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پایان دادن به  

نمایش مسخره 

"هدفمندی 

یارانه ها"، 

یکی از 

مهمترین پیش 

شرطهای شکل 

گیری جنبش 

سراسری و 

قوی بر سر 

افزایش 

دستمزدها و 

بیمه بیکاری 

 همگانی است. 

در طی این نوشته استدالل میشود که چرا یارانه به معنای 

مسئولیت دولت در قبال نیازهای پایه ای باید به همه 

شهروندان متقاضی، حتی ثروتمندان، به یکسان تعلق 

بگیرد.  مسئولیت اجتماعی بیشتر طبقه  ممتاز از طریق 

مالیات ها و هزینه های ویژه در بهره برداری از 

امکانات اجتماعی باید تنظیم گردد. دولت شیپور 

"عدالت" را از سر منافع سرمایه داران به دهان گرفته 

است و سیاست فعلی دولت یک سیاست کار شده سراپا 

ضد کارگری است. محور اصلی نوشته تاکید بر یک 

 –عرصه مبارزاتی سیاسی 

اجتماعی است که طبقه 

کارگر و جنبش کارگری از 

آن  غافل است. جنگ بر سر 

یارانه برای کارگران یک 

سم، جنگ در زمین دشمن، 

و محتوم به شکست است. 

طبقه کارگر خواهان گسترده 

ترین رفاهیات عمومی برای 

همه جامعه است. پایان دادن 

به نمایش مسخره "هدفمندی 

یارانه ها"، یکی از مهمترین پیش 

شرطهای شکل گیری جنبش سراسری و قوی بر سر 

 افزایش دستمزدها و بیمه بیکاری همگانی است. 

*** 

یارانه چیست؟ بنا به تعریف معمول اقتصادی، یارانه 

اختصاص بخشی از بودجه دولتی به منظور تامین رفاه 

عمومی از طریق کاهش هزینه ها است. اما در دنیای 

سیاست ایران و زندگی روزمره شهروندان عادی آن 

جامعه،  یارانه یعنی سر دواندن، یعنی یک ماشین توجیه 

فقر و گرانی،  یعنی باران نعمت برای دولتی که در شانه 

خالی کردن از زیر بار ساده ترین نیازهای اکثریت دهها 

میلیونی جمعیت زحمتکش آن جامعه به سیم آخر زده 

است. یارانه یعنی یک آتشفشان پر غّرش و خاموش 

نشدنی برای پوشاندن آن جامعه با پروپاگاند و تحقیر علیه 

کارگر و زحمتکش. یارانه، درست بر خالف معنای 

معمول اقتصادی خود، یک ابزار موثر دولت است که با 

حذف عملی حمایت های اجتماعی برای بار دوم گلیم را 

از زیر پای مردم زحمتکش بیرون بکشد، بار اول 

زمانی است که امکان زیستن از طریق اشتغال را بر 

روی آنها بسته است؛ و تازه بتواند به عنوان ناجی 

جامعه هم  ظاهر شود. بحث داغ حذف یارانه بخشی از 

جمعیت در ایران  نشانه برکات بیشمار یارانه برای 

دولت است. روز نیست که خبری مربوط به یارانه در 

 راس اخبار قرار نگیرد. 

 بازی  با اعداد 

هزینه یارانه برای دولت چقدر است؟  پاسخ به این سوال 

شما را به تماشای ابعاد باور نکردنی از یک  نمایش، از 

یک هیاهوی بی پایه در مورد "هزینه یارانه بر دوش 

 خزانه ملی" رهنمون میگردد. 

قدر مسلم اینست که حداکثر هفتاد و شش میلیون نفر در 

لیست دریافت کننده ثبت شده است. یارانه پرداخت شده با 

هزار تومان برای هر خانواده، رقم پنجاه  54احتساب 

هزار میلیارد تومان در سال در بودجه محاسبه گشته 

است . بدون وارد شدن به 

قضاوت در مورد کم یا 

زیاد بودن این رقم برای 

مسئولیت دولت در قبال 

زندگی اکثریت بزرگ 

مردم، اما، باید با مراجعه 

به قانون یارانه ها بخاطر 

آورد که منبع تامین یارانه 

ها جیب خود مردم است. 

دو سند برای روشن 

کردن موضوع کامال گویا 

 است.

مطابق گزارش کمیسیون برنامه و بودجه   سند اول:

 29مجلس در بررسی تخلفات اجرای یارانه ها در سال 

که از زبان غالمرضا کاتب  در تاریخ هجدهم خرداد 

  امسال منتشر شده است:

درآمد حاصل از  29ماده واحده بودجه سال  08طبق بند 

هزار میلیارد لایر پیش بینی  088اجرای هدفمندی یارانه ها 

هزار میلیارد لایر آن قرار بود از اصالح قیمت  800شده که 

هزار میلیارد  119حامل های انرژی به دست بیاید و مبلغ 

لایر از بودجه عمومی دولت )یارانه نان و برق و سایر کاال 

 و خدمات( تامین شود.

میلیارد لایر  181هزار و  181طبق تفریغ صورت گرفته 

هزار  813درصد از درآمدها محقق شده که  08معادل 

میلیارد لایر آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 

هزار میلیارد لایر آن از بودجه عمومی دولت ) یارانه  119

میلیارد لایر از محل مانده وجوه  01و  9888نان و برق( و 

 یارانه باید به همه؛ 

 حتی ثروتمندان، به یکسان تعلق بگیرد 

جنگ بر سرر یرارانره بررای ررارگرران یر  سر ، 

جنگ در زمین دشمرن، و مرورترو  بره شرکرسرت 

اسررت. طرربررگرره رررارگررر هررواهرران گسررترررده  ررریررن 

رفاهیات عمومی برای همه جامعه اسرت. پرایران 

دادن به نمایش مسخره "هدفمندی یارانره هرا"، 

یکی از مهمترین پیش شررطرهرای شرکرل گریرری 

جررنرربررش سررراسررری و قرروی بررر سررر افررزایررش 

 دستمزدها و بیمه بیکاری همگانی است. 

 Leftfeedاین مگاله برای اولین بار در سایت 

 هوراک چپ منتشر شده است



 3صفحه                41علیه بیاکری    

تامین شده است. ... همچنین در بخش  21انتقال یافته از سال 

هزار میلیارد لایر به منظور  118مصارف قرار بوده تا مبلغ 

قانون هدفمندی پرداخت یارانه به سرپرست  3اجرای ماده 

هزار میلیارد لایر پرداخت شده و  198خانوار هزینه شود که 

میلیارد لایر مازاد بر سقف  30هزار و  18این یعنی مبلغ 

 تعیین شده یارانه پرداخت شده است.

و  0هزار میلیارد لایر برای اجرای مواد  18همچنین قرار بود 

هدفمندی ) حمایت از تولید و صنعت ( پرداخت شود، اما  11

قانون هدفمندی  0میلیارد لایر در اجرای ماده  108تنها 

پرداخت شده ... وی در پایان با اشاره به پیش بینی بند ب ماده 

هزار میلیارد لایر  08قانون برنامه پنجم برای اختصاص  81

هیچ  29به بخش سالمت نیز گفت که در این زمینه در سال 

 (1)مبلغی تخصیص نیافته است. 

 به این  ر یب:

هشتاد و شش درصد از هزینه یارانه ها با گران شدن 
بنزین و سوخت و بعالوه با برداشتن سوبسیدها و 

گرانی نان و برق و 
سایر کاالها از 
جیب خود مردم 

 است. تامین شده

تا آنجا که به پرداخت 
یارانه به سرپرست 
خانواده ها مربوط 

باشد میزان 
" تنها ده "تخلف

را  هزار میلیارد لایر
 شامل شده است. 

حذف سوبسیدها برای دولت رسما یک محل درآمد به 

حساب می آید که بخش مهمی قرار است صرف 
حمایت از تولید ) یا همان اعانه های دولتی به 
کارخانه داران(  گردد. بخش دیگری نیز 

میبایست صرف بخش سالمت گردد، که عدم 
اجرا آن، کمیسیون مجلس را بر آشفته ساخته 

 است.

باز هم مصوبه کمیسیون بودجه و برنامه    سند دو : 

  دولت  است. 4935مجلس در رابطه با یارانه ها در سال 

ها را همان  این مصوبه گرچه حجم منابع حاصل از اصالح قیمت

هزارمیلیارد تومان پیشنهادی دولت تصویب کرد، اما منابع  84

هزار میلیارد  89تخصیص داده شده برای یارانه نقدی را از 

هزار میلیارد تومان کاهش داد. بنابراین از حجم  73تومان به 

هزار میلیارد تومان کاسته  5اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده 

شد و دولت باید این کاهش منابع را از محل حذف مشموالن 

میلیون نفر باید از پوشش دریافت  2جبران کند. به این ترتیب 

یارانه نقدی خارج شوند. کمیسیون تلفیق، خط تشخیص حذف 

هزار  555مشموالن یارانه نقدی را مرز درآمدی دو میلیون و 

تومان تعیین کرده است. در کنار این مسیر جدید، کمیسیون تلفیق 

دهد  بندی را در مصوبه گنجانده که به دولت این امکان را می 

جای انتخاب راه جایگزین، روش کنونی را ادامه دهد. این  به

درصدی در این بخش را  05جایی  مصوبه به دولت اجازه جابه

هزار  73داده است. بر اساس این مجوز، اگر دولت به رقم 

درصد اضافه کند، میزان اعتبارات  05میلیارد تومان کنونی 

رسد و نیازی  یارانه نقدی در سال آینده به سطح سال جاری می

به حذف افراد مشمول نیست. در صورت نهایی شدن مصوبه 

کنونی، این دولت خواهد بود که مسیر پرداخت یارانه نقدی در 

  .کند سال آینده را مشخص می

هزار میلیارد  5براساس مصوبه جدید این کمیسیون معادل 

سازی  بهینه»، «ونقل عمومی حمل»، «تولید»تومان برای 

، »خدماتی و مسکونی«، »واحدهای تولیدی«، «مصرف انرژی

و  «بهداشت و درمان«هزار میلیارد تومان نیز در بخش  4/8

)برای  «تسهیالت مسکن»هزار میلیارد تومان نیز در بخش  9/0

های  پذیر روستایی، مسکن مهر، سکونتگاه خانوارهای آسیب

حاشیه شهرها و ساماندهی مسکن بافت فرسوده( هزینه خواهد 

شد. همچنین کل میزان پرداخت )هزینه( یارانه نقدی و غیرنقدی 

هزار میلیارد تومان اعالم شده است. در بخش  73در سال آینده 

دیگر نیز، صددرصد منابع 

حاصل از افزایش قیمت برق 

تا مبلغ  28و  27های  در سال

هزار میلیارد تومان به  3

داری  حساب خاصی نزد خزانه

کل کشور واریز و براساس 

قانون هدفمندکردن  4مفاد ماده 

ها به صنعت برق  یارانه

 (9) .یابد اختصاص می

 به این  ر یب:

دولت و مجلس دست کم پنجاه هزار میلیارد تومان را 
از طریق گرانتر کردن بنزین و سوخت و بعالوه 
با برداشتن سوبسیدها و گرانی نان و برق و سایر 

 کاالها از جیب مردم خواهند  دزدید. 

با حذف بخشی از جمعیت یارانه گیر دولت باید از 
درآمد ذکر شده بودجه الزم برای سایر طرحها را 
هم تامین نماید. مهمترین مورد اینست که پروژه 

های حمایتی در زمینه بهداشت و مسکن برای 
مردم فقیر منوط به موفقیت در کسب این "درآمد" 

 است. 

 “بینوایان”بازی با 

"بینوایان" تصویری است که دولت از دهها میلیون جمعیت 

مردم زحمتکش آن جامعه بدست می دهد. مردمی که چشم 

به دست دولت دوخته اند و دست بردار نیستند. این بینوایان 

تنبل، پر توقع و درست نشدنی هستند. در مقابل دولتی قرار 

دارد که گویا از کوته بینی بینوایان کالفه است. این دولت 

اقتصاد دان و دوراندیش است. اما از یکسره کردن مساله 

حرر س سرروبسرریرردهررا  ررعرررم برره مررعرریررشررت مرررد  

زحمتکش و فگریرر را هردس قررار داده برود. در 

عرم مدت چهار سال در این هدس موفق بروده 

است.  این پیروزی برای دولت و طبگه سررمرایره 

در ایران "اعجاب آور"،  و با  روجره بره بریراب 

  شّنجات اعتراضی، ی  هدیه آسمانی بود. 

 یارانه باید به همه ......... ادامه 

حذف  

سوبسیدها برای 

دولت رسما 

یک محل درآمد 

به حساب می 

آید که بخش 

مهمی قراراست 

صرف حمایت 

از تولید)یا 

همان اعانه 

های دولتی به 

کارخانه داران( 

گردد. بخش 

دیگری نیز 

میبایست 

صرف بخش 

سالمت گردد، 

که عدم اجرای 

آن، کمیسیون 

مجلس را 

برآشفته ساخته 

 است.
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مهمترین  

شاخص در 

موفقیت سیاست 

یارانه ها در 

 –زمینه سیاسی 

طبقاتی آن است. 

هدف اصلی از 

سیاست یارانه ها 

حذف  آنچه که 

وظیفه دولت در 

قبال تامین 

مایحتاج زندگی 

مردم نامیده 

میشد، بود. 

امروز دولت و 

مجلس و تمام 

ابواب جمعی 

رسانه ای آنها در 

این میدان مانور 

میدهند. آنچه 

زمانی حق مردم 

خوانده میشد، 

امروز به عنوان 

سر بار بر 

"بودجه منافع 

عمومی"  تخطئه 

 میشود. 

یارانه ها آشکارا پرهیز دارد. در عوض یارانه حربه ای 

است که روزمره با موضوع "بازی" کند. بیائید انبوهی 

از شل کن، سفت کن های هر روزه بر سر گرانی نان و 

برق و سوخت، انبوهی از اطالعیه ها و اخبار حاشیه 

پرداخت و یا تاخیر در پرداخت یارانه ها را از دستور 

مقامات خارج کنیم. چه چیزی برای این دولت باقی می 

 ماند؟! 

حذف سوبسیدها تعرض به معیشت مردم زحمتکش و 

فقیر را هدف قرار داده بود. در عرض مدت چهار سال 

در این هدف موفق بوده است.  این پیروزی برای دولت 

و طبقه سرمایه در ایران "اعجاب آور"،  و با توجه به 

معنا غیاب تشنّجات اعتراضی، یک هدیه آسمانی بود. به 

باز خواهیم گشت، اما جنبه  و دامنه واقعی "پیروزی"

های اصلی تحولی که صورت گرفته است را باید 

 شناخت.

اوال: سوبسیدها در واقع 

ارزان نگاه داشتن بخشی 

از اقالم نیازهای روزمره، 

در ارزان نگاه داشتن 

قیمت نیروی کار معنی 

داشت. این سوبسیدها، نه 

طبقاتی  -خواست رفاهی

کارگران بود و نه عمال 

بخش قابل توجهی از 

نیازهای زندگی آنها را می 

پوشاند. سیاست یارانه ها قبل از هر چیز مسئولیت دولت 

در قبال تامین نیازهای پایه ای مردم را از صحنه حذف 

کرد. در مقایسه با خصوصی سازی مدارس و یا حتی 

خصوصی سازی خدمات درمانی، حذف سوبسیدها تاثیر 

مستقیم تری بر زندگی توده بسیار وسیع مردم زحمتکش 

بر جا میگذاشت. تنها تامین نان برای نیمه جمعیت کل 

کشور که زیر خط فقر دست و پا میزدند، یک کابوس 

 مرگ از گرسنگی را به همراه داشت. 

ثانیا: بیالن اقتصادی دولت در پیشرفت اهداف سیاست 

بسیار "درخشان" است. به  4911یارانه مصوب سال 

نقل از کمیسیون بودجه دولت دیدیم که سه سال بعدتر 

هشتاد و پنج درصد از هزینه سوبسیدها از جیب خود 

مردم )به این نیز در ادامه باز خواهیم گشت( تامین شده 

 است.

ثالثا: مهمترین شاخص در موفقیت سیاست یارانه ها در 

طبقاتی آن است. هدف اصلی از سیاست   –زمینه سیاسی 

یارانه ها حذف  آنچه که وظیفه دولت در قبال تامین 

مایحتاج زندگی مردم نامیده میشد، بود. امروز دولت و 

مجلس و تمام ابواب جمعی رسانه ای آنها در این میدان 

مانور میدهند. آنچه زمانی حق مردم خوانده میشد، 

امروز به عنوان سر بار بر "بودجه منافع عمومی"  

تخطئه میشود. تعرض به نان سفره مردم که تا دیروز 

میتوانست دولت را با مخاطره روبرو سازد، امروز به 

عنوان کاردانی و دلسوزی و عاقبت اندیشی برای 

 قربانیان مستقیم آنها مورد ستایش قرار میگیرد. 

یارانه ها و بخصوص در قالب "هدفمند سازی" منشاء 

یک تعرض اخالقی به مفهوم انسانی در آن جامعه است. 

اینرا باید بعنوان تجلی بارز لجنزار حاصل از تعرض 

بورژوازی به شرافت و حرمت کارگری در تاریخ 

معاصر ثبت کرد. در ظاهر امر در ایران امروز با 

عمیق ترین شکاف طبقاتی، با یک دستگاه عظیم امنیتی 

و مذهبی و دولتی که همگی از بودجه عمومی ارتزاق 

میکنند، پیدا کردن لیست افراد با درآمد باالی دو و نیم 

میلیون تومان در ماه شدنی بنظر نمیرسد!  اما در این 

میان بازی مستهجن با یارانه بگیران مستحق، زنان 

سرپرست خانواده، 

کارگران بیکار و ... ادامه 

دارد. یارانه ها میدان 

تصویر "بی نوایان تحت 

پوشش مهربانی دولت و 

مجلس" است که با افتخار 

فراوان هر ماه یکبار جل و 

پالس بحث در مورد 

"مسئولیت شهروندان در 

تامین زندگی خویش" و 

ضرورت "غربال کردن 

 افراد متقلّب" را در محضر افکار عمومی پهن کند. 

 معیشت، اما از سنگر طبقاتی کارگری

زندگی برای بخش عظیم جامعه در ایران غرق در نکبت 

و فالکت است. دلیل اساسی آن نظامی است که در آن 

دست میلیونها نفر انسان آماده و تشنه بکار از هر گونه 

اشتغال کوتاه است، و بخش اساسی شاغلین آن علیرغم 

تحمل شرایط بغایت دشوار، اما دستمزدهای ناچیز به 

گرد پای گرانی و تورم نمیرسد. این جامعه هنوز وارد 

جنگ بر سر معیشت نشده است. طبقه کارگر در ایران 

جز اعتراضات پراکنده صفوف خود را برای دفاع از 

معیشت بسیج نکرده است. به این معنا اطالق "پیروزی" 

به سیاست یارانه ها کامال بی مورد است. اما شکل گیری 

یک جنبش اعتراضی طبقه کارگر بدون تصفیه حساب با 

پدیده یارانه ها نیز نمیتواند قابل تصور باشد. برای یک 

فعال کارگری، یارانه ها میتواند منبع و فرصت مغتنمی 

 یارانه باید به همه ......... ادامه 

زندگی برای بخش عظی  جامعه در ایرران برر  

در نکبت و فالرت است. دلیل اساسی آن نظرامری 

است ره در آن دست میلیونها نفر انسان آماده و 

 شنه بکار از هر گونه اشترارال ررو راه اسرت، و 

بخش اساسی شابلین آن علیرب   ومل شررایر  

باایت دشوار، اما دستمرزدهرای نراچریرز بره گررد 

 پای گرانی و  ور  نمیرسد. 
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 است

برای روشنگری طبقاتی و بسیج مبارزاتی در راه دفاع از 

 معیشت شایسته باشد.

حکومت، دولت و مجلس و همه دستگاه حکومتی، اول: 

به عنوان حافظ منافع سرمایه خود بانی و سر منشاء فقر و 

نابرابری و نیازهای پایه ای بخش اصلی مردم است. 

دولتی که با قوانین کار و ارگانهای مربوطه  زمینه اخراج  

و دستمزد نازل را فراهم میاورد، تبعیض علیه زنان اساس 

قانون آنرا تشکیل میدهد، بانک مرکزی و اهرمهای 

اقتصادی را بر اساس نرخ سود سرمایه رصد میکند؛ 

 نمیتواند مرجع امید برای کارگر قرار گیرد.

هدفمندی یارانه ها دو : 

حتی اگر با شناسایی تمام 

ثروتمندان همراه باشد، یک 

سر سوزن به عدالت ربطی 

نخواهد داشت. دولت و 

متخصصان اقتصادی شان 

با ارجاع به معیارهایی مثل 

"کسانی که به خارج رفته" 

تنها خود را مسخره میکنند. 

کمترین سطح عدالت 

اجتماعی منطقی و قابل قبول نه 

فقط از زاویه کارگری بلکه از زاویه بورژوایی نیز، حکم 

میکند که مالیاتهای مستقیم بر درآمد و دارایی طبقه 

سرمایه دار را وادار ساخت بار سنگین رفاه اجتماعی را 

به عهده بگیرد. این کاری است که دولت در ایران میتواند 

و باید فورا به اجرا درآورد، همان کاری که بشدت از آن 

استنکاف میکند، و پروژه پر خرج یارانه ها قرار است 

 عصای دست دولت در این استنکاف باشد.  

یارانه ها بستر یک عفونت اخالقی و اجتماعی سو : 

است که رسما و قانوناً، کامال دلبخواهی و صرفا بر اساس 

حساب و کتابهای ارگانهای دولتی، بخشهای پایینی جامعه 

را به عنوان "سربار" انگشت نشان میکند. دولت تا همین 

جا با قرار دادن بخشهای مختلف کارگری، بیکاران در 

مقابل شاغلین، صاحب مسکن یا اجاره نشینان، زنان خانه 

نشین و یا شاغل و امثال آن در میزان حقانیت در دریافت 

 یارانه ها از این برگ استفاده برده است. 

تورم و گرانی از ابزارهای شناخته شده دولت چهار : 

)باز به معنای عمومی حکومت( در خنثی کردن اثرات هر 

گونه افزایش دستمزد و یا دریافتی کارگران و مردم 

زحمتکش بوده اند. یارانه ها، در هر سطحی که باشد، 

عرصه جدیدی برای دزدی دولت از توان خرید مردم از 

طریق قیمت های ارزی است. این همان کاری است که 

مجلس دست دولت را در تامین مالی هزینه یارانه ها کامال 

باز گذاشته است. به این معنا شمشیر زدن در راه افزایش 

یارانه ها تنها کوبیدن آب در هاون است.  در مورد 

مسعود نیلی مشاور مشخص یارانه ها بنا به اعتراف 

 455هزار و  54اقتصادی رییس جمهور "ارزش یارانه 

 (3هزار تومان هم نمی رسد". ) 91تومانی به 

 دستمزدها و بیمه بیکاری

تامین رفاهیات عمومی، در بهترین کیفیت ممکن و بطور 

ساکنین مجانی و در اختیار همه شهروندان )و حتی همه 

جامعه، برای اینکه نتوان کارگران مهاجر را از آن 

محروم ساخت( پایه ای ترین خواست طبقه کارگر است. 

 –بر مبنای چنین خواستی است که مطالبات پایه ای دیگر 

افزایش دستمزدها و بیمه 

میتواند بطور  -بیکاری

واقعی و کامل معنا پیدا کند. 

اما طبقه کارگر شرایط 

مبارزه را به تنهایی رقم 

نمیزند. سوبسیدها انتخاب 

طبقه کارگر نبود. اما بدون 

شک تحت فشار طبقه 

کارگر شکل گرفت و 

همزمان کجراهی را در راه 

مبارزه هدفمند او ایجاد 

میکرد. در تشابه با سوبسیدها، یارانه ها مهر فشار طبقه 

کارگر را بر خود دارد. اما  ضربات آن بمراتب بر منافع 

فوری طبقه کارگر و مبارزات آتی طبقه مهلک تر است. 

کافی است بخاطر بسپاریم با اولین نشانه های عروج 

اعتراضات کارگری، یارانه ها با تمام قامت توسط دولت  

برای فریب و ایجاد شکاف در میان صفوف کارگران قد 

 علم خواهد کرد. 

افشای همه جانبه فلسفه و کارکرد سیاست "هدفمندی 

یارانه" ها یک عرصهگریز ناپذیر از مبارزه بر علیه 

فالکت موجود است و بستن دست دولت و بورژوازی 

ایران در تبلیغات پر تعفن "حذف افراد نا مستحق" یک 

 گام فوری در این راه می باشد.

 5102هشت  اوت مصطفی اسدپور       

/http://www.baharnews.ir، 4935خرداد  43( بهار نیوز، 4)
vdcjateo.uqey8zsffu.html 

 :تاریخ چاپ ۲۱۴۳شماره  -روزنامه دنیای اقتصاد (   2)
۴۲/۲۹۴۴۹۴۱ 

/http://www.baharnews.ir، 4935خرداد  41( بهار نیوز، 9)

 vdcgwq97.ak9zn4prra.html 

 ور  و گرانی از ابزارهای شنراهرتره شرده دولرت 

)باز به معنای عمومی حکومت( در هنثری ررردن 

اثرات هر گونه افزایش دسرترمرزد و یرا دریرافرتری 

رارگران و مرد  زحمتکش بوده اند. یرارانره هرا، 

در هر سطوی ره براشرد، عررجره جردیردی بررای 

دزدی دولت از  وان هرید مرد  از طریق قریرمرت 

 های ارزی است. 

 ا د ا م ه   یبا ر ا نبه   ببا یبد   ببه   هبمبه   . . . . . . . . . 

http://donya-e-eqtesad.com/3412/
http://www.baharnews.ir/vdcgwq97.ak9zn4prra.html
http://www.baharnews.ir/vdcgwq97.ak9zn4prra.html
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  است. 

در دنیاى امروز بازار فحشا از جمله فجایع بزرگى 

بحساب میاید كه میلیونها انسان زن را به كام خود فرو 

میبرد. تایلند و هند و برزیل از نمونه هاى گویاى آنست. 

تهران ـ فقط بعنوان نمونه تمام عیار از  شهرهاى متعدد 

  ٬دیگر ایران ـ باید به این لیست اضافه شود. و نه فقط این

آمار و شواهد مربوط به بازار فحشا در ایران چشم شما 

را بدنیایى باز میكند كه وضعیت دلخراش كننده قربانیان 

آن دست سیاه ترین بازارهاى مشابه را از پشت بسته 

است. چند صدهزار زن و كودك خردسال در باتالق فقر 

و تباهى و قوانین  و مناسبات كثیف و ارتجاعى  فرو 

رفته اند و پایانى براى این كابوس متصور نیست.  

دیگر یك واقعیت  ٬تن فروشى زنان ٬صنعت بزرگ فحشا

 غیر قابل انكار آن جامعه است. 

 به شهر فساد خوش آمدید!

این عبارتى است كه براى تهران بكار برده میشود.  

عجالتا از نفس كلمه "فساد" بگذریم. هر چه هست كلمه 

"فساد" اسم رمز طنز آلودى است كه براى عبور از  

تابلوى رسمى حكومت و وارد شدن به واقعیت روزمره 

یك جامعه پانزده میلیونى مورد استفاده قرار گرفته است. 

صد البته از آمار رسمى 

خبرى نیست. اما فقط گفته ها 

و گزارشات مراكز و مقامات 

دولتى را مبنى قرار دهید 

اینجا شهرى است كه با 

هشت تا ده هزار باند فعال 

در زمینه فحشا دست كم نیم 

میلیون  زن را در چنگال تجارت مخوف خود دارند. 

قربانیان این باندها دختران جوانى هستند كه میانگین 

سنى آنها بسرعت به بیست سال كاهش پیدا كرده است. 

بازار فحشا در ایران بخاطر دسترسى به كودكان دختر 

دوازده سیزده ساله از شهرت برخوردار است. كودكان 

پسر از جمله عوامل  رونق بیشتر این بازار بحساب 

دختران جوانى كه  ٬میاید. پدیده اى بنام  "دختران فرارى"

از منابع تغذیه بازار  ٬بهر دلیل از خانواده خود میگریزند

باندهاى فحشا است كه در طى مدت كوتاه و در عرض 

چند هفته قربانیان تازه اى را برایشان به ارمغان میاورد. 

 اما این هنوز همه تصویر نیست.

در طى سالهاى اخیر و با تداوم و گسترش فقر و بیكارى 

بخش زیادى از جمعیت فرودست جامعه را به تباهى 

رانده است. ابعاد این تباهى زمانى آشكارتر میشود كه با 

عدم وجود هرگونه تامین و بیمه اجتماعى دیگر را نیز به 

مادرانى كه تامین زندگى  ٬آن اضافه نمود.  زنان مجرد

آسیب پذیرتر  از هر  ٬خود و كودكان خود را بعهده دارند

بخش دیگرى در لبه پرتگاه سقوط  قرار گرفته اند. 

رسانه ها و تجربیات روزمره مردم سرشار از سرگذشت 

تكان دهنده زنان و دخترانى است كه در لبه این پرتگاه 

مورد سوء استفاده جنسى قرار گرفته اند. براى هزاران 

زندگى به جهنمى تبدیل شده است   ٬هزار تن از این زنان

كه تن فروشى  جزیى از آن است. تهران شهرى است كه 

پدیده تن فروشى و بازار فحشا را نه فقط در خانه هاى 

نه فقط در پاتوق تكرارى در  ٬رسمى فروش سكس

 ٬در میان زنان خانه دار ٬بلكه در محالت ٬خیابانهاى معین

در میان قشرهاى مختلف و حتى  زنان تحصیل كرده 

میتوان سراغ گرفت. تن فروشى به عنوان یك پدیده 

گسترده و سازمان یافته به اعماق وجود آن جامعه چنگ 

 انداخته است.

تهران فقط یك نمونه است. شهر مشهد و شهرهاى  

 بزرگ دیگر دست كمى ندارند. 

 سیاستهای دولت سرمنشا  فحشا

سه سال پیش در یك همایش بررسى آسیبهاى اجتماعى 

هزار زن خود فروش  ٠٣٣تا  ٠٣٣تصریح شد كه "بین 

در جامعه ما قابل ردیابى 

هستند". اگر به آمار خود 

دست اندركاران باور 

كنیم  در طى سه سال 

گذشته هزاران دختر 

جوان و كودك دیگر با 

به  ٬ساله ٣٠میانگین سنى 

این آمار اضافه شده اند.  

رقم واقعى اما بسیار بیشتر از اینهاست. زمانى 

مجازاتهاى سنگین و فشارهاى فرهنگى و رسوایى و 

پیامدهاى مرگ آور فحشا را به خفا میراند. سالهاست 

كار از این ها گذشته است. همه میببنند كه رژیم حاكم 

خود رسما و عمال به این پدیده دامن میزند و براى 

 بركات آن دندان تیز كرده است.

در ادبیات و سیاستهاى دولتی كماكان از تن فروشى 

بعنوان فساد زنان اسم برده میشود. عاقلترینهاى مدعى 

پاى محرومیتهاى جنسى  ٬جامعه شناسى و حقوق انسان

مردان و اثرات طالق را بمیان میكشند. این مزخرفات 

محض هستند كه در كوچه و خیابان با پوزخند  بدرقه 

میشوند. فحشا و تن فروشى زنان یك جهنم است كه تنها 

با زور و ترور و به ضرب گرسنگى میچرخد. خود 

دولت ماشین گرسنگى دادن میلیونها انسان است. در 

 صنعت فحشا در ایران 

در ادبيات و سياستهاى دولتی كمااكااا ات تاا شارو ا  

بعنواا شساد تناا اسا  باردم مايا اودل رااهاىاتارياناهااى 

پاااى  ٬ماادراا  هااامااعااح  ااناااساا  و  اا ااو  انساااا

م روميتهاى هنس  مرداا و اثارات الا   را بامايااا 

 ميك ندل  
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بطور موازى 

تمامى ماشین 

قانون گزارى 

و قضایى و 

ماشین تبلیغات 

دولتى و 

مذهبى بطرز 

خیره كننده اى 

بعنوان جاده 

صاف كن تن 

فروشى زنان 

در قالب 

قانونى و 

شرعى آن 

فعاالنه دست 

  بكار بوده اند. 

نه مسكن  ٬نه بیمه و امنیت مالى ٬سایه این حکومت نه كار

نه امید به فردا بلكه بجاى آن فقر و بى  ٬و مایحتاج پایه

پناهى و استیصال بازتولید شده و میشود. تن فروشى 

بخشى از كابوس حاصل این شرایط است. هنر بزرگ 

دولت اسالمى در ایران اینستكه سرنوشت شوم تن 

فروشى را به واقعیت زندگى كودكان سیزده ساله و كمتر 

 ٬از آن گره زده است. در یك سیكل معیوب و پایان ناپذیر

ابتدا دولت والدین را از تامین كودكان و دفاع و كمك به 

كرور كرور از این كودكان سر از  ٬آنها خلع سالح میكند

خیابانها در میاورند. در قدم بعد دولت از هر گونه 

مسئولیت در حمایت از  همان كودكان سرباز میزند. 

پلیس و مقامات امور اجتماعى خیلى وقت است كه از 

از دل بى پناهى  ٬"جمعاورى" زنان و دختران جوان

از میان پاركها و خیابانها دست برداشته است. این  ٬مطلق

زنان و دختران دو دستى تحویل باندهاى فحشا میگردند. 

دستگاههای دولتی تسمه نقاله  

تولید و بازتولید فحشا در 

 جامعه هفتاد میلیونى است. 

اما هنوز باید از نقش فعالتر 

و مستقیم رژیم در سازمان 

دادن تجارت فحشا در ایران 

گفت. همه چیز بروشنى گویاى اینستكه كه خانه هاى نیمه 

مخفى باندهاى تجارت سكس در شهرهاى مختلف در 

ایران از نظر مساعد دستگاههاى پلیسى و قضایى 

برخوردارند. مدتی قبل مقامات امنیتى تهران اعالم كردند 

كه یك محل فروش زنان توسط یك باند شناخته شده با 

هزار تومان مجددا از  اجازه ادامه فعالیت  ٣٥٣جریمه 

خود برخوردار گشته است. شواهد بسیارى دال بر 

نظارت مستقیم سپاه و مقامات امنیتى در تهران و مناطق 

دیگر بر امور باندهاى سوء استفاده از زنان و تن فروشى 

 آنهاست. 

بطور موازى تمامى ماشین قانون گزارى و قضایى و 

ماشین تبلیغات دولتى و مذهبى بطرز خیره كننده اى 

بعنوان جاده صاف كن تن فروشى زنان در قالب قانونى 

و شرعى آن فعاالنه دست بكار بوده اند. صیغه بعنوان 

محمل شرعى و قانونى تن فروشى زنان از مهمترین 

مشغله ها و الویت تمامى مراجع و بنگاههاى رسمى و 

غیر رسمى حکومتی عمل كرده است. تبعیض و بی 

حقوقی زنان در قالب قوانین و مقررات حاکم، آن 

هیوالیى است كه ذره ذره از ارزش و احترام و حقوق 

زنان را در تمامى شئون اجتماعى و فردى مورد حمله 

قرار داده است. بى حقوقى زن و بى ارزشى احساسات و 

ارزشها و اراده و احترام او در آن جامعه مداوما بازتولید 

 میشود. 

 جنده ها!

بار نفرین و نفرت در این كلمه براى همه آشناست.  این 

كلمه همواره و همه جا محملى بوده است كه مسببین و 

عاملین اصلى فحشا خود را پشت آن پنهان سازند. 

قربانیان تن فروشى و زنان با بدترین رفتار و  با نفرت 

عاملین فقر و مسببین  ٬همراهى شده اند تا صاحبان جامعه

سقوط زنان به ورطه تن فروشى،  پلیس و قضات و  

سرمایه داران،  دولت ها و همه اعوان و انصار 

چرخاننده جامعه به قیمت تحقیر این زنان براى خود 

شرافت بخرند. هموراه و همه كس از متجاوز و خریدار 

از  ٬و قاچاق چى و همه دست اندركاران بازار فحشا

 اعتبار و آبرو برخوردار بوده اند بجز خود قربانى!

در جمهورى اسالمى و جامعه تحت كنترلشان "زنان 

هرزه"، "زنان ذاله"،  

"مفسدین" و لزوم رفع شر 

آنها عباراتى است كه 

روزمره مورد استفاده 

است. دنیا هر چقدر هم 

معكوس باشد، هنوز جاى 

تعجب دارد كه چرا باید 

دولت،  نمایندگان مجلس و  فرمانده هان شان بتوانند 

ادعاى شرف داشته باشند، بعنوان مصلحین جامعه ظاهر 

گردند  و سنگ دفاع از اخالقیات و عدالت و انسانیت 

بسینه بزنند؟ اینها خود مبتكر و عامل مستقیم بازار تن 

فروشى هستند. معلوم نیست چرا زنان  قربانى  باید یكبار 

 دیگر تاوان گناهان دیگران را پس بدهند؟ 

 تن فروشان بخشى از طبقه کارگر ایران

زنان تن فروش بخشى از طبقه كارگر هستند و طبقه 

كارگر باید بار دفاع از هستى و حقوق و نجات آنها را بر 

دوش خود بكشد. نه فقط به این دلیل كه عمال بخش اصلى 

قربانیان فحشا از اعضاى خانواده كارگران و مردم 

بلكه در عین حال به این دلیل كه  ٬زحمتكش بوده بوده اند

خواستها و جنبش طبقه كارگر و با خواست فورى تامین 

اجتماعى همه شهروندان و از طرف دولت تنها و تنها 

راه نجات عملى قربانیان بیشمار كابوس تن فروشى است. 

پرچم طبقه كارگر براى رهایى زن براى کوتاه کردن 

دست مذهب از دولت، پرچم طبقه كارگر براى برابرى 

كامل شهروندان تنها ابزار سد كردن روند قربانیان فاجعه 

 فحشا در ایران است.

  

 . . . . ا د ا م ه     ش          ب ب با 

صيغح بعنواا ما امار  اررا  و هااناونا  تاا  

شرو   تناا ات مهمتريا م غىح ها و الاويات 

تمام  مراها  و باناهااهاهااى رساما  و  ايار 

 رسم   کومتی رمر كردم استل 
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تبعیض و بی 

حقوقی زنان در 

قالب قوانین و 

مقررات حاکم، 

آن هیوالیى 

است كه ذره 

ذره از ارزش 

و احترام و 

حقوق زنان را 

در تمامى شئون 

اجتماعى و 

فردى مورد 

حمله قرار داده 

  است.

  

به یک افزایش بی سابقه و ناگهانی  45پیروزی انقالب 

سطح بیکاری در شهرهای ایران منجر شد. هزاران 

کمپانی، شرکت و کارخانه بطور موقت کار خود را 

متوقف کردند و صاحبان و مدیران ایرانی و خارجی این 

کشور  45بهمن  11و 19شرکت ها ماه ها قبل از قیام 

را ترک کردند و آنها که در کشور ماندند عملیات 

اقتصادی عمده شان را در میان هرج و مرج حاکم 

برکشور متوقف کردند و منتظر ماندند تا ببینند دولت 

انقالبی جدید چه سیاست اقتصادی را در پیش خواهد 

اوج گرفت  45گرفت. اعتصاب کارگران که بعد از مهر 

صنایع، بخش خدمات گسترده و وزارتخانه های دولت را 

تقریبا فلج کرده بود. سخت ترین صدمات به بخش 

ساختمان سازی وارد شد و صدها پروژه به صورت نیمه 

 کاره رها شدند.

جرثقیل ها و مصالح ساختمانی در بسیاری از مجتمع 

های نیمه کاره، بال استفاده ماندند و کارها همانطور به 

حال خود رها شدند. نهایتا هزاران کارگر که برای 

پیروزی انقالب از کارخود دست کشیده بودند، در همان 

ابتدا، پس از پیروزی انقالب دریافتند که در فردای 

 انقالب شغلی نخواهند داشت.

عالوه برگروه فوق دسته جدیدی نیز به جمعیت بیکاران 

افزوده شد و آنها افرادی بودند که در حرفه هایی از 

لحاظ عقیدتی نامناسب مشغول بودند، انواع رستورانهای 

غربی،کافه ها،کاباره ها،مغازه های مشروب فروشی، 

تئاترهای پرزرق وبرق مراکزفساد و فحشا، به کلی بسته 

شدند، هم بدلیل ناسازگاری آنها با انقالب اسالمی ، و هم 

به این دلیل که این حرف به عنوان نشانه های رژیم سابق 

محسوب میشدند. براساس یک تخمین در تهران حدود 

کارمند اینگونه موسسات پس از انقالب، مشاغل  3555

خود را از دست دادند.با تعطیل شدن موسسه بلیط بخت 

هزارنفر فروشنده کم درآمد بلیط از  155آزمایی حدود 

دیپلمه جدید به  945،555کار بیکار شدند. ورود حدود 

بازار کار بطور تدریجی وزنه جدیدی به لشکر بیکاران 

افزود. به این ترتیب در همان سالهای ابتدایی پیروزی 

درصد  19میلیون ایرانی، یعنی  4/1انقالب تقریبا حدود 

نیروی کار بیکار بودند. براساس این بررسی رسمی در 

درصد به دلیل تعطیلی  44مورد بیکاری در تهران 

کارخانجات و موسسات اقتصادی، کارشان را از دست 

مکث کردل هبر ات  ۵۶تا سار  ۶۵بررسی تهارب مبارتم الب ح کارگر در ايراا رىيح بيکاری بايد روی سالهای 
و بخصوص سح سار بعدات س وال  کومت  ام وسيعتريا هنبش بيکاراا چح در تاريخ ايراا و چح  ۶۵ان  ب 

در تاريخ منال ح  کر گرشتل ابعاد ايا هنبش کح تما  ايراا و ت ريبا همح  هرهای بترگ و متوسال را در بر 
   وراهای بيکاراا و انواع ديهر ت کر ها،  .تنها گو ح ای ات ايا ،پديدم رظي  را بح تصوير ميک د  ميهرشت،

هنگ و گريت دائمی با دولت و سپام پاسداراا هر يک ات     عارها،  رو های مبارتم کارگراا،
 .تهربيات هنبش ههانی کارگری رىيح بيکاری است  پربارتريا

برای آ نايی با ارتراضات بيکاراا در ايراا کتاب "سياستهای خيابانی" نو تح آصف بيات يک منب  بسيار 
در سح  مارم ن ريح رىيح بيکاری يک شصر ات ايا کتاب را کح م خصا بح کارگراا بيکار و  ارت مند استل

مبارتات آنها اختصاص دارد را ن ر خواهي  کردل خوانندم ايا سالور خود بسيار سري  بح اهميت مالالعح کر کتاب 
ات تاريخ و   سياستهای خيابانی پی ميبردل آصف بيات با مهمورح ت  ي ات و کتب متعدد خويش بح يک نا  معتبر

 مبارتات کارگری در ايراا تبدير  دم استل

 انقالبیون بیکار:جنبش بیکاران
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بازار فحشا در 

ایران بخاطر 

دسترسى به 

كودكان دختر 

دوازده سیزده 

ساله از شهرت 

برخوردار 

است. كودكان 

پسر از جمله 

عوامل  رونق 

بیشتر این 

بازار بحساب 

میاید. پدیده اى 

بنام  "دختران 

 ٬فرارى"

دختران جوانى 

كه بهر دلیل از 

خانواده خود 

از  ٬میگریزند

منابع تغذیه 

بازار باندهاى 

فحشا است كه 

در طى مدت 

كوتاه و در 

عرض چند 

هفته قربانیان 

تازه اى را 

برایشان به 

ارمغان 

  میاورد. 

دادند. و ده درصد کارگران دوره گردی بودند که به دلیل 

درآمد پایین و سختی کار، شغل خود را ترک کرده بودند. 

بقیه افراد بیکار،مهاجرها و فارغ التحصیالنی بودند که 

برای اولین بار به جست و جوی کار آمده بودند. خالصه 

میلیون نفر در طی همان اتفاقات چند ماهه  1تا  4/9بین 

 انقالب کارشان را از دست دادند.

دو فصل قبل به سیاستهای زندگی روزمره مردم عادی 

درحوزه محیط زندگی شان متمرکز شده بود. در این 

فصل، توجه ام را بر حوزه محیط کار معطوف میکنم. در 

اینجا نشان میدهم که چگونه همین مردم عادی  بیکار شده 

از کار، با استفاده از موقعیت انقالبی آن زمان، به عمل 

جمعی مبادرت کردند تا برای خود کار و امکان امرار 

معاش فراهم کنند. اینان زمینه تولد جنبش بیکاران در 

ایران پس از انقالب را به وجود آوردند. افراد بیکار یک 

گروه نامتجانس بودند. در حالی که کارگران کارخانه ها 

و فارغ التحصیالن دبیرستانها نقش اول را در جنبش 

بازی میکردند، در یک شرایط فوق العاده، منافع مختلف 

و نارضایتی ها ، بسیاری از تهی دستان بیکار، کارگران 

فصلی و مهاجران روستایی را در یک سیاست خیابانی 

 جمعی و آشکار گرد هم آورد.

درکشورهای در حال توسعه، به رغم وجود بیکاری پنهان 

و آشکار، به ندرت با جنبش بیکاران به معنای مبارزه 

برای به دست آوردن اشتغال و حفظ آن، روبرو می 

شویم.خانواده، خیشاوندان، روابط بین نان خور و 

سرپرست و بویژه بخش غیررسمی اقتصاد، مکانیسمهای 

الزم را جهت حمایت و گذران زندگی، فراهم میکرد. به 

عالوه نبود یک سازماندهی، مانع از یک جنبش 

اعتراضی مداوم در کشورهای درحال توسعه می شد. در 

این فصل، این نکته را مورد بحث قرار خواهم داد که 

آنچه که جنبش بیکاران ایران را برجسته می کرد 

همزمان شدن منابع شکل گیری جنبش و فرصت های 

سیاسی بود که بستر حرکت بیکاران را بوجود می آورد. 

این منابع شامل انبوه زیاد و ناگهانی بیکارانی بود که 

بالفاصله بعد از انقالب به وجود آمد و در کنارش تکوین 

یک ایدئولوژی  انقالبی در میان از کار بیکارشده گان. 

کاهش یکباره و همزمان استاندارد زندگی وسرکوب 

انتظارات، نوعی احساس تجاوز اخالقی در میان این 

مردم به وجود آورده بود و جنبش، نوعی تداوم گسترده 

تر مبارزه انقالبی تلقی میشد. انتظارات تهی دستان،و 

بیکاران بطور خودبخود اوج میگرفت. به عالوه رقابت 

شدید بین روحانیون حاکم و مخالفان چپگرا، برای کسب 

حمایت تهی دستان،  توقعات و انتظارات را باال برد. این 

 . . . . ا د ا م ه     ا ن  ب  بب ب    

  

ما در سرزمین موعود بدنیا آمده ایم. اما کیییسیت کیه قیدر آن را 

بداند! اگر شانس داشتیم و بجای خلفای راشدین، کریسف کیلیمیب 

کورمال کورمال دست بیر قضیا سیر از بیخیارا در میی آورد، 

وضعمان بهتر میبود. در اینصورت هم در میان ما  زورکی هیم 

و هم  اجنبی ها از فیض فرهینیگ  که شده زبان انگلیسی مد بود، 

و زبان شیرین فارسی بی بهره نمی میانیدنید. فیکیرش را بیکینییید 

همین ماجرای "مرگ بر امریکا" تبدییل بیه چیه دردسیری شید. 

اگر از اول معلوم میشد که هدف دولت ایران جلب سیرمیاییه  و 

 الزم به این دعوا   و پدر کشتگی نبود.  حفظ منافع امریکا است، 

مشخصه سرزمین موعود وفور نعمت است که دقیییقیا در میورد 

مملکت ما صدق میکند. زیر زمین آن مملو از بهترین میعیادن و 

ثروت طبیعی است و روی آن مملو از استعداد و عقل کیل. درد 

قدیمی ایران زمین در خجالتی بودن مردم آن است. اگر ایینیهیمیه 

بیجیای   دانشمند فرهیخته بجای چمباتمه زدن زیر چراغ میوشیی،

پیچاندن دو کلمه حرف حساب در میان هفتاد مصرع شیعیر، در 

وسط بازار روی یک چهار پایه ایستاده و حرفشان را میییزدنید؛ 

قطعا االن نام ایران پر آوازه تر میبود. میگیر سیقیراط چیه چیییز 

حکیمانه ای  گفته که ایرانیان سالها قبلتر سیر از آن درنیییاورده 

باشند؟ حیف که چهارپایه دیر اختراع شد تا حیکیییم بیاشیی هیای 

 ایرانی بتوانند مستقیما به سخن درآیند. 

نمونه زنده از وفور استعداد در خطه ایران فراوانی متخصصان 

اقتصاد،  و مشخصا متخصصین نجات اقتصاد بحران زده است.  

دعا کنیم هر چه زودتر تحریمها  به پایان برسد و دنیییا و میافیییا 

ببینند و بدانند چه نخبه هایی در دماغه استرتژیک خلیج هیمیییشیه 

فارس در  کمین نشسته و آنچه روزانه کشیمنی  در فیس بوک و 

وبالگ ها تحت عنوان گذشته و آینده اقتصاد ایران بزبان همیشیه 

فارسی  بلغور میشود را دست کم نگیرند. چرا دولت یک کیانیال 

تلوزیونی بزبان ویژه به سمت  ژاپن و هینیگ کینیگ و کیره و 

اسکاندیناوی برقرار نمیکند تا راه حل تیفیکیرات اقیتیصیاد دانیان 

ایرانی برای نجات مشکالت بین المللی به هیدر نیرود؟  قیربیون 

آقای ظریف که فنیر جیغیجیغیه هیای گیییر کیرده در گیلیوی ایین 

مصلحین پدر آمرزیده را آزاد کرد. انگاری وضع حملی در کار 

بوده، خشتک آسمان درید و سیل اقتصاد دان از داخیل و خیارج 

بسوی ایران روان گردید.  انیگیاری وحیی مینیزل شیده اسیت و 

شبانه پاسخ" اقتصاد متکی به نفت"، "اقتصاد وابسته"، درد بیی 

  درمان تورم، "اییجیاد بیزرگیتیریین قیدرت اقیتیصیادی مینیطیقیه"،

"اقتصاد صادراتی"  و امثال آن  در جیب عقب شلوار حضرات 

 قرار گرفته است. 

نگاه کنید! فرق بین این جماعت کمیتیر از تینیوع میییان سیاکینیان 

کشتی نوح نیست؛ از مراجع تقلید و  روزنامه نگاران تا عمله و 

اکره مجلس و دولت همه و همه در ییک هیمیصیداییی حیمیاسیی؛ 

انگاری برای نجات قوم گنه کار در دور دسیتیهیا لینیگیر 

 طنز  

 سرزمین وفور حکی  باشی اقتصادی 
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در دنیاى 

امروز بازار 

فحشا از جمله 

فجایع بزرگى 

بحساب میاید 

كه میلیونها 

انسان زن را 

به كام خود 

فرو میبرد. 

تایلند و هند و 

برزیل از 

نمونه هاى 

گویاى آنست. 

تهران ـ فقط 

بعنوان نمونه 

تمام عیار از  

شهرهاى 

متعدد دیگر 

ایران ـ باید به 

این لیست 

  اضافه شود. 

بعد ایدئولوژیکی همانند موتوری برای بدنه توده ای 

بیکاران عمل میکرد، بیکارانی که هم آزادی سیاسی 

نسبی موجود بهره می بردند و هم از مهارت هایشان در 

 بسیج و سازماندهی در طی انقالب استفاده میکردند.

 ههو 

 93،555حدود سه ماه قبل از پیروزی انقالب، بیش از  

کارگر فصلی یا قراردادی در شهر بندری و نفت خیز 

جنوب کشور یعنی آبادان از کار بیکار شدند، یعنی وقتی 

کمپانی های شان از ادامه کار بازایستادند. کارگران 

شغلشان را از دست داده بودند، ولی به این مسئله توجه 

داشتند که وضعیت بیکاری آنه در مقایسه با مبارزات 

انقالبی که در اطرافشان رخ می دهد، بسیار ناچیز است. 

حتی آنهای که شغل شان را حفظ کرده بودند، درحال 

اعتصاب بودند، با این حال برای این کارگران روزهای 

فوق العاده اتحاد و فداکاری روبه پایان میرفت، انقالب 

وارد مرحله جدیدی می شد. گروه ها و شخصیت ها 

چهره واقعی خویش را بازیافتند. گروه گرایی و جنگ 

قدرت در میان رهبران جدید درحالی روبه فزونی گذاشت 

که رهبری بالفعل کم کم عدم تحمل اش را نسبت به 

صداهای مخالفان سیاسی اش به معرض نمایش گذاشت. 

همانطور که این روزها می گذشت، این کارگران در 

مورد وضعیت متزلزل کنونی و نامشخص آینده شروع به 

چاره اندیشی کردند. در طول نخست وزیری ناپایدار 

شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه ، تعداد کمی از 

این کارگران گاهی در قهوه خانه های محلی جمع می 

شدند ودرمورد وضعیت بد و دشوار خود گفت و گو می 

کردند. و تصمیم می گرفتند که چه اقدامی بکنند. این 

نشست ها جلسات متعاقب آن به شکل گیری سندیکای 

کارگران پروژه ای بیکار آبادان منجر شد. این سندیکا 

نشان دهنده آغاز اقدام جمعی بیکاران بود. فعالیتهای 

ماه به طور موقت حفظ مشاغل و  4مبارزاتی برای حدود 

حمایت از بیکاران را ممکن ساخت. تظاهرات متعددی 

نیز با همین هدف برگزار شد که همه آنها با مقابله 

 95نیروهای انتظامی مواجه شدند. دو ماه بعد در 

در حالی که مبارزات اجتماعی شدت  9341فروردین 

کارگر در اداره مرکزی سندیکا،  555میگرفت، حدود 

 . . . . ا د ا م ه   ا ن  ب  بب ب      

انداخته اند؛ حرف طبقاتی همگی شان یکی اسیت: کیارگیر بیایید 

بیشتر کار کند، بیشتر محرومیت بکشد، سود دهی منیاطیق وییژه 

از کارگر چینی و بینیگیالدشیی ارزانیتیر   صنعتی را تضمین کند،

 باشد، تا سالهای نامعلوم بسوزد و بسازد...

هنوز جیا دارد پیرسییید   گیریم در بر پاشنه سود سرمایه بچرخد،

مگر تا بحال کم سود برده اید؟ چشم ندارید انبوه ثروت متمیرکیز 

در دست اقلیت جامعه را ببینید؟ چشم ندارید امپراطوری عیظیییم 

زندانهایی  که بر دوش کیارگیر سیاخیتیه ایید را   مذهبی و دولتی،

ببینید؟ آن جامعه سالهاست زیر نگین سرمایه و دولتش  رسما به 

قبرستان شرف و وجدان و انسیانیییت میبیدل شیده اسیت. در آن 

از کینیار  جامعه میتوان از کنار سی سال تهاجم به طبقه کارگر، 

سیری تیکیان   تالش میلیونها انسان در پی قوت الیموت گیذشیت،

 داد و کماکان طالب اصالح و دمکرات و متمدن بحساب آمد! 

سخت نیست تشخیص داد حتی  یک تک نیفیر ایین جیمیاعیت بیه 

اندازه یک  سر سوزن از آنچه ترسیم میکنند باور نیدارنید. هیمیه 

هنر اینها در این خالصه میییشیود کیه: مین آنیم کیه قیرار اسیت 

سرمایه غربی شما کارگران را استثمار کند.... من آنم کیه قیرار 

است تضمین کنم سود سرشار نصیب گیردد! اقیتیصیاد دانیان میا 

پادوی سودآوری بخش های دیگر  سرمایه هستند که بساط خیود 

را در جوار آن پهن کنند. حرف حساب اینها نیه در پیاسیخ هیای 

اقتصاد سیاسی بلکه در آنست که از حیاال دارنید اعیتیراض آتیی 

کارگر را تخطئه میکنند. خط و نشیان میییکیشینید و تیوجیییه گیر 

 سرکوب در راه،  خود شیرینی میکنند.

اینجا باز میرسیم به درد بی درمیان فیروتینیی در نیزد نیخیبیگیان 

ایران زمین. ایین جیمیاعیت بیایید در میییزان وفیاداری خیود بیه 

ایرانیت و در عرق ناسیونالیستی خود  استیثینیا قیائیل گیردنید. تیا 

تولید حصول خودکفایی اقتصادی معطل نشده و بیا اسیتیفیاده از 

چهاپایه و میاهیواره سیاخیت کیارگیر چییین و اسیتیثینی  بیه زبیان 

انگلیسی، ایران را بشناسانند. با افتخار "بهبودهای" حاصیلیه در 

طول یازده دوره ریاست جمهوری،   از حقوق شهرونیدی  سیر 

آزادیهای سیاسی و حقوق مردم بگویند.  طبقه کارگیر در اییران 

طبقه ای که با کمال میییل سیی سیال اسیت فیقیر و   را بشناسانند،

فالکت را در انتظار چنین روزی بیه جیان خیرییده اسیت. زبیان 

گویای بدهی و عذاب وجدان  میلیونها کارگر باشید که  از آنیچیه 

تا بحال برای سرمایه و سرمایه دار ملت خود شرمنده اند.  طبقه 

ای که در حسرت و هیجان میسوزد تا گردن سرماییه و دولیتیش 

کلفت تر شود؛ طبقه ای که حیاضیر اسیت  بسیوزد و بسیازد تیا 

 بالخره شاید ته این سفره چیزی نصیب او گردد...  

تا آنجا که به کارگر مربوط باشد، خدا کند  از سیرمیاییه جیهیانیی 

کسی به حرف اینها گوش بدهد و هر چه زودتر کارخانه هیا راه 

بیافتد. فکر اقتصاد مملکت و آینده زندگی را کارگران مستقیما با 

 طرف حساب اصلی روشن خواهند کرد.

 ادامه طنز

 سرزمین وفور حکیم .......... 
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حکومت،  

دولت و 

مجلس و همه 

دستگاه 

حکومتی، به 

عنوان حافظ 

منافع سرمایه 

خود بانی و 

سر منشاء فقر 

و نابرابری و 

نیازهای پایه 

ای بخش 

اصلی مردم 

  است

 دست به تحصن زدند و تهدید به اعتصاب غذا کردند.

جنبش اعتراضی بیکاران در چندین شهر بزرگ نظیر  

تهران، اصفهان، تبریز،قزوین، و گچساران و همچنین 

استان کردستان در شرف وقوع بود. در پایتخت گروهی 

از کارگران اخراجی و بیکار شده ، توسط سازمانهای چپ 

گرا بسیج شده بودند، این کار مدت ها قبل از آن به وقوع 

پیوست که کارگران گرد هم بیایندو یک سازمان نه چندان 

منسجم بیکاران فصلی را شامل کارگران بیکارشده 

کارخانه ها، بخش ساختمان و صنایع نیز می شد تاسیس 

 کنند.

 مبارتات تهراا

گروهی از کارگران بیکار شده برای  9345اسفند  91در 

تشریح وضعیت دشوارشان در وزارت کار تجمع کردند. 

وزیر کار،داریوش فروهر در آن روز با آنان صحبت 

کرد. پاسخ او نامیدکننده بود وکارگران به واسطه تعداد 

اندکشان با قرائت قطعنامه ای دال برلزوم ایجاد شغل، 

مکانی برای جلسات سازمان سندیکا، یک کارچهل ساعته 

در هفته ومزایای بیکاری، اقدامات اعتراض آمیز خویش 

 1555را پایان بخشیدند. این گروه به زودی با بیش از 

نفر عضو و با آمادگی بیشتر، بازگشت. طی دو هفته بعد 

بار با وزیر مالقات کردند. در متینگهای بعدی  4آنه حدود 

دو تقاضای دیگر بردرخواست های شان افزوده شد، که 

عبارت بودنداز: برسمیت شناخته شدن سازمان آنها و 

پخش شکایاتشان از رادیو و تلویزیون سراسری. وزیر 

کار که طی هفته های نخست مسئولیتش با فشارهای 

زیادی مواجه شده بود، تصمیم گرفت که یک"صندوق وام 

 بیکاری" تاسیس کند.

 1،555تا  5،455طرح مبتنی بر اعطای وام به میزان 

 14ماه بود. کارگران  6لایر در هر ماه به مدت حداکثر 

ساله ای که حداقل به مدت یک سال بیمه تامین  65تا 

اجتماعی پرداخت کرده بودند، واجد شرایط برای گرفتن 

وام بودند. کارگران فصلی و فارغ التحیالن دبیرستان که 

تا به حال شغلی نداشتند، عمال از این طرح محروم بودند. 

در بحث های که در گرفت بیکاران این پیشنهاد را رد و 

تقاضا کردند که شرایط سنی و شامل بیمه تامین اجتماعی 

شدن، از میان برداشته شود. ودرگام بعدی اصرار 

ورزیدند که پرداختها باید براساس تعداد افراد خانواده باشد 

و این برنامه باید توسط نمایندگان افراد بیکار نظارت و 

اجرا گردد. از همه مهمتر آنها خواهان آن شدند که وام 

بیکاری به حق بیکاری تغییر یابد. در این جلسه یکی از 

کارمندان منفصل شده از خدمت شرکت واحد، نگرانی 
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در ایران کارگر بیکار وجود ندارد! البته ماجرا به این 

شوری هم نیست. اما اصال و ابدا تعداد بیکاران  قابل توجه 

نیست. صد و هفتاد هزار و هشتصد و سی و سه نفر.  این 

تعداد کسانی است که بیمه بیکاری دریافت میکنند. بنابراین 

تعداد بیکاران همینقدر است.  تازه بخشی از این تعداد  

بیکار نبوده  و از قانون و بودجه حامی کارگر دست به 

سوء استفاده میزنند. محض اطالع دل واپسان اقتصاد پسا 

تحریمی،  قشونی از ماموران سه قوه به همراهی جامعه 

روحانیت به سرپرستی وزیر محترم کار )که سر جمع 

تعدادشان بیشتر از کل مشمولین بیمه بیکاری است( در پی 

کشف متقلبین میباشند. تصدیق میفرمائید که رقم ذکر شده 

 میلیون نفوس ابدأ رقم باالیی نیست. ۶۷برای 

توجهتان را جلب میکنم که  تصدق سر وزیر کار در  

مملکت ما " زگهواره تا گور کار "  برقرار است. به این 

ترتیب درصد بیکاران نسبت به کل جمعیت بسیار ناچیز 

می باشد. بجای خیره شدن به درصدها که همیشه گمراه 

کمی عمیق تر  تالشهای   با عینک بصیرت،  کننده است،

درخشان  وزارت کار برای مبارزه با بیکاری  را از نظر 

 بگذرانید. 

جنبش کارگری  با ممنوعیت کار کودکان  گور جد و  

در ایران آغاز سن کار رسما  ده   آبادش قاه قاه  خندیده،

ساله تعیین شده است که هیچ کارفرمایی نتواند در مقابل 

شور و شوق کودکان برای شروع بکار احیانا فس و فس 

نمیتواند  هیچ کارفرمایی،  حتی با  نپرداختن دستمزد،   کند.

مانعی در راه رشد استعداد و شکوفایی کودکان این 

 سرزمین ایجاد کند.

کودکان زیر ده سال به شرط آنکه دندان درآورده باشد و  

در چهارچوب   طی ده ساعت متمادی بهانه مادر نگیرد،

قانون شاگرد و استادی قابل کار کشیدن به حساب می آیند. 

البته به دلیل جثه تقریبا نامناسب و ضرورت مراقبت از 

وسایل کار، باید از بستن گاری به آنها خودداری کرد. این 

مصوبه مجلس و دولت است. در مورد این کودکان  

استفاده از دستگاههای برق فشار قوی بدون مراقبت زیر 

چشمی  کارفرما ممنوع است که البته وزارت کار از سی 

سال قبل در صدد است کنترل بیشتری برقرار نماید. 

کنترل ذکر شده بنوبه خود منوط به اوال،  شکایت کتبی  

کارگر مزبور )منظور همان کودک است( و ثانیا، اجازه 

کتبی کارفرما جهت ورود بازرسان به محل کار و ثالثا 

 طنز  

 زگهواره  ا گور رار! 



کسانی را منعکس کرد که این وام را به معنی به معرض 

 فروش گذاشتن تمام مبارزات طبقه کارگر تلقی می کردند،

" ما نماینده تمام کارگران رنج کشیده ایرانی هستیم. 

تقاضای ما یک تقاضای شخصی نیست. بدبختانه، امروز 

تومان بگیرد و  9555اعالم شده است که هر کس 

برود... آیا ضایع کردن روح تالش و مبارزه کارگران با 

این پولهای ناچیز منصفانه است؟ چگونه آنها می توانند 

خود را کارگر خطاب کنند. آنهای که شخصیتشان کمتر از 

یک اسکناس هزار تومانی است؟ صدها هزار نفر در راه 

انقالب کشته شدند و ما هنوز نمی توانیم به آنچه که می 

 خواهیم برسیم؟!

یکی از نمایندگان بیکاران حمایت خود را از رد این طرح 

 اعالم کرد و کارگران را این گونه مورد خطاب قرار داد:

"شما منبع و سرچشمه قدرت ما هستید. ما مطابق تصمیم 

شما عمل میکنیم، من خوشحالم که این گروه با آگاهی 

کامل، انتقادش را ابراز کرد و تنفر خود را از قبول این 

پیشنهاد اعالم نمود، با این تصمیم ما ثابت کردیم که فقط به 

فکر شکم خود نیستیم.. و این آگاهی شماست که باید حاکم 

شود، این ایمان، اعتقاد، و آگاهی شماست که ما نیرو 

 میبخشد"

مسئله وام در مقابل حق بیکاری منشاء اصلی برخورد، 

بین بیکاران و دولت موقت شد. بدون شک چپ ها نقش 

مهمی در تئوریزه کردن و رادیکال کردن تقاضای 

کارگران داشتند. گروهی از بیکار شدگان معتقد بودند که، 

آنان بعنوان کسانی که از انقالب حمایت و طی آن 

دشواریها را تحمل کرده بودند،اینک رهبران جدید 

میبایست به تقاضاهای آنان پاسخ دهند. درعین حال 

عالرغم قانونی بودن خواسته های بیکاران، این که جنبش 

شان تحت تاثیر نیروهای چپ گرا قرار داشت، مانع مهمی 

 در پذیرفته شدن تقاضاهای شان از طرف دولت بود.

به هر حال دولت موقت تقاضای شان را غیر قابل قبول 

دانست. از نظر نخست وزیر، مهدی بازرگان این مسئله به 
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  داشتند. 

ظرفیت پرسنلی اداره کار است. در صورتیکه کارگاه 

مزبور زیر ده نفر باشد اساسا کارگر حق شکایت ندارد و 

قانونا ورود بازرس به محل کار ممنوع می باشد.  مطابق 

گردان   قانون و اخالقا و وجدانا  تمامی واحدهای انتظامی،

حتی  نمایندگان محترم   ، واحدهای ارشاد و حجاب ویژه، 

مجلس و وزرا؛   در هنگام اجرای شغل و یا در خارج از 

خدمت؛ موظف هستند چهار چشمی مراقب باشند که 

حتی قبل از سن راه رفتن بتوانند آزادانه در   کودکان،

هزار کیلومتر مربع، در حین بازی  ۴۲۷۱تمامی مساحت 

در سرمای زمستان  همراه    و بازیگوشی،  گدایی کنند،

توله سگهای ولگرد بلرزند و نان خود و خانواده شان را 

از زیر سنگ دربیاورند.  همه این کودکان شامل قانون 

این تصمیم برای جلوگیری از هرگونه    کار نمیشوند،

احتمال عذاب وجدان کارفرما و مًسوالن وزارت کار 

صورت گرفته است. از آنجاییکه دولت " تعامل و تعادل"  

درست مثل دولتهای "سازندگی"، "گفتگو و تمدن"،  و 

دولت "مهر و محبت" خیالشان راحت باشد نظارت و 

 توافق سازمان جهانی کار هم دو قبضه تامین شده است. 

  در سنین باال و پس از بازنشستگی هم همه شهروندان،

بشرط آنکه دعوی مشمولیت بیمه و قانون کار نداشته و 

اینرا کتبا اعالم نمایند، حتی تا لحظه سقوط در قبر میتوانند 

هر جور که عشقشان بکشد کار کنند و جان بکنند. به این 

ترتیب درصد ناچیزی از جمعیت، بیکار بحساب باقی 

 میماند.

در مورد سایر گروههای سنی و اجتماعی و مشخصا 

بیکاری جوانان از بیخ وضعیت مملکت ما با تمام 

کشورهای دنیا متفاوت است. چهار میلیون جوان تحصیل 

کرده بیکار هستند.  مطابق اظهار نظر وزیر کار در پی 

بررسی جامع  در کمیسیون مشترک دولت و مجلس: به 

تا بفهمند رشته درسی  درست و   گردنشان خرد!  جهنم!

چرا طلبه نشده و بجایش بیوشیمی   حسابی را انتخاب کنند!

خوانده اند؟ متعاقبا تصمیم گرفته شده است قبل از بررسی 

وضع بیکاری  باید بررسی و اطمینان حاصل کرد که این 

بیکاران ایرانی هستند یا خیر. مطابق گزارشات واحد های 

بسیج،  شهروندان زیادی شاکی هستند که این جوان نماها 

که ادای بیکار را هم درمیآورند در خیابانها راه رفته و 

خمیازه میکشند. چنین کسی را هیج کجای دنیا بعنوان 

 بیکار ثبت نمی کنند. 

اینجا میرسیم به خانم های جوان و بیکار. مشکل این خانم 

همسر  ها که تعداد دو سه میلیون نفر را شامل میگردد،

 ادامه طنز

 زگهواره  ا ... .. 

 . . . . ا د ا م ه     ا ن  ب  بب ب    
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 ملحق شدند.   

جریانات کمونیستی مربوط می شد که در صدد تضعیف 

دولت وی بودند. بویژه آنکه چپی ها دولتش را به عنوان 

دولت لیبرال و طرفدار سرمایه داری معرفی کرده بودند. 

بعالوه دولت نمیخواست هزینه سنگین تامین مداوم بیکاران 

را تحمل کند. وزیر کار اصرار می ورزید که اصطالح 

به  45اسفند  11وام نمیتواند تغییر پیدا کند. او در 

من نمیخواهم این تصور را »نمایندگان بیکاران اعالم کرد:

بوجود آورم که این یک اعتبار بدون بازپرداخت است، 

ارزش و اعتبار کارگران بیش از اینهاست. من برآنم که 

متعاقبا به  «این طرح فقط به صورت یک وام درک شود

نفر از  3555اسفند، بیش از  11دنبال جلسه ای در 

کارگان بیکار تحصنی را در محوطه وزارت کار آغاز 

کردند. هنگامی که هیچ یک از مذاکرات با وزارت کار به 

نفر از کسانی که در تحصن  555نتیجه نرسید، حدود 

شرکت داشتند، در بعداظهر آن روز در میان نومیدی و 

خشم دست به اعتصاب غذا زدند. آنان برای کسب حمایت 

دیگر شهروندان سه روز بعد بیانیه ای را منتشر کردند که 

 در تهران توضیع شد:

ما آا کارگرانی هستي  کح در وتارت کار دست بح ت صا »

تدم اند، چوا مسئوليا بح ت اضای ما پاسخ ندادندل ما ات 

اسفند بح ارتصاب  ذا دست  62سارت يک صبح روت 

تدي  و آمادم اي  تا سر د مرگ بح ارتصاب ماا ادامح 

دهي ل مهر اينکح خواستح های ماا مورد توهح هرار گيردل 

ما ات برادراا کارگر خود ت اضا داري  کح ايا نو تح را 

توتي  کنند و وضعيت مارا بح اال ع مرد  ت متکش 

برسانندل تا آنح بتوانند بح ما بپيوندند، و در خاتمح، 

همچنانکح، در  ار نو تا هستي ، مسئوليا آمدم اند تا با 

 »تفنههاي اا بح ما  ىيک کنند

بالفاصله پس از شروع اعتصاب غذای کارگران، وزیر 

کار در ساعت یک بعداظهر با نمایندگان کارگران بیکار 

مالقات کرد. پس از یک ساعت مذاکره هنوز توافقی وجود 

نداشت. طبق گفته های سخن گوی اعتصابیون، وزیر بر 

مسئله وام اصرار کرده بود. موضوعی که برای 

اعتصابیون غیر قابل قبول بود. تالش دیگر برای ساکت و 

آرام کردن اعتصابیون توسط یک روحانی که سعی میکرد 

از اقتدار مذهبی اش بهره بگیرد انجام شد. به هرحال 

درخواست او نیز فایده ای نکرد و اعتصاب ادامه یافت. در 

شب اول تعدادی از طرفداران دولت در مقابل وزارتخانه 

 آمدندو قصد حمله به اعتصابیون را داشتند.

علی رغم درگیری های مکرر با طرفداران دولت در 

خارج از محوطه وزارت ، دانشجویان چپی برای اعالم 

حمایت خود از اعتصابیون به گروه های بیکاران ملحق 

داری است و نه اشتغال. در ایران مشکل بیکاری نداریم 

با غیرت و   ولی بجای آن مشکل کمبود  شوهران کارکن،

نان آور بیداد میکند. اگر  یک میلیون زنی که از دست 

شوهران تنبل خود ذله شده اند موفق گردند  شوهران خود 

را نه با گالیه بلکه با اردنگی،  وادار به پیدا کردن کار 

در یک ضرب هم خود خانه دار و نه بیکار دسته   نمایند،

بندی مییشوند وبعالوه  یک میلیون مرد بیکار به اشتغال 

میرسند. آقای وزیر کار که بیکار نیستند به امور شوهران 

 و زنان جوان مشغول گردد!

یک میلیون جوان بیکار غیر تحصیل کرده، همان هایی که 

از سر   بجای مدرسه مجانی و با کیفیت عالی در ایران،

تنبلی دنبال کار افتاده اند  تکلیفشان روشن است. آیا بهتر 

نبود بروند بیوشیمی بخوانند تا بنشینند تا اداره کار فکری 

بحالشان کند! کارگران ساختمانی بیکار را اساسا نباید 

بیکار بحساب آورد. مطابق قانون کار هر فرد با محاسبه 

یک ساعت کار در هفته، شاغل محسوب میگردد. کارگر 

ساختمانی که نتواند هفته ای یک ساعت کار  برای خود 

دست و پا کند  بدرد چیز دیگری جز  پر کردن جرز دیوار 

 میخورد!؟ 

و بالخره میرسیم به سه میلیون زن سرپرست خانواده. در 

این مورد اقدامات دولت بی نظیر و تحسین برانگیز است. 

اوال با تشویق و تسهیالت در زمینه صیغه تالش میشود از 

میان جوانان غیور بیکار شریک مناسب و در واقع 

سرپرستی برای آنها تامین گردد. ثانیا از طرف سازمان 

بهزیستی و کمیته امداد از آنها کار کشیده میشود که هم 

کمتر به بیکاری فکر کنند و هم بتوانند مشترکا دست به 

دست هم داده وبرای عاقبت خود )برای این دنیا که دیکر 

 امیدی نیست( دعا  نمایند. 

به همین سادگی! در کشور ایران دسته های مختلف 

  زنان بیکار،   جوانان بیکار،  مجردین بیکار،  بیکاران،

بازنشستگان بیکار و بیکاران بومی و غیر بومی و امثال 

آن بقدری زیاد شده؛ و بقدری  همدیگر را مسبب بیکاری 

خود میبینند؛ دولت نه میرسد آمار درست و حسابی از 

بیکاران فراهم آورد و نه حتی وقت میکند میان این 

 گروهها میانجی گری کند!!   

  

   

 

 ادامه طنز

 زگهواره تا ... .. 

 . . . . ا د ا م ه     ا ن  ب  بب ب    
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  است. 

شدند. اما درداخل وضعیت حاکم بر اعتراض کننده گان 

نوعی ناامیدی از دولت و تصمیم با ادامه مبارزه بود. آنها 

احساس کردند که از طرف سیاست مداران جدید که به 

آنها اعتماد کرده بودند فریب خورده اند و به آنها خیانت 

شده است. آنان احساس میکردند که از نظر 

اخالقی،رهبرانشان، پیمان اجتماعی ضمنی را که به 

واسطه انقالب شکل گرفته بود، زیر پا گذاشتند، آنان به 

همراه احترام و تکریم انتظار پاداش های مادی را هم 

داشتند. و حس میکردند به هیچ یک از آنان دست نیافته 

اند. یکی از زنان اعتصابگر بنام زهرا درستکار به طور 

علنی نظرش را در محوطه وزارتخانه بدین صورت 

 منعکس کرد:

من میخواهم بدانم چرا رادیو و تلویزیون اعتراضات ما «

را پخش نمیکنند تا مردم بتوانندبفهمند که ما چگونه رنج 

می کشیم، و مسئوالن چقدر نسبت به ما بی توجه اند.اگر 

آنها این مسئل را پخش کنند، دیگر دولت نمیتواند به مردم 

اطالعات نادرست بدهد و وانمود کند که حقوق مان را به 

ما میدهد. ما اینجا جمع شده ایم و به اعتصاب غذا دست 

زده ایم. زیرا حق بیکاری خود را میخواهیم، اگر شغلی 

وجود داشته باشد ما آماده کاریم، بهر حال باید هزینه 

زندگی مان تامین شود. ما همگی فریاد زدیم که امام را 

میخواهیم. ما از رهبران مذهبی حمایت کردیم. حاال از 

آنها انتظارداریم که از عهده مشکالت ما برآیند، من دو 

ماه گذشته را کارکرده است اما  6فرزند دارم، همسرم 

و من  «ما پول نداریم»حقوقش پرداخت نشده، می گویند

خودم در ویتانا در تهران کارمیکردم. ومجبور به استعفا 

شدم. زیرا آنه بچه های مرا در شیرخوارگاه نمی 

عجالتا هزار تومان »پذیرفتند. حاال وزارت کارمیگوید:

ماه گذشته نپرداخته ام،  6من کرایه خانه ام را  .«بگیرید

به سختی در خانه امان غذای پیدا میشود. بچه ها لباس 

تومان چه کار میتوانم بکنم؟ پس  9555ندارند. من با این 

به شما می گویم من اینجا را ترک نخواهم کرد. مگر 

 «آنکه به وضعیت زندگی من رسیدگی کنند

در حالی که اعتصاب غذا دنیال می شد، گفت و گو 

مذاکره با مسئولین نیز ادامه داشت. رهبران اعتصاب 

احساس کردند که دولت موقت حاضر به عقب نشینی 

نیست. گروهی از عناصر حامی دولت اقدام به ایجاد 

جدایی و تفرقه بین کارگران کردند. بی شک پیشنهاد دادن 

وام باعث بروز ورشد شکاف و اختالف بین کارگران 

سیاسی و کارگران فاقد بینش سیاسی می شد. عالوه براین 

حمایت از یک اعتصاب غذا برضد دولتی که تازه از یک 

انقالب پیروزمند سربرآورده بود، آسان نبود. در عید 

  

بیان حقیقت کار ساده ای نیست. چرا که حقییقیت را بیایید کشیف 

کرد، حدس زد، تعقیب نمود،  زاغ زد، در راه آن از جیان میاییه 

دل به درییا زد، خیود را بیرای   گذاشت، منافع خود را فدا کرد،

عواقب آن آماده ساخت، هنر بیان درست حقایق را ییاد گیرفیت، 

وقت مناسب را تشخیص داد و در صورت مناسب بودن سرعت 

اینترنت با رعایت اصول ایمنی در فیس بوک حقیقت را بیازگیو 

نمود. تامین این شروط مستلزم  پرورش در آغیوش گیرم  ییک 

خانواده به اندازه کافی آزادمنش و پارسا و پاکدامن با شغل تیمیام 

وقت است؛ ترجیحا باید  جد و آباد  حالل زاده داشت  و عیاری 

از سابقه قالب کردن هیزم تر به هرگونه مسلمان بود. از انجاییی 

که مردم دوره و زمانه عقلشان در چشمیشیان اسیت و از شیدت 

مارگزیدگی )یا همان نُنُر بازی( از هر چی ریسمان است زرتیی 

قالب تهی میکنند، بیایید خیوش بیر و رو بیاشییید تیا خیودتیان و 

حقیقتتان قابل باور از آب در بیاید. که بنوبه خود نه فقط مستلیزم 

لباس مناسب بلکه قبل از هر چیز مستلزم قیافیه و قید درسیت و 

حسابی است. از ما گفتن، هرگز از کسی با خیک برآمده حتی " 

 آفتاب سر زد  به نشانه آفتاب" هم ره به جایی نخواهد برد. 

مالحظه میفرمایید که فراهم آوردن هر کدام از پیییش شیرطیهیای 

ذکر شده برای خود یک کار تمام وقیت اسیت. بیایید اسیتیطیاعیت 

مالی داشت.  باید وقت کافی داشت. حتی بیکار و مشمیول بیییمیه 

بدلیل مردم آزاری و سیردوانیدن اداره کیار، جیوابیگیو   بیکاری،

نیست. ورزش و خرج لباس مناسیب هیم حیتیی اگیر جیور شیود 

شرایط والدین برای خود داستانی است....  صیبیر کینییید! هینیوز 

 هفت خوان رستم "حقیقت"  ادامه دارد.

آنهایی که سه چهار پیراهن در این دنیا پاره کرده اند میداننید کیه 

حقیقت میتواند مصلحتی و یا قطره چکانی و مشروط باشد. تیازه 

قبل از این، همه حقیقت ها نسبی هستند و بسته به شرایط متغییر. 

اوضاع  بورس و شرایط بیضه دین مبین، قطب نمای نظام میان 

اصالح طلبی تا تعامل را هم نباید از نیظیر دور داشیت. بیعیالوه 

مطابق معیارهای مدرن، حقیقت شما باید اکولوژیسک هیم بیاشید 

و برای تولید نسل هیچ یک از گیاهان و جانوران حتی گرگیهیای 

 در حال انقراض بیابان موجب نگرانی نگردد. 

اینجا میرسیم به عواقب حقیقت. از زمانهای قدیم و در همه ادیان 

دروغ مذمت شده است، در عین اینکه راه در رویی برای آن در 

دروغ  مقابل ابناء  بشر قرار گرفته است. دروغ مصلحیت آمیییز،

  دروغ نیاشیی از فیرامیوشیی،  دروغ در راه وطین،  در راه خدا،

کوچک یا بزرگ بخشی از دروغهایی اسیت   دروغ سیاه یا سفید،

که در کتب مقدس و یا " راهنمای یک الدنگ برای تبیدییل شیدن 

به  رییس جمهور محبوب" آگاهانه ذکر شده اند. عواقب آنها هیم 

آنقدر ناچیز است که وسوسه کننده اسیت تیا بیازدارنیده. ) الیبیتیه 

دروغ یک کارگر بیییکیار در درییافیت بیییمیه بیییکیاری در ایین 

چهارچوب نبوده بلکه معادل ارتداد و جاسوسی دسته بنیدی شیده 

 طنز  

 حگیگت  از دیوانه باید شنیدن  یا از بیکاران ! 

 . . . . ا د ا م ه     ا ن  ب  بب ب    
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تهران شهرى  

است كه پدیده 

تن فروشى و 

بازار فحشا را 

نه فقط در خانه 

هاى رسمى 

 ٬فروش سكس

نه فقط در 

پاتوق تكرارى 

در خیابانهاى 

بلكه در  ٬معین

در  ٬محالت

میان زنان خانه 

در میان  ٬دار

قشرهاى 

مختلف و حتى  

زنان تحصیل 

كرده میتوان 

سراغ گرفت. 

تن فروشى به 

عنوان یك پدیده 

گسترده و 

سازمان یافته 

به اعماق 

وجود آن 

جامعه چنگ 

  انداخته است.

است(.  اما در مورد حقیقت زبان ادیان و قانون اساسی بطیرز 

مرموزی کوتاه است.  حقیقت نه تنها مستیوجیب هیییچ پیاداشیی 

نیست بلکه در یک هردنبیل مطلق کارتان بیا کیرام الیکیاتیبییین 

میافتد. عاقبت رهبران ویکلیکس در امریکا و عاقبت سیاکینیان 

زندان اوین نیازی به توضیح ندارد. خوب یا بد،  وقتی قیییمیت 

حقیقت سنگین باشد، کسی که به خاطر حقیقت شغل و کیاسیبیی 

اش را به خطر بیاندازد، قهیرمیان بیه حسیاب نیمیی آیید بیه او 

حقیقت را تیا اطیالع ثیانیوی   میگویند: خر! در چنین شرایطی،

 می سپارند به شعرا.

بسیار خوب، حتما متوجه شیده ایید کیه رسیالیت پیاسیداری از 

حقیقت دقیقا برای قامت بیکاران در ایران دوخیتیه شیده اسیت. 

تحصیل کردگان آسمان جل، امروز بدون کار و بیمه بیییکیاری  

و فردای بدون دلخوشی، گرگهای بارون دییده، بیدون خیانیه و 

بدون خانواده ... کسانی که به معنای دقیییق کیلیمیه هیییچ چیییز 

بله اینهیا جیان میییدهینید کیه شیوالیییه   ندارند که از دست بدهند،

حقیقت شوند.  راه دیگر این است که تمام شرایط باال را نیدییده 

گرفت، حقیقت را سر کوزه گذاشت  و کاندیید تصیدی وزارت 

 کار از آب درأمد.

با وجود توضیحات داده شده،  در صیورت ادامیه اصیرار و 

پافشاری بر حقیقت، چاره دیگری ندارید جز اینکه  به جمع میا 

دیوانگان نشریه علیه بیکاری بپیوندید، آنوقت تازه دستیتیان در 

میهیمیتیر از هیر چیییز طیبیقیاتیی هیم  حنا گیر میکند که حقیقت، 

 هست!

 

  

 

 ادامه طنز

نوروز، نیروهای انتظامی وارد محوطه وزارت خانه شدند  حقیقت  از دیوانه باید . . . . . 

و به اعتصابیون حمله کردند و با شلیک های هوایی مکرر 

آنان را وحشت زده کردند. تعدادی از اعتصاب غذا کننده 

گان بیهوش شدند و به بیمارستان اعزام شدند، به دیگران 

آب قند خورانده شد. رهبران اعتصاب موضه شان را نرم 

تر میکردند و سرانجام اصل وام را پذیرفتند. بقیه اختالفات 

حول شرایط و مقررات وام دور می زد. توافق نهای 

سرانجام در روز دوم عید به دست آمد. مطابق قرارداد می 

لایر  91555تا  1555بایست به هرفرد بیکار ماهانه بین 

لایر داده می  95555به عالوه یک پیش پرداخت به مبلغ 

شد. شرایط پرداخت اساسا تغییر کرد. به عالوه آنکه 

به  «خانه کارگر»بیکاران موفق شدند، مرکزی را به نام

 عنوان ستاد سازماندهی شان به رسمیت بشناسانند.

 اوج گيری شعاليتهای همعی

 دولت امیدوار بودکه این توافق....

 ادامه دارد.........

 . . . . ا د ا م ه     ا ن  ب  بب ب    

 علیه بیاکری نشریه

 هر دو هفته یکبار منتشر میشود

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

  ماس: آدرس ایمیل

 bikari.com-info@a 

مقاالت این شماره توسط مصطفی اسدپور 

نوشته شده است. استفاده از مطالب با ذکر 

 منبع آزاد است. 

از سایت اینترتی علیه بیکاکا د دیک   

کنی . نقکهکه نکتکراتکتکا   ا بکراد  کا 

 بفرستی !

www.a-bikari.com  

mailto:info@a-bikari.com

