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صف اعتصاب و اعتراض کارگران و مردم زحمتکش، همواره و امرروز یر رش از هرمر ر ر  یر  

م دان اعمال سرکوب افسار گس خت  حکومتی تید ل  ده است. اعرترراض و اعرترصراب یرعر روان 

ا کال م روع و مد ی مردم زحمتکش در دفاع از جان و حرمت خود در مقایل حکومتی اسرت 

ک  تمام ایزارهای تصو ب و تفس ر و اعمال قا ون را  کرجرا یر   رفرت سر رسرترم  یر رره ک ری و 

فرودستی و یردگی در چ گال خود گرفت  است. سرکوب سیعا    در تار خ ک مکش های طیقاتی 

کارگری تازگی  دارد. پاسخ های مختلف متاثر از تجری  ج ا ی میارزات کمو  ستی و کرارگرری 

  اخت   ده و در دسترس ج یش کارگری ا ران قرار دارد. در س ر دوره معاصر از ک رمرکرش 

های اجتماعی و طیقاتی چ  مردم زحمتکش و آزاد خواه و چ  اعتراض کارگری در مرکز آن یر 

یستر تل یار در هم کوفت  هر گو   توهم و خوش ی  ی و ام د ی  تغ  ر در یاال در مقایل ا ن سوال 

 قرار دار د ک  در مقایل خ ل اویا ان سرکوب  چ  راهی را یا د و  ا م توا  د در پ ش یگ ر د؟ 

پاسخ ی  ا ن سوال حاصل  ک پروس  جدل و همفکری  ظری و مجرد   ست. ا ن ج ت گ ری و 

رو ن ی  ی س اسی، توان عملی، اراده و روش های فعال ت   زد رگ  های اصلی  درگ ر تغ ر رر 

وضع ت موجود است ک  تع  ن ک  ده است. تا هم ن جا سازما ده دگان هر تک اعترراض و هرر 

تک اعتصاب خواه  اخواه ی  ا ن پرویلمات ک پرداخت  ا د. وضع ت موجود،  ک صح   از یازی 

طیق  حاکم یا هستی و حرمت طیق  زحمتکش جامع  است. یرای هر گو   پ  روی، یرای  یس ج 

صفوف متحد کل طیق   یا د یا چ م یاز زم ن "یازی" و مقررات "یازی"  را از م ظر کارگر و 

زحمتکش، از م ظر جی   ای ک  م خواهد، م توا د و م رود ک  پ روز  ود؛ تعر ف کررد. وقرت 

آ ست ک  م دا داری یوز    های سرکوب  ی  ق مت حداالمکان هر چ  س گ  تری  یرای حکومت 

 اسالمی سرما   تمام  ود.  

ا ن جزوه  امل مجموع مقاالتی از   ر   عل   ی کاری تالش یرای  رر رک  ردن در م رغرلر  

؛ 6931ترا خر رزش آارمراه  6931رهیران محلی کارگری است، ک  در فاصل  خ زش دی مراه 

همچ  ن در رایط  یا ل کر ک ی سرکوب اعتصاب در هپکو و    کر هفرت ترپر  مر رتر رر  رده 

 است. 
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 اعتراضات کارگری باِد بٌ قدرت دفاع از خُد نسلح صُد 

 )دفاع  در مقایل چ ؟ چرا و چگو  ؟(

عشکْب ػشیاى ّ گغتشدٍ روِْسی اعالهی ػلیَ غثمَ کاسگش ُش چٌذ یک ّالؼیت کشیَ ّلی 

ُشگض ًتْاًغتَ هاًغ فؼالیت توشاتة عش عخت تش کاسگشاى ّ سُثشاى آًِا دس پافؾاسی تش صمْق ّ 

هطالثات کاسگشی راهؼَ ؽْد. اص تؼشض دّلت ّ ؽشکای غثماتی تْسژّاصی ُش چَ  تگْیین تاص 

عش اص هْد رذیذی اص اػتصاتات ّ اػتشاظات کاسگشی دس هیاّسین. دس هماتل عیاعت عشکْب ّ 

عشدّاًذى دّلت ّ عشهایَ داساى هْاسد ّ داهٌَ پیؾشّیِای غثمَ کاسگش اتذا کن ًیغت. کاسگشاى تا 

ُش اػتصاب ّ تا ُش تضشک اػتشاظی تاس دیگش ًَ فمػ کاسفشها تلکَ دّلت سا دس هماتل خْد 

یافتَ اًذ، رلْی هزلظ صف تغتَ، یمَ ًوایٌذٍ اهام سا گشفتَ ّ تشای اػتصاب ساُی تشای دس 

افتادى تا دّلت سا رغتزْ کشدٍ اًذ کَ صّسؽاى تِتش ّ تیؾتش تچشتذ.  هْد  اػتصاب هشاکض 

صٌؼتی اص رولَ دس ُفت تپَ ّ فْالد، ُپکْ دّسٍ داؽ چاسٍ رْیی دس هیاى فؼالیي ّ تؾکل ُا سا 

تِوشاٍ داؽت ّ هْد اػتشاظات هؼلواى ّ تاصًؾغتگاى تا آى داهٌَ پش ؽْس ّ ؽتاب عشاعشی 

تضج سا داؽ تش کشدٍ اعت. ُش چَ اص عشکْب گفتَ ؽْد، ُش چَ اص فشعْدگی صفْف کاسگشی 

 گفتَ ؽْد تاص ایي ّالؼیت خْد سا هیٌوایذ صشف آخش ًضد غثمَ کاسگش اعت.  

اگر تعداد کارگران در حال اعتراض را مبنا بگیریم، باضافه پوشش خبری این اجتماعات 

در انواع گوناگون رسانه ها، بدون شک ایران بزرگترین  جنبش کارگری در سراسر 

 جهان را در خود جای داده است. 

اگر بخاطر بیاوریم هیچ اعتراض کارگری بدون رهبر و بدون سخنگو قابل تصور 

نیست، آنوقت تازه قادر خواهیم بود به پیکره عظیم رهبران کارگری رادیکال در ایران 

نزدیک شویم. طبقه کارگر در ایران در یک مصاف دائمی و فشرده با بزرگترین، مدرن 

و مخوف ترین دستگاه سرکوب دولتی راه به جلو باز میکند. هر اعتراض کارگری بر 

غلبه بر هزار  و یک مانع فنی و مالی و تدارکاتی استوار است، به ازاء هر تجمع باید 

کوهی از انرژی برای متحد کردن صف کارگران، چه قبل و چه بعد از تجمع مربوطه 

را فرض گرفت. با احتساب این گامها و پیش شرط ها قادر میشویم دینامیسم درونی 

حرکات کارگری را بشناسیم.  اعتراضات کارگری زیر بار وعده های بازسازی 

اقتصادی نرفته است، تن به وعده های پس از برجام نداده است، سرکوب ضد کارگری 
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را به هماورد طلبیده است ، اعتصاب را به نرم غالب اعتراضات تبدیل ساخته است، با 

این وجود این اعتراضات راه به جلو باز نمیکند. مجموعه بزرگی از اعتصابات که خود 

دلیلی بر نفی خود تبدیل شده  چرا که "به جایی نمیرسد"؛ دارد به غولی تبدیل میگردد که  

 رهبران کارگری، خالق خود،  را ببلعد. 

موقعیت فعلی که شاید بتوان آنرا "در جا زدن" یا فرسایشی نامید نه برای طبقه کارگر 

ایران و نه برای طبقه کارگر جهانی تازگی ندارد. شریک شدن در مشغله های رهبران 

کارگری و چاره جویی در مقابل موقعیت کنونی هدف از این نوشته است. ابتدا صورت 

مساله را تعریف کرده و سپس در مورد چند جنبه از مشخصات مبارزات کارگری  و 

 پاسخ های کالسیک در این زمینه استدالل میشود. 

 

 صورت مسال : کدام اسلح  ، کدام تسل ح و کدام سازما دهی؟ 

"اسلحه" قبل از آنکه یک وسیله، یک ابزار باشد یک تفکر و یک نقطه عزیمت است. تا 

آنجا که به دنیای واقعی و صحنه عملی کشمکش با پلیس مربوط باشد اصابت یک پاره 

سنگ، یا یک عصا ، فرقی در پرونده پیگیری قضایی پلیس ایجاد نمیکند. با اشراف بر 

فرق یک رولور روسی و یک چوب الک دولک؛ آیا اساسا میتوان یک مرز خاص و یا 

قید و شرطی را برای مسلح شدن اعتراض کارگری برای  دفاع از خود قائل شد؟  حرف 

مادام که کارگران خود تصمیم بگیرند، مصلحت حساب نوشته در این خالصه میشود که: 

در دنیای واقعی شرط دیگری  بدانند و خود فکر اجرا و عقب نشینی الزم را کرده باشند،

 را نمیتوان منظور داشت. 

 "خون یر  م  ر پ روز است"

این حرف پوچ است. سراپا تسلیم است. پیروزی که هیچ،  استقبال از شکست از آن 

میبارد. سایه نکبت بار تمام روحیه و اخالقیاتی که زاده این جمله است کمر اعتراض 

کارگری در ایران را شکسته است. معلوم نیست کی و کجا "آه جگرسوز" به بند ناف 

 کارگر بسته شد، که پس از آن دیگر بجای مبارزه کافی است کارفرما را لعنت کند! 

اعتراض کارگری نه نمایشی در مسیر "حق بر باطل پیروز است"، نه نمایشی برای 

جلب نظر مسئوالن )به اصطالح رسانه ای کردن خواست کارگران( است. اینها 

مزخرفاتی است که بخصوص در جمهوری اسالمی به رگهای اعتراض کارگری تزریق 
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شد. کسی که در برکات مستقیم  سینه زنی در راه  استثمار کارگر تردید دارد به نقش 

 خانه کارگر در شام غریبان های " دادخواهی صنفی" کارگری نظری بیاندازند! 

معلوم هست تقدس دستهای پینه بسته  چه وقت میخواهد دست از سر کارگر بردارد؟  

بیش از هفتاد درصد از طبقه کارگر درگیر کاری هستند که بمراتب بیشتر از دستان 

نیروی فکری  آنها را بکار  گرفته و فرسوده میسازد. باالخره یک روز باید تار و پود  

آن فرهنگی که کارگر را با فقر و لباسهای مندرس، انسانهای مفلوک و مظلوم و قابل 

ترحم تداعی میکند را دگرگون ساخت و بر بستر آن جلوه های طبقه ای بشدت آگاه و پر 

توقع را نشاند. کی قرار است چهره استاندارد یک کارگر  به صورت یک آقا و خانم 

شسته رفته، درست مثل قیافه رئیس بانک مرکزی جلوه گر بشود؟ عزت کذایی دستهای 

پینه بسته پیشکش علما و وزرا و فرماندهان ارتش! کی قرار است یک اکسیون کارگری 

نه نمایش ظلم دیدگان، بلکه اجتماع قطب مدعیانی باشد که با سخنران پس از سخنران، 

مستدل همه کاسه کوزه محاسبه مجلس و دوایر دولتی را در هم ریخته،  در میان کف 

 زدن حضار، و با اعالم بی کفایتی دولت به کار خود پایان دهد؟  

اعتراض کارگری باید پیروز شود و این جز با یک مبارزه متحد سراسری که 

بورژوازی را به زانو در بیاورد ممکن نیست. هر چقدر اجحاف بورژوازی آشکارتر و 

غیر انسانی تر باشد، الزاما به تقویت صفوف اعتراضی منجر نمیگردد، عصیان و 

 شورش را دامن نمیزند و حقانیت  و سمپاتی را بدنبال ندارد.  

 تظاهرات، تظاهرات تا پ روزی!

بدالیل منطقی اجتماعات کارگری شکل اصلی مبارزات طبقه کارگر به حساب آمده   

است اما به دالیل بدیهی تر "تظاهرات ، تظاهرات تا پیروزی" نمی تواند راه حل مبارزه 

توده کارگر باشد. چرا که شرایط واقعی او، وابستگی خود و خانواده اش به گردش 

کارخانه و مزد اجازه نمیدهد، تظاهرات و اکسیون خیابانی را کش داد. کارگر در خیابان 

تاریخا بخودی خود  به معنای "قرق" شهر، به معنای اتمام حجت، به معنای تغییر توازن 

قوا، به معنای کشیده شدن کار به جای باریک بوده است.  اما در تاریخ معاصر ایران 

"صدای مظلومانه خود را به گوش مسئوالن رساندن"  تحفه نطنز شوراهای  اسالمی 

 است.
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 کارگر چاره ای جز میارزه  دارد

کشمکش کارگر با سرمایه یک مبارزه طبقاتی و تعطیل ناپذیر است. از یک طرف طبقه 

بورژوا که بنا به تعریف با سود حاصله از استثمار کارگر زنده است؛ و از طرف دیگر 

طبقه کارگر که بجز نیروی کارش  امکان دیگری برای تامین  زندگی  ندارد. از یک 

طرف طبقه بورژوا که نه فقط سود بلکه اجبار به سود بیشتر مداوما در تالش کاهش 

دستمزدها و کاهش همه هزینه های  مربوط به کارگر است و از طرف دیگر کارگر که 

باید هم برای حفظ موقعیت فعلی و هم برای بهتر شدن زندگی خود بجنگد. مکانیسم های 

اصلی حکومت بورژوایی را هر کارگر جوان بسرعت به عنوان واقعیت زندگی "یاد 

 میگیرد":

اوال، دزدی آشکار:  طبقه سرمایه دار از همه ابزارهای تعیین کننده اقتصادی برای 

کاهش ارزش واقعی دستمزد کارگران بهره میبرد. هر بار افزایش دستمزد کارگران که 

حاصل یک مبارزه طوالنی است با افزایش تورم و سایر فاکتورهای دیگر دود میشود و 

 به هوا میرود.  

ثانیا، گرانی کاالها: در دنیای سرمایه داری همه کاالها گرانتر میگردد و از دسترس 

کارگر دورتر و دورتر میگردد. یک مکث کوتاه در این زمینه کافی است تا همه هیبت 

مارکس را نه در محافل مطالعاتی بلکه در ساده ترین  درد دلهای "ساده ترین" بخش های 

کارگران به گردش دربیاورد. بدون تردید ایران در عرصه ترجمه و فروش و در 

دسترسی به آثار مارکس با فاصله بسیار مقام اول را در تمام کشورهای جهان به خود 

اختصاص داده است. زمانی نه چندان دور کتاب "مادر" نوشته ماکسیم گورکی میتوانست 

از خواننده آن یک زندانی سیاسی بیافریند! در طول سه دهه اخیر و در طول پر تحول 

ترین دوره بزرگترین بخش طبقه کارگر در کل منطقه مارکس هست، ولی از شور 

مارکس و روح مارکس کمتر خبری هست. در طول این سالها بیشتر از هر زمان دیگر 

و بیش از هر کشور دیگر نه فقط  در کل آسیا و افریقا  بلکه حتی در مقایسه با اروپا، 

بیمارستان و خانه مسکونی و کارخانجات مواد غذایی و پوشاک و صنایع الکترونیک 

ساخته شد، بار آوری کار سر به آسمان کشید، سود آوری سرمایه به حد رویایی رسید، 

مناطق ثروتمند نشین ار تجریش تهران به صدها و صدها شهر و شهرک دیگر باز تکثیر 

گردید؛ اما همزمان سهم طبقه کارگر مشابه سنگ آسمانی نه فقط سقوط بلکه به اعماق 

 زمین فرو رفت!
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کسی که جرات بخرج میدهد و مقایسه درصد بیکاری در ایران و کشورهای اروپایی و 

حتی یونان و اسپانیا را نشانه فضل خویش در اقتصاد سیاسی به رخ میکشد )فضای 

سیاسی ایران مملو از این فضالی "مارکس خوانده"   -روشنفکری و رسانه ای و حزبی

است( در بهترین حالت یک احمق پر مدعا و مهمتر از هر چیز فاقد وجدان بیش نیست. 

بیکاری در ایران به  معنای سقوط فوری و بالفصل در تمام شئونات زندگی است اما 

شغل به معنای روی دیگر همان نگون بختی است.  علی القاعده میبایست بتوان  زمینه 

سهم کارگران در تولید ثروت را در فاکتورهایی مانند بهبود مسکن و مرخصی ها و 

تفریحات و رفاه بررسی کرد. در ایران خوشبخت ترین کارگران در چاله قراردادهای 

موقت، در رقابت بر سر اضافه کاری گلیم خود را با چند برابر کردن "دستمزد حداقل" 

از آب بیرون میکشند. این "گلیم" و این "آب" فقط خفت می آفریند. "مشکل" طبقه کارگر 

ایران در مارکس است، و این واقعیت که  طبقه کارگر چاره ای جز مبارزه ندارد، 

کارگری که  به برای شش ساعت کار، برای حق مسکن، برای بیمه بیکاری، برای 

دستمزدی معادل یک وزیر نمیجنگد، در زمین چانه زدن  برای حفظ موقعیت فعلی آب 

در هاون میکوبد. مشکل طبقه کارگر بطور واقعی فقط و فقط با معیار مارکس و  

بخصوص در جایی نمایان میسازد که از خود بپرسیم تلنباری از فریاد و نعره های 

اعتراض، خشم  و نفرین سر از کجا در میاورد؟ از خود بپرسیم میلیونها کارگر مشت 

استیصال به کدام دیوار میکوبند؟ از خود بپرسیم در این وانفسا یک کارگر با چه امیدی 

بخواب میرود و با چه وردی کودک خردسال خود را از بیخوابی به آرامش هدایت 

میکند؟ بالخره کسی باید جوابی برای این معما پیدا کند که همزمان با بی شرف ترین و 

فاسد ترین مظاهر دستگاههای دولتی و دهن کجی به نیازهای بر حق شهروندان،  چرا 

تعداد هر چه بیشتر کارگران، کارگرانی که در تامین زندگی خود و خانواده خود ناکام 

را سرزنش میکنند؟ در این میان مارکس بیگناه  خودرا آتش میزندد؟  چرا  خودمیمانند، 

است آنجاییکه خوراک بحثهای فیلسوفانه و اسکوالستیک نشریات دانشجویی میشود. 

راستی چرا ابراز وجود اعتراضی شناخته شده ترین سندیکای کارگری ایران در محدوده  

چراغهای روشن در روزهای تابستانی در جا میزند؟ راستی چرا فضای کارگری ایران 

 از هر اثری از آنارشیسم و آنارکو سندیکالیسم تهی است؟ 

کمتر جای دنیا را میشود سراغ گرفت که قانون رسمی کشور     سوم، قانون و سرکوب:

 بدین گونه با سرکوب کارگر علنا و رسما عجین باشد.
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چهارم، فریب و وعده و تفرقه: نفس وجود حکومت بورژوایی و ساختار مبتنی بر 

بیکاری و تهیدستی مداوما از کارگران میطلبد  نه فقط از معاش خود بلکه از حیثیت، 

 حرمت و حقوق اجتماعی خود دفاع کند. 

 کارگر چاره ای جز پ روزی  دارد

کارگر چاره ای جز پیروزی ندارد  کارگر نمیتواند جنگ و گریز خود را با کارفرماها و 

دولت نسل پس از نسل به ارث بگذارد. در نابرابری موجود طوالنی شدن کشمکشها 

کارگران را فرسوده میکند. ناامید میسازد. هر لحظه از تداوم حیات بورژوازی از پیکر، 

از روحیه ، از صف مبارزاتی کارگران قربانی میگیرد. پیروزی کارگر جز با در هم 

شکستن کل دستگاه حکومتی بورژوازی و بنیادهای چرکین آن ممکن نیست. این کار 

انقالب کارگری است. با این قطب نما است که کارگر قدم های کوچکتر و فوری خود را 

قدر میگذارد. با این قطب نما است که مبارزات اقتصادی، دستاوردهای کوچک، یک 

صندوق تعاونی "مقدس" میگردد. انقالب کارگری مستلزم نظم آهنین در میان صفوف 

الیت متشکل در حزب کارگری و از آن مهمتر مستلزم یک توده عظیم بهم بافته ایست که 

لمس  تجربیات مبارزاتیو در رابطه با  زندگی روزمرهاعتماد راسخ به پیروزی را در 

 میکنند.  

 ا قالب کارگری هم ن امروز!

کمتر کسی را میتوان یافت که بتوائد با یک انقالب کارگری و استنتاجات طبقاتی 

کارگری از عدالت و برابری و ارزشهای انسانی به مخالفت برخیزد. اما بطرز اعجاب 

آوری بورژوازی نسل پس از نسل حتی )به خصوص( خود کارگران  را "قانع" کرده 

است که اوال چنین انقالبی یک مدینه فاضله و موکول به یک آینده نامعلوم است؛ و ثانیا 

 الزم برای چنین امر خطیری برخوردار نیست.   شعورطبقه کارگر موجود از 

بدون کم و کاست حق با بورژوازی است. همه شور و فلسفه و حکمت تک تک انقالبیون 

و تک تک انقالبات در شدنی بودن تحوالت عظیم در سالهای نزدیک از زندگی نسل 

حاضر نهفته است. فرق میان عصیان و شورش با یک انقالب نه در سرعت برق آسای 

خیزش توده ها، نه در آتش دوایر دولتی توام با اهتزاز پرچمهای سرخ؛  بلکه اساسا در 

اینست که انقالب و انقالبیون کارگری قبل و بعد از عصیانها چگونه مهر خود را بر 

زندگی روزمره کوبیده اند. انقالب و انقالبیون کارگری باید یک پدیده آشکار و غیر قابل 

انکار در هیبت انسانها و نهادها، روشها، سنت ها، ترانه ها از فرسنگها فاصله جار 
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بزند. انقالب کارگری برای توده کارگر نه به معنای سلسله فعالیت مخفی بلکه اساسا باید 

پیوستن به یک روش زندگی و پیوستن به یک رگه از آدمهای معین است که در همراهی 

با آنها زندگی آسانتر، آسوده تر، بهتر، و عجالتا تا مطابق نقشه زور صفوف خود  را 

باندازه کافی افزایش میدهیم، زندگی امروز دست کم  مملو از غرور و اراده است. 

انقالب اکتبر و انقالب فرانسه سالها قبل از وقوع، نوید و بارقه های خود را در محالت 

 و کارخانه ها به نمایش گذاشته بودند.

 کارگر و آرزوهای یاطل حقوق س اسی  و عدالت و رفاه 

طبقه کارگر و بالطبع فعالین کارگری همواره مملو از و بستر کشمکشهای سیاسی هستند. 

این کشمکشها  حاصل عقاید و آراء و تحقق آرمانهای منتسب به این عقاید نیست. هر 

کارگری بنا به حکم شرایط مادی زندگی خود در مییابد که زندگی بمثابه کارگر برای او 

جز پرت کردن آرزو و شایستگی های او را بهمراه ندارد. استثمار و سرکوب  

سیستماتیک توده هر چه بیشتری را به سربازان ایده های بورژوایی تقدیم میکند. 

ناسیونالیسم و مذهب نه نشانه انتخاب آگاهانه بلکه ناشی از استیصال کارگر در انتخاب 

راه طبقاتی رهایی خود اوست. در دنیای واقعی هر روز احزاب تازه ای پا به عرصه 

وجود میگذارند که اکسیر تازه ای از ناسیونالیسم  و مذهب را کشف کرده و در مقابل 

طبقه کارگر قرار میدهند. برعکس آنچه ادعا میشود نفوذ این عقاید در میان کارگران 

حاصل متقاعد شدن کارگران نیست. "نفوذ" این احزاب و جریانات نه حاصل کتابخوانی 

و تعمقات فکری در میان کارگران بلکه حاصل تصویری است که از خود و قابلیتهایشان 

 در زد و بندهای سیاسی بدست میدهند. 

انقالبیگری کمونیستی مستلزم این است که هم طبقه ای های خود را تنها نگذاشت و این 

 توّهمات را در تجربه سیاسی روزمره طرد نمود. 

 کارگر چاره ای جز مسلح  دن  دارد

کارگر در انتخاب راه و روش مبارزه مخیر نیست. آیا کارگر میتواند از دست بانک 

مرکزی برای سیاستهای تورم زا شکایت کند؟ آیا کارگر میتواند وزیر کاررا  برای 

دستمزدههای زیر خط فقر محاکمه و عزل کند؟ آیا کارگر میتواند با زور رای و انتخابات 

 و پارلمان مالکیت خصوصی را لغو کند؟ 

قیام مسلحانه همواره در طول تاریخ پیچیده ترین موضوع انقالبات بوده است. قیام 
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مسلحانه مانند زایمان فصل دردناک ولی اجتناب ناپذیر تولد یک موجود تازه است. این 

موجود مستقل است، وجود خارجی دارد، نفس میکشد ولی بطرز محسوسی از پروسه 

زایمان تاثیر میپذیرد. همانقدر که پروسه زایمان بخودی خود مستلزم تدارک و آمادگی 

است بطریق اولی یک قیام مسلحانه نیاز به تدارک و برنامه ریزی دارد. مساله محوری 

در این میان اینست که هیچ زایمانی شبیه دیگری نیست و همیشه شگفتی های تازه ای 

 مهر خود را بر نوزاد تازه وارد میزند. 

لنین بر کار در میان سربازان و پادگانها تاکید داشت، کمون پاریس بر جنگ خیابانی، 

چگوارا بر محاصره شهرها از روستاها. در مورد قیام بعدی در ایران هر چه گفته شود 

هنوز باید جا برای شگفتی باز گذاشته شود. اما مهمتر از هر چیز، چه برای لنین و چه 

برای چگوارا قیام قبل از هر چیز یک پدیده مادی بود که از همین امروز باید آنرا شکل 

داد. قیام کارگری هر فرمی داشته باشد بر تسلیم ناپذیری و تبحر، بر درس انضباط، بر 

ستایش از غرور، بر آمادگی عقب نشینی صف مبارزه کارگری از همین امروز و در 

 نبردهای همین امروز استوار است.  

 ی ا   دست دولت  ده م

در هر اعتراض کارگری، هر چند بر سر یک خواست اقتصادی ساده، موضوع 

کشمکش بر سر انقالب است. در متون کالسیک مبارزه کارگری رهبران کارگری از 

هشدار در مقابل  آوانتاریسم  یک زنگ خطر آشنا است. لنین جمهوری اسالمی را در 

مقابل خود نداشت که اعتصاب را مقابله با نظام خود اعالم نموده، همه قوانین رسمی آن 

رسما پوچ و بی اعتبار هستند و عمال هزاران کارگر را رسما نه در پی کشف یک قبضه 

تفنگ، نه در پی کشف نقشه پنهانی برای ترور رئیس اداره پلیس، بلکه رسما بخاطر یک 

برگه اطالعیه  به جوجه اعدام سپرده است.  برای کارگر ایرانی تجمع اعتراضی امروز 

نتیجه در افتادن و خنثی سازی شوراهای اسالمی بعنوان گسترده ترین و مخوف ترین 

دستگاه رسمی ضد کارگری دنیای معاصر است. در تجربه امروز کارگران  صدها 

اجتماع ثبت هستند  که کارگران با عکس رهبران نظام و سوگند وفاداری به نظام بجای 

طلب حق خود، التماس کرده؛ ولی با اینحال سرکوب و چه بسا به خاک و خون کشیده 

شده اند. برای جمهوری اسالمی هر تجمع کارگری یک خطر برای نظام است، هر تجمع 

نطفه تعداد بیشتری از اعتراض و حق خواهی را در پی دارد. اگر نمیزنند از بیم 

گسترش این اعتراضات است. نمیزنند چون زورشان نمیرسد. و هر جا که جای پای خود 

 را مطمئن حس کنند از سخت ترین سرکوب ممکن ابایی بخرج نداده اند. 
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 میارزات ص فی را س اسی  ک  د!

این جمله دلسوزی برای به نتیجه رساندن یک مبارزه معین کارگری نیست. این جمله راه 

حل یک کارگر دنیا دیده و سرد و گرم چشیده برای جان سالم بدر بردن یک اعتصاب از 

"تند روی"  کارگران کله خر جوان و ناپخته نیست. این جمله جوهر فشرده یک   دست 

دنیا تحقیر و توهین به طبقه کارگر،  نسخه شکست هر تک اعتراض کارگری، و جواز 

 دست سرکوب کارگران است. 

؟ آیا مبارزه کارگری بر سر دستمزد یک مبارزه صنفیجا دارد پرسید چرا مبارزه 

صنفی است؟ کی قرار است حضرات زبان فارسی یاد بگیرند، کتاب بخوانند و بفهمند که  

با زبان عهد "نعلین" با کارگر و در مورد کارگر نباید حرف زد؟ آیا صنایع خودرو 

سازی، صنایع نفت و معادن چغارت صنف به حساب میایند؟ مگر چقدر میتوان تهمت 

ناروا به لوله سازی اهواز بست که گویا  افزایش دستمزد را فقط برای "صنف خود"  می 

طلبند؟ آیا درایت زیادی میطلبد که دید و تشخیص داد تجمع کارگری پاسخی است به 

رئیس بانک مرکزی و سیاستها اقتصادی دولت و توجیهات سلطه لیبراالیسم و مکانیسم 

سلطه بازار بر زندگی یک کارگر در دنیای مدرن را جار میزند؟ آیا انگلس در مورد 

ابتدایی ترین مبارزات کارگری در مانوفاکتورهای دباغی در دهات یورکشایر اجاره 

 اینقدر شلختگی را بخود داد؟ 

جا دارد پرسید چرا مبارزه اقتصادی کارگری بار سیاسی ندارد؟  آیا دخالت کارگران در 

امر تعیین دستمزدها، دهن کجی به مصوبه دولت و شورای عالی دستمزد آن، لغو قانون 

تجمع باندازه کافی سیاسی نیست؟ از همه اینها به کنار، جا دارد پرسید چه کسی مسئول 

"سیاسی کردن" اجتماع کارگران است، دولت یا اجتماع اعتراضی کارگران؟ اینهمه 

قانون و قاضی و زندانبان برای بستن دهان کارگری که دستمزدش را روز روشن 

و صدای اعتراضشان را در      نمیدهند، حضرات قانون گرای صنفی کار را نمی آزارد

 نمی آورد؟  
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 کارگر و قا ون

اعتصاب حق سلبی طبقه کارگر است. نفس قانون علیه اعتصاب جرم بی چون و چرای 

یک مشت گانگستر است. اعتصاب کارگری بنا به تعریف به معنای نفی قانون، نفی 

توافقات قبلی، "ناگهانی" است. جمع کارگران بنا به تعریف همواره در صدد جمع آوری 

نیرو برای اعتصاب بعدی است، معلوم است که اساس اعتصاب بر نفی استوار است، 

حقانیت خود را نه از قانون بلکه از شرکت کنندگان در اعتصاب استنتاج کند. اعتصاب 

برای کارگر ابزار دفاع از نفس زندگی است.  بنا به داده عقل بدیهی انسان معاصر هیچ 

کس حق ندارد انسان دیگر را از حق حیات محروم کند، انسانها نباید گرسنه بمانند، از 

سرما بلرزند. آیا توحشی باالتر از این سراغ میشود گرفت، در ایران دولتی سر کار 

است که در روز روشن و رسما دهها میلیون نفر از آحاد جامعه را به گرسنگی محکوم 

 کرده است؟ 

محرومیت این جمعیت میلیونی  تجلی رسمی اراده و نقشه آگاهانه حکومتی است که 

امکانات جامعه را صرف رفاه هر چه بیشتر یک اقلیت ممتاز ساخته است. آیا توّحش 

باالتر از این را میتوان سراغ گرفت که پایه ای ترین نیازهای انسانهای جویای کار  به 

سودآوری درندشت و دلبخواه یک اقلیت سود جوی استثمارگر  حواله داده میشود؟ در 

چنین مناسباتی اعتصاب بمثابه دفاع از خود در مقابل زورگوی گردنه بگیر، همانقدر که  

 نفس کشیدن و زنده ماندن، حق طبیعی انسانهاست. 

بغایت مسخره است که در ترجمه ایرانی حقوق کارگری صرف گنجاندن حق اعتصاب 

برای کارگر یک فرصت استثنایی رفرمیستی قلمداد شده است. در  مقابل سرکوب افسار 

گسیخته باید اجازه رسمی برای اعتصاب و یا تعهد به اعتصاب مسالمت آمیز و قانونی 

دیگر نوبر است. آیا واقعاً حضرات  انتظار دارند کارگران برای اجرای قانونی 

قراردادهای موقت اعتصاب کرده  به خیابان بیایند؟!   این حضرات خود را به کوچه 

علی چپ میزنند که نفس اعتصاب به معنای اخالل در چرخ تولید  است و بس. در مقابل 

این شرایط جهنمی، توهم یک گناه؛ دعوت به آرامش شراکت در جرم است. در این جهنم 

  که بر پا ساخته اند نه فقط اعتصاب بلکه شورش و  طغیان حق طبیعی کارگر است. 
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 آوا تور سم از سر گ اد    پور

در تاریخ کشمکش طبقاتی همواره جریاناتی بوده اند که در پس یک اعتصاب کارگری 

ناکام جلوی صحنه ظاهر شده و کارگران را در "زیاده روی" در  خواستهای خود 

محکوم کرده  و مورد سرزنش قرار داده اند. اینها با " نگفتیم، نگفتیم" های خود نه در 

کاهش لطمات احتمالی صفوف کارگر، بلکه در خالی کردن زیر پای اعتراض کارگری 

و  بی اعتباری خواستهای طبقه کارگر نقش ایفا میکنند. "آوانتوریسم" موضع مشترک 

همه اینهاست. آوانتوریسم برای این جماعت از سر دلسوزی برای طبقه کارگر نیست، 

بلکه برگه توجیه سرکوب طبقات باال دست است که گویا از "سر اتفاق" بر اثر زیاده 

خواهی غیر قابل انتظار و خارج از توافق اعتراض کارگری، اختیار از کف میدهد گلوله 

 ها را به آدرس عوضی در سینه کارگران خالی میکند! 

موعظه برای این جماعت  بیهوده است که آورانتوریسم هشداری برای رهبران کارگری 

است که نباید با قیام بازی کرد و تاکیدی بر حفظ اتحاد کارگری بوده است. آوانتوریسم 

در دستگاه فکری مارکسیستی هشدار به طبقه ای است که عزم جزم کرده و در مسیر راه 

کسب قدرت سیاسی گام برمیدارد. چنین حزبی بنا به تعریف قیام و فتح قصر زمستانی را 

در دستور دارد. هشدار برای پرهیز از آوانتوریسم هیچ ربطی به صف اکونومیست و 

 سندیکالیست برای دفاع از پرچم "مبارزه ابدی اقتصادی" ندارد.  

واقعیت اینستکه ضد آوانتوریست ایرانی از دماغ فیل افتاده و هیچ اصراری در پنهان 

کردن دم خروس خود ندارند. اینرا باید به حساب بد شانسی طبقه کارگر در ایران گذاشت 

که فضای سیاسی ایران به اسم منافع کارگر و در  تقابل با کارگر مملو از جریاناتی است 

که راه رشد صنایع داخلی را میطلبند، مناسبات صلح آمیز با امریکا را شرط عقل 

میدانند، حق زبان مادری را برای کارگر مقدم میشمارند و همزمان جزوه لنین علیه 

آوانتاریسم را باز چاپ میکنند! قد و نیم قدهای بورژوازی ایران دستشان بجایی نرسیده 

در روز روشن و در جرایدشان خواب پنبه دانه استثمار کارگر خودی را میبینند. کارگر 

 باید بتواند گوش حضرات را به موقع بپیچاند.  

 ضرورت دفاع از خود،  ک صورت مسال  ج ا ی طیق  کارگر 

صورت مساله جهانی است، چرا نباید طبقه کارگر در ایران از هم طبقه ای های خود 

بیاموزد؟ مساله محوری در چگونگی اعتراض موثر و کنترل اوضاع و تحمیل اراده 

توسط  کارگران در پنجاه سال اخیر به یک مساله بغرنج در مبارزه طبقه کارگر تبدیل 
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 شده است. رئوس اصلی این پروبلماتیک به شرح زیر است.

اول، جمعیت بیکار بدون سالح اعتصاب: با غلبه تکنیک مدرن و جمعیت عظیم بیکار 

در حقیقت بخش اعظم طبقه بدون هیچ اهرمی برای پیشبرد مطالبات بر حق و پایه ای 

خویش وا مانده اند. این در حالی است که شریانهای زندگی این جمعیت عظیم از کانال 

دستمزدها و بیمه ها و شرایط کار با بخش شاغل طبقه به هم گره خورده است. برای 

بورژوازی عالوه بر بهره جویی از بیکاری در ایجاد رقابت میان صفوف کارگران، دور 

کارخانه ها دیوار چین از قانون هایی را به اجرا درآورد که کارگران بیکار از هر گونه 

ابزار فشار به کارفرما و دولت محروم گردند. کارگری که سی سال از عمر خویش را 

دستمایه چرخش کار یک کارخانه کرده است باید گور خود را گم کرده و بعنوان یک 

 فرد در دفتر کاریابی در ازای بخش ناچیزی از دستمزد قبلی خود مطیع و سربراه باشد. 

دوم، طبقه کارگر در پاسخ به این شرایط نوین بجای کارخانه اینبار تمام شهر و تمام 

فونکسیونهای شهری و دولتی را به میدان کشمکش خود با دولت و نه فقط کارفرما اعالم 

نمود. تجارب بسیار هیجان انگیزی را از اعتصابات کارگری شهری و کمیته های اقدام 

 کارگری میتوان برشمارد که به همت مشترک شاغلین و بیکاران به اجرا درآمده است:

  اشغال کارخانه های شیر برای تامین شیر کودکان  و بعالوه جلوگیری از بیرون کردن

 0391مستاجران تا تامین بیکاری توسط جنبش کارگری امریکا در دهه 

  رژه های بین شهری توسط کارگران انگلیسی به منظور اخالل در سیستم حمل نقل

 0391عمومی در دهه 

  بمنظور تحمیل بیمه  0391جنبش اعتراضی بستن اتوبانها در آرژانتین در دهه

 بیکاری به دولت

  تجربیات مبارزات اتحادیه های  کارگری اروپا و در راس آنها فرانسه در مختل کردن

 فونکسیونهای مهم شهری برق و غیره در دهه معاصر.

 طیق  کارگر یا قدرت دفاع از خود در دل مخاطرات س اسی 

در طی ده سال قبل فضای ضد رژیمی تحت تاثیر کشمکش با امریکا و امید به حمله 

امریکا؛ و پس از آن جریان سبز ضربات مهلکی بر پیکر طبقه کارگر وارد آورد. بخش 

مهم آنچه که خود را کمونیست مینامید به بزک موسوی و شرکا پرداختند. نیروهای دست 
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راستی ناسیونالیستی و گروههای مذهبی هر یک بنوبه خود میتوانند مانعی بر سر راه 

اهداف و صفوف طبقه کارگر باشند. تنها راه سد کردن سودای دستجات بورژوایی که 

فردا دور هر چاه نفت یک "کشور" تشکیل داده و یک کاهدان ثروت از قبل استثمار 

 کارگران را برپا دارند، ظرفیت های قوی کارگری برای دفاع از خود است.   

 

 یرو د هر غلطی م توا  د، یک  د!

این جمله نقل قول مستقیمی از کارفرمای کارخانه ذوب آهن اردبیل خطاب به هفتاد نفر 

)تمامی( کارگران است. روزی از روزها کارگران کارخانه در را بر روی خود بسته 

دیدند. پنج ساعت بعد پیام کارفرما به کارگرانی رسید که هر یک کیسه نایلونی حاوی 

 نهار را در دست داشتند: بروید هر غلطی میخواهید بکنید!

 پاسخ کارگران هر چه بود، میتوان حدس زد، اما این نبود:

شکر زیادی میل فرموده اید! انقالب میکنیم و به زیرتان میکشیم. اما از  امروز عجالتاٌ  

 روزگارتان  سیاه است. دنبال سوراخ موش بگردید!  
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 ىهاِش بُزِيٌ ٍای ىظم

تشط ّ صًذاى، اسػاب ّ اًتمام؛ ژًشالِا تا یمَ ُای آُاس صدٍ، چِشٍ ُای ػثْط ّ کلوات 

ؽوشدٍ؛ غٌیي تشلشاسی ًظن ... عٌاسیْی لاتل اًتظاس فشدای ُوَ خیضؽِای صك غلثاًَ، دس 

ُوَ رای دًیا، ّ تطشیك اّلی دس روِْسی اعالهی تْدٍ اعت. اهشّص دس ؽؾویي سّص ّ دس 

دعت پاچگی آؽکاس افتخاس ًصیة فشهاًذٍ عپاٍ پاعذاساى ؽذ. سعن تش ایٌغت کَ ژًشالِا تا 

لؾکش لوپٌِا هؼیت ؽًْذ. لضاق کثیش، اصُاسی، تٌی صذس ّ سفغٌزاًی دس ارُاى هشدم تا 

غیة، ؽؼثاى تی هخ ّ الرْسدی ّ هضزْب دس آهیختَ اعت. ایي تاس لِشهاى ًظن روِْسی 

 اعالهی تا غْیلَ ای اص تِتشیي هماهات ّ دس ساط آى خاتوی ّ سّصاًی ُوشاُی گشدیذ. 

دیشّص گزؽتَ اص فشهاًذُیي عپاٍ دس غٌیي کلوات همذط ًظن، لاًْى ّ آساهؼ صکْهت اعالهی 

عشهایَ ُوَ صسادخاًَ خْد سا تکاس گشفت کَ تَ هشدم تفِواًذ ُش گًَْ اهیذ تَ ایي صکْهت 

 تیزاعت، ُش گًَْ تُْن رشم اعت، تغلین خطا اعت. 

را داسد تپشعین کذاهیي ًظن؟ ًظن تشای ارشای لاًْى ّصؾیاًَ کاس، ًظن تشای راى کٌذى، ًظن 

تشای التواط کاس ّ دعتوضدُای تاال کؾیذٍ ؽذٍ؟ ًظن تشای کلیَ فشّؽی؟ ًظن تشای فشّ 

 خْسدى صشهت ّ غشّس ّ ؽایغتگی؟ 

را داسد تپشعین ًظن تشای چَ کغی؟ دس عایَ ًظن ّ آتؼ دس ُغتی دّ ًغل اص هیلیًِْا هشدم 

صصوتکؼ ّ ؽشیف ّ دس دل اعتخواس ّصؾیاًَ اص ؽکل گیشی یک غثمَ صاکن یک افغاًَ 

عاختیذ. را داسد تپشعین اص راى ایي هشدم چَ هیخْاُیذ؟ هزلظ فخیوَ تا هصْتَ دعتوضدػ، 

دّلت تا لطغ یاساًَ، کاسفشها تا تاالکؾیذى دعتوضد، تاًک هشکضی تا کالؽی هضاعثَ تْسم 

چٌگ تَ ُغتی هیلیًِْا هشدم صصوتکؼ اًذاختَ ایذ. هیلیًِْا کْدک تغتَ صتاى دس کاسگاُِا، 

هیلیًِْا رْاى اعیش اػتیاد، تیؾواس صًاى دس تي فشّؽی تشای یک لموَ ًاى، ایي چَ ًظوی 

 اعت کَ تَ آى فخش هیفشّؽیذ؟ 

ایي ًظن کذام ُیْال اعت کَ تشای دسیافت یکغال دعتوضد کاسگش ؽاًَ تاال هیاًذاصد اها  تشای 

خفَ کشدى صذای اّ اص گلَ آخًْذ ّ ریشٍ خْاساى عشکْتگش، اص اًتشُای همین خاًَ کاسگش ّ 

ّصاست کاس، اص هْارة تگیشاى عتْى التصادی سعاًَ ُا، اص ؽالق ّ ؽکٌزَ ّ چالْ کؼ 

 ُشگض کن ًویاّسد؟

را داسد تپشعین ؽٌاعایی کذاهیي آؽْتگشاى؟ فشهاًذٍ تشلشاسی ًظن ایٌزا دیگش تواها خْد ّ 

دعتگاٍ اهٌیتی ّ راعْعاى خْد سا هغخشٍ هیکٌذ. دس ػکظ ُای کزایی دّس چِشٍ کغاًی سا 

ایي خػ کؾیذٍ اًذ کَ تشای ًوایؼ اسػاب تا هضاد رٌایتکاساًَ ؽاى عاصگاستش تاؽذ. لیغت 

هؼتشظاى سا لثال کاسفشهاُا، دفاتش صفاظت، تاصرْیاى اّیي ّ اّتاػ گؾت لثال دس اختیاس 
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 داؽتَ اعت. دعتگاٍ عشکْب ژًشال لثال صُش چؾن الصم سا گشفتَ اعت. 

را داسد تپشعین کذاهیي آؽْب؟ تْصیٌَ ُای اعالهی دس ًوایؼ ًظن خْد هذػی ُغتٌذ دس ایي 

دس “  ّرْد صك اػتشاض لاًًْی”سّیذادُا تذًثال آؽْتگشاى ُغتٌذ. ایؾاى تشای الف تی رای 

ایشاى  سعوا خْد سا تَ عخشٍ هیگیشًذ صهاًیکَ صًذاًِایؾاى هولْ اص فؼالیي کاسگشی تْدٍ 

اعت، صهاًیکَ هؼذًچیاى آلذسٍ سا ؽالق صدًذ، تا چواق تَ راى ارتواع اػتشاظی هؼلواى 

 افتادًذ، ّ صهاًیکَ ارتواع کاسگشاى ُپکْ سا تا گلْلَ پاعخ دادًذ. 

ّ را داسد تپشعین کذام اهْال ػوْهی؟ فشهاًذٍ عپاٍ پاعذاساى آتؼ چٌذ عطل صتالَ ّ عاختواى 

تاًک سا تْریَ هزاصات عخت دعتگیش ؽذگاى لشاس هیذُذ. ایي سرض خْاًی ژًشالِا سا ًثایذ 

صیاد رذی تلمی کشد، ؽشیف تشیي اًغاًِا سا دس پظ عالِا تضمیش ّ تی صمْلی تَ یک رٌگ 

ًاتشاتش کؾاًذٍ ایذ، دس هیذاى تظاُشات دس تشتشی کاهل ًیشّ ّ اعلضَ، دس یک لاًْى رٌگل 

هضط فمػ تخاغش خْاعت ًاى تشای صدى ّ کؾتي تَ راى هشدم افتادٍ ایذ؛ ادػا هذال ؽِاهتتاى 

 تشای چیغت؟ اص غلة غشاهت خْیؼ خزالت ًویکؾیذ؟ 

 

 از جاًْراى اسالهی سرهایَ در ایراى بایذ ترسیذ!

تشط اص ظشفیت تْصؼ اص ُوَ آًچَ دس لالة روِْسی اعالهی گشد آهذٍ اعت یک تشط 

ّالؼی اعت. کیغت کَ اص لْاًیي ّ همشسات استزاػی اعالهی، اص دّلت ّ صاکویت غثماتی ّ 

اعتخواسگش ّ داهٌَ ّصذت رٌاصِا تشای صفع راى، تشای صفع کاس ّ تشای صفع صشهت خْیؼ 

ّ ػضیضاى خْیؼ ًِشاعذ؟ اها خیضػ اخیش هشدم دس ایشاى یک تاس دیگش ًؾاى داد تشای پایاى 

تشط، تشای پایاى ایي ًکثت تایذ رٌگیذ. دس ایي رٌگ تایذ تشای پیشّصی رٌگیذ. دس ایي رٌگ 

صك دفاع اص خْد صك هغلن ها اعت. تؼشض تَ صف اػتشاض ّ اػتصاب خْد سا تا توام لْا 

تایذ پاعخ داد. تشای ایي تایذ تا ًِایت دلت ّ دس گاهِای صغاب ؽذٍ ّ دس عاصهاًِای پْالدیي 

گشد ُن آهذ. خیضػ دیواٍ تزاسب هِوی دس ایي هغیش سا تَ ُوشاٍ داؽت. صوایت گغتشدٍ اص 

فؼالیي ّ دفاع اص آًِا دس هماتل دعتگیشی ُا گام هِوی دس اتضاد صفْف دس هیاى صفْف 

 اػتشاظی ها خْاُذ تْد. 

اها یک را تایذ تَ فشهاًذٍ عپاٍ پاعذاساى صك داد، ایي صف اػتشاظی تا دیٌاهیغن ّ ًیشّی 

غثماتی خْد هیتْاًذ دس ُش چشخؾی دّدهاى ایي صکْهت سا تش تاد دُذ. هضاد آتؾیي ایؾاى 

تیؾتش تشای آساهؼ دس صفْف خْدی ُای صکْهت اعت، تا فشدا دّتاسٍ هضزْب ّ ّصیش 

تالی کاس تَ دفتش کاس خْد تشکشدًذ! ُش چَ ُغت تا تؼییي تکلیف ایي اػتشاظات ساٍ غْالًی 

 اعت. 
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 اِو ىظم را ىباِد پذِرفت

این اوباشان زمانی در خدمت ارتشبد ازهاری و امروز تحت فرماندهی سپاه در خدمت و 

برای منافع طبقات دارا نظم و قانون سرمایه را پاسداری میکنند. نظم به معنای پذیرش 

معنای فقر و فرو دستی، نظم به معنای سوختن و  ساختن،   کار مزدی و استثمار، نظم به

و نظم بمعنای استیصال و چشم دوختن به سخاوت طبقه حاکم. قانون جز صالبه و زندان 

و مجازات کسانی که از انسان بودن خود کوتاه نمی آیند، کسانی که استثمار را دون شان 

انسان میدانند، کسانی که به فقر و نابرابری تن نمیدهند، و  کسانی که حاضر نیستند 

کودکان خود را با الالیی 

خزعبالت مربوط به آغوش 

پروردگار و یا مام وطن 

بخواب حماقت فرو ببرند، 

 نبوده و نیست!

این نظم را نباید پذیرفت.... 

این نظم تباهی روحی و فیزیکی نسل پس از نسل ماست. این نظم پستی و رذالت می 

آفریند و از ما و فرزندان ما قربانیان بی دفاع در مقابل جنون سود پرستی و بهره کشی 

 میسازد.

به ما اتهام اختالل در نظم میزنند، ما برای نابودی فوری این نظم کمر بسته ایم، ما را 

میترسانند، ما شجاعت را توام با آگاهی سازمان میدهیم تا نیروی ما برای نابودی این 

نظم، جهت تامین زندگی شرافتمندانه برای مدافعان آن، و برای رفع زحمت از اوباشانی 

 که بر تداوم این نظم پافشاری دارند، کفایت کند.
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  نا جان باختگان خُد را در ٍالٌ اسطُرً ٍای پُچ و تُخالی ىهّپُصاىّم
 

پیشّصی خْى تش ؽوؾیش اص اساریف تضسگ تاسیخ تؾشی اعت. تشای پیشّصی ػلیَ 

روِْسی اعالهی تایذ تَ سّؽِای هتؼذد ّ هْحش هثاسصٍ دعت تشد ّ تؼذاد ُش چَ تیؾتشی 

اص هشدم صصوتکؼ سا دس غشّس ّ اصتشام ًاؽی اص هثاسصٍ اهشّص ّ دس ایواى تَ اهکاى 

 پزیش تْدى فشدای تِتش ؽشیک عاخت. 

اػتشاظات راسی دس ایشاى هولْ اص ؽْس ّ لِشهاًی اعت. راى هشدم تَ لة سعیذٍ اعت 

ّ ُیچ چیض رلْداس صك غلثی آًِا ًیغت. هشدم هؼتشض ًاى ّ صشهت ّ اهٌیت ّ آصادی 

هیخْاٌُذ، ّ فشیاد اػتشاض آًِا تا تْصؼ کاهل پاعخ هیگیشد. روِْسی اعالهی عٌگفشػ 

خیاتاًِا سا تَ صضٌَ ؽکٌزَ ّ اػذام دعت روؼی ُش کظ تثذیل عاختَ اعت کَ عْدا 

اًغاًیت دس عش، فشیاد آصادی دس گلْ، ّ هؾتی تَ ًؾاًَ اسادٍ داسد. اًثٍْ تغیاس اص ایي 

آصادیخْاُاى گٌزیٌَ پش اسصػ ها تشای عاختي فشدای هثتٌی تش آصادی ّ تشاتشی تش ّیشاًَ 

ُای لزٌضاس استزاع اعالهی عشهایَ اعت. هثاسصٍ ها ًویتْاًذ تش فذاکاسی، لِشهاًی ّ اص 

راى گزؽتگی هتکی ًثاؽذ. اها ؽِادت غلثی ؽایغتَ ؽؼْس ایي هشدم ًیغت. هثاسصٍ اهشّص 

ها تایذ تتْاًذ تِتشیي اًغاًِا سا تَ هیذاى تیاّسد، اػتواد تیکذیگش سا تیافشیٌذ، تؼذاد ُش چَ 

 تیؾتشی سا هتماػذ عاصد کَ ها هیتْاًین دًیای تِتشی تغاصین ّ آًشا صفع کٌین. 

تظاُشات، تظاُشات تا پیشّصی ًویتْاًذ سّػ هثاسصاتی ها تاؽذ. تایذ تا اؽکال هختلف 

اػتشاظی تْدٍ ُش چَ ّعیغ تش سا دس تؼذاد ُش چَ تیؾتشی اص هضالت ّ کاسخاًزات دس 

هماتل عشکْتگشاى لشاس دُذ. تایذ کاسی کشد کَ خذهتگضاساى ّفاداس صکْهت اعالهی 

 عشهایَ دس ایشاى تَ عشًْؽت عگ ُای ّلگشد هضلَ غثطَ تخْسًذ. 

 

 خق آزادِخُاٍی در دفاع از خُد 
رٌایت عاصهاى یافتَ ػلیَ ارتواػات ّ صف اػتشاظی هشدم دیگش تظ اعت. هشدم راى 

خْد سا اص کٌاس رْی خیاتاى پیذا ًکشدٍ اًذ. ؽِشًّذاى ایي راهؼَ هْػ آصهایؾگاُی یک 

هؾت راًْس دس توشیٌات اصْل گشایاًَ ّ اصالس غلثاًَ صاکویت اعالهی عشهایَ ًیغت. 

هشدم صك داسًذ اػتشاض کٌٌذ، آصادی صك هشدم اعت، تشخْسداسی اص ًؼوات راهؼَ صك 

تک تک آصاد راهؼَ اعت. هشدم صك داسًذ صکْهت آؽغالِای صّسگْ ّ هشتزغ سا 
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 ًخْاٌُذ. ایٌِا اًغاى ّ ؽِشًّذ یک راهؼَ اًذ، تشدٍ ًیغتٌذ، سػیت ًیغتٌذ. 

روؼیت گشعٌگاى تا خْاعت ًاى سا تَ هضاصشٍ گلَ تا دًذاى هغلش ّ تا اختیاس تام تشای 

لتل ػام دس هیاّسیذ، کْس خْاًذٍ ایذ صف هؼتشظیي سا تا فشیاد "آی ًظن، آی لاًْى" اص 

 صك دفاع اص خْد هضشّم عاصیذ! 

صف اػتشاض هشدم ًثایذ تَ صشف عاختي عٌگش اص ظشّف صتالَ ؽِشی تغٌذٍ کٌذ. 

 کغی ًثایذ رشات کٌذ تا خیال ساصت تَ راى صف اػتشاظی هشدم تیافتذ. 

روِْسی اعالهی اص اّیي تا آلذسٍ، اص لتل کْلثشاى تاًَ تا عشکْب عٌذیکای ُفت تپَ تاد 

 کاؽتَ اعت؛ ّلت آًغت کَ غْفاى دسّ کٌذ! 

  

 خضت ٍای پّروزی...  
کاسگشاى ّ هشدم صصوتکؼ! اهشّص سّص اػتشاض ؽواعت! اهشّص آى سّص هْػْدی 

 اعت کَ تَ کْدکاى خْد ّػذٍ دادٍ ایذ... 

اهشّص سّص تَ آتؼ کؾیذى ّصاست کاس، سّص تَ آتؼ کؾیذى لاًْى کاس، سّص اًتمام اص 

 ؽالق آق دسٍ، سّص صًذٍ کشدى کیفش خْاعت هشگ هؼذًچیاى ّ کْلثشاى ... 

اهشّص سّص صدّدى چشک ّ کخافت عالِا فمش ّ ًذاسی، عالِای هتوادی اص تضمیش دًّذگی 

تشای دعتوضدُای ػمة افتادٍ، سّص آریي عٌگفشػ خیاتاًِا تا تلٌثاس خؾن ّ ًفشت ػلیَ 

 تاًیاى ایي ّظؼیت ّ تْریَ کٌٌذگاى ایي رٌِن ...

اهشّص سّص دهیذى دس فشیادُای صك غلثاًَ، سّص اًضّای ًصایش تغلین ّ تشط، سّص چؾن 

 ُای تاص، سّص عاختي ػلمَ ُای هثاسصاتی دس هیاى هثاسصتشیي فشصًذاى ایي غثمَ اعت ... 

اهشّص دس دل اػتشاض ػلیَ فمش ّ تضمیش ّ دل اػتشاض تی پشّا ػلیَ صکْهت هزُثی؛ 

اهشّص سّص ػیذ تضسگ غثماتی کاسگشی تشای گاهِای تضسگ دس رِت عاختي تؾکلِا، 

 دس رِت ؽٌاعاًذى سُثشاى ّ عیاعت ّ آلتشًاتیْ کاسگشی دس ایشاى ّ دس رِاى اعت... 
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 سيگّيی سيگی بزرگ بر سّيٌ صَر نو

 ؽِش هي اهشّص تَ یک اسدّگاٍ تضسگ کاس تثذیل ؽذٍ اعت. ُش سّص لثل اص غلْع آفتاب

هیلیًِْا ًفش دس دل تاسیکی تضشکت دسهیایٌذ تا ٌُْص، یکثاس دیگش هفِْم تشدگی راى 

دّتاسٍ  تخْد تگیشد. هؼیؾت  عایَ ًفشت اًگیضی اعت کَ دس ُیثت فشعْدگی ّ تشط ّ 

فمش ّ دسهاًذگی هیلیًِْا اًغاى سا تٌِا ًویگزاسد. دس ؽِش هي اکخشیت ػظین عاکٌیي آى 

کاسگشًذ، هیلیًِْا هیلیْى اػعای ایي خاًْادٍ تضسگ هثؾش کاس ّ عاصًذگی ُغتٌذ، ایي 

کاسگشاى تَ ُوَ چیض، تَ آب ّ تشق ّ تشًِا، تَ تِذاؽت ّ خْساک، تَ کاسخاًَ ُا تَ 

اعکلَ ُا، تَ ُوَ چیض راى هیثخؾٌذ اها دس  ُوِوَ گْؽخشاػ ُویي ؽِش صذای کاسگش 

دس رْاس چلچشاؽ خیشٍ کٌٌذٍ حشّت؛ ؽِش هي  ُواًٌذ یک اسدّگاٍ تغختی تگْػ هیشعذ.  

صٌذّلِای خیشیَ، صًاى  آى، کْدکاى کاس، هؼتاداى،ػظین کاس، ؽِش هي تا صاؽیَ ًؾیٌاى 

تي فشّػ یک  گْسعتاى تضسگ کاسگشی، گْسعتاى اسصؽِای اًغاًی عاصهاى یافتَ اعت. 

 ؽِش هي تِشاى، تثشیض، گیالى، خشهؾِش، اًضلی، لضّیي،  عٌٌذد  ّ  اصفِاى اعت. 

 اگش دس غی یک هؼزضٍ ّ چشخؼ تمْین تَ ػمة، هشدم ؽِش هي ّ ؽوا چؾن تَ سّصی اص

تاص کٌٌذ یک عش عْصى اص صًذگی اهشّص  خْد سا دس آى تاص  85سّصُای تِاس عال 

ًویؾٌاعٌذ. دعت تکاس ؽْین، عاختواى هشکضی ؽْساُای هتضذ گیالى سا تا آى تاًذسّلِا 

تاص عاصی کٌین.  ؽْسای کاسگشاى ًفت، اتضادیَ کاسگشاى چاپ، فْالد هثاسکَ ای ُا، کفؼ 

هلی، تشاکتْس عاصیِا ُوَ سا خثش کٌین. هیذاى اًمالب سا تا دسیایی اص کتاب ّ اػالهیَ 

اًثاؽتَ عاصین. دس ُش سُگزس، رلْی ُش کاسخاًَ ّ اداسٍ ّ دفاتش تؾکلِای کاسگشی 

 تصْیشی اص عی ّ دّ عال پیؼ سا صًذٍ کٌین. 

تؾکلِای کاسگشی تگْیین کَ ؽِشی دس لشق کاسگش چگًَْ هیتْاًذ تاؽذ. تگْیین چگًَْ  

ًَ فمػ عْدرْیی عشهایَ داس تلکَ دّلت سا دس ارشای عیاعتِای ظذ کاسگشی هِاس صدٍ 

تْدًذ. کاسگش یک لذست ارتواػی سا هیغاخت کَ هطالثات ّ خْاعتِایؼ سا هغتمیوا 

تضویل هیغاخت. تگْیین کَ رْؽؼ ّ تضشک یک لضظَ فشّکؼ ًذاؽت. ایي ًَ عْد 

کاسخاًَ ّ ًَ همذعات هي دسآّسدی غثمات دیگش تلکَ هٌافغ هغتمین غثمَ کاسگش تؼٌْاى 

هشرغ، دس رُي ػوْهی راهؼَ اص سعویت تشخْسداس تْد. تٌِایی هؼٌا ًذاؽت. هشکض 

تزوؼات کاسگشی هشرغ ُوفکشی تشای تاهیي هغکي، خْساک، تشای صل هؼعل اػتیاد 

ُن ػول هیکشد. تگْیین کَ عشکؾی عشهایَ داس ّ دّلت دس تؼییي دعتوضدُا ّ ًضٍْ 
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پشداخت آى صتی دس تصْس کغی ًویگٌزیذ. تگْیین تثؼیط ػلیَ صًاى تالفاصلَ تا  پاعخ 

ؽایغتَ  سّتشّ تْد. تگْیین پاعثاى ّ هاهْساى دّلتی فؼالیي هایؾاء ؽِشًّذاى ًثْدًذ. 

تگْیین چگًَْ تؾکیالتِای کاسگشی کاًال دخالت هغتمین کاسگشاى دس اهْس لاًًْگزاسی ّ 

تؼییي عیاعتِا ّ سعیذگی تَ کاس دّلت ػول کشدٍ اًذ. تگْئین عاصهاى دادى تْلیذ هغالَ 

اصلی کاسگشاى تْد، ُواًگًَْ ؽْسای کاسگشاى ًفت پاالیؾگاُِا سا دس گشدػ ًگَ 

داؽتٌذ. اها کغی ًویتْاًذ تخاغش تیاّسد دس غْل کذام رذلِای عیاعی تٌاگِاى پذیذٍ ُای 

اعتخواس ّ تِشٍ کؾی ّ کاسهضدی ّ کٌتشل کاسگشی تَ رذّل داًؼ ػوْهی راهؼَ تثذیل 

گشدیذ. کغی ًویتْاًذ تخاغش تیاّسد دس غْل کذام لشاس ّ هذاسُای عیاعی تْدٍ کاسگش دس 

 ایشاى، تثذیل تَ یک غثمَ ّاصذ، تا صتاى ّاصذ، خْاعتِای ّاصذ ّ افك هؾتشک ؽذ.  

"ًظن" تَ آى رْؽؼ ّ خشّػ پایاى دادًذ. ػفًْت  تَ اتِام ُشد ّ هشد ّ تٌام ًاهی

اهشّص صاصل  پیشّصی ُْاداساى ًظن اعت. تاسیخ اًذیؾَ ُا ّ سًّذُای اًغاًی ّ هتشلی 

دس ایشاى تذّى ؽشس صال ایي کاًًِْای کاسگشی دسّؽ پشداصی هضط اعت. اگش اًمالب 

ًتیزَ دسیذى صًزیشُا تْعػ تْدٍ ُاعت، اگش اًمالب تَ ُوثغتگی ّ اػتواد افغًْگش ّ 

خْد اًگیختَ هشدم فشّدعت هتکی اعت، اگش اًمالب ًغثت تَ گزؽتَ تیشصن ّ تِواى اًذاصٍ 

رُْش ؽْس اًگیض اًمالب دس رغتزْی فاسؽ تَ ًاسّؽٌی ُای آیٌذٍ عخاّتوٌذ اعت، اگش 

 ایٌزا پٌِاى اعت.  85ًْ اعت؛ دسخؾاى تشیي صفضات اًمالب  الثال تذًثال ایذٍ ُای

 تایذ عٌگ تضسگی کَ سّی عیٌَ ُای ؽِشُای ها اعت تشداؽتَ ؽْد. تایذ عٌگفشػ

خیاتاًِا، تایذ خؾت تَ خؾت عتاد ؽْساُا ّ عٌذیکاُای کاسگشی تَ عخي دستیایٌذ. تایذ 

غٌیي آصادی ّ ػذالتی ّ اًغاًیت تشّایت غثمَ کاسگش ًَ تؼٌْاى یک خاغشٍ تلکَ تؼٌْاى 

 تزشتَ ای ًاتوام،  آى راهؼَ سا دس خْد تثلؼذ. 
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 چرا کارگران ىباِد خق دفاع از خُد را برای خُد قاِل باصيد؟ 
 

چَ کغی گفتَ تا تشلشاسی صکْهت کاسگشی صف اػتشاض کاسگشی تایذ هْسد صولَ لشاس 

تگیشد؟ چشا ایي هاهْساى ًیغتٌذ کَ اص دعت خؾن کاسگشُا فشاسی هیؾًْذ؟ چشا، چشا ّ تا 

 کی کاسگشُا تَ ًظن ّ لاًْى عشا پا ّصؾیاًَ تْسژّاصی تذُکاس ُغتٌذ؟

ؽِشیْس ؽِش اساک صضٌَ اتشاص ّرْد گشداى ظذ ؽْسػ روِْسی  62ػصش سّص 

اعالهی گشدیذ. عگ ُای ّصؾی ّلی تؾذت عاصهاى یافتَ، تاصگْی ؽاخص ایي ّاصذ ُا 

اعت. هضاصشٍ، تضشیک، ؽمَ ؽمَ کشدى، ؽکاس ػٌاصش پیؾشّ ّ هِوتش اص ُوَ کْتیذى 

تیشصواًَ هشدم صف اػتشاظی لاػذٍ آًِاعت. ایي ّاصذ ُا دس تکاسگیشی اتضاسُای 

هخْف عشکْب ُیچ هضذّدیتی ًذاسًذ. تا فشهاى صولَ ُیچ چیض رلْداس لغاّت آًِا ًیغت. 

پؾت عش آًِا یک صف هتضذ ّ لغن خْسدٍ اص اًْاع هشارغ لاًًْی ّ دّلتی هٌتظش خذهت 

ایغتادٍ اًذ. دیشّص دس ؽِش اساک دس خْدًوایی گشداى ظذ ؽْسػ صف چٌذ صذ ًفش اص 

کاسگشاى ُپکْ تَ خاک ّ خْى کؾیذٍ ؽذًذ. تؼذاد صخوی ّ آعیة دیذگاى هؾخص ًیغت. 

هشالثت اص صخوی ُا، دعتگیشی ُا ّ عشًْؽت آًِا تٌا تَ لاػذٍ اعشای ّاصذ ظذ ؽْسػ 

 تٌِا تَ یک سیغواى تٌذ اعت: ُش چَ ػؾمؾاى تکؾذ!

ایي تْصیفات ّالؼی اًذ، صتی تشای کاسگش راى تَ لة سعیذٍ اص عالِا ًذاسی ّ رٌْى 

ًاؽی اص تیگاسی ّ تالتکلیفی، تضك تشعٌاک اعت. اها ایي رٌگ ًاتشاتش ؽشایػ سّصهشٍ 

اساک سا ؽکل هیذُذ. اساک ّ ُپکْ، دسًذؽت کؾف ّ تکاسگیشی اًْاع سّؽِا ّ عیاعتِا 

تشای عشدّاًذى کاسگش ّ خلغ یذ اص ُش گًَْ صك غلثی کاسگشی اعت. دس اساک دس تؾاتَ 

تا ُفت تپَ ّ اُْاص تؼذادی دصد، ؽاسالتاى ّ کالٍ تشداس تزغن یک عیغتن ّاصذ اص دّلت ّ 

هزُة ّ صالْصفتاى سا تذاػی هیکٌذ. دس اساک اص فشغ صعْس هغؤّلیي اسگاًِا اص 

ّصاست کاس تا تا صزت االعالم ُای لٍْ لعاییَ تا فشهاًذٍ ًیشُّای اًتظاهی ّ ًوایٌذگی 

خاًَ کاسگش ّ رشایذ رای عْصى اًذاختي ًیغت. ُیچ چیض ًویتْاًذ تْریَ کٌٌذٍ ایٌِوَ تٌَ 

صدى تَ ُوذیگش، ایٌِوَ ػؾك تَ چواق ّ صدى ّ کْتیذى ّ صًذاى ّ دادگاٍ ّ ؽالق ّ 

دعیغَ تاؽذ. عیاعتوذاساى ایي لثیلَ ػکظ تشگشداى تذّى کالُخْد چواق تذعتاى ّاصذ ظذ 

ؽْسػ خْد دس هغاتمَ عشکْب ّ عشدّاًذى اص ُن عثمت هیگیشًذ. خزالت ًویکؾٌذ، 

اهشّص خؾتک "ًظن" دس هماتلَ تا اػتصاب کاسگشاًی پاسٍ هیکٌٌذ، کَ دس هماتل صك غلثی 
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ّ ؽکایات ّ ؽْاُذ ُویي کاسگشاى پشًّذٍ ای رض ًؾخْاس صذیج تشدگی ّ ؽشاکت دس 

 اعتخواس ّ تِشٍ کؾی سا پؾت عش ًذاسًذ.

 

کاسگش چاسٍ ای رض پیشّصی ًذاسد. کاسگش ًویتْاًذ رٌگ ّ گشیض خْد تا کاسفشهاُا ّ 

دّلت سا ًغل پظ اص ًغل تَ اسث تگزاسد. دس ًاتشاتشی هْرْد غْالًی ؽذى کؾوکؾِا 

کاسگشاى سا فشعْدٍ هیکٌذ. ًااهیذ هیغاصد. ُش لضظَ اص تذاّم صیات تْسژّاصی اص پیکش، 

اص سّصیَ ، اص صف هثاسصاتی کاسگشاى لشتاًی هیگیشد. پیشّصی کاسگش رض تا دس ُن 

ؽکغتي کل دعتگاٍ صکْهتی تْسژّاصی ّ تٌیادُای چشکیي آى هوکي ًیغت. ایي کاس 

اًمالب کاسگشی اعت. اًمالب ّ اًمالتیْى کاسگشی تایذ یک پذیذٍ آؽکاس ّ غیش لاتل اًکاس 

دس ُیثت اًغاًِا ّ ًِادُا، سّؽِا، عٌت ُا، تشاًَ ُا اص فشعٌگِا فاصلَ راس تضًذ. اًمالب 

کاسگشی تشای تْدٍ کاسگش ًَ تَ هؼٌای علغلَ فؼالیت هخفی تلکَ اعاعا تایذ پیْعتي تَ یک 

سّػ صًذگی ّ پیْعتي تَ یک سگَ اص آدهِای هؼیي اعت کَ دس ُوشاُی تا آًِا صًذگی 

آعاًتش، آعْدٍ تش ّ تِتش هؼٌای ػولی پیذا هیکٌذ، ّ ػزالتا تا هطاتك ًمؾَ صّس صفْف 

خْد سا تاًذاصٍ کافی افضایؼ هیذُین، صًذگی اهشّص دعت کن هولْ اص غشّس ّ اسادٍ اعت. 

اًمالب اکتثش ّ اًمالب فشاًغَ عالِا لثل اص ّلْع، ًْیذ ّ تاسلَ ُای خْد سا دس هضالت ّ 

کاسخاًَ ُا تَ ًوایؼ گزاؽتَ تْدًذ. ایي، آًچیضی اعت کَ اػتشاظات تغیاس گغتشدٍ 

 اهشّص دس پی را ّ ّصى ّالؼی خْد اص آى سًذ هیثشد. 

اساک تا اػتشاض ّ صك غلثی خْد هیتْاًغت ّ هیتْاًذ "لؼٌت آتاد" گشداى ّیژٍ تاؽذ، 

خْاب سا تش آًِا صشام کٌذ، اساک هیتْاًذ عایگْى هماّهت کاسگشی ایشاى خاس چؾن 

اؽغالگشاًی تاؽذ کَ اص هشکض اػضام ؽذٍ اًذ، اساک هیتْاًذ کؼثَ الِام ّآهْصػ چگًْگی 

هثاسصٍ کاسگشی هْحش تْعػ هاس خْسدٍ ّ افؼی ؽذٍ ُای ُپکْیی، آًچٌاًکَ تشاصًذٍ آى 

 اعت، تاؽذ. 

هغالَ ایٌغت کَ ُپکْ دس ًیوَ ساٍ آى هاسی کَ تلؼیذٍ اعت، ساٍ ػمة گشد ًذاسد، تایذ 

 افؼی ؽْد! 
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 از اىتضارات 


