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جلُ افتادً راً را ىظان نّدٍيد

نجهُعٌ نلاالت
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صفحه 2

آنچه در اختیار دارید مجموعه مقاالتی از نشریه "علیه بیکاکار " ا ک
کرا کر
که در فاصله زم تان ال گذشته تاکنون ،موج اعکتکراتکا
بازنش تگان را تعقیب کرده ا .
گفتنی ها در رابطه با اعتراتا بازنش تگان تمامی نکدارد ،امکا شکایکد
بتوان از قول مقاله وم این مجکمکوعکه ،فشکرده کک م را در دو جکمکلکه
پذیرف :
اعتراتا بازنش تکگکان در زیکر پکو ک آرامشکی ککه بکا و کوا و
برنامه ریز میارو اوپی مراقب میگردد ،دنیایی از کاردانکی را بکا
خود دارد .اما از این اعتراتا هیجان میبارد .ایکن اعکتکراتکا دارد
به هم خود ک ف "مبارزا و ازمانیابی را ر طبقه کارگکر" را
را ر " و
به شیوه خود ،به شیوه "بازنش تگان" از ر "اعتراتا
با کلید "یک دندگی" باز میاند.
اما در هر صور  ،اطمینان خاطر داریم بعکد از مکطکالکعکه نکوشکتکه هکا
کم بر ر یک چیز با شما توافق خواهیم داش :
د
اعتراتا بازنش تگان را باید در تداوم منطقی اعکتکصکابکا هکپکاکو و
هف تپه دید .پرچم همان ا  ،در د ک بکخکا هکا مکخکتکلکف طکبکقکه
کارگر مقاوم و ای تادگی و امید را باز تولید مکیکاکنکد .ایکن جکوشکشکی
که برا و در راه آمادگی صفوف خود بکرا رهکایکی ،زمکیکن را
ا
در ایران و حاوم منحو آن گرم نگه میدارد.
زیر پا یا
به امید آناه مورد توجه ع قمندان قرار بگیرد.
علیه بیاار
24آوریل 0202
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صفحه 4

ٍهدم گرگ ٍای باران دِدً عف اعتراض طبلٌ کارگر
یک ثبؼ ظیگؽ هْهؼیت
ثبؾًهكتگبى ِجوَ کبؼگؽ ظؼ طبلٌ کارگر بصّار ببّظتر از ىفرت ه افظاگری ،بٌ
ایؽاى ثَ يعؼ تْخَ ّ
كُبی تلُِت عفُف اعتراضی خُد ىّاز دارد .اِو بدهن
ظؼ
کهوکم
اػتؽاَی ؼاًعٍ نعٍ اقت .ثَ دخالت فعال کارگران بازىظصتٌ نهکو ىّصت.
ًول اؾ ظؼظ ظل یک کبؼگؽ "
لسظَ
ظًیب
توبم
ظؼ
ثبؾًهكتگی نیؽیي تؽیي
لسظبت ػوؽ اى كؽظ اقت
ّثؽػکف ثؽای هب لسظَ هبتن
ّؿن ّؿًَ كالکت اقت
چْى ثبیع تبؾٍ ثؽی
هكبكؽکهی ًّگِجبًی ّ."...
نؽذ خؿئیبت ؿًَ ّ كالکت
ثبؾًهكتگی ایي کبؼگؽ ظؼ ُؽ کْی ّ ثؽای ُؽ ؼُگػؼ آنٌبقت ،اهب ثالكبيلَ ثبیع اَبكَ
کؽظ ٌُْؾ هیلیًِْب کبؼگؽ ظؼ ُوبى خبهؼَ ظؼ زكؽت ُویي ثبؾًهكتگی ضْظ ؼا ثَ ظؼ ّ
ظیْاؼ هیؿًٌع .هگؽ قتبؼٍ اهجبل کبؼگؽ خوبػت ظؼ ُلت آقوبى چوعؼ هیتْاًع هع ثعُع کَ
قی قبل قبثوَ کبؼ ؼقوی ّ تبؾٍ آًِن تْام ثب پؽظاضت هٌظن ّ ظاِّلجبًَ زن ثیوَ اؾ خبًت
خولگی کبؼكؽهبیبى ؼا ثَ اؼهـبى ثیبّؼظ؟ هگؽ چٌع کبؼگؽ اؾ هیبى ُلت ضْاى ؾیؽ ضّ
كوؽ ّ قْاًر هسیّ کبؼ خبى قبلن ثعؼ ثؽظٍ ّ ًبی کبؼ ثیسوْم تؽ خِت ًگِعاؼی ظاهبظ ّ
ػؽّـ ّ ًٍْ ُبیم ؼا غضیؽٍ نًت قبلگی ضْظ هیتْاًع ظانتَ ثبنع؟ ثؽای ّكبظاؼی ثَ
اظای زن هطلت ثبیع پبی زؽف ظّ کبؼگؽ ظیگؽ ًیؿ ًهكت.
ًلؽیي یک کبؼگؽ> "اّال ثب قی قبل کبؼ ظؼ پؽّژٍ ُب ظؼ هیبى گبؾُبی قوی ظؼ ػكلْیَ
كوّ ثیكت قبل قبثوَ ظاؼم ثویَ نْ ثیکبؼ ثْظم ظّهباؾ هب ؼّؾی ظّاؾظٍ قبػت کبؼ
هیکهٌع قْهب هگؽ ثعى هي چوعؼ هیتًَْ ثؼعاؾ َؽؼُبیی کَ اؾ خٌگ ثَ ثعًن ؼقیعٍ خلْی
ایي گبؾُب ظّام ثیبّؼظ.ظّلت ثبیع اكؽاظ پؽّژٍ ای کَ ثب قی قبل اّاؼگی كوّ هیتْاًٌع ثیكت
قبل قبثوَ یب کبؼ ظانتَ ثبنٌع ؼاثعّى هیعّ نؽِ ثبؾ ًهكتَ کٌَ تب نبیع كؽؾًعاى اًبى
پعؼنبى ؼا ثدبی ثبثب گلتي کبکب ًگْیٌع چْى قبلی كوّ نًت ؼّؾ ضبًَ اًع ...ظؼ ًِبیت
اهیعّاؼم ُؽکف زن ّ زوْم کبؼگؽ ؼا ضؽاة هیکٌَ هثل هب ؾًعٍ ظلیل ثهَ ّتْی ؾًعگیم
ُیچ ضیؽی ًجیٌع ..الِی اهیي یب ؼة الؼبلویي!"
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صفحه 5

ظػبی یک کبؼگؽ> "ایثبؼگؽ ظّؼاى خٌگ ظاؼای  9قؽػبئلَ هیجبنن کَ زوْم ظؼیبكتی ثب
تْخَ ثَ ُؿیٌَ ُبی قؽقبم آّؼ ؾًعگی ّ پؽظاضت ;7ظؼيع زوْم ثبثت ثعُی ُبی اهكبِ
ّام ُبی ثبًکی ّهؽٌ السكٌَ ّ ُؿیٌَ ُبی قٌگیي ظؼهبى ضْظ ّكؽؾًعاًن کلبف هطبؼج
ؾًعگی ؼاًویعُع  .ظّ كؽؾًعم ثیکبؼُكتٌع ظؼهبٍ گػنتَ ثَ ضبِؽ پؽظاضت ُؿیٌَ ُبی
ظکتؽّظاؼّ ّ ثیوبؼقتبى هبًعٍ زوْم ثؽاثؽ يلؽ ثْظ ...هي کَ ثؽیعم ضعا ثَ ظاظ کبؼگؽاًی
کَ زعاهل هیگیؽًع ّ اخبؼٍ ضبًَ ُن هیعٌُع ثؽقع".
ثبؾًهكتگی یک ظهل چؽکیي ظؼ تبؼیص هعؼى ،ظؼ تبؼیص زکْهت قؽهبیَ ثؽ قؽًْنت
یک خبهؼَ اقبقب کبؼگؽی اقت کَ ثطم هِوی اؾ زکْهت ،هْهؼیت ّ هکٌت ثبالیی ُب،
كُیلت ،هبًْى ّ كؽٌُگ آى ظؼ ظؾظی ّ ثِؽٍ کهی آنکبؼ ،ظؼ ًِبیت ؼغالت ّ پف
كطؽتی تدلی یبكتَ اقت .یک يعم قؽ ًص ظاقتبى ظؾظی ُبی يٌعّم ثیوَ ثبؾًهكتگی
کبؼگؽاى ثؽای اكهبی ثؿؼگتؽیي ؼاُؿًی ههتؽک کبؼكؽهبیبى ّ ظّلت ،ثؽای پؽظٍ
ثؽظاؼی اؾ هبكیبی قبؾهبى یبكتَ قبضتبؼ زکْهتی اؾ قَ هٍْ ّ نؽاکت النطْؼُبی كیُیَ
ّ هٌْؼاللکؽُبی تْخیَ گؽ ؼقبًَ ای کلبیت هیکٌع .ثبؾًهكتگی هیتْاًكت ،ظؼقت
ُوبًگًَْ کَ ظؼ ِجیؼت اًكبًی آى ًِلتَ اقت ،ظّؼٍ کهق هدعظ ؾًعگی ،ظّؼٍ تکؽاؼ
هِبؼ ثبؾی نیطٌت آهیؿ ظقتِب ّ پبُب ،ظّؼٍ هؽّؼ ّلٌگبؼاًَ ضبِؽٍ ُب ّ یبكتَ ُب ّ
قبضتَ ُب ،ظّؼٍ ثِتؽیي كؽيت ثؽای تعاؼک ضعازبكظی نیؽیي ثب ؾًعگی ثبنع .ایي چٌیي
ظّؼٍ ای ،ثبؾًهكتگی ّ ظهیوب ًَ آًچَ ثْؼژّاؾی ثَ ػٌْاى "اؾ کبؼ اكتبظگی" هیهٌبقبًع،
زن ّ نبیكتَ ثی ثؽگؽظ ُؽ کبؼگؽُ ،ن ثؽای ضْظ اّ ّ ُن ثؽای ًْاظگبى اّقت.
یک ثبؾًهكتَ اهؽّؾ ثب کْلَ ثبؼی اؾ ضّ كوؽ ّ
تططئَ ّ اقتثوبؼ ،قجعُبی کبال ّ ّػعٍ ُبی يع
هي یک ؿبؾ ّاؼظ ثبؾًهكتگی هیهْظ ّ ،یک ثبؼٍ
ظؼ هوبثل قْال هؽاؼ هیگیؽظ کَ> "آیب ثبؾًهكتگبى
ثبیع اؾ زن اظاهَ کبؼ ثؽضْؼظاؼ ثبنٌع؟" ُؽ چوعؼ
ایي قْال ثب ظؼثبكتی ُب ّ للت ّ لیف هؽثَِْ لت ّ
لْچَ ّؾؼا ّ ؼّقب ؼا آّیؿاى کٌع ،ثؽای کبؼگؽاى
كوّ ّ كوّ اؾ ایي هؼٌی ثؽضْؼظاؼ اقت کَ کوبکبى
ظقتوؿظ ًبکبكی زن اّ ّ ،اؼث اّ ثؽای ًكل ثؼعی
اّقت .ثبؾًهكتگی ظؼ زکْهت اقالهی قؽهبیَ ظؼ
ایؽاى یک هؼدْى ظؼ ُن خْل ّ یک کالف قؽ ظؼ
گن ؼًعاًَ اؾ آة ظؼ آهعٍ اقت کَ اؾ ُؽ قؽ کبؼگؽ

بازىظصتگی ِک دنل چرکّو در تارِخ
ندرن ،در تارِخ حکُنت شرناٌِ برر
شرىُطت ِک جانعٌ اشاشا کرارگرری
اشت کٌ بخض نَهی از حرکرُنرت،
نُكعّت ه نکيت باالِی ٍا ،فضّرلرت،
كاىُن ه فرٍيگ آن در دزدی ه بَررً
کظی آطکار ،در ىَاِت رذالت ه پرس
فطرتی تجلی ِافتٌ اشت.
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صفحه 6

ؼا ثَ کبؼ ّ ثیسوْهی ثیهتؽ هیکهع ّ ُؽ ثبؼ ّ ُؽ ؼّؾ ثب هؽِبـ ثبؾی خعیعی ثَ ِجوَ
کبؼگؽ ًِیت هیؿًع> پیؽ نعى هْهْف! کبؼ کٌیع ،نکؽ ًوبییع ّ قپف ُؽ چَ ؾّظتؽ لطلب
کپَ هؽگ ضْظ ؼا ثگػاؼیع!
ُؽ لسظَ ّ ُؽ ؾاّیَ ،ؾهیٌَ چیٌی ّ اقتعالل ثبًیبى ایي قیبقت ّ ،ثیم اؾ ُؽ چیؿ
اكبَبت اهتًبظ هلی ثَ ُوؽاٍ کبؼگؽ پٌبُی ؼیبکبؼاًَ ضبًَ کبؼگؽ ظؼیبیی اؾ ًلؽت ّ
ثیؿاؼی ؼا ظاهي هیؿًع .ثعّى تؽظیع ایي ًلؽت ثؽای ثَ آتم کهیعى یک ظّ خیي هًؽ
ؾهكتبًی کبكی اقت .ایي ًلؽت ظؼ کْچَ ّ ضیبثبى هْج هیؿًع .اػتؽاٌ ثبؾًهكتگبى
كْالظ ّ هؼلوبى كوّ چٌع ًوًَْ اقتِ .جوَ کبؼگؽ ثكیبؼ ثجیهتؽ اؾ ًلؽت ّ اكهبگؽی ،ثَ
توْیت يلْف اػتؽاَی ضْظ ًیبؾ ظاؼظ .ایي ثعّى ظضبلت كؼبل کبؼگؽاى ثبؾًهكتَ هوکي
ًیكت.
تدؽثَ ،اػتجبؼ ّ ًلْغ کالم ،ؼاثطَ ُبی گكتؽظٍ ،زُْؼ ظائوی ظؼ هسالت ثَ ُوؽاٍ
تْاًبیی كٌی ّ ػلوی هیتْاًع يق اػتؽاٌ کبؼگؽی ؼا چٌعیي گبم ثَ خلْ ثجؽظ" .پبؼک
ًهیٌبى" ػجبؼت ِؼٌَ آهیؿ ؼقبًَ ُب ظؼ انبؼٍ ثَ کبؼگؽاى ثبؾًهكتَ اقت .ثكیبؼ ثدبقت
ایي ػجبؼت ؼا ثَ ػکف ضْظ تجعیل کٌین .اخبؾٍ ظُیع ُؽ پبؼک ًهیي ثَ هسول اتسبظ ّ
اؼتجبِ هیبى کبؼگؽاى ّ قبکٌبى هسلَ نْظ.
; 7ژاًْیَ 7272
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صفحه 7

"پّر عّار" در گظت ه گذار؛ باز ٍم بازىظصتگان!
آضؽیي ؼّؾُبی ثِوي هبٍ
اختوبػبت
ظیگؽ
ثبؼ
ثبؾًهكتگبى
اػتؽاَی
نِؽُبی هتؼعظ ایؽاى ؼا
كؽا گؽكت .ایي اػتؽاَبت
ُوؿهبى ّ ظؼ قطر
قؽاقؽی ّ ثب ضْاقت
ثِجْظ نؽایّ ؾًعگی
ثبؾًهكتگبى ثؽگؿاؼ نع.
ظؼ كبيلَ کوتؽ اؾ ظّ ُلتَ
اؾ اػتؽاٌ قؽاقؽی
هجلی ،ظؼ ثكیبؼی هْاؼظ،
اختوبػبت ؼًگ هعؼتوٌعتؽی ظانت ،تؼعاظ نؽکت کٌٌعگبى ثیهتؽ ،قبؾهبى یبكتَ تؽ ّ ظؼ
ضْاقتِبی ضْظ ؼّني تؽ ظبُؽ گهتٌع.
ظؼ اؼؾیبثی اؾ هْهؼیت ایي اػتؽاَبت ّ چهن اًعاؾ پیؽّؾی ثبؾًهكتگبى ًویتْاى ّ الؾم
ًیكت کَ اؾ قیؽ ّهبیغ قجوت گؽكت ّ ثَ ظاهي نؽِ ثٌعی ّ پیم گْیی اكتبظ .ایي
اػتؽاَبت ؼیهَ ظؼ زن ِلجی ؼاظیکبل ّ پؽتْهغ ظاؼًع .هبتؽیبل اًكبًی هبثل تْخِی اؾ
ًیؽّی ِجوبتی کبؼگؽی پهت قؽ آى اقت .اؾ قوپبتی كؼبل ّ ّقیغ اختوبػی ثؽضْؼظاؼ
اقت .ایي زؽکت اػتؽاَی ثب ایي نؽّع هعؼتوٌع ّ قؽاقؽی زؽف ؾیبظی ثؽای گلتي
ظاؼظ .ثبیع هٌتظؽ ثْظ تب ثب تکؽاؼ ضطِْ ايلی
اعتراضات بازىظصتگان در ٍصتٌ اعلی
هْؼظ ُلت تپَ ،چِؽٍ ُبی تبؾٍ تؽ اؾ قطٌگْیبى
اػتؽاٌ کبؼگؽی هیعاى ظاؼ پٌَِ خبهؼَ ثهًْع؛ کظض ه کُطض حرِص جانعٌ نّگيجد
ػْاهل ضبًَ کبؼگؽ ّ نْؼاُبی اقالهی هٌؿّی
کٌ برای پّدا کردن راً ،خُد را بٌ در
ّ ؼقْا نًْع ،اًْاع ؼّل ُبی اػتؽاَی ّ
ػلوَ ُبی اتسبظ ظؼ هسالت ػالٍّ ثؽ اکكیًِْبی ه دُِار نّزىد" ...جاِی کٌ ىظاىٌ ٍای
ضیبثبًی قؽ ثؽ ثیبّؼظ؛ ثبیع چهن چؽضبًع تب دهشت خُش نظرب ،آن پّر عّار را
ثدبی ظکبى تؽزن ّ ّػعٍ ُبی تْضبلی ظّلتی ُب،
ثبؼ ظیگؽ اظػبی کبؼگؽ ثؽای اظاؼٍ خبهؼَ ههت نّبّيّم کٌ در اِو جَان چٌ شرِع عهل
ثؽ قیٌَ ثکْثع؛ ثبیع ظؼ ثی هؽاؼی نکل گیؽی نّکيد ،آن پّظلراهل پر ارج – ِعيی
زوبیت ثیعؼیؾ هؽظم نؽیک نع کَ يق
اىلالب ،اىلالب کارگری".
ثبؾًهكتگبى ؼا ظؼ زلوَ زوبیت ضْظ ثگیؽًع...
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صفحه 8

اهب ًکتَ اقبقی ّ هِن ظؼ ًگبٍ ثَ اػتؽاٌ ثبؾًهكتگبى ،ظؼ هْكویت ُبی آى تب ُویي خب ّ
پیؽّؾی ُبی آى ظؼ ُوبى گبهِبی ًطكتیي آى اقت .ػؿت ایي اػتؽاَبت ظؼ ثؼع ِجوبتی
ّ قؽاقؽی خبهؼَ ّ تسْالتی اقت کَ ظؼ ظل کل ِجوَ کبؼگؽ ّ هؽظم ؾزوتکم هیدْنع.
ُوَ اؾ اَّبع كالکتجبؼ ؿیؽ هبثل تعاّمُ ،وَ اؾ آتهلهبى ًبؼَبیتی ظُِب هیلیْى هؽظم
ؾزوتکم هیگْیٌع کَ ثٌبچبؼ ثبیع ؼاٍ ثَ ثیؽّى پیعا کٌع .ظؼ ؼنتَ ُبی پیًْع هیبى
اػتؽاَبت ّ تسؽکبت زن ِلجبًَ ِجوَ کبؼگؽ ّ یک تسْل ؼاظیکبل ظؼ ایؽاى هدبل ثؽای
تؽظیع ّ ًیبؾی ثَ اؿؽام ّخْظ ًعاؼظ ،ثبؾًهكتگبى نبُع گْیبی ایي ّاهؼیت ُكتٌع.
کكی ًویعاًع چَ ّهت ّ چگًَْ ،کكی ًویتْاًع ثعاًع ،کكی ؼا ًیبؾ ثَ کهق گبم ُبی گػؼ
اؾ اػتؽاَبت خبؼی ثَ یک كْؼاى ُوَ گیؽ ّ اًوالثی ًیكت؛ ایي تسْل ظؼ کهوکم ُب ّ
هجبؼؾات ػولی ظؼ کبؼضبًَ ُب ّ ضیبثبى ُب ،اؾ اػتًبثبت تب اختوبػبت ،اؾ کٌتؽل
کبؼضبًَ ُبی نِؽ نْل تب "تكطیؽ" ػوبؼت ثِبؼقتبى ،اؾ لـْ زکن تؼویت كؼبلیي
کبؼگؽی تب اكؿایم ظؼیبكتی ثبؾًهكتگبى ّ  ...نکل هیگیؽظ ،ؼیهَ هیعّاًع ّ ًیؽّ خوغ
هیکٌع.
اػتؽاَبت ثبؾًهكتگبى ظؼ ُكتَ ايلی کهم ّ کْنم زؽیى خبهؼَ هیگٌدع کَ ثؽای
پیعا کؽظى ؼاٍ ،ضْظ ؼا ثَ ظؼ ّ ظیْاؼ هیؿًع" ...خبیی کَ ًهبًَ ُبی ظّقت ضْل ههؽة،
آى پیؽ ػیبؼ ؼا هیجیٌین کَ ظؼ ایي خِبى چَ قؽیغ ػول هیکٌع ،آى پیهوؽاّل پؽ اؼج –
یؼٌی اًوالة ،اًوالة کبؼگؽی)*( ".
*( ًوللل ثللَ هؼللٌی اؾ هللبؼکف ظؼ اؼؾیللبثی اؾ هجللبؼؾات کللبؼگؽی چبؼتیللكتِب ظؼ اًگلیللف
<)2<8

بازنشستگان جلو افتاده راه را نشان میدىند

صفحه 9

اکصّر شهاجت در خُن بازىظصتگان:
تا حق خُد ىگّرِم از پای ىهی ىظّيّم!
اهؽّؾ ،یکهٌجَ قْم اقلٌع ُن
ؼّؾ ظیگؽی ظؼ زلوَ تدوغ
اػتؽاَی ّ زن ِلجبًَ
ثبؾًهكتگبى قپؽی نع .اضجبؼ
زکبیت اؾ اػتؽاَبت ظؼ
نِؽُبی اؼاک ،اؼظثیل،
تجؽیؿ ،تِؽاى ّ ايلِبى؛
کؽج ،نْنتؽ ،ضؽاقبى
نوبلی ،ظغكْل ،ایالم ،نْل
ّ یؿظ ُوگی ،نِؽ پف اؾ
نِؽ ،ثؽای چٌع ّ چٌعهیي
ثبؼ ،ظؼ هوبثل قبضتوبى ثیوَ
ُبی اختوبػی ظاؼًع.
تکؽاؼ ایي اختوبػبت ،تکؽاؼ خلٍُْبی آى اؾ هطبلجبت ًوم ثكتَ ظؼ یک کبؿػ هچبلَ قلیع
ؼًگ تب چِؽٍ ُبی ًیوَ پْنیعٍ ؾیؽ هبقک ُبی ثَ ُوبى اًعاؾٍ هچبلَ؛ یک قؽ قْؾى اؾ
التِبة اًجبنتَ ظؼ ُؽ تک تدوغ کن ًویکٌع.
ُؽ ؼّؾ کَ هیگػؼظ "ثبؾ ُن ایي ثبؾًهكتَ ُب "...
ُؽچَ گْیبتؽ ّ ثب قوبخت ،چهوِب ؼا ثؽ یک
ّاهؼیت هِن ظًیبی قیبقی ایؽاى ثبؾ هیکٌع .کیكت
کَ ایي چِؽٍ ُب ّ "قبلوٌعی" ّ "ثبؾًهكتگی" ؼا
اؾ هیبى ضؽّاؼُب تدؽثَ ّ ضبِؽات تلص ؾًعٍ
ضْظ ثدب ًیبّؼظ؟ کیكت کَ زوبًیت ایي
اػتؽاَبت ؼا ظؼ ههبؼکت ثب ظؼظُب ّ زكؽت
ػوین پٌِبى ظؼ پف ُؽ هْی قلیع لؼٌتی ثبؾ
ًهٌبقع؟
اهب هكبلَ ّ نبضى هِن اػتؽاٌ ثبؾًهكتگبى

اعتراضات بازىظصتگان در زِرر
پُشت آرانظی کٌ با هشُاس ه
برىانٌ رِزی نّکرهشرکرُپری
نراكبت نّگردد ،دىّراِری از
کارداىی را با خُد دارد .انا از
اِو اعتراضات ٍّجان نّبارد.
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صفحه 01

ظؼ چیؿ ظیگؽی اقت .اُویت ّ ػؿت ایي اػتؽاَبت ظؼ پبكهبؼی آى ثؽ تسون هطبلجبت ّ
زن ِلجی كْؼی آى اقت .نؽکت کٌٌعگبى ؾضن ُبی ػوین اؾ اقتثوبؼ ّ ثِؽٍ کهی
ّزهیبًَ ثطْل یک ًكل ؼا ثؽ پیکؽ ضْیم زول هیکٌٌعُ ،ؽ یک ثَ قِن ضْظ ثؽ تلی اؾ
تدؽثَ تلص ّ ضًْیي اؾ كالکت ّ تجبُی ًهكتَ اًع،
گلین ؾًعگی نبى هولْ اؾ کپَ ُبی كؽقْظگی ظؼ هوبثل خبًْؼاى قؽکْة اقالهی قؽهبیَ
اقت  ...اهب ایي اػتؽاَبت ًَ یک هْؾ ظیگؽ ثؽ هْؾُبی تؽکوْى ُویهگی ًَ ،ؼّ ثَ
گػنتَ ًَ ،ؼّ ثَ آیٌعٍ ،ثلکَ ثیم اؾ ُؽ چیؿ ؼّ ثَ تـییؽات كْؼی ظاؼظ.
اػتؽاَبت ثبؾًهكتگبى ظؼ ؾیؽ پْقت آؼاههی کَ ثب ّقْاـ ّ ثؽًبهَ ؼیؿی
هیکؽّقکْپی هؽاهجت هیگؽظظ ،ظًیبیی اؾ کبؼظاًی ؼا ثب ضْظ ظاؼظ .اهب اؾ ایي اػتؽاَبت
ُیدبى هیجبؼظ .ایي اػتؽاَبت ظاؼظ ثَ قِن ضْظ کالف "هجبؼؾات ّ قبؾهبًیبثی قؽاقؽی
ِجوَ کبؼگؽ" ؼا ثَ نیٍْ ضْظ ،ثَ نیٍْ "ثبؾًهكتگبى" اؾ قؽ "اػتؽاَبت قؽاقؽی" ّ ثب
کلیع "یک ظًعگی" ثبؾ هیکٌع.
اػتؽاَبت ثبؾًهكتگبى ؼا ثبیع ظؼ تعاّم هٌطوی اػتًبثبت ُپکْ ّ ُلت تپَ ظیع .پؽچن
ُوبى اقت ،ظؼ ظقت ثطم ُبی هطتلق ِجوَ کبؼگؽ هوبّهت ّ ایكتبظگی ّ اهیع ؼا ثبؾ
تْلیع هیکٌع .ایي خْنهی اقت کَ ثؽای ّ ظؼ ؼاٍ آهبظگی يلْف ضْظ ثؽای ؼُبیی ،ؾهیي
ؼا ؾیؽ پبی قیبقت ظؼ ایؽاى ّ زکْهت هٌسْـ آى گؽم ًگَ هیعاؼظ.
"ثبؾ ُن ایي ثبؾًهكتَ ُب  "...ظقت ثؽظاؼ ًیكتٌع!
اگؽ اکكیؽ قوبخت ظؼ کبؼ ثبنع ،کبؼایی ایي اکكیؽ ؾهبًی آنکبؼ هیهْظ کَ هؼلوبى،
پؽقتبؼاى ،پتؽّنیوی ُبً ،لت ،ضْظ ؼّ قبؾاى ُن پب ظؼ کلم ثبؾًهكتگبى کٌٌع>
تب زن ضْظ ًگیؽین اؾ پبی ًوی ًهیٌین!
اؾ هٌعؼخبت ًهؽیَ ػلیَ ثیکبؼی
(تَْیر> ػکف ُبی َویوَ هؽثِْ ثَ اختوبػبت ؼّؾُبی هجل اؾ قْم اقلٌع اقت)
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از ٍفت تپٌ تا بازىظصتگان:
حلاىّت اعتراض کارگری!
آیب ظؼ هْؼظ زوبًیت اػتؽاَبت کبؼگؽی
هیتْاى قؽ قْؾًی تؽظیع ثَ ضْظ ؼاٍ ظاظ؟
گلتَ هیهْظ ؼؾم ّ ؼّؾی کبؼگؽ اؾ
ِؽین کبؼ ّ ظقتوؿظ اّ تبهیي هیهْظ .گلتَ
هیهْظ کبؼگؽ ثبیع هعؼ کبؼكؽهب ؼا ثعاًع.
يع الجتَ کَ هؿضؽف هیگْیٌع .ؼؾم ّ
ؼّؾی ّ قؽ پٌبٍ کبؼگؽ ًَ ،ظؼ ظقت
کبؼكؽهب ،ثلکَ ظؼ ظقت ثوبل ّ ًبًْایی ّ کبقت ًظؽ ثلٌع هسلَ اقت کَ ًبى هبیستبج ؼّؾهؽٍ
ؼا ًكیَ پهت ًكیَ ،اؾ ایي هبٍ تب آى هبٍ هتوجل هیهْظ .آثؽّی کبؼگؽ ظؼ ظقت يبزت ضبًَ
ًظؽ ثلٌعی اقت کَ ثب ّخْظ اخبؼٍ ُبی ػوت اكتبظٍ خل ّ پالـ کبؼگؽ قؽ اؾ ضیبثبى ظؼ ًوی
آّؼظ.
هیگْیٌع ؼّؾی ظقت ضعاقت .يع الجتَ هؿضؽف هیجبكٌع .ؾًعگی گؽظى کللت ُب ؼا ثْظخَ
ػوْهی تبهیي هیکٌع ،قلؽٍ کبؼگؽ ؼا ُن یک ضْاُؽ یب ثؽاظؼ هِؽثبى ،پعؼ ّ هبظؼ ثبؾًهكتَ ّ
اؾ کبؼ اكتبظٍ .ثؼع اؾ آى ًْثت کبؼ کْظک ّ گعایی ،ظقت كؽّنی هسوؽ ،ظاؼ هبلی تْی ضبًَ
هیؽقع.
گلتَ هیهْظ چؽضبًعى کبؼضبًَ تعثیؽ هیطْاُع .هیگْیٌع اًگیؿٍ قْظ ظؼ ّخْظ کبؼكؽهب اقت کَ
کبؼضبًَ ّ تْلیع ؼا ؼّثؽاٍ هیکٌع ّ کبؼگؽ ُن ثَ نـل ّ ظؼآهع هیؽقع .هؿضؽف هیگْیٌعًَ .
ثطبِؽ هجسج ًجْؽ آهیؿ هبؼکف ظؼ هْؼظ اقتثوبؼ ّ ثِؽٍ کهی ًِلتَ ظؼ تبؼ ّ پْظ ؼاثطَ کبؼ
ّ قؽهبیَ ّ ،ظؼ نکل پٌِبى اؼؾل اَبكی! ثلکَ ثطبِؽ ظؾظی ّ قؽگؽظًَ ثگیؽی آنکبؼ ّ
ظؼ ؼّؾ ؼّني تْقّ کبؼكؽهب.
هیهْظ ؼكت ّ کتت تبؼیطی ؼا ّؼم ؾظ ّ ظیع چٌگیؿ ضبى ّ هـْلِب چَ ثؽ قؽ ًلْـ ایؽاى
آّؼظًع .الجتَ ٌُْؾ ًهبًَ ای اؾ هبًْى کبؼ ّ ضّ كوؽ ّ ظقتوؿظُبی قبالًَ هؽثِْ ثَ ایلـبؼُبی
ّزهی پیعا ًهعٍ اقت .اهب هطؼب هؽظم ؼا ایٌوعؼ ثَ هؽگ ًؿظیک ًکؽظًع ،آًوعؼ توعًهبى هع
هیعاظ کَ ػبؼنبى ثیبیع ظقتوؿظ اًكبى ؾزوتکم ؼا ثعؾظًعٌُْ .ؾ کتیجَ ای ظال ثؽ ّخْظ هدلف
نْؼای اقالهی ّ نْؼای ًگِجبى ّ هٍْ هُبییَ ظؼ ؼاثطَ ثب هـْلِبی ّزهی ظؼ ظقت ًیكت،
اهب هطؼب ؼّني اقت ثب هبًْى کبؼ هْهت هیلیًِْب ًلؽ ؼا ثَ ثؽظگی ثیوؿظ ًکهبًعًع ،يع ُب
ُؿاؼ ًلؽ ؼا ثَ کبؼتي ضْاثی ّ گْؼ ضْاثی ًكپبؼظًع!
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صفحه 02

"هـْلِبی" ثبؾاؼ کبؼ ایؽاى ًَ ؿؽیجَ اًع ًَ ،ػؽة ّ ًَ انـبلگؽ .ظؼ ؾیؽ یک آقوبى ،ثب یک
ؾثبى ،ثب یک تبؼیص ظّ ِجوَ ثب كبيلَ ػظین ّ آنتی ًبپػیؽ ظؼ ؼّل ؾًعگی ،هلبُین ضْنجطتی،
هؼبًی ضعا ّ ثِهت ،اضالم ّ نؽف" .هـْلِبی" ثبؾاؼ کبؼ ایؽاى الجتَ ثب هوَ ّ چْة ّ چوبم
ّازعُبی َع نْؼل چیؿی اؾ ّزْل تبؼیص کن ًعاؼًع؛ اهب "اهتیبؾ" آًِب ؼا ثبیع ظؼ
ثکبؼگیؽی اثؿاؼُبی "هبًْى" ّ "ظقت ًبهؽیی ثبؾاؼ" اؾ هلن ًیبًعاضت.
ایؽاى ظؼ اقبؼت ثٌعُبی قؽهبیَ ثوؽاتت ّزهیبًَ تؽ ّ کثیق تؽ اقت .ؼهبثت ثؽ قؽ ًبى،
تالل هؼبل هیلیًِْب ًلؽ ؼا ثَ قوِْ ظؼ ؼهبثتی
قؽاقیوَ ّ تسویؽ آهیؿ ثؽای یک نـل ،یک ظقتوؿظ؛ اعتراضات کارگری ٍفت تپٌ ه
ُؽ نـلی ّ ثب ُؽ ظقتوؿظی هیؽاًع .خـؽاكیبی ایؽاى
ظؼ ؾًدیؽُبی کبؼهؿظی ،ظؼ هؽم قؽقبم هبنیي ُب ّ شلصلٌ اعتراضات بازىظصتگان
اثؿاؼُب پیکؽ ّ خبى هیلیًِْب ًلؽ ؼا ظؼ ُن هیکْثع تب شرنيظاء عهّق ترِو تالطم ٍای
نبیع چٌع قبػتی خٌبؾٍ ًیوَ خبى آًِب ظؼ آًچَ "ضبًَ"
طبلاتی در اِران ،دهراىی با تجربٌ
ًبهیعٍ هیهْظ ،ثؽای ًْثت ظیگؽ آهبظٍ کبؼ گؽظظ.
ؼّؾهؽٍ
اػتؽاَبت کبؼگؽی ایي خٌِن ؼا اؾ ضبهْنی
ٍای گراىلدر شّاشی برای ٍر
ثَ خلْی يسٌَ هیؽاًع .اػتؽاَبت کبؼگؽی ظؼ ُوبى
اّلیي ثبؼهَ ُبی ضْظ اقبؼت کل خبهؼَ ؼا لطت ّ کصی بُدً اشت کٌ شُدای عدالت
ػؽیبى هیکٌع تب ُوگبى ثجیٌٌع "آؾاظی" ّ "اؼاظٍ" ثؽای آزادای ه رٍاِی را برای آن
ثطم کبؼگؽ ّ ؾزوتکم خبهؼَ چوعؼ پْچ ّ هكطؽٍ
اقت ،تب ُوگبى ثجیٌٌع آؾاظی ثؽای کبؼگؽ اؾ آؾاظی جانعٌ در شر نّپرهراىد.
اًتطبة هیبى ثع ّ ثعتؽ ،كؽاتؽ ًویؽّظ.
اػتؽاَبت کبؼگؽی ُلت تپَ ّ قلكلَ اػتؽاَبت ثبؾًهكتگبى قؽهٌهبء ػوین تؽیي تالِن
ُبی ِجوبتی ظؼ ایؽاى ،ظّؼاًی ثب تدؽثَ ُبی گؽاًوعؼ قیبقی ثؽای ُؽ کكی ثْظٍ اقت کَ
قْظای ػعالت آؾاظای ّ ؼُبیی ؼا ثؽای آى خبهؼَ ظؼ قؽ هیپؽّؼاًع.
"ثؽّیع ثؽاظؼاى ّ ضْاُؽاى کبؼگؽتبى ؼا ثَ ضْظ آّؼیع .ثگْییع کَ ظؼضْاقت ػعالت ّ ثَ
ُوبى اًعاؾٍ تي ظاظى ثَ ضیؽیَ چوعؼ ثیِْظٍ اقت .ثگْییع کَ زن هب ثَ ثؽضْؼظاؼی اؾ ًؼوبت
ؼیهَ ظؼ آكؽیعى آًِب ثب کبؼ ضْظ هب ظاؼظ .ثگْییع ثؽظگی ًهبًَ َؼق اقت ،آؾاظی ثَ هؼٌبی
هعؼت اقت کَ ظؼ اتسبظ هب ضْظ ؼا ًوبیبى هیكبؾظ.
ثؽّیع هؽظاى ّ ؾًبى کبؼگؽ ؼا كلؽا ثطْاًیلع ،کلبؼی کٌیلع کْظکلبى ًلْؾاظ ِجولَ هلب ثلب ؾثلبى زلن
ِلجی لت ثَ قلطي ثلبؾ کٌٌلع .ثیبییلع ظؼ يللْف اػلتؽاٌُ ،ویلهَ ّ ُولَ خلب گلؽظ ُلن ثیلبیین تلب
قللٌگلؽل ضیبثبًِللب ًللیؿ ،ظؼ هوبثللل خبًیللبى زللبکن ،اؾ قللکْت يللجْؼاًَ ضللْظ ثللَ پللؽّاؾ ظؼ
آیٌعً( ".ول ثَ هؼٌی اؾ قطٌؽاًی یک ؼُجؽ کبؼگؽی چبؼتیكت)
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صفحه 03

شال تازً در كرق اعتراضات بازىظصتگان
كؽیبظ نؼبؼُب ،يعای هبثلوَ ُب،
ٌِیي قطٌؽاًی ُب ...آؿبؾ قبل
توْین اػتؽاَی – کبؼگؽی ظؼ
ایؽاى!
"  ...اؾ ایي زؽكِب ًیكت کَ
ثطْاُیع ثب ؾثبى ثبؾی هب ؼا ؼظ
کٌیع .كؽظال ظّثبؼٍ هیبیین ،كؽظای
ظیگؽل ظّثبؼٍ هیبیین ...زتی اگؽ
هٌؽا ایٌدب تیؽ ثبؼاى کٌٌع .ایي ؼا کَ
يعام هؽاؼ ثْظ هي ؼا ثکهع ،ثگػاؼ
ثعقت نوب کهتَ نْین( "...اؾ
قطٌبى یکی اؾ نؽکت کٌٌعگبى
اختوبع هوبثل اظاؼٍ ثیوَ ُبی
اختوبػی ظؼ ايلِبى)
پبًؿظُن كؽّؼظیي ،ؼّؾ آؿبؾ توْین اػتؽاَی – کبؼگؽی ظؼ ایؽاى گؽظیع .نیپْؼ ایي قبل
ظؼ ظقت ثبؾًهكتگبى ثْظ ّ اػتؽاٌ هتسعاًَ ،ؾى ّ هؽظ ّ كبؼؽ اؾ توكیوبت يٌلیّ ،
ظؼ نکل اختوبػبت قؽاقؽی پیبم آًؽا نکل هیعاظ .ثبؾًهكتگبى "ًبى ّ هؼیهت" ؼا اؾ
ًبؼَبیتی ّ ضهن كؽظی ثَ ضیبثبًِب آّؼظًع ،اػتؽاٌ ؼا ثَ كُبی ػوْهی خبهؼَ ظهیعًع،
اتسبظ ؼا ظقتوبیَ هْت هلت ّ پیگیؽی ضْاقتِبی ههتؽک قبضتٌع .اختوبػبت كؽّؼظیي هبٍ،
ظؼ یک كبيلَ قَ ُلتَ ای اؾ قبثوَ قؽی هجل ،یک قؽ ّ گؽظى اؾ اختوبػبت قبل پیم
ضْظ ثبالتؽ ثْظ ...گْاٍ آنکبؼ ثؽ انتِبی ثیهتؽ ،چِؽٍ ُبی هًون تؽ ،ؼّزیَ تؼؽَی تؽ
گْیبی قبل  ،2822قبل اػتؽاَی تؽ ،قبل هؼیهت ،قبل قؽاقؽی تؽ ّ قبلی ظؼ هؽم
ثبؾًهكتَ ُب پیم ؼّ ضْاُع ثْظ...
" ...هب زووْى ؼا هیطْاُین ّ هیگیؽین ...ایي چَ ثبؾی اقت نوب قؽ هب ظؼ آّؼظٍ ایع؟ ...
آهبی ظّلت ،آهبی ؼئیف خوِْؼ  ...ظقتت ؼا اؾ خیت هب ثکم ثیؽّى( ".اؾ قطٌؽاًی هجل)
(اضجبؼ ثَ ًول اؾ ایٌكتبگؽام اتسبظیَ آؾاظ"
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صفحه 04

اِران در نظت اعتراضی کٌ شر شازگاری ىدارد
طبقو کارگر با اعتراض بازنشستگان چو خواىد کرد؟
اػتؽاَبت ثبؾًهكتَ ُب ظاؼظ یک ظّؼٍ ظؼ تبؼیص
هجبؼؾٍ ِجوَ کبؼگؽ ظؼ ایؽاى ؼا ؼهن هیؿًع.
گؽگِبی ثبؼاى ظیعٍ ِجوَ ًجٍ قیبقی ایؽاى ؼا
ظؼ ظقت ضْظ گؽكتَ اًعُ .وَ خب ظیعٍ هیهًْع،
نٌیعٍ هیهًْع ،زن ضْظ ؼا هیطْاٌُع ّ قؽ
قبؾگبؼی ًعاؼًع .ایي اػتؽاَی اقت کَ ثبگػنت
ُؽ ؼّؾ ظؼ ضْاقتِبی ضْظ ؼّني تؽ هیهًْع،
ًیؽّ خوغ هیکٌع ّ ،ثب قوبخت ثیهتؽ خْاة
هیطْاُع.
اػتؽاٌ ثبؾًهكتَ ُب ثی پؽّا اقت .کكی ّ
هوبهی ًیكت ،ظقتگبُی اؾ زکْهت ًیكت کَ اؾ
ظقت زن ضْاُی اػتؽاَبت خبى قبلن ثعؼ ثؽظٍ
ثبنع ،زٌبی قؽ ظّاًعى ّ ّهت ضؽیعى پیم
ثبؾًهكتگبى ؼًگی ًعاؼظ .ایي اػتؽاَبت ؼاٍ
ضْظ ؼا هیؽّظ ّ ضعا ؼا ثٌعٍ ًیكت.
ایؽاى ظؼ ههت ثبؾًهكتگبى اقت .ظُِب هیلیْى هؽظم ؾزوتکم هِوتؽیي گؽٍ گبٍ ؾًعگی ضْظ،
هؼیهت ؼا هیتْاًٌع ظؼ هبهت ثبؾًهكتگبى ثهٌبقٌع ،ثَ آى اهیع ثجٌعًع ،اؾ آى ثیبهْؾًع ّ ثؽای
پیؽّؾی آى نؽیک نًْع...
گؽیجبى ِجوَ کبؼگؽ ایؽاى ظؼ ظقت ثبؾًهكتَ ُبی ِجوَ اقت> ِجوَ کبؼگؽ ،هؽاکؿ يٌؼتی ثب
زن ِلجی ّ ثب اػتؽاٌ ثبؾًهكتَ ُبی ضْظ چکبؼ هیطْاُع ثکٌع؟ ایي ثبؾًهكتگی ضْظ
کبؼگؽاى اؾ نبؿل ّ ثیکبؼ ،ؾى ّ هؽظ؛ ایي هؼیهت اهؽّؾ ّ كؽظای تک تک اػُبی ضبًْاظٍ
ثؿؼگ کبؼگؽی اقت کَ ثی اهبى خبؼ ؾظٍ هیهْظ.
یکجلللبؼ ظیگلللؽ ظؼ اػتؽاَلللبت قؽاقلللؽی ؼّؾ < 2كلللؽّؼظیي ،ظؼ نلللِؽُبی تِلللؽاى ،اُلللْاؾ،
اًعیوهک ،کؽج ،اؼظثیل ،کؽهبى ،هؿّیي ،قبؼی ّ  ...آًِب ،ثبؾًهكتَ ُلب ُولَ خلب ُلكتٌع؛ زلن
ضْاُی پؽ آّاؾٍ آًِب ُوَ خب ظؼ ظقتؽـ اقت ،یلک چِبؼپبیلَ ّ پیلبم پلهتیجبًی هدولغ ػوْهلی
کبؼضبًَ ُب ّ هؽاکؿ تْلیعی ّؼم ؼا ثؽای پیؽ ّ خْاى ضبًْاظٍ ثؿؼگ کبؼگؽی ثؽ هیگؽظاًع.
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صفحه 05

پاشخ بّظرناىٌ دهلت بٌ بازىظصتگان
هًْثَ ؼّؾ چِبؼنٌجَ
چِبؼظُن كؽّؼظیي هبٍ ُیئت
ظّلت ظؼ پبقص ثَ اػتؽاَبت
گكتؽظٍ ّ ثیْهلَ ثبؾًهكتگبى
ؼا كوّ هیتْاى یک ظُي کدی
ّ اظاهَ ثبؾی خٌبیتکبؼاًَ ثب
هؼیهت ثبؾًهكتگبى ِجوَ
کبؼگؽ ًبم ًِبظ.
ظّلت کعام ُیْال اقت کَ
ظؼیبكتی هبُبًَ یک کبؼگؽ ثب
كؽٌ قی قبل قبثوَ کبؼ ّ
قی قبل هكتوؽ اؾ پؽظاضت
ثیوَ ؼا ثب هٌت ّػعٍ اكؿایم
= 7ظؼيعی ثَ هؼؽ قطر
ظقتوؿظ پبیَ هیؽاًع؟
ظقتوؿظ پبیَ کعام ثطتک اقت کَ ٌُْؾ پف اؾ قی قبل اقتثوبؼ ّزهیبًَ ظؼ ثیـْلَ ُبی
کبؼ ثیگبؼی قؽًْنت اًكبى کبؼکي ؼا تٌِب ًویگػاؼظ؟
ؼهن ظّ هیلیْى ّ ُ :92ؿاؼ تْهبىّ ،ػعٍ قؽ ضؽهي هؼیهت ثِتؽ ثؽای قبل 2822
ًیكت ،ثلکَ تعاّم زْيلَ قؽ ؼكتَ ثْؼژّاؾی ایؽاى اؾ کبؼگؽی اقت کَ اؾ قی قبل
تِیعقتی ّ تجبُی خب قبلن ثؽظٍ اقت .ثؽای ِجوَ زبکن ظؼ ایؽاى تبؼیص هًؽف کبؼگؽاى
ثبؾًهكتَ ثَ پبیبى ؼقیعٍ اقت .اهؽّؾ قَ هیلیْى اؾ ایي کبؼگؽاى ّ ضبًْاظٍ آًِب ثدبی
ایٌکَ ثب كوؽ ّ ضلت ّ ًعاؼی ثكْؾًع ّ ثكبؾًع ،ثب ُوعهی ظؼظ ّ زكؽت آقبیم قؽ ثؽ
گْؼ ثگػاؼًع ،اظػبی زن قی قبلَ ؼا ثَ ضیبثبًِب کهیعٍ اًع .ظّلت ثب هًْثَ نن الووؽ
ضْظ ،ثب ثبؾًهكتگی هؼبظل "ظقتوؿظ پبیَ" ،ثب زػف هطبؼج ظاؼّ ّ ضْؼاک ّ هكکي؛ اؾ
نْؼل هؼیهت قَ هیلیْى ثبؾ هبًعگبى خٌِن هؽاؼظاظُبی قلیع ّ ظقتوؿظُبی ؾیؽ ضّ كوؽ
اًتوبم هیگیؽظ.
هًْثَ ظّلت ًَ التیبم ّ ثِجْظی ظؼ َّؼیت كالکتجبؼ ثبؾًهكتگبى ثجبؼ هیبّؼظ ّ ًَ اقبقب
چٌیي ُعكی ؼا تؼویت هیکٌع .ثبؾی ثب اؼهبمّ ،ػعٍ تْضبلی ّ لٌتؽاًی َع کبؼگؽی اؾ قؽ ّ
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صفحه 06

ؼّی ظّلت ّ هًْثَ ال هیجبؼظ .هجل اؾ ُؽ چیؿ ایي هًْثَ پبقص اػتؽاَبت ّ هطبلجبت
هؽیت ظّیكت اػتؽاٌ ظؼ ظُِب نِؽ ایؽاى ًیكت .ثبؾًهكتگبى كهؽظٍ ضهن ّ ًلؽت یک
ًكل اؾ ِجوَ کبؼگؽ ایؽاى ؼا ظؼ پیهبپیم خعالِبی قیبقی خبهؼَ هؽاؼ ظاظًع .ثبؾًهكتگبى
ؾثبى گْیبی ُؿاؼاى اػتًبة ّ هجبؼؾٍ ًیوَ ًبتوبم کبؼگؽی ،ؾضن ضْؼظگبى قؽکْة ّ
تِْئَ ُبی ػوبل ضبًَ کبؼگؽ ّ نْؼاُبی اقالهی ُكتٌع ،کَ قؽ تكلین ًعاؼًع ،ظؼ هوبثل
ّزْل اقالهی قؽهبیَ ظؼ ایؽاى ثؽ زن ّ هطبلجبت ثؽ زن ضْظ پبكهبؼی هیکٌٌع.
ظیؽ یب ؾّظ اػتؽاٌ ثبؾًهكتگبى هیجبیكت پْقت
ثیبًعاؾظ ّ ثب هْای تبؾٍ تؽ ظّلت ؼا ثَ ػوت ًهیٌی
اىد ،راً ٍهٌ نا اشت .تعّّو دشتهزد
ّاظاؼ کٌع.
ظیؽ یب ؾّظ ِجوَ کبؼگؽ هیجبیكت ثَ زوبیت كؼبل اؾ هدرِافتی ٍا با دخالت نصتلّم
ًجؽظ هؼیهت ثبؾًهكتگی ّ ثبؾًهكتگبى ضْظ ثپؽظاؾظ،
تظکلَای آزاد کارگری پّض طرط ه
ظیؽ یب ؾّظ آى خبهؼَ هیجبیكت ظُبى "ظقتوؿظ زعاهل كدم اهل اشتٍ .هٌ زِباِی طُرش
ؾیؽ ضّ كوؽ" ثْؼژّاؾی زبکن ؼا گل ثگیؽظ ّ کوؽ اؾ
نعّظت بازىظصتگان در آىصت کٌ خُد
ؾیؽ ثبؼ ضلت ّ تجبُی ؼاقت کٌع؛
اعتراضات ،تجصم تظکل ه ظرف ابراز
ظیؽ یب ؾّظ ِجوَ کبؼگؽ اؾ يـیؽ ّ کجیؽ ،ؾى ّ هؽظ،
نبؿل ّ ثیکبؼ ،ظؼ هسالت ّ کبؼضبًَ ُب ثبیع ثب ؾثبى ه اعهال ارادً کارگران ه بعالهً
ثبؾًهكتگبى ضْظ ثَ زؽف ظؼ ثیبیٌع> هب زووْى ؼا ٍهصران آىَا ىّز ٍصت
هیطْاُین ّ هیگیؽین .ایي چَ ثبؾی اقت قؽ هب ظؼآّؼظٍ
ایع؟  ...كؽظا ظّثبؼٍ هیبین ،كؽظای ظیگؽ ُن هیبین ،زتی اگؽ هٌؽا ایٌدب تیؽ ثبؼاى کٌٌع!
راٍی کٌ بازىظصتگان در پّض گرفتٌ

 ّ ...ظیؽ یب ؾّظ آى خبهؼَ هیجبیكت ثَ ظؽكیت ُبی اػتؽاَی ضْظ ،ثَ پتبًكیل هطبلجبت
ؼاظیکبل کبؼگؽی ضْظ ،ثَ نجکَ ّ اقتطْاى ثٌعی پطتَ ّ قؽاقؽی ؼُجؽاى ػولی
کبؼگؽی ّ ،ثَ اتْؼیتَ ّ اػتجبؼ اكن کبؼگؽی ظؼ آى خبهؼَ ثبّؼ کٌع .اهؽّؾ نْؼل
هؼیهت ثبؾًهكتگبى ثَ ایي قؽهبیَ ػظین قیبقی هجبؼؾاتی هتکی اقت.
ؼاُی کَ ثبؾًهكتگبى ظؼ پیم گؽكتَ اًع ،ؼاٍ ُوَ هب اقت .تؼییي ظقتوؿظ ّظؼیبكتی ُب ثب
ظضبلت هكتوین تهکلِبی آؾاظ کبؼگؽی پیم نؽِ ّ هعم اّل اقتُ .وَ ؾیجبیی نْؼل
هؼیهت ثبؾًهكتگبى ظؼ آًكت کَ ضْظ اػتؽاَبت ،تدكن تهکل ّ ظؽف اثؽاؾ ّ اػوبل
اؼاظٍ کبؼگؽاى ّ ثؼالٍّ ُوكؽاى آًِب ًیؿ ُكت .ایي تهکلّ ،زعتی اقت کَ اؾ
اػتؽاَبت ًیؽّ هیگیؽظ ،اػتجبؼ آى ثَ اػتؽاَبت هتکی اقت ،هؽخغ تًویوبت ُوبى خب
اقت ّ ثب ُؽ اػتؽاٌ ثَ اًكدبم ضْظ هیبكؿایع.
ؼاٍ ثبؾًهكتگبى ،ؼاُی اقت کَ ثبیع تب آضؽ ؼكت ّ اؾ پبی ًبیكتبظ.
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صفحه 07

بازىظصتگان در اعتراض بٌ نغُبٌ دهلت:
طها خجالت ىهّکظّد ،طرم ىهّکيّد!  ...لعيت بر طها!
هًْثَ چِبؼظُن كؽّظیي هبٍ ُیئت ظّلت ظؼ هْؼظ ظؼیبكتی هبُبًَ ثبؾًهكتگبى تبهیي
اختوبػی ثب ّاکٌم تٌع ثبؾًهكتگبى ؼّثؽّ گؽظیع .یک اختوبع اػتؽاَی قؽاقؽی ظؼ
ؼّؾ یکهٌجَ  77كؽّؼظیي اػالم نعٍ اقت.
ظؼ اظاهَ اظِبؼ ًظؽ تؼعاظی اؾ ثبؾًهكتگبى ؼا اؾ قتْى ًظؽات هؽاخؼیي قبیت "اهتًبظ
آًالیي" ظؼ تبؼیص پبًؿظُن كؽّؼظیي هالزظَ هیکٌیع.
ػلیَ ثیکبؼی
*****
» نوب ضدبلت ًوی کهیع نؽم ًوی کٌیع اضَ چِبؼتْهي کدبی ایي گؽاًی ّ كهبؼ اهتًبظی
ؼّ هیگیؽٍ اضَ ًٌگ ثؽنوب لؼٌت ثؽ نوب ثی ظیٌبی ًبهؽظ
» کكی کَ ظّهیلیْى ُهتًع زوْم هیگؽكتَ ثب۹۳ظؼيع قبلیبًَ ّاكؿایم
زن اّالظ ّؿیؽٍ هیهَ ۴هیلیْى پف ُوكبًكبؾی چی هیهَ ثبؾ خلكَ پهت ظؼُبی ثكتَ
ثؽگؿاؼ کؽظى ِّجن هؼوْل ُویهَ ؼئیف کبًْى ثبؾًهكتگبى ثطبِؽ هٌبكغ ضْظل ِؽف
قبؾهبى ؼاگؽكت ّیک کالٍ گهبظ قؽثبؾًهكتَ هظلْم گػانتي ّلی ایٌجبؼ انتجبٍ تًْؼ
کؽظیع هبثبؾًهكتگبى خلْی هدلف تسًي ضْاُین کؽظ تبثَ زن ضْظ ثؽقین
» آضَ اظم اؾ کبؼ اكتبظٍ کلی کَ توبم ثعًم ظاؿْى ُكت چؽا ثبیع ًًجت ثَ قبثوَ زوْم
ثگیؽٍ .اؾ کبؼ اكتبظٍ کلی هگَ ًجبیع هثل ۹۳قبل هسبقجَ ثهَ.
» اؾ ُویي االى هؼلْهَ ظلن ....کكی کَ یک ُوكؽ ّ ظّ كؽؾًع ظاؼٍ  8722ة کدب هیؽقَ
ضدبلت ثکهیع .ی ّاکكي ضؽاة ثؿًیع ُیي  7922ثبؾ ًهكتَ تبهیي اختوبػی ؼّ ثکهیع ک
ًطْایع پهت ظؼای ثكتَ تًوین ثگیؽیع
» نوب ثبػج گؽقٌگی،كوؽ ّ كسهب ُكتیع...ضعا اؾتْى هیگػؼٍ کَ ثؽای گؽكتي زووْى ثبیع
ثِتْى التوبـ کٌین.لؼٌت ثؽ نوب کَ اًوالة ّ اقالم ؼّ ثَ ككبظ کهیعیع
» زوْم ُب ؾا ثب ضّ كوؽ ّ تْؼم ُبی ًدْهی ُوكبى قبؾی کٌیع ایي نؽِ اًًبف اقت
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» ضعاّکیلی  ۸۲قبل قبثوَ ؼّ ثبیع ثب  ۸۲قبل قبثوَ یکكبى هسبقجَ نْظ ایي اًًبف
ًیكت ضْظتْى ثجیٌیع ثب ایي زوْم ّثب ظانتي ًٍْ ُب ّظاهبظ ُب ّػؽّـ ُب ثبیع كوّ ضدبلت
ثکهین یب ظقتوًْْ خلْ ایٌِب ظؼاؾ کٌین یَ كکؽی ثَ زبل ایي ثبؾًهكتگبى کن ظؼاهع ثکٌیع تب
ایي ثبهیوبًعٍ ػوؽ ؼا ثب ؼًح ّ نؽهٌعُگی ًگػؼاًٌع
» کبؼ هكْلیي نعٍ ُوم زؽف هلت ؾظى كوّ كکؽ ضْنْى ّ اِؽاكیبًهْى ُكت ُویي
لؼٌت ثَ خع آثبظنْى
» هگَ ًطؽ هؽظم ثؽاتْى هِن کَ ًظؽقٌدی هی کٌیع ًٌگ ثؽ نوب هًْعم كبؾ ُویي ُبیی
کَ اؾ ؼییف تبهیي اختوبػی تهکؽ هی کٌي چیَ .....ایي پْلی کَ ثَ ثبؾًهكتگبى ثیچبؼٍ
هیعیع پْل تْ خیجی یکؽّؾ ثچَ ُبتْى ً.....لؽیي اثعی ثؽ نوب ثبظ .....کكی کَ پیؽ نعٍ زن
ؾًعکی ًعاؼٍ ضؽج ؾًعکی ّ ظّا ّ ظکتؽ ّ ُؿاؼ تبههکل ظیگَ اًهبا.....ضعاًّع اؾ ؼّی
ؾهیي ّؼتْى ظاؼٍ ػبهلیي ككبظ کَ ثَ اقن هكیْل ّ ؼییف ّ ... ..كوّ ؿبؼت هی کٌیع.
» هي اؾکكی ضْاُم ًویکٌن.التوبـ ُن ًویکٌن.كوّ ّاگػاؼ هیکٌن ثَ اّى ثبالی قؽ یؼٌی
ضعا.اضَ زوْم پعؼم توكین هیهَ ثیي هي ّ ضْاُؽم.یؼٌی ُؽکعّم یک هیلیْى
ّيعُؿاؼتْهبى ثَ ًظؽ نوب پْل آة ّ ثؽم ّ گبؾ ّ تللي ّاثًْوبى ّ اؼؾل اكؿّظٍ ای
کَ ثَ ؾّؼ ثَ هؽظم تسویل هیکٌیع ُن هیهَ.ضعاًّع اًهبهلل ُیلتْى ؼّ اؾ ؾهیي
ثؽظاؼٍ.اًهبلَ ؼیهَ کي ثهیع
» پْل ظاؼّ ثیوبؼاى ُن ًیكت ضعا لؼٌتتبى کٌع
» آضَ ثب ۴تْهي هیهَ تْ ایي اَّبع ؾًعگی توبم اهالم َؽّؼی تْ قبل خعیع چٌعیي ثؽاثؽ
هیهَ قؽ ضْظتْى کالٍ ثؿاؼیي
» آضَ چٌع ًلؽثبؾًهكتَ ؼا هی نٌبقیي کَ ظّتب كؽؾى تْ ضًَْ ظاؼًع کَ ثب ظّػعظ كؽؾى
زوْهب ؼا هسبقجَ هیکٌي
» قؽهْى چَ کالُی گؿانتي ضبک ثؽ قؽ ُوَ هكئْلیي زبال ثؽیي ؼای ثعیي ثَ هدلف ثَ
ؼیبقت خوِْؼی ضبًَ اؾ پبیَ ضؽاة اقت
» هبهكتوؽی ثگیؽاى ُؽگؿایي ثػل ّثطهم ؼّكؽاهْل ًطْاُین کؽظ.ؾّؼؼّکبؼگؽثؿًَ
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ّپْل ل ثؽٍ تْخیت نوب ّضؽج ؾًعگی ؼكبٍ اًعؼؼكبُتْى کٌیع.ؾهبًی ًوی کهعکَ
ثبیعچوعاى قلؽؼّثجٌعیعّظّهتؽچلْاؼقلیعّضبًَ آضؽت ّاًّدب چوعاى ؼّثبؾهیکٌیع
ّهیجیٌیعضبلی ضبلیَ ّای ظاظثیعاظ.پف کْ؟؟؟چی؟؟؟ثیت الوبل.؟؟خبهًْعٍ ّؼاث
ثطْؼًعّنوبخؿاء پف ثعی.زْاقتْى ثبنَ.توبم.
» ظّقتبى هب ؼّ ثَ تت گؽكتي تب ثَ هؽگ ؼاَی نین كوّ ثبیع ؼیطتي تْ ضیبثْى چبؼٍ
کبؼٍ ایي اؾ ضعا ثیطجؽ ُب زن هب ؼّ هیطْؼًع
» کن زؽف ثؿًیع  .کن ثگْئیع  .کوی ػول کٌیع  .ثب ایي ّػعٍ ُبی قؽضؽهي ًَ ؾًعگی
هیهَ کؽظ ّ ًَ هؽظم ؼا هیهَ ضؽ کؽظ !!!؟؟ کعّم زن هكکي ؟ ثگْئیع
> زن قْؼاش هْل  .کعّم زعاهل زوْم ؟ تْلع تٌِب ًٍْ ام ُكت ًعاؼم کبظّ ثطؽم !!؟؟ ثبیع
هؽٌ ّ هْلَ ّ ًؿّل کٌن  .آُبی قْاؼٍ ُبی ثیطجؽ اؾ پیبظٍ ّ آُبی قیؽاى اؾ گؽقٌَ
ثیطجؽ  .زیب کٌیع  .ثب ایي زؽكب قؽ هلت نیؽٍ هبلیعى تب ثَ کی ؟؟ یَ ضؽظٍ ُن ػول الؾهَ .
» ًْنتیي "هؽظی کَ ؾى ّ ظّ ثچَ ظاؼٍ"! خبلجَ ؾًی کَ قؽپؽقت ضبًْاظٍ ُكت پف چی
تجؼیٍ تْی ؼگ ّ ضْى نوبقت
» ثبقالم ضعهت اهبی قبالؼی اهبی قبالؼی ایٌکَ كؽهْظًع زعاهل ثگیؽ تبهیي اختوبػی
ثبظّكؽؾًع ُ ۴۸۳۳۳۳۳ؿاؼتْهبى هیگیؽظ ثبؾًهكتَ ای کَ ۹۳تب ۹۲قبل قبثوَ ظاؼظ
ّقٌم ثبالی  ۲۲تبّ ۰۳زتی ثیهتؽ قي ظاؼًع چطْؼ هوکي اقت کَ ظّتب ثچَ ی
ؾیؽ۸۲قبل ظانتَ ثبنٌع هگؽ كؽؾًع ظضتؽ ثبنع ایي یک ثِبًَ ثؽای کن کؽظى زوْم
ثبؾًهكتگبى تبهیي اختوبػی اقت لطلب اگؽ هیطْاُیع زوْم اَبكَ کٌیع ؼّی گؿیٌَ ُبیی
اَبكَ ًوبییع کَ ظائوی ثبنٌع ًَ هوطؼی ّضْظتبى ضْة هیعاًیع کَ نوبُؽچَ زوْهِبؼا
اَبكَ کٌیع خْاة تْؼم قبل ۳۳ؼاًویعُع تبثؽقع ثَ تْؼم ثؼع اًتطبثبت  ۸۴۳۳پف لطلب
ّاًًبكب ثَ كکؽ ثبؾًهكتگبى تبهیي اختوبػی ثبنیع چْى توبم ظؼاهعنبى ُویي زوْم ّکلی
ُؿیٌَ ی ثچَ ُبی ظم ثطت کَ ثعّى کبؼ ّقي ثبال توبم هكئْلیت ّزؽو ّیؽهبى ثَ گؽظى
پعؼ ّهبظؼُب اقت هطًْيب پعؼ کَ ثبیعخْاة گْی ُؿیٌَ ُبی ؾًعگی ثبایي زوْم ثبنع
لطلب لطلب لطلب اًًبكب ّخعاًي نؽكب ثلکؽ هبثبؾًهكتگبى تبهیي اختوبػی ثبنیع ضعایبؼ ًّگَ
ظاؼتبى ثبنع
» هي ُن ظّقت ظاؼم لجبـ ههٌگی ثپْنن .هبنیي ظانتَ ثبنن .هكبكؽت ثؽّم ّّ ، ....لی ثب
زوْم ظّ هیلیْى ّ ظّیكت ُؿاؼ تْهبى چَ هیتْاى کؽظ! ًِبیتب ضْؼظى ّ آنبهیعى
هیتْاى ّلی آًچٌبى ُن ًویهَ...
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» کدبی ظًیب زوْم یک اؾ کبؼ اكتبظٍ ثب =9ظؼيع اؾ کبؼ اكتبظگی خؿئی هیهَ ُ892ؿاؼ
تْهبى هي هًْعم ایي اؾ کبؼ اكتبظگی یؼٌی چی یؼٌی ی نلْاؼ ّ ی پیؽاُي هؼوْلی ظؼ هبٍ
تبؾٍ تْؼم ًجبنَ هب ُیچی ثَ خؿ زن ًكجی ضْظهْى ًویضْام ظهیوَ ای چٌع ظؼيع .نوب
خیت هبؼّ ًؿى ....
» تْؼّضعا كکؽی ثَ زبل هكتوؽی ثگیؽاى ثبظٍ قبل قبثوَ ثکٌیع ضیلی زوْم ًبچیؿی
ظاؼى.تْایي َّغ ضؽاة ّگؽًّی هولکت.هبظؼهي هبُی ۸۸۳۳هیگیؽٍ
» ثجیٌیع چوعؼ گٍْ کبؼی تْ هولکت کؽظیي کَ ی زوْم ًویتًْیع پؽظاضت ثکٌیع ثؼع چٌع
قبل .ثؼع هیطْایي هولکت اظاؼٍ ثکٌیع
» اًهبالَ ُوَهؽظم ثولیؽى کلهْؼ هلبل اًّلب ثلهَ نلبیع چلهن زلؽیى نلْى قلیؽ ثلهَ  .ثلی
يلت ُب
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بازىظصتگان جلُ افتادً راً را ىظان نّدٍيد
گفتٌ نّظُد بازىظصتگی آغاز دهبارً زىدگی اشت.

ثؽای یک کبؼگؽ ثبؾئهكتَ ایؽاًی
ظؼ ؼّی ُوبى پبنٌَ هعیوی
هیچؽضع ،ثب ظؼیبكتی ُبی ؾیؽ ضّ
كوؽ ،اؼث گػنتَ ،هجبؼؾٍ ثؽای ظكبع
اؾ زوْم ثعیِی کوبکبى اّ ؼا تؼویت
هیکٌع .اگؽ چیؿ تبؾٍ ای ُكت
ثوؽاتت
هْاًیي
ّ
اظاؼات
َعکبؼگؽی ،ظؾظ ّ هبكیبیی اقت.
اهب ظؼ ؼّؾ  77كؽّؼظیي ُوَ ایي
ظاقتبى ؼا ػدبلتب ثَ کٌبؼ ثگػاؼیع.
ؾّج قبلوٌعی کَ ظّ هعم خلْتؽ ثَ
کٌعی ّ ثؿزوت ثدلْ هیطؿًع
هیتْاًٌع كوّ یکی ظّ قبػت ؾّظتؽ
ػُْی اؾ خوؼیت پؽ ضؽّنی ثبنٌع کَ ظؼ یک ًوًَْ اؾ هجبؼؾات قؽاقؽی ضْظ نِؽ
پف اؾ نِؽ ؼا ؼّی قؽ گػانتٌع ،تؽاكیک ؼا هطتل ًوْظًع ،یوَ ظّلت ؼا گؽكتٌع ،ظّ
قبػت توبم گْل هوبهبت ؼا کهیعًع ّ تِعیع کؽظًع .ثبؾًهكتگبى ،ظهیوب ّ ثَ هؼٌبی ّاهؼی
کلوَ ثبؾًهكتگی ؼا ثب نؽّع نبیكتَ ؾًعگی هیطلجٌع.
ؼّؾ  77كؽّؼظیي هبٍ ،نبُع گْیبی ظیگؽی ثؽ ًكلی اؾ ثبؾًهكتگبى ِجوَ کبؼگؽ اقت کَ
ظؼ زن ِلجی تؽهؿ ؼا کٌبؼ گػانتَ ،ظؼ هكیؽ اتسبظ چٌع پلَ ظؼ هیبى قؽ اؾ هجبؼؾات
قؽاقؽی ظؼ آّؼظٍ ،ظقت ثؽظاؼ ًیكتٌع> تب زن ضْظ ًگیؽین اؾ پبی ًوی ًهیٌین!
ظًیبی قیبقی ایؽاى خبیی کَ ِجوَ کبؼگؽ هدبلی ثؽای ؼخؼت ثَ ظؽكیت ُبی هجبؼؾاتی
ضْظ پیعاکٌع ،پؽ اؾ نگلتی اقت .نْؼل ُبی ظیوبٍ ّ آثبى ًوًَْ ایي ّاهؼیت ُكتٌع .ظؼ
هْؼظ ثبؾًهكتگبى ،تبؾٍ آؿبؾ هبخؽا اقت .ئْثت آًكت کَ ثطم ُبی ظیگؽ ِجوَ
ثبؾًهكتگبى ضْظ ؼا ظؼ زلوَ زوبیت ضْظ ثگیؽًع.
ثبؾًهكتگبى خلْ اكتبظٍ ؼاٍ ؼا ًهبى هیعٌُع.
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