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  مانیفستمانیفست
  جنبش علیه بیکاریجنبش علیه بیکاری  

    

  
  

  
بیکاری یک ٌیوُ  ستو ا س وا سیوه ٌویوُ  س   

 خُن  ا، س  خُن  تک تک  ا کارگرسن توذوهیوً

 یکىد؛ پیکور ظومویوی  سیوه ٌویوُ ی  روودي َ 

ظاٌرس غویور بوابوب غوزوتوً س  تور یود َ  َ  و   

وٍفتً  ر بزب کارگرسن وویورَ  ویو.ویور ا سبو وا  

ظمیی سیه ٌیُ  آوجاتو  کوً بور  َو خوُ  

تریه بخش جا  ً توا   َ پوزویودی رس  وکوب 

؛ س  ظوشوش توا وودگو ،  وو کو  َ ست  س ي 

تتاٌ  رس گستر ي سوود؛ سسسوام  سویوُ ویو  َ 

ظشق بً ٌمىُع،  ورسکو ، وودسکواری َ پوا  

تریه  ىش ٌای سوساو  رس با تفربوً َ ربوابو  

 بقاء جای.زیه تاختً سودا 

 4صفحه    مرامنامه صوراهای بیکاران
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 2صفحه  مانیفست جنبش علیه بیکاری                            

 

جامؼً ایشان دس اػماق مصائة واؽی اص تیکاسی تا فمش َ تثاٌی َ فالکت دعت تگشیثان اعت. مٍش "تیکاسی" تش دویاای عایااعات َ 

مىاعثات طثماتی، تش کؾؼ َ کُؽؼ سَصمشي، تش تاَسٌا َ امیذ َ واامیذی، تش صتان َ ادتیاات، تاش اسصؽاٍاای فاشدی َ اجا امااػای 

تیاکااسی واماؾاً   کً تشای حاکم  غیش لاتل اوکاس اعت. ایه جامؼً دس لشق صف طُالوی اص صاحة مىصثان، اص َصسا َ َکال اعت 

میشیضوذ، لاوُن میاَسوذ َ میثشوذ، فخش میفشَؽىذ َ تا خُوغشدی دس مماتل ػُالة خاومان تشاوذاص آن ؽاوً تااال مایااواذاصواذ. عایاماای 

اص پالتفشم دَل ٍا َ اسگاوٍای حکُم ی تا تصُیش مؾ شک ػمُمی مشدم اص خُؽثخ ی تً یاکاثااسي اص ٌاش گاُواً تا اىاذ   عیاعی ایشان

 پشَاصی تٍی ؽذي َ تً کف خیاتاوٍا عمُط کشدي اعت: یک ؽغل َ وً تیؾ ش!

 وگاي کىیذ!

ایشان کؼثً آمال تُسژَاصی دس تحمك  َعُعً "کاسفشما ٌش َلت ػؾمؼ کؾیذ، ت ُاوذ   کاسگش سا تگیشد َ تیاوذاصد 

 تیشَن"؛ 

ایشان  ؽٍش چشاغان ػذلیً تُسژَایی "ٌش َلت ػؾمؼ کؾیذ دع مضد تپشداصد، ٌش َلت ػؾمؼ کؾیذ لُي لضاائایاً 

 سا ؽالق تذعت تً جان کاسگشان  تیاوذاصد"؛ 

ایشان مذیىً فاض ً صتالً ٌای فکشی حُل "عیاعت اؽ غال َ وً پُل پاؽی َ ته پشَسی" اعت؛ ایشان ؽٍش ؽا اىا  

تخ ۀ کاستذع ان دَلت  تا خاوً کاسگش دس گغ اخی ػ یً حمُق َ حشمت َ امىیت َ مؼیؾت جمؼیت کااسکاه جااماؼاً 

 اعت. 

صفحات سَصوامً ٌا دس میان ت ىثاسی اص تاصی دلمک ماتاوً اسلام َ مىحىی ٌای تغایت پُچ َ مغخشي ٌش سَص می ُاوذ، ٌاش تاخاؾای 

اص صوذگی ؽٍشَوذان سا تا مخاطشي سَتشَ عاصوذ. ایه دَسي، دَسي سکُد َ تحشان َ کغش تُدجً اعت، اما عاٍام تای عااتاماً ای اص 

خضاوً ػمُمی تً جیة ٌىش کاستشد  َسؽکغ گی َ َسؽکغ ً ٌا میشَد. عال پظ اص عال ؽؼاس وظم َ صاشفاً جاُیای تاشافاشاؽا اً 

عاخ اس دَلت سعما تا فغاد َ استؾاء دس تىیذي گشدد. تخؼ ػظیم طثمً کاسگش تیؾ ش َ تیؾ ش کاس میکىذ َ تا ٌش گام تاؼاذاد   میؾُد تا

    تیؾ شی اص ٌمیه طثمً تً کام تیکاسی َ تثاٌی فشَ میشَد.

 

 روقای کارگر!

ایشان عشصمیه عاصوذگی ثشَت َ داسایی اعت، َ ایه عاصوذگی  تا تیگاسی، جىایت، خُن َ فشَدع ی ػایایاه اعات.  ٌاش سَص تاا 

ط ُع آف اب خاوُادي تضسگ چٍل می یُوی تثاس ما صیش آعمان تیکاسی  چؾم تً سَص دیگشی اص صوذگی محىت تاس خُد تااص مایاکاىایام. 

دس ایه دَسي ویشَی کاس تمشیثا میاوی کاسگش ایشان َ چٍاس می یُن کاسگش افغاوی دس مؾت عشمایً داس ایشان لشاس گشفت. مٍم شیاه 

مؾخصً ایه دَسي وامحذَد تُدن ویشَی کاس دس دع شط کاسفشمایان اعت. می یُوٍا، دي می یُن، تیغت می یُن، عی مایا ایاُن، چاٍال 

می یُن، صن یا مشد، کُدک، تا ٌش دع مضدی َ یا تذَن دع مضد، تذَن ٌیچ حفاظی دس اخ ایااس کااسفاشماایاان تاُدي اعات. دس تااسیا  

تُحؼ عشمایً وام ایشان تؼىُان خطً ای کً دس آن تذَن ویاص تً یک چٍاس دیُاسی، تذَن ویاص تً تیل َ ک ى ، تاذَن وایااص تاً یاک 

آؽاغاالاذاوای ٌاا   کاغز پاسي لشاسدادی، تذَن ویاص ح ی تً َػذي دع مضد؛ می یُوٍا کاسگش سا تً جان مؼادن، گیاٌان تیاتاواٍاا، تاً جاان

 اوذاخ ىذ؛ عشصمیىی کً دس آن  کؾ ه کاسگش دس محل کاس تالماوغ اعت، جاَداوً خُاٌذ ماوذ.

 روقای کارگر!

مشگ، تشط اصمشگ تش اثش تیکاسی َ گشعىگی محشک سَوك "صىایؼی" اعت کً عُد عشؽاسی سا وصایاة وغال جاذیاذ عاشماایاً 

داسان ایشان می عاصد. غُل تیکاسی ٌمً ؽیشي تُاوایی َ ظشفی ٍای عاصوذگی یک طثمً سا مکیذي اعت. ٌیُالی تیکاسی مگش چماذس 

تاصاس می یُوی کاس کُدکان َ ته فشَؽی َ جان کىذن خاوُادگی تیای خُد، ماگاش تااصاس دیاگاشی جاض لامااس  می ُاوذ لذ تش افشاصد؟ 

مشگ کُلثشی، جض فشَػ ک یً َ خُن َ مغض اع خُان ٌم می ُاوذ آصمایؼ ؽُد؟! طثمً کاسگش دس ایشان دس دس مماتا اً تاا مصایاثات 

 مانیفست جنبش علیه بیکاری
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 3صفحه  مانیفست جنبش علیه بیکاری                       

تاٌُام اص "تاُلایاذ ما ای" تاا "تاشجاام" تاشای خاُد َلات خاشیاذي   رخایش َ دس مماتل یک تُسژَاصی ٌاس تا تُعل تً ٌمً   تیکاسی

تؼذ اص تاصاس گغ شدي "وزس َ دػای تیکاسی" َ تؼذ اص وغخً مىاطك آصاد صىؼ ی، آیا تٌُم دیگشی تالی اعت کً طثمً کاسگش   اعت.

 ت ُاوذ تا تُعل تً آن اص وثشد تؼییه کىىذي پظ تىؾیىذ؟

میکىذ؛ پیکش ػظیم  ایاه ٌایاُالی دسواذي َ تغزیً تیکاسی یک ٌیُال اعت. اما ایه ٌیُال اص خُن ما، اص خُن  تک تک ما کاسگشان 

ظاٌشا غیش لاتل غ ثً اص تشدیذ َ دَدلی  وٍف ً دس ل ة کاسگشان ویشَ میگیشد. اتؼاد ػظیم ایه ٌیُال آوایااعات کاً تاش دَػ خاُب 

تشیه تخؼ جامؼً تاالب َ پ یذی سا ؽکل دادي اعت؛ اص ػطؼ عاصوذگی،  فالکت َ تثاٌی سا گغ شدي اعات؛ احغااط مغایاُلایات َ 

 ػؾك تً ٌمىُع، ؽشاکت، فذاکاسی َ پاک تشیه مىؼ ٌای اوغاوی سا تا تفشلً َ سلاتت تماء جایگضیه عاخ ً اعت. 

تیکاسی یک ٌیُال اعت، دَلت اعت، طثمً حاکمً اعت، دس ٌیثت کاسفشما، دس ٌیثت وکثت تغ یم مزٌثی َ دس تایاان لااواُوای، دس 

تُجیً لؾکش مُاجة تگیشان  سعاوً ٌا َ داوؾگاٌی، دس میان تالػ مؼاػ َ دس کؾمکؼ خشد کىىذي میان تشط َ ػصیان؛ جاُالن 

 میذٌذ. 

تیکاسی اتُالٍُل  گاوگغ شیغم حکُمت اعالمی عشمایً َ دس مماتل حك حیات تشای طثمً کاسگش َ کل جامؼً  دس ایشان اعت. ایاه 

جىغی  دخمً ٌای فشػ تافی میگماسواذ؛ کاماش -سَحی-گاوگغ شٌا دخ ش تچً ٌای  خاوُادي کاسگشی سا تً تیگاسی َ اعاست جغمی

صوان طثمً ما  سا صیش کاس تی اجش َ مُاجة خاوگی ؽکغ ً اوذ، َ تا طشح تیمً تیکاسی کزایی سَص سَؽاه اص دعا اثاشد صاىاذَق  

تیمً کاسگشی،  گشدن ک فت میکىىذ. کافی اعت تخاطش تیاَسیم عاالوً تىٍا دَیغت ٌضاس  وفش َ مطاتك یک عٍمیاً تاىاذی لاثا ای، اص 

ٌفت خُان ؽشَط دلثخُاي ؽمُل تیمً تیکاسی فکغىی دَلت جان عاالام تاذس مایاثاشواذ. ایاه لااواُن دس اعااط تاشای اواکااس َجاُد  

 کاسگشان تیکاس َ عش دَاوذن آوٍا اتذاع  ؽذي اعت.

 تایذ تً ایه مضحکً خُوثاس پایان داد، ایه امش فُسی َ ٌذف ؽذوی جىثؼ ػ یً تیکاسی دس ایشان اعت. 

مثاسصي تشػ یً تیکاسی تایذ تش یک ومذ تی پشَا، تؼشضی َ طثماتی کاسگشی دس عطح کل جامؼً م کای تااؽاذ. تاا ایاىایاا  ماثااسصي  

مؾ شک کاسگشان ؽاغل  َ تیکاس، اػ شاضات لذستمىذ تا ؽؼاس دع مضدٌا َ کاٌؼ عاػات کاس َ ٌمگی  چ ش افك عُعیالیغ ای اص 

م ضَمات غ ثً تش ػُاسض َ مؾمات تیکاسی ؽىاخ ً ؽذي اوذ. اما  اکىُن َلت آوغت کً تً َالؼیت دیگش مثاسصي طثماتی کاسگشی َ 

مؾخصا دس ایشان گشدن وٍاد: تذَن یک جىثؼ لذستمىذ کاسگشان تیکاس دس ساي تحمیل تیمً تیکاسی َ کاُتااي کاشدن دعات تاؼاشض 

طثمً حاکمً دس صوذگی سَصمشي َ تً تٍاوً تیکاسی مثاسصي تش عش عایش مطالثات َ خاُاعا اٍاای کااسگاشی اص چؾام اواذاص سَؽاىای 

 تشخُسداس وخُاٌذ تُد. 

 

 جىثؼ ػ یً تیکاسی تش چٍاس محُس صیش اع ُاس اعت:

 یا کاس یا تیمً تیکاسی مؼادل دع مضد تشای ٌمً افشاد آمادي تکاس -1  

 آصادی حك تؾکل َ حك اػ شاض تشای کاسگان تیکاس  2-

 تیمً تیکاسی مؼادل دع مضد َ  مؾمُل ٌمً تیمً ٌا َ مضایای کاسگشی   3- 

اییاد صىذَق دع مضدٌای مغاػذي:  ٌمً کاسگشان تایذ امکان َ حك داؽ ً تاؽىذ حذالل دَ ٌف ً اص دع مضد ماي آیىذي سا اص  -4  

پیؼ دسیافت داسوذ.  ایه صىذَلٍا تایذ تا مؾاسکت َ مغیُلیت دَلت دس مشاکض کاسگشی دایاش ؽاُد. ػاالَي تاش اماىایات َ 

آعُدگی تیکاسان دس جغ یُی کاس،  ایه تىٍا ساي ممکه تشای عذ تغ ه دس مماتل لشطاط تاصی اعالمی عشمایً دس ایاشان 

 َ دع مضد مؼُلً اعت.

یاک جاىاثاؼ اع ُاس اعت؛ َ اص طشیك استثاط َ ٌمکاسی ایه ؽُساٌا  جىثؼ ػ یً تیکاسی تش تؾکل ؽُساٌای تیکاسان دس محالت 

 عشاعشی َ تؼشضی َ تُدي ای مث ىی تش میمغ ػمُمی دس محالت کاسگشی سا تؼمیة میکىذ. 
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 4صفحه                          

 لغم وامً َ ح مً مؾ شک مُجُدیت ؽُساٌا دس ایه ػثاست وٍف ً اعت:   -1

 ٌشگض، ح ی یک ػضُ خاوُادي کاسگشی وثایذ اص تامیه ؽایغ ً        

 غزا، پُؽاک، عشپىاي َ م ضَمات پایً ای صوذگی محشَم تماوذ.       

 ٌشگض، ٌیچ کظ اص میان اػضای طثمً کاسگش وثایذ تىٍا گزاؽ ً ؽُد.        

ٌش ػضُ َ ٌش فؼالیت فشدی َ جمؼی دس ایه عاصمان تایذ  دس خذمت تحمك ایه لغم  وامً لشاس تگایاشد. لغام وااماً تاً ػاىاُان    -2

 ساٌىمای ػمل َ وً تً ػىُان یک عى  وُؽ ً ممذط اعت. 

ؽُساٌای تیکاسان دس پاع  تً ویاص مثشم می یُن ٌا کاسگش تشای دفاع اص مؼیؾت َ م ضَمات پایً ای صوذگی خُد َ خاوُادي آوٍا   -3

تُجُد آمذي اعت.اػضای ایه تؾکیالت کاسگشاوی ٌغ ىذ کً تُعظ دَلت َ عشمایً داسان اص حك َ امکان تامایاه صواذگای اص طاشیاك 

 کاس خُد محشَم گؾ ً اوذ.  

صواذگای  ویاص فُسی تً غزا،  پُؽاک،  عشپىاي َ عایش مُاسد ضشَسی سفغمؾخصً ؽُساٌا تالػ عاصمان یاف ً جمؼی دس ساي    -4 

 دس مىطمً فؼالی ی آوٍا اعت. چگُوگی دع یاتی تً ایه م ضَمات، َ آوٍم تا عشػت َ دس حذ کافی، ف غفً َجُدی ایه تؾکل اعت.  

ایذي آل" خیالی َ اص پیؾی سا وذاسد. ػضاُیات دس  وً َلت َ وً تمای ی تً تشعیم َ تؼمیة ومؾً ٌای یک عاصمان " عاصمان ایه   -5

تذعت آمذي دس دَسي ٌای مثاسصي تٍ شیه الگُی فؼالیت سا فشاٌم مای کاىاذ، َ  ایه عاصمان مغ  ضم ایه دسک مؾ شک اعت کً تیشتً

 دس ٌمیه پشَعً کاسگشان لُاػذ،  ممشسات َ فشمٍای عاصماوی سا جٍت تمُیت کاس مؾ شک َ مُثش تیشتً َ او خاب میکىىذ. 

ٌش َاحذ اص ؽُسای تیکاسان م ؾکل اص صذٌا ػضُ ؽیاع َ سصمىذي ای اعت کً تامیه صوذگی کاسگشان سا مافُق عُدجاُیای    -6

 عشمایً داسان میذاوىذ، َ دس جٍت دفاع اص محشَمان تشدیذی تً خُد ساي ومیذٌىذ. 

ؽُسای تیکاسان محل تیمغ داَط ثاوً کغاوی اعت کً اص تیکاسی سوج می تشوذ. مُفمیت ما تغ گی مغ میم تً ات کااسات ما اکای    -7

مىظُس اسائً پیؾىٍادٌای مذاَم تشای تٍثُد عااخا ااس  تً ایه ات کاس ػمل تً چاسي جُیی جمؼی َ تُعؼً ایه ات کاسات دس ػمل داسد. 

 عاصماوی َ ممشسات وٍضت ما اعت. 

فؼالیت جمؼی ما اص آویا ضشَسی ؽذي اعت کً الذامات فاشدی ماا وااکاافای َ غایاش ماُثاش اعات.  تایذ تذاویم کً حال،  دس ػیه   -8

تمُیت فؼالیت جمؼی یک ٌذف مٍم ما میثاؽذ. تً ٌمیه دلیل ٌش کظ یا گشٌَی کً خُد سا جذا َ تاالتش اص تصمیماات َ اسادي جاماغ 

 لشاس میذٌذ، جایی دس ؽُسا وخُاٌذ داؽت.

 

جىثؼ ما دس ٌش لذم م کی تً اتحاد ٌش چً تضسگ ش َ ػمیك طثماتی اص تُدي ٌای کاسگش اعت. دس ؽاُساٌاا ٌایاچ ماشصی تاشای    -9

ؽشکت َ دخالت َ حمایت کاسگشان اص ٌش جىظ، م یت، مزٌة، تؼ مات عیاعی َ غیشي مط ما َجُد وذاسد. ممات ً تا تفشلً َ تاىاٍاایای 

َ اوضَا یک ع ُن اص ی اص ف غفً فؼالی ٍای ؽُسا، َ یک ٌذف دس خُد آن اعت. ؽُسا تایذ فؼاالوً مُاسد َ صمیىاً ٌاای تافاشلاً سا 

 تؾىاعذ، جغ یُ کىذ َ دس غ ثً تش آن تیمشاسی وؾان دٌذ.  

 مرامنامه صوراهای بیکاران
 مرامنامه شوراهای بیکاران                      
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 تیکاسی تً یک پذیذي ٌش چً ػادی تشی دس صوذگی کاسگشان تثذیل ؽذي اعت. تً ٌمیه دلیل حفع پیُوذ تا کاسگشان ؽاغل َ   -11

تخصُؿ کاسگشان جُان َاحذٌای صىؼ ی تمىظُس تمُیت سَحیً اػ شاضی َ دلگشمی تً حمایت طثماتی یک َجً دائمی فؼالایات 

 ؽُسا اعت.

فؼالیت َ مؾاسکت دس ؽُسای تیکاسان تً مؼىای آگاٌی تیؾ ش َ ػمیك تش تا امش َحذت طثمً کاسگش َ  آماادگای دخاالات دس    -11

 خىثی کشدن مُاوغ َ تُطیً ٌای عیاعی َ پ یغی دَلت َ عشمایً داسان ػ یً کاسگشان خُاٌذ تُد

ما جىثؾی م ؾکل اص کاسگشاوی سا میغاصیم کً آصاداوً َ صادلاوً تا آغُػ تاص ٌیچ ماوغ َ ماشصی دس ساي گغا اشػ سفاالات    -12

ٌش َعی ً ممکه اص ٌشگُواً  تا ٌای کاسگشی ج ُداسؽان وخُاٌذ تُد. ؽُسا ومی ُاوذ تً ٌش گُوً ع م َ واتشاتشی مؼ شض وثاؽذ. ما

 مثاسصي کاسگشان،  ؽاغل َ تیکاس،  دس ایه کؾُس یا ٌش کؾُس دیگش پؾ یثاوی می کىیم. 

ما جىثؾی سا اییاد می کىیم کً دس چاسي جُیی دس ساي  کم شیه ویاصٌای کاسگشان تیکاس َ خاوُادي خاُد سا تاً دس َ دیاُاس    -13

اتؼاد عشاعشی َ دس تحمیل لُاویه تً وفغ کل طثاماً  میضوذ،  اما ٌشگض فشامُػ ومی کىذ کً ٌمً مثاسصات ما تایذ  عمت پیشَصی دس

 کاسگش، َ دس ٌمشاٌی َ تغیج کل صفُف طثمً  م مشکض تاؽذ.  

ما جىثؾی حك ط ثاوً سا می عاصیم کً مظ ُم ومایی َ تشحم جُیی سا خُاس میؾماسد؛  الف ومیضوذ،  ت کً مای جاىاگاذ؛ اٌال    -14

تً او ظاس مؼیضي ومیاىاؾایاىاذ، تاً  صد َ تىذ َ تُافمات پىٍاوی ویغت، ت کً تً اٌشم ٌای مادی َ عاصمان یاف ً م کی اعت؛  جىثؾی کً

تٌُم دامه ومیضوذ، ت کً ٌمُاسي دس صف ج ُی دع اَسدٌای ٌش چىذ کُچک اص طشیك مثاسصي، تالػ، َ اص خُد گزؽ گی ایغا اادي 

 اعت. 

سا تً تضمیه تٍُس دس کغة اما ایااصات  لذست عاصمان یاف ً ما جىثؾی می عاصیم کً تً ٌیچ لُل َ َػذي  اػ ماد وذاسد، اما     -15

 تشای پیشَصی ٌش چً تضسگ ش ایه جىثؼ تثذیل میکىذ.  کُچک 

جىثؼ ما دس چٍشي ٌش کاسگش َ صحم کؼ یک دَعت َ م حذ می تیىذ؛ َلی ٌمً آوٍایی کً ماا سا تاً  صاثاُسی دس مامااتال    -16

سویٍا، خُیؾ ه داسی دس مماتل عشکُتگشان، َالغ تیىی دس مطالثات، تحمل دس ممااتال خایااوات، تامایایاذ دس مامااتال پغامااواذي ٌاای 

 خیّشمىؾاوً، َ ٌش گُوً اوذسص َ تضک تغاط اع ثماس َ آلایی طثمات تاال دػُت میکىىذ؛  یک دؽمه می ؽىاعذ.   

جمؼیت خیض تشداؽ ً اعت، کااسگاشاوای کاً تاُلایاذ ٌاماً   َ دس و ییً لذستمىذتشیه تخؼ مفیذتشیه جىثؼ ما تشای عاصماوذٌی   -17

ثشَت َ وؼمات جامؼً دس گشَ تالػ آوٍا اعت. جىثؼ ما خُد سا تخؾی اص حشکت تضسگ ش طثمً کاسگش تا افك تشلاشاسی حاکاُمات 

 کاسگشی میذاوذ، کً تىُتً خُد الٍام تخؼ َ لطة ومای فؼالی ٍای ما ػ یً تیکاسی اعت. 
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