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دس عشاعش ایشاى، ؽِشُا ّ هٌاغك، یکی پظ اص دیگشی صیش عایَ  
عٌگیي فالکت ػوْهی دعت ّ پا هیضًٌذ. تیکاسی هیلیًْی یک ّخَ 
اصلی تالػ خاًکاٍ تاهیي هؼاػ سا تؾکیل هیذُذ. تَ هْاصات داهٌَ 
گغتشدٍ تیکاسی، هیلیًِْا کاسگش ؽاغل ًیض اص تشط عمْغ تَ ّسغَ 
تیکاسی، هدثْس تَ تي دادى تَ تِشٍ کؾی ّحؾیاًَ غثمَ حاکن،  ّخَ 
دیگش کاتْط حاکن اعت.  خاهؼَ ّ تیؼ اص ُوَ صًذگی غثمَ کاسگش 
تحت    تاثیش اخثاس ّ تحْالت هغالَ تیکاسی لشاس گشفتَ اعت. 

تیکاسی ّ هیلیًِْا کاسگش ّ خاًْادٍ آًِا کَ دس تی پٌاُی  دس هصاف  
گشعٌگی ّ عشها تاّاى آًشا یذک هیکؾٌذ، ّالؼیت آؽٌا ّ اًکاس ًاپزیش 

 خاهؼَ ها اعت. 

 

هشاکض تْلیذی دس ایشاى کاًًِْای اعتْاس تش کاس تیغت هیلیْى ًفش 
کاسگش ّ خاًْادٍ کاسگشی یک دم اص غپؼ ًویافتذ. ایي هشاکض تلْ 
خْساى دس دل یک تحشاى التصادی اها عیشی ًاپزیش ًیشّی کاس سا 
دس ؽشایػ ُش چَ ّحؾیاًَ تش دس خْد هیثلؼذ. عاػات کاس غْالًی ّ 
ؽتاب ّ ؽشایػ غیش اًغاًی هاًؼی دس هماتل اظافَ کاسی ُا ًیغت. تَ 
ُواى اًذاصٍ کَ کاس، تَ ُواى اًذاصٍ تیکاسی هْتْس هحشک تْلیذ دس 
ایشاى اعت. هشاکض تْلیذ دس ایشاى تذّى پذیذٍ تیکاسی، تذّى خطش 
تیکاسی ّ تذّى کاسگش تیکاس لادس ًیغت عش پا تایغتذ. تا ثثات تشیي 
کاًًِْای تْلیذی اص ًفت ّ پتشّؽیوی تا فْالد ّ هاؽیي عاصیِا تش 
ؽثکَ هتٌْػی اص کاسگشاى ّ دس عایَ سّؽي پیچیذٍ ای اص 
لشاسدادُای کاس اعتْاس اعت کَ ُش یک صیش پای دیگشی سا خالی 
هیکٌذ. غثمَ کاسگش ایشاى یک پا دس تیشّى ّ یک پا دس دسّى تْلیذ 

 یک دم اص کاتْط تیکاسی خالصی ًذاسد. 

 

تیکاسی، اؽکال، اتؼاد ّ ػْالة آى تشای غثمَ کاسگش خِاًی تاصگی 
ًذاسد. هصافِا ّ چاسٍ خْیی دس هماتل تیکاسی عش فصل پیکاسُای 
عخت ّ پیشّصهٌذ غثمَ کاسگش خِاًی سا تؾکیل هیذُذ. تثثیت ُؾت 
عاػت کاس سّصاًَ یک گام، ّ فمػ یکی اص گام ُای تضسگ دس ایي 
هغیش ؽٌاختَ هیؾْد.  هغالَ هحْسی دس هْسد هغالَ تیکاسی دس 
ایشاى آًداعت کَ کاسگش ایشاًی دس ایي ػشصَ ّ اص خولَ تش تغتش 

 فمذاى تدشتَ ّ عٌت ُای هثاسصاتی خِاًی  عپش اًذاختَ اعت. 

 

تحشاى ّ تٌالط ُای هشگثاس دس رات تْلیذ عشهایَ داسی کن ًیغتٌذ. 
ؽایذ کوتش ًوًَْ ای سا تتْاى یافت کَ تَ اًذاصٍ هْسد ایشاى ایي 
تٌالعات تا دم ّ تاصدم ّ ُغتی غثمَ کاسگش اص ًضدیک گشٍ خْسدٍ 
تاؽذ.  گشٍّ ُای تضسگ کاسگشاى اخشاج هیؾًْذ دس حالیکَ ًیاص تَ 
تْلیذ دس توام ػشصَ ُا، اص غزا ّ پْؽک تا تاعیغات ّ هغکي عش تَ 
آعواى تشداؽتَ اعت. کاسگشاى  صیش فؾاس کؾٌذٍ کاس هغتمیوا تا هشگ 
تاصی هیکٌٌذ دس حالیکَ فمش ّ عشها ّ تِیذعتی ُشگض آًِا سا تٌِا 
ًویگزاسًذ. غثمَ کاسگش ّ هاؽیي  تْلیذ دس ایشاى دس تاالتشیي 
اعتاًذاسدُای هٌطمَ ّ خِاى ؽٌاختَ هیؾْد، هحصْالت تْلیذ  تَ یک 
حدن عشعام آّس ثشّت دس دعتاى لؾش اللیت غثمَ تاالدعت هٌدش ؽذٍ 
اعت ّ دس ُواى حال فالکت ّ تالػ هؼاػ تا حذ پایَ ای تٌاصع تماء 

 صًذگی غثمَ کاسگش سا دس خْد تٌیذٍ اعت. 

 

 حق گرسٌگی!

تدشتَ ّ هٌطك پاخْسدٍ خِاًی غثمَ کاسگش گْاٍ ایي حکن تی چْى 
چشا اعت کَ ُش دسخَ اص عؼادت ّ کشاهت کاسگشاى هغتمیوا تَ 
دسخَ هثاسصٍ هتؾکل آگاُاًَ ّ غثماتی کاسگشاى گشٍ خْسدٍ اعت. 
غثمَ عشهایَ داس سا تایذ تَ هشگ گشفت تا تَ عاصػ ُای کْچکتش 
سظایت دُذ ّ هِوتش اص ُش چیض، تَ صیش کؾیذى ایي ًظام تٌِا ّ 

فْسی تشیي ّظیفَ ّ چاسٍ ًدات غثمَ کاسگش اعت. عِن کاسگش اص 
ًظام کاپیتالیغتی چَ دس سًّك ّ چَ دس تحشاى آى تٌِا تَ حك 
گشعٌگی ّ تِیذعتی خالصَ هیؾْد. حك کاسگش تَ دعتوضد گشٍ 
خْسدٍ اعت، کَ هغتمیوا تَ ایي هؼٌا اعت کَ خاًْادٍ کاسگشی حك 
داسد آًمذس گشعٌگی ّ هحشّهیت تکؾذ تا کاس اّ تشای یک کاسفشها 
ػوال عْدآّس تٌظش تشعذ. ایي حکن توشاتة ّحؾیاًَ تش اعت صهاًیکَ 
لاًًْگزاساى، الیت عیاعی ّ داًؾگاُی،  عیاعتوذاساى ّ خیل تضسگ 
لعات ّ صًذاى ّ عشکْب؛ تؼٌْاى صف اّتاػ خیشٍ خْس دس خذهت 

 آى تکاس گشفتَ هیؾًْذ.   

  

 اتحبد کبرگراى یک اتحبد هببرزاتی است

تشپایی حکْهت کاسگشاى ّ خلغ یذ اص اللیت اًگل غثمَ عشهایَ داس 
تْعػ  غثمَ کاسگش هتحذ  یک اهش ؽذًی اعت.  ُوَ هیذاًٌذ کَ اتحاد 
هیاى کاسگشاى تیؾتش اص ُش چیض، یک اتحاد هثاسصاتی اعت، ایٌکَ 
اًْاع ؽکاف ّ تفشلَ هیاى کاسگشاى تایذ فؼاالًَ ّ آگاُاًَ غشد ّ 
خٌثی ّ پیؾگیشی ؽْد، ایٌکَ صف کاسگشاى یک تْدٍ تِن پیْعتَ 
حك غلة تاؽذ، کَ ُش کاسگش عِن خْد دس اتحاد تا سفمای کاسگش 
حتی ًذیذٍ ّ ًؾٌاختَ سا همذط تؾواسد، کَ ُیچ کاسگشی هٌافغ فشدی 
سا تش هٌافغ خوؼی تشخیح ًذُذ، کَ ُش خوغ کاسگشی ُواى چیضی سا 
تشای هٌافغ تخؾِای دیگش تخْاُذ کَ تشای خْد هیخْاُذ، کَ ُیچ 
کاسگش ّ هثاسصٍ کاسگشی ًثاتذ تٌِا تواًذ... تَ ایي هؼٌا هثاسصٍ ػلیَ 
تیکاسی تایذ تذّى ُیچ تشدیذ تایذ هْظْع دائوی فؼالیت ّ هثاسصٍ ُش 
کاسگش ّ خوغ کاسگشی تاؽذ. اگش ًَ پیؼ ؽشغ، اها هثاسصٍ ػلیَ 
تیکاسی تخؼ تفکیک ًاپزیش اص هثاسصٍ تش عش دعتوضدُا ّ هطالثات 

 فْسی  کاسگشی اعت.

 

 از هطبلبَ کبُش سبعبت کبر تب هببرزٍ علیَ بیکبری

هطالثَ کاُؼ عاػت کاس ًمؼ هحْسی سا دس هثاسصٍ ػلیَ تیکاسی  
عاػتَ ّ یکشّص تؼطیل دس ُفتَ  44ایفا هیکٌذ. لاًْى کاس ُفتَ کاس 

دعت کاسگشاى دس ایشاى سا اص دعتاّسدُای خِاًی غثمَ کاسگش کْتاٍ 
کشدٍ اعت. دعتوضدُای ًاصل ّ اخثاس تاهیي هؼیؾت اص غشیك اظافَ 
کاسی، هْلؼیت کاسگشاى سا تَ صذ عال پیؼ ّ لثل اص تثثیت سّصکاس 
ُؾت عاػتَ تَ ػمة ساًذٍ،  ّ ایي تٌْتَ خْد  غثمَ کاسگش سا دس 

 هماتل تیکاسی ؽذیذا ظشتَ پزیش عاختَ اعت. 

 

اص کدا تایذ ؽشّع کشد؟ خْاب دلیك ایي عْال سا تایذ ؽثکَ سُثشاى 
اػتصاتات کاسگشی پاعخ دٌُذ ّ خٌثؼ کاسگشی ایشاى اکٌْى اص 
تؼذاد لاتل اتکایی اص پیؾشّاى صاحة ًام ّ هؼتثش تشخْسداس اعت. تا 
تْخَ تَ عْاتك هثاسصاتی اتحادیَ ُای تضسگ کاسگشی اسّپا ُذف 

عاػت دس ُفتَ )پٌح سّص ؽؼ عاػتَ(  00عاػت کاس حذاکثش  
 هیتْاًذ ًمطَ ؽشّع تحث ّ تصوین گیشی تاؽذ. 

 

تحویل هطالثَ عاػت کاس عی عاػتَ کاسفشهایاى سا ّاداس هیکٌذ تَ 
اصاء ُش دّ کاسگش ایٌثاس تؼذاد عَ ًفش سا تَ اعتخذام دسآّسًذ.  
هثاسصٍ تشای کاُؼ عاػت کاس تٌِا تا چٌذ هْلفَ اعاعی اعت کَ 

 هؼٌای ّالؼی پیذا هیکٌذ: 

 کاُؼ عاػت کاس تا حفع ُواى دعتوضداّل:  

 کاُؼ عاػات کاس تا حفع ُواى ؽتاب کاس ّ  ّظایف دّم: 

 اهتٌاع اص اظافَ کاسی اص خاًة کاسگشاىسْم: 

 اتحاد کاسگشاى اخشاخی/تیکاس ّ ؽاغلیيچِبرم: 

 از نطالبو کاىش ساعات کار تا نبارزه علٍو بٍکاری 
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یک هثاسصٍ دؽْاس اها تَ ُواى اًذاصٍ اختٌاب ًاپزیش پیؾشفت ُای 

تکٌیکی ّ ُوکاسی تخؼ ُای هختلف صٌؼتی ُوْاسٍ هْخة 

افضایؼ تاسآّسی کاس ؽذٍ ّ تٌْتَ خْد هٌدش تَ کاُؼ ًیشّی کاس 

الصم هیگشدد. ایي ؽشغ پایَ ای عشهایَ تشای حفع عْدآّسی ّ ًفظ 

تما  دس سلاتت تا عشهایَ ُای دیگش اعت. پیچیذگی هثاسصٍ تش عش 

کاُؼ عاػت کاس تیؾتش اص پیچیذگی عایش ػشصَ ُا ًیغت اها تطْس 

لطغ تا هماّهت عشعختاًَ کاسفشها ّ چَ تغا تا هماّهت عاصهاى یافتَ 

کاسفشهایاى ّ عشکْتگشاًَ دّلت سّتشّ خْاُذ ؽذ. خْاب ایي 

پیچیذگی تْعػ پیؾشّاى خٌثؼ عاػات کاس ُؾت عاػتَ دس  صذ ّ 

تیغت عال پیؼ ٌُْص هؼتثش اعت. کاسگشاى ُیچ ّظیفَ ای دس هماتل 

حفع عْدُا ّ عْدآّسی هشکض تْلیذی ًذاسًذ. دس هماتل گشایؼ خشد 

کٌٌذٍ تْلیذ کَ تیشحواًَ خاى ّ حشهت کاسگش سا تا ؽتاب خٌْى آعا 

 تَ تاصی هیگیشد، کاسگشاى تایذ دائوا اص هْخْدیت خْد دفاع کٌٌذ. 

 

صْست هغالَ تشای کاسگشاى ایٌغت کَ یا تایذ دس تؼشض تش عش  

کاُؼ عاػات کاس تطْس خذی ؽشیک ؽْد ّ یا دعتَ دعتَ تَ 

 خیاتاًِا پشتاب ؽًْذ تا اص گشعٌگی ّ عشها تویشًذ.

 

هثاسصات ٌُْص دس خشیاى کاسگشاى پتشّؽیوی دس کوپیي "تیغت دٍ" 

ٌُْص تا پشچن  "عی عاػت دس ُفتَ" دس ُفتَ فاصلَ صیادی داسد اها 

تؼٌْاى یک تدشتَ هِن ّ تا اسصػ صًذٍ کاسگشی ًؾاًَ صهیٌَ ُای 

هغاػذ تشای پا گشفتي هثاسصٍ تش عش کاُؼ عاػات کاس ّ ؽْق ّ 

 ظشفیت ُای عتْدًی دس ایي ساٍ اعت. 

 

)سّص کاس چِاس  4*4اتحادیَ تضسگ کاسگشاى صٌؼتی اهشیکا پشچن  
عاػتَ دس چِاس سّص ُفتَ( سا دس هماتلَ تا تیکاسی گغتشدٍ دس ایي 
کؾْس تش افشاؽت. ُیچ دلیلی ّخْد ًذاسد کَ پیؾمشاّالى خٌثؼ 
کاسگشی اهشّص ایشاى ایي پشچن سا عشلْحَ ّ ُذف عتیضٍ خْیی 
کاسگشاى لشاس ًذٌُذ. تا آًدا کَ تَ کاسگشاى هشتْغ هیؾْد تَ هؼٌای 

 دلیك کلوَ چیضی خض صًدیشُای خْد ًذاسًذ کَ اص دعت تذٌُذ.      

 

 

 زنده باد "سی ساعت کار در هفته"!  

آیا کسی هست در حقانیت این مطالبه تردید بخود راه بدهد؟ در 

شرایط وحشیانه کار، در بیغوله های کشتار کارگران و ناامنی 

قانونی، در افسارهای گسیخته سر گردنه های دستمزد و ... کدام 

میزان کار میتواند حداقلی از حق و انصاف و وجدان و تمدن را 

 تداعی کند؟  

 زنده باد "سی ساعت کار در هفته"!  

به ما ایراد میگیرند که واقع بین باشید! واقعیت تولید در ایران 

ظرفیت این مطالبه را ندارد! این در حالی است که زمین و زمان 

میداند و میبیند واقعیت تولید در ایران ماشین سودهای عظیم و 

افسانه ای است، واقعیت تولید در ایران باید گورستان حرص و 

 توطئه مشتی انگل و تفاله طبقات باال باشد.

 زنده باد "سی ساعت کار در هفته"!  

به ما ایراد میگیرند که بحران اقتصادی را باید دید! این در حالی 

است که بحران اقتصادی را به تولید بیشتر و تباهی سرسام آور 

برای طبقه کارگر ترجمه کرده اند. چرا کارگر باید سنگ زیرین 

آسیاب حل بحرانی شود که امروزش بدبختی کارگر و فردایش 

بدبختی بیشتر است. چرا طبقه کارگر باید با کار بیشتر یدک کش 

کثیف ترین رگه های سرمایه دار شود با خون خود اوباشان را 

تغذیه کند، چرا باید تفرقه و ذلت را به جان بخرد تا دشمنان خونی 

 بورژوا بحران را بسوی رونق پشت سر بگذارد؟ 

 زنده باد "سی ساعت کار در هفته"!  

به ما ایراد خیالبافی میگیرند! کاش یکی از این مصلحین با این 

ایراد یقه طبقه بورژوا و طبقه حاکم در ایران را میگرفت. قبیله 

ای که کار نکرده دنیا را درس کارفرمایی میدهند! قبیله مافیای 

ارتشاء و فساد که لولهنگ "نظم" و "عدالت" بر علیه کارگر  به 

گرده میکشند! کسی هست بپرسد بر ویرانه های دستمزد زیر خط 

فقر و در کشتار محیط های کار چه از جان کارگر میخواهند؟ چرا 

از حاصل کار کارگر خواب آسمانخراش بر تل خاک بیابانها 

میبینند، از حاصل کار کارگر رویای قطب اقتصادی منطقه و 

جهان را در سر میپرورانند؛ اما همزمان رو به همان کارگر با لب 

و لوچه آویزان جز جرثومه "حقوق صنفی مسالمت آمیز" زیر 

عبای اوباشان ساکن اوین، دستشان از هر اثری از انسان و تمدن 

 خالی است؟

 زنده باد "سی ساعت کار در هفته"!    

برای بسیج صف وسیع و متحد کارگران بیکار و شاغل، و برای 
شکل دادن و تقویت مبارزه سراسری و تعرضی کارگری در 

 ایران! 

 زنده باد "سی ساعت کار در ىفتو"!  
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تیکاسی ُویؾَ دس صذس تْخَ ّ اّلْیت ُای غثمَ حاکن ّ دّلتِا 

اص خولَ دس ایشاى لشاس داؽتَ اعت. تحث دس هْسد تیکاسی ّ چاسٍ 

خْیی لَ ّ ػلیَ عیاعتِای حاکن یک دم تواهی ًذاسد. دس ایي هیذاى 

ُیچ پشًغیپ ّ اصْلی ًاظش ًیغت. صْست هغالَ هؼلْم ًیغت، 

ُذف ّ ًتیدَ، پیشّصی، هْاصیي اسصیاتی تشای عش ُن کشدى  یک 

دّخیي خوؼَ تاصاس کفایت هیکٌذ. فشد تیکاس هیتْاًذ کْدک دٍ عالَ 

تا کاس یک عاػت دس ُفتَ سا ؽاهل ؽْد، چٌذ هیلیْى صى خاًَ داس 

 سا دس تش تگیشد یا تشػکظ. 

عش دس آّسدى اص ایي خضئیات ًَ هوکي اعت ّ ًَ ظشّسی. اها 

 چٌذ هحْس اصلی سا ًویتْاى ًادیذٍ گشفت:

تیکاسی حاصل کاسکشد ًظام عشهایَ داسی اعت. اعتثواس ّ   اّل:

 عْدخْیی کاسهضدی هٌؾاء آى اعت. 

غثمَ حاکوَ اص تیکاسی یک ًؼوت هیغاصد، اص آى خِت ػمة   دّم:

ساًذى عطح تْلغ کاسگشاى، تشای ایداد تفشلَ ّ تعؼیف صفْف 

اػتشاض کاسگشاى ّ تشای پؾت عش گزاؽتي تحشاى تا کوتشیي 

صیاى هوکي تشای عشهایَ عْد هیثشد. تیکاسی ػویك تشیي ّ ّعیغ 

تشیي اتحاد ّ ُوصذایی سا دس صفْف حکْهت عشهایَ تغیح 

 هیکٌذ تا دس یک لدٌضاس خصواًَ ػلیَ کاسگش اص ُن عثمت تگیشًذ. 

عیاعت ُای غثمَ حاکن سا تایذ ؽٌاخت، تایذ خٌثی کشد ّ تذیل ُای 

کاسگشی سا ػلیَ آى دس پیؼ گشفت. تْسژّاصی خْب هیذاًذ کَ 

ّ تا  اص هْظغ غلثکاسکاتْط تیکاسی ػلیَ غثمَ کاسگش سا تٌِا 

هیتْاًذ پؾت عش تگزاسد. ایي دلیما ُواى کاسی اعت کَ  تؼشض

 غثمَ کاسگش هدثْس تَ اتخار آى اعت.

 بیوَ بیکبری ًوبیشی: 

دس حالیکَ پشداخت تیوَ تیکاسی تؼٌْاى یک دعتاّسد هِن 

هثاسصات غثمَ کاسگش تشای خثشاى ػْالة هخشب فْسی ّ کْتاٍ 

هذت تیکاسی هِن ّ هْثش للوذاد هیؾْد دس ایشاى تا هحذّدیت 

ُضاس ًفش دس عشاعش کؾْس،  000دایشٍ ؽوْل عاالًَ  آى تش تؼذاد 

عطح ًاصل پشداختی، ّ اًْاع همشسات پیؼ ّ تؼذ اص تیکاسی؛ 

ػوال تاثیش تیوَ تیکاسی تَ صفش تٌضل دادٍ ؽذٍ اعت. تیوَ تیکاسی 

دس دعت دّلت ًَ فمػ اتضاس عش دّاًذى کاسگشاى تلکَ یک کاًال 

عشکیغَ کشدى، عشچؾوَ ؽاًتاژ ّ تحشیکات لوپي هٌؾاًَ ػلیَ 

 ادػای کاسگشی اعت. 

 خیریَ ّ یبراًَ ُبی هعیشتی: 

ًفشت اًگیض اعت صهاًیکَ تیکاسی ّ تیکاساى دس تثلیغات سعوی 

تؼٌْاى تیٌْایاى لاتل تشحن هْظْع پشداختی ُای ُش اص چٌذگاٍ 

لشاس هیگیشًذ. خاصیت اصلی ایي صذلات ّ اهْس خیشیَ تٌِا هٌت 

ّ سیاکاسی تِْع آّس هماهات ّ ػادی کشدى هْلؼیت ًاگْاس 

تیکاساى اعت. دس یک پؾتک ّاسّ همصشیي اصلی فشّدعتی 

کاسگش دس ُیثت هصلح ّاسد صحٌَ هیؾًْذ، ّ تا تفشػي اص 

 "خضاًَ هلی" تَ عْی "هحشّهاى هغفْل پْل پخؼ هیکٌٌذ"!!

ًتیدَ ػولی ایي آلتشًاتیُْا ایي اعت کَ ػوال هؼیؾت خوؼیت 

تیکاس تش دّػ تخؼ ٌُْص ؽاغل عٌگیٌی هیکٌذ، تذیي هؼٌی تدای 

هماتلَ تا فمش، فمش سا ػوْهی ّ ُوَ گیش هیغاصًذ ّ هِوتش ایٌکَ 

کاتْط تیکاسی سا خلْی چؾواى خاهؼَ هیگیشًذ، تیکاساى سا تَ 

ؽالق گشعٌگی ّ  تی پٌاُی، ّ تف ّ تحمیش هیثٌذًذ تا هایَ دسط 

ادب هشدم کاسکي تؾْد، ّ دس هماتل هشاست ّ عتوکؾی اؽتغال 

 دًذاى سّی خگش تگزاسًذ.    

 خْد اشتغبلی ّ کبرخبًگی:

اص ُوَ هغخشٍ تش خْد اؽتغالی ّ کاسُای خاًگی اعت. کَ دس 

اصاء ّام ُای هغخشٍ خاًْادٍ تیکاس سا ّاداس تَ تذتشیي اؽکال 

تشدگی، فشعْدگی ّ تا هشص خْدکؾی دعت خوؼی هیثشًذ ّتدای 

تاهیي هؼاػ خاًْادٍ کاسگشی تغاغ تِشٍ ُای تعویي ؽذٍ تشای 

عْدُای کالى تاًکی اص غشیك کٌذى پْعت هشدم آًِن دس تلَ ای 

 کَ صاحثاى خاهؼَ تذعت خْد عاختَ اًذ، فشاُن هیؾْد. 

 ًبسیًْبلیسن  ّ فبشیسن:

تاصاس داخلی، تْسژّاصی خْدی، خْدکفایی ّ هصلحت تْلیذات ّ 

صٌایغ هلی دس هتي تیکاسی ػوْهی  تاتالق ظِْس ّ هیذاًذاسی 

هٌحػ تشیي عیاعتِا ّ عیاعتوذاساى هیگشدًذ. اص صهیي ّ صهاى 

"ًاى آّساى" ؽیاد هثل ػلف ُشص عش تش هیاّسًذ. خصْصی 

عاصی ّ اًْاع عْتغیذ سعوی ّ دّلتی دس هالیاتِا، "اهتیاص کاسگش 

کؾی" دس هحل ُای کاس، دعتوضدُای هؼْلَ ُوگی اص تشکات آػ 

دُي عْص عشهایَ خْدی اعت کَ تاصٍ دّ لْست ّ ًیوؼ ُن تالی 

 اعت. 

  

 طبقو حاکم، دهلت ه بٍکاری

ک ی ه ت بپر د بر ویرانه های د تمزد زیر خط فقر و در کشتار محیط های کار ره از جان کارگهر مهیهخهواههنهد  

ررا از حاصل کار کارگر خواب آ مانخراش بر تل خاک بیابانها میبینند، از حاصل کار کارگر رویای قطب اقتصادی 

منطقه و جهان را در  ر میپرورانند؛ اما همزمان رو به همان کارگر با لب و لوره آویزان جز جهرثهومهه وحهقهو  

 صنفی م المت آمیزو زیر عبای اوباشان  اکن اوین، د تشان از هر اثری از ان ان و تمدن خالی ا ت 
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 جواب: هیچ!

طبقه کارگر هیچ وظیفه ای در قبال تخفیف تا چه رسد به حل 

مساله بیکاری ندارد. مهمترین و پایه ای ترین وظیفه صف آگاه 

کارگری پایان بخشیدن به حیات و سلطه ننگین سرمایه و 

بنیادهای آن بر مالکیت خصوصی ابزار تولید و همچنین کار 

مزدی و استثمار است. برای این هدف باید صفوف کارگر را 

متحد ساخت و نفس اتحاد صفوف کارگری مستلزم خنثی کردن 

عواقب شوم بیکاری است. هرگونه پیشرفت در اتحاد کارگران 

شاغل و بیکار، بخصوص به درجه  متشکل بودن و سازمان 

یافتگی بیکاران وابسته است. موقعیت نا امن بیکاران در تامین 

 زندگی و احتیاجات فوری  آنها را ضربه پذیر میسازد.

 اول بیمه بیکاری

 

مطالبه بیمه بیکاری جای ویژه ای را در خنثی کردن آسیب های 

فوری و کوتاه مدت بیکاری بر پیکر کارگری جامعه دارد. 

مشخصات بیمه بیکاری در تعیین میزان پرداختی، شرایط 

 برخورداری و طول مدت بیمه شناخته شده است.

 دوم: برای حفظ اشتغال و علیه اخراج

قدرت صف کارگری جامعه در درجه اول در اتحاد صفوف و 

کنترل مراکز تولیدی است. رئوس مطالبات قانون کار انقالبی 

کارگری بر ممنوعیت اخراج و یا در وظیفه دولت در فراهم 

 آوردن شرایط الزم برای شغل مشابه تاکید دارد.

 سوم: مبارزه برای کاهش ساعات کار

 هظاٌف طبقو کارگر ه نقش طفًف پٍضره آن علٍو بٍکاری چٍست؟

مهر ماه وقت آن رسید که رئیسی در راس کابینه در  41روز جمعه 

هیبت دولت بورژوایی جامعه عرض اندام کند. پالتفرم اصلی و پر سر 

و صدای دولت رئیسی مبنی بر "ایجاد" دست کم یک میلیون شغل در 

سال و تعهدات مکرر بر اجرای آن از زوایا مختلف ناشیانه قلمداد شده 

است. این پالتفرم، قبل از هر چیز ربطی به اشتغال ندارد، وعده نیست،  

بلکه دولت جدید کار خود را با خط و نشان آغاز میکند. بحث بر سر 

یک میلیون شغل، شدنی یا نبودن آن نیست. مدتهای مدید است و اکنون 

بیش از همیشه، ساالنه  میلیونها "شغل" در هردنبیل اقتصادی ایران 

"ایجاد" میشود و بر باد میرود. بحث بر سر اینستکه کدام شغل؟ شغل 

برای چه کسی؟ به عبارت دیگر کار کارگر با کدام شرایط و برای 

منافع چه کسی؟ ابراهیم رئیسی  ناجی نجات اقتصاد ایران نیست. او 

شانس خود را برای چهار سال دیگر از عقب راندن توقع کارگران 

جامعه  به آزمایش میگذارد. ابراهیم رئیسی صاحب برنامه و نقشه 

معینی برای بهبود وضعیت نیست. او مبتکر ایده تاکنون ناشناخته ای 

نیست. اما او میتواند طبقه کارگر را  در دام پراگماتیزم و انتخاب میان 

بد و بدتر میان زنجیرهای  بهره کشی در اسارت نگه دارد. او میتواند 

برای بورژوازی ایران "همه چیز" شود. "یک میلیون شغل "  و 

مالیخولیای بلند پروازی بورژوایی،  شاخص گویا برای سرمایه و 

دولت حاکم آن بر ایران در تعرض بیشتر و بهره کشی از کارگران 

 جامعه است.

 آیا مشکل کارگران در ایران " کمبود اشتغال" است؟

مطابق آمار رسمی از جمعیت بیست میلیونی طبقه کارگر، چیزی حدود 

درصد در بیکاری  41تا  41دو میلیون و چهارصد هزار نفر یعنی  

هزار نفر در  141بسر میبرند. جمعیت مشمول بیمه بیکاری هرگز از 

سال فراتر نرفته است. حتی اگر سطح بیمه بیکاری را مکفی فرض 

کنیم، نود درصد باقیمانده از جمعیت بیکار جز با کار امکان دیگری 

برای تامین معاش خود نداشته اند. معضل طبقه کارگر در ایران اساسا 

بیکاری نیست، بیگاری است. کارگرند ولی کار آنها برسمیت شناخته 

 نمیشود. 

بنا به تعریف مناسبات کار در ایران در عرصه دستمزد، شرایط کار، 

قرارداد کار، بیمه ها، بازنشستگی و همه حقوق کار نه فقط بر استثمار 

و بهره کشی بلکه بعالوه بر مبنای سرقت از کارگر استوار است. 

سالهای سال است که شاغلین و بیکاران جامعه، یکی بیشتر از دیگری 

با چنگ و دندان سر تامین معیشت را باالی آب نگه داشته اند. جناب 

رئیسی بیجا میکند خود را به نفهمی میزند. علی القاعده میبایست کسی 

باشد ایشان را شیرفهم کند که در منت اشتغال جمهوری خویش زیادی 

دور بر ندارد. ایشان باید یادداشتهای خود را با دبیر کل خانه کارگر 

چک کرده باشد تا برای حفظ آبرو هم که شده از دستمزدهای زیر خط 

فقر، ناامنی جهنمی قراردادهای کار، محیط های کار زیر پوشش مافیای 

 مشترک بازرسین وزارت کار و کارفرمایان هم اسمی  ببرد... 

ابراهیم رئیسی باد به غبغب انداخته و با انگشت سبابه در هوا شیر و 

تیر ترسیم میکند، پا بر زمین میکوبد که این تو بمیری از قماش 

همیشگی نیست و یک میلیون شغل را باید فرض گرفت. رئیسی رو به 

طبقه خود حرف میزند. تشر میزند. با اردنگی به خط میکند. مشکل 

رئیسی این نیست که عدد یک میلیون را نمیفهمد، مشکل رئیسی بسیج 

حرص و  سودجویی باندازه کافی کور و بیرحمانه در طبقه بورژوا 

است. او بر متن فقر و بی حقوقی کارگر، تهاجمی از بهره کشی مجانی 

و سوبسید شده از طرف دولت را ترسیم میکند که سوابق آن امتحان پس 

داده است. رئیسی اهل عمل است، او از همه حجره داران، شهرداری 

 جلًس ٌک پيلًان پنبو!

 دّلت ابراُین رئیسی ّ اشتغبل           



6 

 

 6صفحه     ———————— —————————————      77  

ها، بیغوله های کار کودکان، همه واحدهای تولیدی میخواهد در بازار 

گرمی برای سرویس و خدمات "سمساری کارگر فروشی"   دولت 

متبوع  سنگ تمام بگذارند.  لب کالم رئیسی در  تهاجم آن است. 

بورژوازی ایران و حکومت اسالمی آن وقت میخرد و تلو تلو خوران 

از شیره جان کارگر میمکد. همزمان دو قورت و نیمش باقی است، منت 

 تامین معاش میگذارد و تسلیم و قناعت بیشتر را طلبکار است. 

های "اشتغال"  طبقه کارگر در ایران تاوان سختی را در مسیر خرناسه

ها، معادن  حکومت اسالمی سرمایه در ایران متحمل شده است. نساجی

هایی  ها، زیر پله تولید پوشاک، کار کودکان تنها نمونه متروکه، قالی بافی

از جنایت سازمان علیه میلیونها زن و مرد طبقه ما است. رئیسی در 

آغاز راهی است که پوزه رویای پوشالی روحانی  را به خاک مالید. 

فکرش را بکنید در غیاب اعتصاب کارگران در شوش و اراک و 

کرمان، اکنون "حسن چاخان" با احتساب ایجاد شش هزار فرصت شغلی 

در هفت تپه، چهار هزار فرصت شغلی در اراک، و باز گشایی شش 

هزار معدن پیشاپیش صف پر افتخار یکی بعد از دیگری "پدر" 

شکوفایی صنعت مدرن "ایران عزیز" در تولید و خودکفایی نیشکر و 

 بیل مکانیکی سیر میکرد!

هسته اصلی پدیده ابراهیم رئیسی در چند و چون وعده ها یا در 

چگونگی تحقق وعده ها نیست. دولت سیزدهم همان جنگی را علیه طبقه 

کارگر پیش میبرد که دولت قبل نیمه کاره به ارث گذاشته است. این 

جنگ ما کارگران است. باید با از خود گذشتگی و فداکاری به استقبال 

آن برویم. دارند چرخ تولیدشان را بر گرده نسل دیگری از تبار 

کارگری جامعه براه میاندازند. بجای طنین وعده های پوچ و رذیالنه، 

ایران باید گورستان مالیخولیای استثمار و بهره کشی اسالمی سرمایه 

باشد. به حکم هزاران کارگر اعتصابی: هر کس نقشه براه انداختن 

 

در عرض یک روز و با یک ورق پاره همممه چمیمز، از زممیمن تما 
آسمان تغییر کرد. آنچه را که بهش ممیمگمفمتمی "شمغمل ممن" و آنمرا 
متعلق به خودت میدونستی از میان رفت. آن سمتمون زنمدگمی بمود، 
تکیه گاه بود، اعتبار بود، میتونستی بهش آویمزون بشمی، قمرض و 

دستمایه دلخوشی و اطممیمنمان   قوله و قسط را باهاش راه بیاندازی،
خاطر برای تشکیل زندگی و یا تولد بچه دیگر خمانمواده بمود، البمد 
کم کم اول قسط های یمک چمهماردیمواری فسمقملمی ممال پمر غمرور 
خودت بود که یک هو همه چیز فرو ریخت... اون فقط شمغمل تمو، 
یک آدرس برای جان کندن نبود، اون برای تو همه چیز بود، دائمما 
در فکرش بودی، فکرش را هم نمممیمکمردی کمه کسمی آنمرا از تمو 

 بگیرد...

امروز، اما... راستی این شغمل چمه بمود کمه بما یمک ن مچ، بما یمک 
فرمایش سرسری از دست تو رفت و با خود زندگی تمو را زیمر و 
رو کرد؟ این شغل چی بود که تا دیروز در روزنامه ها و ممنمحمنمی 

بمه  های شاخص جمعیت تو را یک نمونه از آدم های خمودسماخمتمه 
حساب میاوردند و امروز تو را آسمان جل و سر بمار دسمتمه بمنمدی 

  میکنند؟

امروز دیگر از دستمزد ماهانه در شممماره حسماب بمانمکمی خمبمری 
به گریبان کمابموس بمه حسماب ممیمایمی.   نیست. تو یک بیکار دست

بجای یک فرد خودساخته با اسم و مشخصات و با یک سرگمذشمت، 
امروز یک رقم، یک نفر از میلیونها کارگر دیمگمر بما ایمن ممخمرج 
مشترک به حساب میایی که: با وجود آنکه میخواهند و توانایی آنرا 
دارند، ولی از حق و از امکان تاممیمن زنمدگمی خمود ممحمروم نمگمه 

 داشته میشوند.

تا دیروز به اعتبار برگه ماهانه دستمزدها لشکری از متخصمصمیمن 
در مشاوره برای بورس و پس انداز و تغییر نرخ بهره و غیمره بمه 
قلم فرسایی مشغول بودند. امروز در خطاب به تمو و بمیمکماری تمو 

چیزی برای گفمتمن   چرندیات و اظهار تاسف  خفه خون گرفته بجز
 ندارند...

مطابق سناریو و منطق سرمایه بیکاری اتفاقی ترسناک در زندگی  

هر فرد کارگر است که از آن گریزی ندارد. هر کارگر با کمابموس 
بیکاری هم نفس است و دیر یا زود با آن دست به گمریمبمان خمواهمد 

تنها خود کارگر و بستمگمی بمه ظمرفمیمت و   بود. بنا به همین منطق
  توانایی فردی اش میتواند بداد او برسد. 

این واقعیت دارد که بیکاری همانند یک غول مهار نشدنی هست و 
نیست کارگر را از هر طرف مورد حمله قمرار ممیمدهمد. تمرسمنماک 
است، دقیقا به خاطر تنهایی است که کارگر خود را اسیمر و دسمت 
بسته در مقابل این غول قرار داده است. بیکاری زمانی نمه چمنمدان 
دور بعنوان بلیه آسمانی برای اقتصاد کشور، بعنوان بدبمیماری فمرد 
کارگر قلمداد میشد. با اولین بارقه های اتحاد کارگری و بما اولمیمن 
زورآزمایی و حق طلبی کارگری این غول افسار زده شد. "غمول" 
بیکاری دقمیمقما بمه انمدازه ای کمه ممیمدان پمیمدا کمنمد، از ضمعمف و 
درماندگی و تنهایی کارگر قربانی تغذیه میکند. مهار آن از آنجمایمی 
آغاز میشود که هر کارگر خود را اولین و آخرین نفری نبیند که بما 
بیکماری دسمت بمگمریمبمان ممیمشمود، همر کمارگمر خمود را در اممر 

با بیکاری و عواقب آن شریک و هم سرنوشت بمدانمد. امما  مبارزه 
"ترس" و "ترسناک" به معنای واقعی آن در سرگذشمت کمارگمر را 
باید در جای دیگر، در وجود کارفرما و سرمایه دار سراغ گمرفمت 
زمانی که کارگران متحدانه برای احقاق حمقموق و ممطمالمبمات خمود 

   سینه سپر کرده باشند. 

 

 

انرهز در دام بٍکاری ... چرا؟

 ًشریَ علیَ بیکبری

 هصطفی اسدپْر سردبیر:

 هدیر هسئْل: سیْاى رضبیی                                                       

 bikari.com-info@a توبس: آدرس ایویل  

هقبالت ایي شوبرٍ تْسط هصطفی اسدپْر ًْشتَ شدٍ است. استفبدٍ از 

 هطبلب بب ذکر هٌبع آزاد است. 
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