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صدور حکم  شالق کارگران هفتفت هفپفه پف وا  

 رسای فریادی از طبقه حاکم بر ایران است که:

مالکیت  را هنها با دزدی میهوان حتف  کفرد  ”   

مففبهفف  را بففا شففهففادت درو    ففانففواد  را بففا 

 ”حرامزادگی و ن م را با بی ن می. 

در ایران کل سا هار سیاسی و بیش از هر چیفز 

دادگا  ها و قوانین   به فاحشگی کشفانفد  شفد  

اند. حال  قو  قضائیه می واهفد از ایفنفهفم  فلفو 

 بزند. 

جمعه ها منتشر میشود

 

باج سبیل جدید دولت از جیب 

  کارگران بیکار
 4صفحه   

است. تالش و هدف  ما اینست که تعداد هر چهه    رگریعلیه بیکاری یک نشریه کا

بیشتری از کارگران دنبال نشریه باشند، آنرا بخوانند و آنرا دوست خود بدانند. مها     

میخواهیم مبشر سازمان یابی و اتحاد کارگران، و عصای دست فعالین کارگری در   

  bikari.com-info@aاینراه  باشیم.  

 فساد قانون، قانون فاسد و 

 جمهوری پاستوریزه اسالمی سرمایه  

 پیش به سوی اتحاد علیه بیکاری

 از کجا و  چگونه دست بکار شویم؟ 

 9صفحه   

 دست درازی قوه قضائیه

 به هفت تپه موقوف!  

 تماس بگیرید!“  علیه بیکاری”با  

mailto:info@a-bikari.com
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ما از همین امروز خشتهای یک حکومت کارگری را همه جاا  رر 

محالت و کارخانه ها  رر میان علقه های ماتاعاوی مایاان کاارگاران 

میسازیم. ما اعتمار بعفس و لبخعد و امید را شاکام مایادهایام. ماا باه 

میان طبقه خور پیام آور این خواهایام باور کاه زنادگاس زیاباا ات و 

مبارزه متحد برای زندگس برابر و انسانس زیباتر ا ت. ما رر میاان 

صفوف مبارزه خور از میان بهتریان هاای خاور رهاباران اناقاال  

آتس  فرماندهان قیام کارگری را به جلوی صحعه میرانیم. چاره ای 

جز این نداریم. بورژوازی باید و حق رارر از تاک تاک اعیاای 

جعبش بزرگ علیه بیکاری و برای انقال  کارگاری باتار اد. آناهاا 

  خور کیعه ها را میسازند و آتش بیار این معرکه هستعد.

"علیه بیکاری" جعبش طلبکاران ا ت  جعاباشاس بارای رارخاواهاس 

 نیست!

از ما میپرسند "علیه بیکاری" چه هدفی را تعقیب میکندد  نبدلدا  

  چیست؟

جوا  ما  ر را ت ا ت: ماا رر پاس  ااخاتان یاک  اد طاباقااتاس 

 کارگری علیه پدیده بیکاری و همه عواقب آن هستیم.

 

مبارزه علیه بیکاری  بر عکس جعبش جهانس طاباقاه کاارگار  رر  

تجربه مبارزه کارگری رر ایران یک جدل جدید ا ت. شکم گیاری 

یک مبارزه و یع بر علیه بیکاری از همان گاماهاای اول مساتالازم 

رر افتارن با بسیاری از پیش فرضها و راره های بظاهر بادیاهاس رر 

اعتراضات و مبارزات کارگری رر ایران ا ت. با توجه باه اباعاار 

بیکاری رر کام  ایاساتام اقاتااااری و اجاتامااعاس و فاکاری اراره 

بورژوایس جامعه جای تررید نیست که بدون یک آلترناتیو و پاا ا  

به همان اندازه قدرتمعد نمیتوان با آن رر افتار. باید فرش را از زیار 

پای بورژوازی بیرون کشید! تاویر عمومس رو رر رویس طبقاتس 

رر ایران بشدت وارونه ا ت. را تش فرشس بارای طاباقاه کاارگار 

باقس نمانده که از زیر پای او بیرون کشید  جز ایعکه رر عماق ایان 

وارونگس این طبقه نیز به  یم آخر بزند و روی  ر باایساتاد  چاعاد 

پله را با هم رر یک گام پشت  ر باگارارر. ایان تااویار عاماوماس 

 ا ت که علیه بیکاری رر پس تثبیت آن ا ت.

 

بایاکااری حااصام او  اینکه ما بدبلا  حل مساله بیکاری بیستدید   

کارکرر طبیعس  ارماایاه راری  ناتایاجاه ماکاانایاسام هاای افازایاش 

 ورآوری آن ا ت. بر عکس چرندیات صد من یک غااز اقاتاااار 

به کر س ر یده بیکاری نشانه " المت" نظام تاولایادی   رانان تازه

مبتعس بر  رمایه رر جهان ا ت. هر چه بیشتار کاار کارره و کاار 

بکععد  رمایه رار قارر و مجبور به تو م به ابزار تولید بهاتار شاده 

و به همان نسبت تعداری کارگر  از همانهایس کاه بارای پایاشارفات 

اش جان کعده اند را "رور میاندازر". شدت کار کارگران رر ایاران 

بس  ابقاه ا ات  رر کاارخااناه هاا پادر کاارگار را رر مایااورناد  

ر تمزرها بشدت فقیرانه ا ت  مسابقه میان کارگر شاغم و بایاکاار 

بر  ر یک موقعیت شغلس بیشتر از رقابت به پدرکشتگاس شابااهات 

عمات هست  ثروت هست  باوفاور نرارر.  ور هست  پول هست  

هست  اما فقط  هم کار کارگر و از طرف ریگر بایاکااری زیاار و 

زیارتر میشور. چرا کارگر باید بیشتر و بیشتر کار کعد؟ گایاریام بار 

فرض محال یک روزی شاید بتوان تولید ماالمال از اشتغال را رر 

علیه بیکاری چه هدفی را تعقیب میکند، 

 دنبال چیست؟

رئیس جدید قوه قیائیه رر جلوس پر طمطارا  خاور راناه ررشات هاا  

لیست بلعدباالی پرونده اختال های نجومس  وکال و وزرا را رور زر و 

 ر از هفت تپه ررآورر. او رر موضع یک مقام عالیرتاباه طاباقاه حااکام 

ظاهر شد. تا خرخره رر  و ط فاضال  آنچه خوری های حکومتس آنارا 

شبکه مافیایس  ازمان یافته  میعامعد   با اررنگس و تشر به جان صافاوف 

بورژوازی افتار. او روحیه رار  راه فرار به جلو را نشان رار و حارف 

رهان رولت و خیم مدیران و کاربد تان گراشت. رو قورت و نایام بااقاس 

رئیس قوه قیاییه  جمهوری ا المس رقات آورتاریان صاحاعاه  ایاا اس 

کشمکش های  یا س امروز ایران ا ت. هفت تپه نامعا ب ترین ناقاطاه 

برای  این قدرت نمایس  بور  و رر عین حال  جز رر تعیایان تاکالایا  باا 

 هفت تپه نمیتوانست قدرت نمایس بعظر بر د. 

حکم شال  کارگران هفت تپه  حکم مجازات  کاارگاراناس ا ات کاه از 

جمله رر روران ریا ت مامالاو از "عادالات" ایشاان رر قاوه قیاایایاه  

جانشان از شدت کار و بس حقوقس به لاباشاان ر ایاده  از شاکاایاات باس 

حاصم به مراجع رولتس طاقتشان طا  شده و به چاره جاویاس پارراخاتاه 

اند. این حکم از کارگران میخواهد تا قیامت به  از رلقک بازی و رهان 

کجس مقامات برقاعد. این حکم شکم  یاران بااالی جااماعاه ا ات  کاه 

مکیدن  خون کارگر را حق خور میدانعد. هفت تپه زبان گاویاای هاپاکاو  

صدها اعتاا  کارگری  اعتراضاات ماعالاماان  شاد: باجاای تاوهام و 

 خوشباوری و  رگررانس بایستیم  با هم و متحد باشیم! 

رئیسس راه انتقام و نفرت را نشان بورژوازی میدهد.  صدور این حاکام 

پژواک ر ای فریاری طبقه حاکم بر ایران ا ت که: مالکیت  را تعها باا 

رزری میتوان حفظ کرر  مارهاب را باا شاهاارت ررون  خااناواره را باا 

حرامزارگس و نظم را با بس نظمس. رر ایران کم  اختار  یا س و بایاش 

از هر چیز رارگاه ها و قوانین   به فاحشگس کشانده شده اند. حال رئایاس 

 ( 1قوه قیائیه میخواهد از ایعهم جلو بزند. )

این حکم  شاخص ترین و گویاترین معیار  یا تهای پیش روی جمهوی 

ا المس ا ت.  همانقدرکه ررجعگ با امریکا  رر جبهه "ماباارزه عالایاه 

فسار"  نیز قطب نمای بورژوازی ایران ا ا ا بارعالایاه طاباقاه کاارگار 

تعظیم شده ا ت؛ با این تفاوت که نه برجام  نه مراکاره  ناه تاعاهاد و ناه 

 وعده ای رر کار نیست!  

تخت و تبق جدید ضد کارگری قوه قیائیه رر هفت  تپه را بایاد رر هام 

پیچید.  کارگران همیشه رر تعیین جبهه های مبارزه  مخیر نیستاعاد. ایان 

کشمکش اما  با تجار   زنده  از اعتاا  اخیر مایاتاواناد زمایاعاه  ااز 

اعتراضات و پیشروی های طبقاتس ماهاماس بارای کاارگاران رر ایاران  

 باشد:  

 دست درازی به هفت تپه موقوف!  

 همه جا، همه کارگران،  حق طلبی هفت تپه!

( نقم به مععس  جمالتس از جزوه "محاکمه کمونیستها رر کلن" نوشته 1) 

 مارکس

 ! دست درازی قوه قضائیه به هفت تپه موقوف
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انتصاب ابراهیم رئیسی نقطه اوج  و پرهیاهوو  مبوبوارعل هوفویوه  سوا م 

جبهور  اسالبی بو .  با  شواه  انکارناپذیور  ر پورونو ل هوا  رئویو  

قبفی قول قضائیه و بو  گن اب مخیانت ها   رون خانوا گی م  اربب و 

 وروبب حول وه ل ها  نظم و قانون کابال قابل انتظوار بوو .  ابوا او 

تص   پست خو  را با حکم شالق  هفیه  کارگران  نیشکور  هو وت توپوه 

آغاع کر .  او هفی القاه ل بیبوایسوت اع  بوراکوع اصوفوی و خوبور سواع  

 ع   و اختال  ها، اع جبفه سالن بور  تهران ، جبع هیوئوت وعیوران 

و یا بیت رهبر  کار خو  را آغاع بیکر .  ابا بر  نظم و قانون بشوت 

ها  خو  را  ر جبع کارگران و هفیه  معیا ل خواهی و تعطیفی توولویو م   

جفو   وربین ها  گرل کر . او بظهر حوصفه سور ر وتوه حوکووبوت اع 

  غانها  ه الت جویانه و  ور  اع  سا  است. 

 سا  اگر ترجیح بی بهابا  هوا و هو  بنا ع  ر   بر بنا ع هبواوانوی، 

اگر به بعنا  توطئه عورگویانه بر هفیه  طرف  یار باش ، توار و پوو  

جابعه ببتنی بر سربایه  چیع  یار  جع   سوا  سواعبوان یوا وتوه بورا   

کسب سو  و بسابقه  سیر   ناپذیر اع خالی کر ن جیب  یاران  نیست. 

سربایه  ار   ظر یت ها  شارف  ر  تعالی تولی  و توکونویو  را  بوا 

اهباق حیرت آور  اع توحش  ر بهرل کشی و اسنثبار  ر هوم آبویوخوتوه 

است.  این بهرل کشی نه  قط  ر هرصه بستقیم تولی  بفکه  ر انبوهی اع 

 بکانیسم ها  ا ار  و بالی و اقتصا    ر هم تنی ل ش ل است.  

کاربع   ناها النه ترین بناسبات تولی   و اسا  نونوت تواریور بشور  

است.  ن   حیات تو ل کارگر را  ر اختیار بایشوا  سوربوایوه  ار قورار 

بی ه ، بعابفه ا  که ی  طورف آن اع سور گورسونواوی چوارل ا  جوع 

پذیرش شرایط کار ربا را ن ار  نبیوتووانو  هوا النوه و بشورو  بواشو  و 

قانون ناظر بر آن جع توحش شایسته  نام  یار  نیست.  نظام سوربوایوه 

اوج  ر گرایی و جال طفبی ا سار گسویوخوتوه  ر بسویور  تول  ثوروتوهوا  

با آور ل اع رال پایبال کر ن  و نابو   بیرحبانه بقاوبت و رقابت کو  

و کسانی است که سر رال قرار  ارن .  ولت، مسالمم و مبنوعلم  توریونم 

 ولت بورژوایی   بطور هبوم ابعار و کانوال سواعبوان  ا ن و تووجویوه 

 کارکر  تبهکارانه سربایه است.  

نبایش ها  شناخته ش ل سربایه خصوصی یا  ولتی و کشی ن پا  بور م 

هاصی ببیان برا  تص یه حسابها  ص وف بختفف سربایه بجا  خو ، 

بای  طنع بغایت تفر  ر کار باش  که حکوبت اسالبی سربایوه  ر ایوران 

بعرکه گر ان ببارعل با  سوا  و بونوا وع بور م  ر حوراسوت اع خوعانوه 

بشترک بفی  ظاهر شو . جا  ار  پرسی  ک ام قانون، کو ام قوانوونواوذار، 

ک ام قاضی و ک ام  ولت ناظر؟ جبهور  اسالبی  ولت توابویون شورایوط  

بر گی بحض کارگر  ر بسفر سربایه است، قانون و   ولتی  کوه خوو  

راسا ساعبان ل  ستبع ها  عیر خط  قر است و جان بیفیونها ن ر کارگر 

را به ثبن بخ  به حراج گذاشته است، بوجوفوسوی کوه خوو  بوعرگوتوریون 

با یا  کار کو کان و تن  روشی عنان است، و بوتور بحرک بق سواتوی 

که اع قبل خعهبالت تسفیم طفبانه ثروت بیان وع ،  سوتواوال سورکووب و 

 شکنجه که ن   حق طفبی را  ر گفو خ ه بیکن . 

جابعه بر پایه قانون نیست. برهک  قانون بای   بر پایه جابعه و بیاناور 

بنا ع هبوبی و نیاعها  جابعه باش . بنا ع هبوبی نیع  ر شیول توولویو  

غالب و اع  ریچه طبقه حاکم رقم بیخور .  ر بور  بشخص ایران نیوع 

بناسبات ارتجاهی بورژوایی حاکم توسط بجبوهه قوانین حواکوم بووجوو  

نیاب ل ان . بر هک ؛  این قوانین، شیول ها و بوجوار  و پورسوونواژهوا  

بربوطه هستن  که روابط اجتباهی حاکم را بنعک  بیساعن .  به بحض 

آنکه این قوانین تطابق و خوانا  خو  را با روابط اجوتوبواهوی اع  سوت 

 ب هن  به بشتی ورق کاغذ ب ل بیشون . 

روابط تولی   و اجتباهی ببتنی بر بهرل کشی اسالبی سربایه  ر ایران 

لجنعار  است که  سا  قانونی و قانون  اس  تنها ب خفی بر واقعیت شوم 

آنرا تشکیل بی ه .  سالهاست  اع  اخل و بیرون رژیم  هبوارات مرانوت 

خوار م  ، مقاچاقم ، مخصوصی ساع  بی رویهم و مآقاعا ل هام  رال 

را برا  ی  جبهور  اسالبی غیر ه ونی و بوبوا   قوانوون بواع نواوه 

 اشته ان . رئیسی برگ برن ل این جوریوان اسوت.  او بوظوهور حواکوبویوت 

طبقاتی بورژوایی،  خوب بی ان  که نه بجف  و  ولت بوفوکوه قو رت  ر 

خیابانها و  ر اجتبا  است که قانون را رقم بیعن ، خوب بخاطر بیاور  

چاونه   ر  ورل سفطه هرا    او  ر قوول قضوایویوه صو هوا اهوتوصواب 

 کارگر  و  را به کنج ناخن جوی ن سوق  ا ن . 

طبقه کارگر هیچ بن عتی  ر ایجا  ی  جوبوهوور  اسوالبوی پواسوتووریوعل 

ن ار . هبه رسوایی و تناقضات ص وف طبقه حاکوم  ورصوتوی اسوت کوه 

 قط بای  صرف بقابفه با قوانین ض  کوارگور  و بوهوبوو  تونواسوب قووا  

طبقاتی  ر کارخانه و بحالت شو . طبقه کارگر بای  خر خو  را بورانو . 

ل اظی ها  تو خالی و گالیه آبیع  ر حاشیه مقانونم و ماخالقم  را بوه 

 جرای  یوبیه اپوعسیون ض  رژیبی بسپار .  

مصرف نظر اع اینکه آقایان  ر تخیل خویش، چوه اهوبویوتوی بورا  خوو  

 قائل باشن ،  ر نبر  غول آسا  عبان با، اینان  هیچ ان ، بطفقا هیچ.م

 اع ب ا عات بارک   ر بقابل  ا گال آلبان      

 فساد قانون، قانون فاسد و 

 جمهوری پاستوریزه اسالمی سرمایه  
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هفته پیش وزارت کار جمهوری اسالمی از طرح جدید بیمه بدیدکداری 

بنام "طرح پرناخت بیمه بیکاری با اولویت حفد  اتدتد دا  مدوجدون" 

پرنه برناتت   این  طرح از نو سا  قدلدل تدر نر نوراو  وزیدر کدار 

پیشین  علی  ربیعی  نر حا  بررسی   بون  بنا به توضیحات عدیدسدی 

رر  "منصوری معاوو توسعه و اتت ا  و کار آفرینی این وزارتخابه: 

طرح جدیدی برای پارراخات بایاماه بایاکااری طاراحاس شاده ا ات کاه 

ررصد حداقم حقو  را به فرر بیکار شده تو ط رولات  ۷۶برا اس آن 

از محم صعدو  بیمه بیکاری پارراخات شاور و باقایاه آن بارای حافاظ 

اشتغال موجور به کارفرما پارراخات شاور تاا شاغام کاارگار هام حافاظ 

 ".شور

برای روتن تدو مقاصد وزارت کار الزم به تذکر است که این طدرح 

متعاقب و نر تکمیل "طرح مشوق   حق بیمه کارفرما" بده اجدرا نر 

میاید  طرحهای مشوق و اساسا الگوی معافیت هدای مدالدیداتدی بدرای 

کارفرماها نر قلا  بکارگیری بیروی کار کارگر یدکدی نو تدا بدیدسدت  

اینگوبه روتها از جیب کارگر و از بونجه رسمی سلیل کدارفدرمدا را 

چرب میکند  استثمار و بهره کشی را بدهدلدون مدیدلدخدشدد  بدیدت هدای 

بشدت طلقاتی ضد کارگری نر این میاو بدیدازی بده افشداگدری بددارن  

جمهوری اسالمی بموبه منحصر بفرنی نر این زمینه بیست کده حدق 

طللی کارگر را هدف قرار میدهند  میگویند  و نر روز روتدن  بدی 

ترمابه و علنا اعالم میداربد که روزی کارگر نر گرو کار و سدون و 

 رضایت خاطر کارفرما است  

واقعیت اینستکه   بیمه بیکاری حاصل قریب به یکصد سا   مدلدارزه 

جهابی طلقه کارگر هنوز جز محدونه معین قانر به کندار زنو قدیدد و 

بندهای بهره کشی سرمایه بدیدسدت  بدیدمده بدیدکداری نر اسدا  خدون 

مشروط به عددم تدمدایدل و ارانه کدارگدر نر تدروی بدیدکداری اسدت  

محدونیت های بسیاری را تامل میشون که کارگر نر نریدافدتدی بدیدمده 

"جا خوش بکند"  محضورات اناری و معیشتی و اخالقی زیدانی نر 

چرخش هستند که کارگر را به کار بازگرنابند   نر جمهوری اسدالمدی  

جایی است که حق و حقدوق کدارگدر  نر هدر زمدیدنده  سدرفصدل ید  

کشمکش سیاه و خوبین را تشکیل میدهد و بیمده بدیدکداری نر صددر 

 این کشمکش ها قرار نارن  

قلل از هر چیز منت "اتت ا " و بخصوص از جدابدب وزارت کدار و 

نولت جمهوری اسالمی بسیار بچسب و بابجاست  "اتت ا " با همده 

جنوو استثمار سرمایه هندوز ید  بدار مدثدلدت از "ابدتدخداب آزانابده 

کارگر" را با خون یدک میکشد  این ابتخاب ریاکارابه است  ابتدخدابدی 

برای کارگر نر کدار بدیدسدت  مدعداش او نر گدرو کدار و پدیددا کدرنو 

کارفرمایی است که بهره کشی از کار آو کارگر را به سون خون بیابد  

مفهوم "اتت ا " نر برگیربده فرسایش و کدلدندجدار بدی پدایداو بدرای 

مهار کرنو ولع سیری باپذیر سون است که از نر و نیدوار  چدرخدش 

ماتین ها  نر خابه و خیاباو جثه و وجون کارگر را نر ه  میفشدربدد  

اما این مفاهی  از سر جمهوری اسالمی زیان است  لجنزاری است که 

آب از سر آو گذتته و بیاز به بزک بددارن  "طدفدلد " آو  نولدت و 

مجلس و  وزارت کار که تب و روز نر کار است تا توقع و ابتظار را 

نر جنین تلار کارگری خفه کند   بترسابد  ریشه امید و هدمدیداری را 

بخشکابد  باو را به گرو بگیرن  و با تمارش مثقا  و گدرم از بدیداز 

جسمی و بهداتت و تفریح آحان خابوانه کدارگدری و بدا ابدکدار هدمده 

بیازها سر ابسابها و ابسابیت را به سنگ یکوبد تا چرخ بدهدره کشدی 

 اسالمی سرمایه نر ایراو را نر گرنش بگه ناربد   

با جناب معاوو اتت ا  وزیر کامال حق نارن که از تدابیر ناهیابه خون  

نر زمینه "کاهش هزینه ایجان اتت ا " نم میدزبدد  خدیدلدی سدانه  بدا 

طرح " پرناخت بیمه بیکاری با اولویت حف  اتدتد دا  مدوجدون" کدل 

هزینه را به گرنو کارگر بیکار ابداخته و نر برنبداو بدکدلدت بدوکدری 

سرمایه به ارتفاعات تازه تری نست یافته ابد   بدا ایدن طدرح کدارگدر 

مربوطه عالوه بر وظایف معمو   با برخدورناری از نسدتدمدزن بداز  

نر صد از نستمزن را صرف باج سلیل کارفرما میکند  مطابق  33تر  

معمو  مراحل  و تضمیدن هدای اجدرایدی  را وزارت کدار و مدجدلدس 

فخیمه  و نر صورت لزوم همپالکی های اوین با کما  میل عهدده نار 

 هستند  

تا آبجا که به بیمه بیکاری مربوط است تمام تاریخچه  کدار و کدارگدر 

جمهوری اسالمی  را میتواو نر توطئه  جنوو و نلقد  بدازی عدلدیده 

این حق بدیهی کارگری خالصه کدرن  تدعددان قدوابدیدن و  تشدلدثدات و 

توجیهات و خرنه فرمایشات عمله و اکره مجلس و جمداراو و نولدت 

تنها نتواری و رسوایی بیشتری را برای   جابشیناو به ارث گذاتته 

است   اما اهمیت بیمه بیکاری نر وزو واقعدی فدعدلدی آو نر بدونجده 

نولتی و تعدان کارگراو مشتاق نر مراکز تدولدیددی بدیدسدت  مدگدر کدل 

هزینه گیری  تمام مشمولین فرضی تا چه رقمی باال میرون؟ مدگدر بده 

اینست که اضافه کاری اماو  طلقه کارگر را بریده  است و بده گدریدز 

 از کار؟  

حمله به بیکاراو و بیقراری مقامات نر بند کرنو بده بدیدمده بدیدکداری 

ی  جنگ ایذایی ضروری طلقه حاک  بر علیه کل طلقه کدارگدر اسدت  

موقعیت عمومی سرمایه  )از جمله( با روبد هر چه سریعتر به سمت 

"رتد و ئوسعه اقتصانی  توام  با کندی  اتت ا "  برای طلقه کارگر 

چاره ای جز تعیین تکلیف قطعی با حدق بدیدمده بدیدکداری بدمدیدگدذارن  

جمهوری اسالمی نر این عرصه نست پیدش مدیدگدیدرن  خدطدوط تدازه 

 بلرن باز میکند و وقت میخرن  

با پرچ  بیمه بیکاری و با قطلی تدو جامعه بر سر حق بدی چدوو و 

چرای آحان جامعه  برای سر باز زنو از استثمار  موجد آو حق طللی 

و ابسجامی است که میتوابد طلقه کارگر را از تشتت نفاعی امروز به 

ی  موضع تعرضی بدرابدد   آو تدحدرک  از هدمدیدن امدروز  جدز بدا 

 ربگهای تند و تعرضی سوسیالیستی قابل تصور بیست   

 

 

 باج سبیل جدید دولت از جیب کارگران بیکار
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پیشانس  رزمین ایران پیش بیعس کرر  چرا باایاد چاعاد نسام طاباقاه 

کارگر ایران برای تحقق چعین آیعده ای خور را به آ  و آتش بزند؟ 

مگر از بان وحش رو ا و بورژواها و ریا ت جمهاورهاا و وکاال 

و تکعوکراتها  نسم از پس از نسم جلوس میکععد  جفعگ میاباافاعاد  

بعد تعبان رشوه و آقازارگس به آ  میدهعد و با ان فارباه مایاساازناد؛ 

 چعد نوبت را باید به قیمت خانه خرابس کارگر تجربه کرر؟

 

نوم اینکه  ما را با خدایاو کاری بیست  یقده نولدت را رهدا بدمدی 

بیکاری بلیه هست اما از آ مان ناازل نشاده ا ات. بایاکااری  کنی  

 ازمان یافته و حاصم ماهاعاد اس رولات و طاباقاه باورژوا ا ات. 

خروج کارگاههای زیر ره نفر از حیطه قااناون کاار  قاراررارهاای 

 موقت و  فید فقط رو نمونه هستعد.

 

رلشان برای بایاکااران نروغ میگویند    سوم اینکه  مسئوالو بظام

نسوخته  از وجور ما پول پارو میکععد. کاارگاران بایاکاار ناه تاعاهاا 

عامم فشااری بار کاارگاران شااغام باکاار گارفاتاه مایاشاور بالاکاه 

متقاضیان رر مسیر انوای بهانه های مسخره برای ماه هاا و بالاکاه 

 الها مجانا به کار کشیده میشوند. طرح شاگرر و ا تاری رر باهاره 

کشس مجانس ر مس و قانونس کار کورک را جز تاراوشاات فاکاری 

  یک بیمار روانس چه میتوان نامید.

 
سیداسدت چد    چهارم اینکه  "علیه بیکاری" حزب سیاسی بیست ولی

کا ه ای زیر نیم کا ه نداریم و رر و سوسیالیستی را تعقیب میکند  

خفا امر مخفس و معافع حز  معیعس را تعقیب نمیکعیم. اما معاتاقادیام 

بزرگترین رشمن کارگران همان ضدیت و بیگانگس شان با حزبیات 

ا ت. این جریان )غیر حزبیت( نمیخواهد کارگران قدرت خور رر 

رناباالاه رو بااشاد  هار   ببیعد  مایاخاواهاد کاارگاران  تغییر اوضای

چهار ال یکبار میان بد و بدتر به نگون بختاس خاور و خااناواره و 

عزیزان خور تسلیم شوند. ما به غریزه اتحاار مایاان طاباقاه کاارگار 

عمیقا اعتقار راریم. طبقه کارگر رر تمام شئونات زندگاس باهام گاره 

خورره ا ت که میتواند از تفاوت رر تعلقات  یا س و حزباس خاور 

 قطب نما و معافع مشترک طبقاتس خور را قدر بگرارر.

 

ما پنج  اینکه "علیه بیکاری" ی  جریاو سربگوبی طلب بیست  

عمیقا معتقدیم اگر کارگران بخواهعد و اگار ماتاحاد شاوناد  معتقدیم  

ر ته ر ته از همین مقامات خدا و ایمان و ایدئولوژی خور را رهاا 

کرره و به ا تخدام امر  ازمان رهس اقتاااری کاارگاری خاواهاعاد 

افتار  رر مجلس کمیسیونهای محا باه ناویان خازاناه رولاتاس شاکام 

میگیرر تا بیمه بیکاری خور را تیمین کععد. اما ما پعهان نمایاکاعایام 

تا مغز ا تخوان به انقال  کارگری معتقد و به آن پای بعاد هساتایام. 

ما پشیزی برای اعتبار نمایعدگان بورژوایس جامعه قاائام نایاساتایام. 

هیچ چیز نمیتواند ما را به پاریارش کاثاافات و لاجان زار فاعالاس و 

اقیانو س از ررر و فقر و حسرت و فرومایگس که حکومت  رمایه 

 به صد میلیون مررم ایران و معطقه تحمیم کرره ا ت وارار  ازر.

 

ما از همین امروز خشتهای یک حکومت کارگری را همه جا  رر  

محالت و کارخانه ها  رر میان علقه های ماتاعاوی مایاان کاارگاران 

میسازیم. ما گام به گام با تکیه به همکاری و مورت میان کاارگاران 

نمیگراریم اعیای خانواره بزرگ کاارگاری ماا فادای تاحافاه هاای 

نظام  رمایه شوند  رر میان چرخ رنده های فحشا و فقر و اعاتایاار 

قربانس شوند. ما اعتمار بعفس و لبخعد و امید را شکم میدهیم. ما باه 

میان طبقه خور پیام آور این خواهیام باور کاه زنادگاس زیاباا ات و 

مبارزه متحد برای زندگس برابر و انسانس زیباتر ا ت. ما رر میاان 

صفوف مبارزه خور از میان بهتریان هاای خاور رهاباران اناقاال  

آتس  فرماندهان قیام کارگری را به جلوی صحعه میرانیم. چاره ای 

جز این نداریم. بورژوازی باید و حق رارر از تاک تاک اعیاای 

جعبش بزرگ علیه بیکاری و برای انقال  کارگاری باتار اد. آناهاا 

  خور کیعه ها را میسازند و آتش بیار این معرکه هستعد.

 

تش   ما برای حل مشقدات بدیدکداری نر جدامدعده راه حدل نارید   

 پالتفرم اعتراضس ما شامم چعد خوا ت محوری ا ت:

کاهش فوری  اعت کار به  س  اعت رر هفته و ممعاوعایات  اوال:

 اضافه کاری و کار کورکان و کار خانگس.

 

بر میت شعاخته شادن کاار خااناگاس و اماور ناگاهاداری از ثابیا: 

 کورکان و  المعدان بععوان شغم و رریافت حقو  ر مس.

 

 پرراخت بیمه بیکاری فوری برای همه جویعدگان کارثالثا: 

تک تک این موارر باید و میتواند پرچم مبارزه عامالاس و مشاتارک 

کارگران رر محالت و مراکز تولیدی باشد. این ها مفار مطالبات و 

رارخواهس ما کارگران رر عرییه های افشاگرایانه نیست. این هاا 

ایعها مکامام کایافارخاوا ات ماا   پرچم طلبکاری ما از جامعه ا ت.

علیه رولت و بانیان این وضعیت و راهعمای چه بایاد کارر فاعاالایان 

عملس "علیه بیکاری" همین امروز ا ات. ایان جاعاباشاس بارای باه 

 کر س نشاندن ا ت.

 

تجربه جهانس طبقه کارگر علیاه بایاکااری باخاااور رر باحاران 

بزرگ جهانس  رمایه رر رهه بیست و  س میالری چه رر اروپا و 

چه رر امریکا گویای تجربه بسیار غعس از مبارزه و ر اتااوررهاای 

 طبقه کارگر ا ت.

 

 میجوید!  "علیه بیکاری" همکار و همدرن و ه  هدف

و بالخره   "علیه بیکاری" عیو نمیپریرر اما رر بدر بدنبال ناظار 

و ریدگاه و گزارش و تجربه کسانس ا ت که ررر کارگر و بیکااری 

 را بدل رارند  قلبشان برای طبقه کارگر میتپد. 

و در مبارزه “  علیه بیکاری” و از کانال “  علیه بیکاری” با ما در 

علیه بیکاری با یکدیگر آشنا شوید و برای پایان این مصائبب  

 مبارزه مان را با هم گره بزنیم.

 علیه بیکاری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 تما : آنر  ایمیل

 bikari.com-info@a 

 استفانه از مطالب با ذکر منلع آزان است  

 ادامه علیه بیکاری چه می واهد ....

mailto:info@a-bikari.com

