر رنبال میامله بر 

.ر پر نرا قتل های زنییرا ای حرص   

 وش ووررا انر  مشکل رر  مهوری 

ا.الم  اینست که ویرار بیشماری از 

واشقی ، رر رهها پر نرا از کهریزک   

ا ین   ر ای  شهر    رر صرها مورر از 

 نایات فییع رر حمالت "آوش به اوتیار" 

  هر یک با فیایی   حشیانه، نه رر پشت 

ریوار .فاروخانه ها، بلکه رر مال عام   رر 

ویابانها به قتل ر.یرا انر  مشکل  مهوری 

ا.الم    ر .تان امریکای  کاخ .فیر به 

همراا ارر غان ها رر ورارک .ناریوی " 

واشقی  رر وهران" رر کمبور با ناغ با 

رامن چنران پاک رر انرر ن  رژی  ا.ت  

قبال والشهای  ری واوم ، رفسنیان    

ر حان  به  ای  نر.یرا ا.ت  ب  ب  .  

والش وور را کرر  ل  .ابقه حضرات   

فرمایشات گهربار رر حمله به کرر.تان   

کوی رانشگاا  ما.با امنیت  قابل ما.ت 

 مال  نشر که نشر!

ثانیا   مهمترین نکته رر اظهارات حرار 

عارل    رر زبان بسیاری از اصالح 

طلبان رر آزاری ر.انه ها.ت  فرصت 

طلب  اصالح طلبان ایران  از هررنبیل 

ر.انه ای رنیا ریگر نوبر ا.ت   .ط 

میرکه .وابا پر نرا .یا.  پاک میکننر، 

  برای وور مرال شیاعت  یل میسازنر  

آیا  اقیا نیازی هست یه این حضرات 

یارآ ری نمور که قتل عام ا ین   رقیقا 

برلیل عقایر .یا.  قربانیان آن، بطور زنرا 

  از همه  رایر   از  مله ر زنامه های 

اصالح طلبان   به زبان فار.  انتشار 

یافته ا.ت، آیا کس  هست از .رکوب 

کرر.تان بیخبر مانرا باشر؟ ویالت 

نمیکشنر کسان  مرع  انر "ر ح رفسنیان  

از قتلهای زنییرا ای ب  وبر بورا ا.ت!" 

این وور بضاعت حقیرانه اصالح طلب  رر 

ایران را گواه  میرهر  حید شر 

رفسنیان  میتوانست "پر نرا واشقی " 

اینها باشر  اشتباا نکنیر، نه یک نویسنرا 

منتقر  اقی ، بلکه رر بهترین حالت کر ب  

  یا مو.وی میتوانست واشقی  اصالح 

طلبان باشر که قبال با کمال میل آن شانس 

 را ه  .وزانرا انر  

وقابل های .یا.  عمیا   وورا ای میان 

مررم    مهوری ا.الم ؛ پایه های 

کارگری   طبقاو ؛ راریکالیس    ووا.ت 

.رنگون  موی رماغ همه آلترناویوهای  

ا.ت که .ورای و ییرات یواشک ، نی  

کالج   شیبرا بازانه   کاخ .فیری رر 

-ایران را رر .ر م  پر راننر  واشقی 

چینج لقمه بزرگ رر گلوی  مهوری 

ا.الم    کالا "حقو  بشر" زیاری برای 

 مررم آبریرا رر شورش ریماا گشار ا.ت 

خاشقجی در عربستان، در ترکیه و 

 در ایران
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 کارگران، به میران بیائیر! -

همزمان باوصویب قانون مل  شرن نفت، 

اعتصاب کارگران نفت ووز.تان ر لت 

ایران   ر لت انگلیس را به زانو ررآ رر  

کارگران علیه وصمی  مشترک شرکت نفت 

انگلیس   ایران رال بر کاهش .  ررصری 

ر.تمزر ر.ت به اعتصاب زرنر  ر لت 

مرکزی بالفاصله با اعزام نیر های ضر 

شورش   حکومت نظام  پا.خ رار  ر لت 

انگلیس .ه نا گان رریای  وور را  هت حفظ 

منافع به .وی مناطا اعتصاب  اعزام راشت  

رر مقابل ر.تگیری   اوراج   وهریر، رر 

مقابل شلیک   کشتار کارگران   مررم رامنه 

اعتصاب گسترش بیشتری یافت  حمایت 

پیگیر    اعتصاب رانشیویان مرکز آموزش 

فن  نفت آباران از فصل های پرشور این 

اعتراضات به شمار میآیر  رر ارامه مصر    

آیت هللا کاشان     بهه مل  به مخالفت با 

اعتصاب بروا.تنر  اما ر  ماا از اعتصاب  

که با ووا.تهای اقتصاری شر ع شرا بور، با 

پیر زی های مه  رر ووا.تهای میین   

بیال ا رر موقییت عموم  طبقه کارگر رر 

 شرایط پر والط  .یا.  ایران همراا گرریر  

امر ز، رر شباهت ویرا کننرا رر موقییت 

.یا.   اقتصاری آیا وب   واب حاک  بر 

فضای اعتراض  نفت   پتر شیم  رنگ 

همان اشتها   افا نسل پیشین را بر وور 

وواهر گرفت؟ به این نسل از واریخ کارگری 

ایران بایر بازگشت  بسیاری از حقایا، 

لحظات   چهرا های آن رر میان ر ایتهای 

ا.الم  گ    منحرف   –نا.یونالیست    –مل  

شرا ا.ت  اما یک .ر نخ غیر قابل کتمان رر 

این میان هست، ک  یا زیار، کج یا را.ت، هر 

چه هست، بنر ناف اعتراح طبقه کارگر رر 

ایران با انقالب اکتبر گرا ووررا ا.ت  یک 

بار هشتار .ال پیش طبقه کارگر ایران رر 

وقابل با ارویاع  هان  انگلیس   حکومت 

پهلوی رر وقاطع ب  حقوق    فقر از یک 

طرف   عربرا های نظ    وولیر یک 

حکومت زبان رراز بورژ ای  از طرف 

ریگر، صحنه .یا.ت را به مصرا  زیبای    

صالبت این حک  رر آغوش گرفتنر که: 

کارگران  ز زنییرهای وور چیز ریگری 

نرارنر که از ر.ت برهنر، اما  هان  را برای 

 فتح پیش ر ی وویش رارنر  

 ر زشمار مختصر این اعتصاب:

شرکت نفت ایران    .544ره  ا.فنر .ال  -

الیارا  انگلیس از پرراوت .  ررصر فو 

ر.تمزر کارگران نفت بنرر محشور )میشور 

یا ماا شهر(، آغا اری، الل    نفت .فیر 

 امتناع کرر  

 45رر اعتراح به کسر ر.تمزرها ر ز  -

ا.فنر همزمان با وصویب قانون مل  شرن 

نفت اعتصاب .را.ری کارگران شهرهای 

 نامبررا را فرا گرفت  

شرکت نفت اعتصاب را غیر قانون  اعالم  -

نمور  رر پا.خ   رر حمایت از اعتصابیون، 

رر واریخ چهارم فر ررین ماا کارگران نفت 

رر شهرهای مسیر .لیمان   هفتگل   

رانشیویان آموزشگاا فن  آباران ر.ت از کار 

کشیرنر  ووا.تهای اعتصابیون عال ا بر 

ر.تمزرها  ضع مسکن   .ر یسهای حمل   

نقل؛   رر مورر رانشیویان، چگونگ  

امتحانات  زارت فرهنگ که وو.ط شرکت 

برگزار شرا بور  شکایت ریگر رر مورر 

انتخاب نماینرا کارگران رر شورای کاروانه 

رر ماا ارریبهشت بور  کارگران وواهان 

برگزاری انتخابات رر وارج کاروانه به 

 منظور کاهش روالت مریریت بورنر 

با اعزام نیر های نظام  از اهواز،  -

آبار   اصفهان به این مناطا، شورش  ورم

اعتصابیون کم  فر کش کرر اما شرکت 

های  نفت هنوز حاضر به پ یرش ووا.ته

 اعتصابیون نبور  

ر لت انگلستان  ۱۰۰۶فر ررین  ۲رر  -

اعالم کرر که برای حفظ امنیت صنایع 

های  زرا، کشت  بریتانیا رر مناطا اعتصاب

را به آباران  «ایلوگو »   «فالمینگو»

فر.تارا ا.ت  این ر  کشت   نگ ، قسمت  

از نیر ی رریای  انگلستان رر ولیج فار  

رارنر   پایگاا آنها رر بحرین  را وشکیل م 

بور  رر همین ایام ش رر .فیر انگلستان رر 

وهران ر.ماً از حسین عالء نخست  زیر 

 قت .ؤال کرر که برای حمایت از افرار 

انگلیس  رر مناطا نفت ویز ووز.تان چه 

 اقراماو  انیام رارا ا.ت  

نیر های  ۱۰۰۶فر ررین  ۹رر واریخ  -

نظام  رر آباران مررم را به آوش بستنر   .ه 

نفر را به قتل ر.انرنر  ر ز بیر نزریک به 

هزار نفر از کارگران لوله نفت به 

کننرگان پیو.تنر  یک هفته بیر  اعتصاب

فر ررین  ۱۲ ضع آرام گرفت   وا ر ز 

نزریک به یک .وم اعتصاب کننرگان به .ر 

فر ررین  ۸۰کار وور بازگشتنر  لیکن رر 

کارگران بنرر میشور   آباران ر.ت به 

شورش زرنر   این امر منیر به کشته   

زوم  شرن چنر ون از کارگران شرکت نفت 

شر  رر پ  آن، .ومین کشت   نگ  انگلستان 

 ارر ولیج فار  شر   نا   نگ   « رن»

ه  برای پیو.تن به گامبیا از  «یویالو »

مریترانه حرکت کرر  .فیر انگلستان بار 

ریگر با عالء مالقات کرر   ا  را رر  ریان 

 اقرامات ر لت متبوعش قرار رار  

هللا  ، آیت۱۰۰۶فر ررین  ۸۰رر واریخ  -

ای منتشر .اوت   از کارگران  کاشان  بیانیه

شرکت ووا.ت وا به شورش وور واومه رهنر 

ها به    به کارگران اطمینان رار که انگلیس 

ز ری ایران را ورک وواهنر گفت   ر لت 

ایران وساروهای  اررا به آنها را  بران 

 ۸۰وواهر کرر  رکتر مصر  نیز رر  لسه 

فر ررین میلس شورای مل  رر مخالفت با 

اعالم حکومت نظام  رر ووز.تان اظهار 

راشت رلیل اینکه نماینرگان  بهه مل  از رارن 

رای به پیشنهار ر لت مبن  بر اعالم حکومت 

نظام ، وورراری کررنر  ز این نبور که 

ر لت بر ن وحقیا   بر ن ر.یرگ  به این 

موضوع که آیا این اعتصاب بیا.ت یا 

بییا.ت آن را اعالم کرر  مصر  . س 

بیانیه  بهه مل  را وطاب به کارگران   

نصیحت رارن به آنها مبن  بر اینکه ر.ت از 

اعتصاب کشیرا بر .ر کار وور برگررنر، 

 ایرار کرر  

هفت  فر ررین ماا بنا به ررووا.ت ر لت  -

اعالم ر  ماا حکومت نظام  رر شهرهای 

آباران، مسیر .لیمان، محشور، آغا ری   

هفتگل از وصویب میلس گ شت  همزمان 

راننرکان لوکوموویو   کارگران راا آهن 

 ر.ت به اعتصاب زرنر 

فر ررین ماا رانشیویان فن   44ر ز  -

آباران رر حمایت از کارگران ر.ت به 

شورش زرنر، برنبال، نیر های حکومت 

نظام  آن مرر.ه   وانه های رانشیوی  را 

 اش ال کررنر  

فر ررین شورش ویابان  کارگران  47رر  -

بنرر محشور با ویرانرازی اروش موا ه 

گرریر  صبح این ر ز ر  زن کشته شرنر  رر 

شهر آباران هنگام ر.تگیری چنر نفر از 

کارگران اعتصاب ، مقا مت مررم یک 

زوم  به  ا گ اشت  وظاهرات بیر از  اقیه 

نیز شش کشته   .  نفر زوم  را به همراا 

راشت  رر ا ج ر یرارها ر  کارگر   یک 

ملوان انگلیس  وو.ط مررم وشمگین  ان 

 وور را از ر.ت رارنر 

رر ر زهای پایان  فر ررین ماا  ر   -

برگشت  از  انب ر لت یک هیئت .ه نفرا 

متشکل از محمر مهران شهررار .ابا 

وهران، مقرم   حیازی برای م اکرا با 

 اعتصابیون عازم ووز.تان شرنر 

بنا به ولگرام ار.ال  به نخست  زیر رر  -

فر ررین ماا ووا.ت  45م اکرات ر ز 

کارگران برای رریافت حقو  کامل ایام 

اعتصاب مورر قبول هیئت ر لت، ا.تانرار   

مسئولین شرکت نفت قرار گرفته ا.ت  

آیات بلشویکی در اعتصاب     

 بزرگ نفت در خوزستان
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پرراوت فوری ر.تمزرها رر آباران   محشر 

 شر ع شرا ا.ت 

ولگرام ریگر از  انب هیئت رال م اکرا    -

ووافا با اعتصابیون مسیر .لیمان مبن  بر 

پرراوت ر.تمزر ایام اعتصاب، حکایت از 

بازگشت ورریی  آرامش رر نفت ووز.تان 

  بازگشت به کار .    هفت هزار نفتگر 

 پیر ز رر اعتصاب رارر  

رر واریخ ر.م  مل  شرن نفت اثری از این 

اعتصاب نیست؛   رقیقا به همین رلیل این 

واریخ  یل    فاقر اعتبار ا.ت  به همان 

انرازا نسبت رارن این اعتصاب به حزب وورا 

یک  یل بیش نیست  رر زیر بمباران "به 

کار بازگرریر" متحرانه میلس، رربار، 

مصر ،  بهه مل    رهبران ا.الم  رر 

همراه  با شرکت نفت ایران   انگلیس؛ زیر 

کشتار ب  مانع با بیر  ننگین "مام  طن"؛ 

این کارگران بورنر که با مطالبه ر.تمزر، 

همه ر.تمزر   حت  برای ایام اعتصاب 

رنگ امیر   آزاری   پیر زی را به واریخ 

مررن ایران افز رنر  این اعتصاب را  ز  

شکستهای بزرگ ام راطوری ملکه انگلستان 

بحساب میا رنر  با این اعتصاب .رنوشت 

بورژ ازی رر ایران، بزرگترین ماشین وولیر 

کاپیتالیست  منطقه، از همان ابترا به کشش   

 کوشش یک طبقه کارگر .رکش گرا وورر  

با مر ر شواهر   وصا یر این اعتصاب از 

وور می ر.ی  این ر یرار چگونه ممکن شر، 

ومیرمایه این اوحار چه بور، .ر نخ بر.ت 

چه کسان  بور، رر زیر نور کور.وی زیر 

زمینهای مخف    رر زمزمه میان فیالین   

رهبران این اعتصاب چگونه راا به  لو باز 

شر     برای پا.خ به این .واالت بایر .راغ 

. هبر شاا بخت ، فرمانرا قلتشن حکومت 

نظام  ووز.تان رفت  ایشان رر گزارش 

اقرامات وور برای واومه قائله به کنترل 

چاپخانه ها اشارا رارر  ا  حا راشت، همه 

چیز زیر .ر "ا را  مضرا" بور  بایر رر 

عین حال اضافه کرر این ا را  از آیات 

بلشویک    ر ح اوحار کارگری آن الهام 

میگرفت  اوحار طبقاو ، زمین .فت زنرگ  

میمول ، .یا.ت   ناگزیری از بلنرپر ازی 

همه شیفتگ  این مکتب ا.ت  بلشویس  بیشتر 

از آنکه یک ایرئولوژی باشر، یک ر ش 

زنرگ  ا.ت؛ ر ش زنرگ  برای کسان  که 

میخواهنر .یارومنر زنرگ  کننر   .یارت 

وور را رر .یارت مابق  ه  .رنوشتان وور 

 میبیننر  

  

ظهر ر ز  میه هیره  آبان رر آ.تانه مسابقه 

فووبال میان ویمهای پر. ولیس ایران   کاشیما 

از ژاپن، برای نخستین بار ررهای ا.تاریوم 

آزاری بر ر ی قریب به هشت صر زن 

وماشاچ  باز شر  وماشاچبان زن بلیط رر ر.ت 

راشتنر، با وشویا گرم  مییت حاضر رر 

ا.تاریوم .کوهای رزر  شرا را به اش ال 

ررآ ررنر،   با عنوان "پیر زی .رخ بانوان" 

مهر وور را بر وارک ر.انه ها   افکار 

 عموم  کوبیرنر  

بر ن هی  ورریر این یک پیر زی برای  نبش 

علیه وبییض  نس  رر ایران بحساب میایر  

"طلس " رر کار نبور   "شانس" هی  نقش  ایفا 

نکرر  حضور زنان رر یک ررصر .کوهای 

ا.تاریوم    راگانه، آنه  پس از کل  انکار   

برنبال پافشاری وور  مییت .ازمان یافت  اما 

این چیزی از نفس این پیر زی ک  نمیکنر  

کاف  ا.ت بخاطر بیا ری  این پیر زی .ابقه 

یک نبرر چهل .اله علیه یک نظام با مخوف 

ورین ر.تگاا .رکوب   .انسور،  نگ  علیه 

ر ازرا ر را میلس، هفت رئیس  مهور، ر  

رهبر، چهار رئیس قوا قضائیه؛ نبرری ون به 

ون علیه یک ر  ین نیر ی .ازمان یافته 

متشکل از گرران ارشار، بسیج وهران، 

انتظامات ا.تان مرکز؛   نبرری طاقت فر.ا 

برای حفظ ر حیه رر مقابله با .موم 

ایرئولوژیک   ا.یر پاش  از یک طرف   

همزمان با "صبر کنیر" های وا ابر مظلومانه 

اصالح طلبانه نوبر ایران  را پشت .ر وور 

 رارر  

  با ا لین بارقه های  .5.3از پاییز .ال 

آپاروایر  نس  علیه زنان رر حکومت آو  

وو.ط ومین  کشمکش  بزرگ وا اعما  آن 

 امیه ریشه ر انر  از همان زمان حقو  برابر 

برای زنان " نگ صلیب " آن ریار شر که 

فراور از هر پریرا ریگری  امیه را ر  شقه 

کرر  این کشمکش نطفه های نهضت  را به  

بافت که یک رم نشان از فر کش نشان نرارا 

ا.ت  وبییض   وشوت علیه زنان با همه ابیار 

 نون آمیز   چیرگ  عقل بیمار رر پستوی 

پنهان ر ابط وانوارگ ، با همه پژ اک 

ور.ناک عرح انرام علن  آن رر .نگفرش 

ویابان ها رر آن ریار هر چه بیشتر به یک 

نهضت   یک  نبش رامن زرا ا.ت که همه 

چیز از ورای آ.مانها   مقر.ات، منطا میاش 

  گرفتن  گر به رنران رر مقابل کارفرما، وا 

عرف   عارات؛   مهمتر اینکه، همه را یکیا 

به هما رر طلبیرا ا.ت  این نهضت آزاریخواا 

ا.ت، ماگزیمالیست ا.ت، متک  به ر شنگری 

ا.ت، به آزاریخواه  مینا   ویال  بخشیرا 

ا.ت  اما همزمان به ازاریخواه    

آرمانگرای  بر ر ی زمین .فت   زنرگ  

ر زمرا، با هر گام از پیشرفت ها   ناکام  

های وور  ان وازا رارا ا.ت  رفع وبییض 

علیه زنان  نگ کرها، الگوها؛  نگ رر 

صرها هزار ارارا   کارگاا، کوچه پس کوچه، 

وانوارا، کال  رر ؛  نگ  فر.اینرا   

نابرابر ا.ت که بنا به ویرید  ان   حا   

حرمت   غر ر زن به غنیمت گ اشته شرا، که 

هر رهگ ری رر آن .هم  از حقارت   پست  

میتوانر بربایر   نبش برابری زن حقو  زن رر 

ایران به قهرمانان بزرگ وور رر نبررهای 

ر زمرا   بظاهر کوچک متک  ا.ت، از این 

پیر زی ها .رمایه غر ر   ر حیه مبارزاو  

 گرر آمرا ا.ت  

رم   بازرم  نبش رهای  زن شاهرگ حیات   

اعتمار   همزیست    محبت برای یک زنرگ  

انسان  رر  امیه ایران ا.ت  چهل .ال کشش 

  کوشش مبارزا علیه آپاروایر  نس  بیش از 

هر پریرا ریگر زنرگ  شهر نران ایران را 

وحت واثیر قرار رارا ا.ت، چهل .ال ا.ت 

شاری   آ.ایش   زیبای  را رر قر  وور 

گرفته؛   گفته ها   ممنوعه هایش مایه آبر ی 

 اربیات   فرهنگ بزبان فار.  وواهر مانر  

پیر زی  میه رر ا.تاریوم آزاری، پیر زی 

کوچک  نبور، مهمتر اینکه از این ر ز هشت 

صر واله نریرا   ناشناوته وازا به قهرمانان 

را.تان الالی  شبانه کورکان رر .هی  شرن رر 

ٍ ر    هر  الرین برای ورارک رنیای بهتر رر 

انتظار آنها اضافه میشور   این را.تان، این 

قهرمانان، این والش ها   .ر.خت ، افت   

ویز آن، .رگ شت وک وک ما با رنگ ر یا 

ها   رنیای بهتر ا.ت  این ر یاها،   به طریا 

ا ل  حرکت    نبش مو ر آن نمیتواننر 

.رکش   .رخ نباشنر  شناوتن   شنا.انرن   

حمایت فیال از  نبش رهای  زن امر همه ما 

 ا.ت 

  

جنگ چهل ساله و سقوط قسطنطنیه          

 آپارتاید جنسی در ایران

 ادامه  آیات بلشویکی......
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 شوری در سر دارم

در طول اعتصاب آذرماه آنچه از شوش و اهواز به سراسر ایران و جهان مخابره میشد شور بود که  پافشاری متحدانه نیشکری ها 

و کارگران فوالد خمیرمایه آنرا شکل میداد. با حمله نظامیان و دستگیریها این شور جان تاازه ای باه خاود گارفای و ایان باار باه 

 محیطهای دانشگاهی تسری پیدا کرد. 

اعتصاب نیشکری با آن استخوان بندی و ستیزه جویی، با آن خود آگاهی و با آن اهداف بلانادی کاه پایاش روی خاود دارد  هاناوز 

نگاهها را به خود خیره خواهد داشی. اما تا همین جا زیر پای خود را به اندازه کافی سفی کرده اسی که بتواند از آنچه میاخاواهاد، 

 چگونه میخواهد، از آنچه فورا میخواهد و از آینده در راه سخن براند. 

بساپااریات. تاراناه  مان  QUEENبیائید تصویری زنده از دیروز و امروز نیشکریها و فوالدی ها را به روح جاویدان موسیقی راک 

همه آنرا میخواهت   ترانه ای اسی که ذای راک خود را بر جوانی و ناشکیبایی استوار ساخته اسی، اما مهمتر، بعالوه اوج تاراناه 

و قهرمانی در جستجوی همسرنوشتی بیرون میزند. هنر راک اگر در سنتز آتش و  شور و یکپارچگی در دهها هازار روح جاوان 

و  ادی  مرکوری  در اجارای ایان تاراناه در کاناساری ویامابالادون   QUEENبرای گذاشتن جهان روی سر خویش باشد، گروه   

میتواند با ساده ترین کلمای مفاهایات عامایاقای از   Brian Mayمیتواند نمایش اوج اعجاز راک نات بگیرد. چه کسی بهتر از  5891

 جنبیدن و جنباندن  را خلق کند؟ این درسی همان جنبش و حرکتی بود که هفی تپه به جان ایران انداخی. 

 

 ترجمه آزاد شعر ترانه و مونتاژ عکس و فیلت ضمیمه از مصطفی اسدپور اسی. 

 

  

   

   

 

 من همه آن

 همه زندگی را میخواهم

 و آنرا هم اکنون میخواهم

 

 یک یاغی جستجوگر

 تنهای تنها در امتداد یک خیابان خلوت

 با سنگینی  روشنایی  المپها روی پاهایش

 گام به جلو برمیدارد 

 

 یک ستیزه گر جوان که وقتی برای تلف کردن ندارد

 و از فرط رنج و خشم

 به سختی میتواند راهی به سوی رهایی بیابد

 آنچه او طلب میکند چیز زیادی نیست

 ... فقط آینده خود را میخواهد

 میشنوم که فریاد میزند: 

 من آینده خویش را یافته ام

 از سر راه من کنار بکشید!

 

 من همه آن

 همه زندگی را میخواهم

 و آنرا هم اکنون میخواهم

 

 آهای مردم ...

 گوش بدهید ...

 دور من حلقه بزنید!

 من نقشه ای در سر دارم

 که اوضاع را زیر و رو خواهد کرد

 ساده است

 فقط باید از آنچه مال خود ما است کوتاه نیائیم

 

 آهای مردم ...



 02صفحه        ——————————— —————————————      23 

 صدای منرا میشنوید؟

 با من همصدا شوید:

 آنچه من طلب میکنم چیز زیادی نیست

 ... فقط آینده خود را میخواهم

 

 اگر حقیقت را میخواهید

 این تنها راه به سوی آینده است

 و به سوی رویاهای جوانی

 

 من همه آن

 همه زندگی را میخواهم

 و آنرا هم اکنون میخواهم

 

 من آدمی هستم با یک مغز صاف و ساده

 مغزی فقط با یک باند

 در طول  عمر خود چیزهای زیادی  هست

 که میخواهم به آنها دست بیابم 

 آدمی اهل مصالحه و دروغ

 اهل فلسفه بافی 

 در مورد زندگی نیستم

 من همه زندگی

 تمام و کمال آنرا میخواهم

 و برای رسیدن به آن 

 حاضرم همه چیز را فدا کنم

 

 

 آنچه من طلب میکنم چیز زیادی نیست

 ... فقط آینده خود را میخواهم

 

 اگر حقیقت را میخواهید

 این تنها راه به سوی آینده است

 آیا صدای بغض جوانی را میشنوید؟

 

 من همه آن

 همه زندگی را میخواهم

 و آنرا هم اکنون میخواهم

 

 علیه بیکاری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 تماس: آدرس ایمیل

 bikari.com-info@a 

مقاالت این شماره توسط مصطفی اسدپور نوشته شده است. 

 استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است. 

mailto:info@a-bikari.com

