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 کارگران ایران، انقالب نکنید، متشکل شوید! 
 5و  2صفحه 

 علیه بیاکری  

دستمزدها، فصل تضمین 

  سود سرمایه!

 اتحاد کارگران شاغل و بیکار برای دریافت بیمه بیکاری!

    www.a-bikari.com           ٥١٠٢شماره سوم،  پنجم فوریه  

اجتماعات کارگری علیه بیکاری یکی پس  ا  

دیسسیسسری  سسسای اسسیسسااسسی ایسسرا  را در بسسر 

میییرد. در  سالسلسه دو رو  مسیسا  یسا د   سا 

ایزدهم ما  جاری چهار   جمس  کسارگسری در 

شهرهای با ق، اردبیل، چهارمحال بختیاری و 

هفت  په منتشر شد. ایس  طساسبسا بسخسر ب سیسار 

کوچکی ا  کل اعتراضا سی ااست کسه را  بسه 

راانه ها پیدا نمیکنند. هیج  ردیدی نیس ست کسه 

نه  سطس   نسارضسایستسی بسلسکسه اعستسرا  عسلسیسه 

بیکاری کل جامبه را پوشاند  ااست. کسارد بسه 

ااتخوا  راید  و کشسمسکسر بسر اسر  سداطسل 

مباش مردم را به خیابانها مسیسکسشسانسد. لسر  

 بداد ای  اعتراضات و دامنه شرکت کنسنسدگسا  

در آ  کا ی اات کسه بستسوا  ا  یسک  سرکست 

عمومی با ب ستسر و هسد  مشستسرت لسحس ست 

کرد.  بحث بر ار جن ر ارااری بسر عسلسیسه 

بیکاری ااست.  جسنس سر بسمسبسنسای  سرکستسهسای 

 در یک قدمی یک جنبش سراسری علیه بیکاری در ایران

2ادامه در صفحه   

 9یارانه ها، چهار سال قایم باشک دولت با مردم زحمتکش   صفحه 

 11از کارگران معدنچی بافق ... صفحه 

  8تاسف، شعر    صفحه 

بیکاری یک بلیه اات. نا امسنسی و  سردگسرایسی 

ببنوا  عوار  بیکاری شناخته مسیسشسود. امسا 

 سالسل کسار  رطابت در میا  کارگرا  دیسیسر 

و شسکسا  اا ما  یا ته  ارمایه دارا  ااست 

میا  بخشهای مختلف کارگری میتوانسد  مسر  

 راژدیهای عمیق  را هسم پشست اسر بسیس ارد. 

نمونه برج ته ا  ایس  شسکسا   سحست عسنسوا  

"اولسویست بسکسارگسیسسری کسارگسرا  بسومسی" در 

جریا  اات. ک ی که میخواهد ب سیسنسد چساسور 

 اسا مسا دشمنی را  در طلب و لفو  کارگر 

 باید به مورد ایرا  دطت بخرج بدهد. میدهند

 

 

در ما  هسای پسایسا  اسال،  عسل  سبسیسیس  

داتمزد کار گرا  با  رارت در جسریسا  

بسیس  و نسه ذکساوت خسالسی  اات. نه ذر 

ال م اات که دید کل ای  لحسنسه عسر  

اندام و  عفیه   اب کاپیتالی تها بر علیه 

کارگرا  اات. اینجا کل ط طه بورژوایسی 

هسا و مسنسعسب دارا  و  با دولت و راانه

اند که داتسمسزد  راانه های شا  خیمه  د 

کارگر را هر چه مسمسکس  ااست پسایسیسنستسر 

بکشند. شاید و بحق ا  خسود سا  پسراسیسد  

باشید اگر طرار اات اساسد داستسمسزد را 

خودشا  ب رند و بدو نسد چسرا رو  آخسر 

اال با یک اعالمیه طسال طسسیسه را نسمسی 

کنند؟ اما ال م اات به کسل لسحسنسه دطست 

خرج داد  شود  ا به  سلس سفسه ایس  نسمسایسر 

مند و پر برکت چند مساهسه پسی بسرد.  هد 

ای کسه طسیسمست هسمسه چسیسز بسر  در جامسبسه

مکانی م با ار ااستسوار ااست، نسوبست بسه 

طیمت نیروی کار که میراد هزار طسیسم و 

متولی خودگمارد  ا  را  میراسنسد کسه بسا 

درایت و  رداتی  و  ور داتمزد پایینتسر 

 را به کارگر بط والنند. 

ای  همه مجادله بر ار یسک عس سارت پسایسه

ااست  طس سطسه کسارگسسر، بسبسنسوا  لسا سسب 

نیروی کار در معا  با اسرمسایسه دارا  

طیمت نیروی کار را  نها خود او میستسوانسد 

 بیی  کسنسد. بسرای  سوجسیسه هسمسه شسکسا  

ط طا ی و ااتثمار و  س سبسیسب ن س ست بسه 

ط طه کارگر،  ای  نظم را بر یسک درو  

 نباید به این ننگ  تن داد!  –“ کارگران بومی”

  7ادامه در صفحه 

  4ادامه در صفحه 

دستمزدها، فصل 

 تضمین سود سرمایه!

 در دفاع از زنان تن فروش در ایران

 7صفحه 



 ٢صفحه                 ١علیه بیاکری  

 پرداخت بیمه بیکاری به همه کارگران جویای کار

مژده! راه نجات فوری از 

 بیکاری، یافتم، یافتم! 
در میا  مشاغل موجود در جامبه ما شسلسل رو سانسیست 

ا  هسر لسحساز ا  ویسوگسی و امستسیسا ات خسار  السبساد  

برخوردار اات. هر چند مثل مشاغل دییر، ان سانسهسای 

کامال مبمولی، با دو داست و دو پسا، بسدو  امستسیسا ات 

ویو  در هوش و طدرت بدنی میستسوانسنسد بسه ایس  جسرگسه 

بپیوندند، ا  آنجائیکه مثل هر  ر ه دییری میتسوا   س  

و  وت و مهارت ال م را آموخت، ا  آنجائیکه مثل هر 

شلل دییری داتمزدی در ا ای خدمات مبی  پرداخت 

میشود؛ پ  دلیلی ندارد ببنوا  یکی ا  مشساغسل  سحست 

نظارت ادار  کار نتوا  آنرا در اختیار کارگرا  بیکسار 

طرار داد.  واید ای  م اله و نتایج عملی آ  ب یار بیشتر 

 ا  آن تکه در  عور ا  میینجد.

در دل بحرا  عمیق اطتعادی  مامی مراکز  ولید مسثسل 

طایق پارویی در دل دریا با بال کلیفی و نسابسودی داست 

بیری انند، اما کک ای  رشته نمییزد. نه بیسکساراسا ی، 

نه اخراج، نه بهینه اا ی پرانسلسی، ... انسیسار روئسیس  

 نانی که بیکاری بر بدنشا  کاراا  نی ت در خیابانسهسا 

و در انظار عمومی با نوت پا یور مه میرونسد. زساهسرا 

داتمزد پایه و عیدی و  ق بیمه عطب ا تاد  و امسثسالسهسم 

شامل ای  آطایا  نی ت، ا  غ ل ه آویزا   و ا سومسوبسیسل 

 یر پایشا  اخت نی ت که ا   سدود داستسمسزدهسا اسر 

درآورد. ا  آنجاییکه هیچ وطت، هیچ شکایت یا گزارش 

یا  جم  اعتراضی برای ا زایر داتمزد مشاهد   نشسد  

اات مسیستسوا  طساسبسا ا  رضسایست خساطسر مسربسوط بسه 

داتمزدهایشا  اطمینا   داشت.  ا بحسال ک سی نشسنسیسد  

که نمایند  اندیکای مالیا  در  ندا  ب سر بسرد  بساشسد. 

طابل  وجه ک انی کسه در بسار  مسمسنسوعسیست  شسکسلسهسای  

 مزدبییرا  در ایرا  طیل و طال را  میاندا ند!  

م اله اااای دییر در اینس ستسکسه زساهسرا کسنستسرلسی بسر 

چیونیی "کار" انجام شد  وجود نسدارد و نسمسی  سوانسد 

وجود داشته باشد. ط با نمیتوا  ا   بداد اهالسی  سهسرا  

که  حت  اثیر آمو شهای الهی آطای آمام جمبه شهر بسه 

بهشت ر ته اند آمساری در داست داشست. یسا ا   سبسداد 

اهالی محل که نما  و رو   عطب ا تاد  ندارند، یا  بداد 

ک انی که در  ال ع سور ا  مسحسالت ثسرو سمسنسد نشسیس  

خسسدای نسسکسسرد    سسادت بسسدل را  نسسمسسیسسدهسسنسسد، یسسا بسسخسست 

برگشتیانی که ببد ا  االها بیکاری و  طر بجای نفریس  

ال سسابسسق  آمسسر ش طسسلسسب بسسرای و یسسر کسسار کسسمسسا سسی 

3ادامه در صفحه   

 ادامه انتفاضه کارگری

3ادامه در صفحه   

 

اعتراضی بهم پیواته، متکسی بسه نسیسروی 

ط طا ی کارگری،  با هد  و یسا خسوااست 

روش   و بسبسالو  روشسهسای اعستسراضسی 

مشترت. ا   رکات اعتراضی موجود  سا 

یک جن ر ارااری چطدر  الله داریسم؟ 

نیا  دطیطتر به چیونیی چسهسار اعستسرا  

اخیر گویای اینس ستسکسه طس سطسه کسارگسر در 

ایرا  در آاستسانسه یسک جسنس سر کسارگسری 

وای  و طدر مند علیه بیکساری ااست. ایس  

اعتراضات باید و میتواند طدم  بیی  کنسنسد  

 را به جلو بردارد.

در رو  ایزدهم بسهسمس   معدن آهن بافق:
خانواد  مبدنچیا   اخراجی مسبساد  بسا سق در 

مطابل د تر اعزام شهداب  سجسمس  کسرد  و در 

رویسسارویسسی مسسجسسدد بسسا وعسسد  هسسای  سسو خسسالسسی  

م ئوال  مان  ااتسارت دامسپسرکسهسای شسرکست 

شدند. هم را  کارگرا  که کسودکسا  را نسیسز 

بهمرا  داشتند  رماندار و م ئولسیس  کسارخسانسه 

را وادار به  سور در جم  اعترا  کسردنسد 

و همانجا  طرار  جم  دییری برای راسیسدگسی 

 به وعد  های م ئولی   بیی  شد. 

در رو  یا دهم بهسمس  مسا   ذوب آهن اردبیل:

 جم  کارگرا  ذوب آه  اردبسیسل در مسطسابسل 

ااختما  ااتانداری با  مله مامورا  نظسامسی 

مواجه گردید. ای   جسمس  در ادامسه چسنسد مسا  

کشمکر پ  ا   بایلی کارخسانسه و بسر اسر 

هشت ما  داتمزد عطب ا تاد  و  بیی   کلسیسف 

بیمه کارگرا  برگزار شد. اجستسمساب طس سل  سر 

کارگرا  در اوایل هفستسه بسا  سمسلسه مسامسورا  

بدو  نتیجه پایسا  یسا ست. ایس  بسار مسدیسر کسل 

ایاای ااتانداری اردبیل در جم  مبترضیس  

 اضر شد و با دعوت نمایندگا  کسارگسری و 

کسسارگسسرا   .کسار سسرمسسایسسی  شسکسسیسسل جسسلس سسه داد

  گویند در جلس سه کارخانه ذوب آه  اردبیل می

امسرو  کسمسسیس سسیسو  کسارگسسری کسسه مسسدیسر کسسل 

ایاای ااتانداری پیرامو  بررای مشکسالت 

کارگرا  ذوب آه   ر یب داد  بسود، نسمسایسنسد  

کار رما مکلف به مشخص کسرد  وضسبسیست 

کارگرا  و پرداخت ماال ا شسا   سا یسک مسا  

 آیند  شد.

در رو   چینی سازی چهارمحال بختتتیتاری:

اسسیسسزدهسسم بسسهسسمسس  مسسا  کسسارگسسرا  بسسیسسکسسارشسسد  

اسال 9کارخانه زرو  چینی هسمسیسام پس  ا 

انتسظساربسرای دریسا ست مساسالس سا شسا   سطسو ، 

عسسسیسسسدی، اسسسنسسسوات و پسسساداش  بسسسا سسسسور 

درااتانداری چهارمحال وبختسیساری، پسیسیسیسر 

دریا ت ماال ات خود ا  ایس  شسرکست و را  

 اندا ی مجدد آ  شدند.

رو  اسیسزدهسم بسهسمس  مسا   نیشکر هفت تپه:

مدیریت مجتم  نیشکر هفت  پسه بسه خسوااست 

کارگرا  برای ا زایسر  سطسو  کسارگسرا  ا  

طریق اجرای طرح ط طه بندی مشاغل گرد  

گ اشت. مهر ما  اال جاری پ  ا  اعتعاب 

یک هفته ای  مدیریست جسدیسد مسجستسمس  وعسد  

ا زایر  طو  کارگرا  با اجسرای ایس  طسرح 

 .را داد و کارگرا  به کار خود با گشتند

اعتعاب بزرگ کارخانه لوله اا ی اهوا  و 

اعتسعساب غس ای کسارگسرا  کسارخسانسه ایسرا  

خودرو برای ا زایر داتمزدهسا را نسیسز  را 

 نیز باید اضا ه کرد.

ا  خعسسولسسیسسات مشسستسسرت ایسس   سسجسسمسسبسسات 

 محورهای  یر طابل  وجه ه تند. 

اول  پیییری اعتراضات در طول چندی  مسا  

متوالی. ای  بدی  مسبسنسااست کسارگسرا  مسو سق 

شسسد  انسسد ابسسزارهسسای السسلسسی دولسست یسسبسسنسسی 

اردواند  و  راودگی را در مسیسا  لسفسو  

خود خنثی کنند و با  فظ هم  تیی در عسیس  

 ال رو یه م ار   را باال نیسه دارنسد.  سفسظ 

هم  تیی در میا  کسارگسرا  بسیسکسار ا  هسر 

لسسحسساز دشسسوار سسر ا  کسسارگسسرا   یسسر اسسطسسف 

 کارخانه اات.

دوم  ای  اعتراضات در مطابل مراکز دولتسی، 

در میا  اماک  عمومی لورت گسر ستسه و  سا 

 د  یسادی خسانسواد  هسای کسارگسری را نسیسز 

 دربرگر ته اات.

اوم  کارگرا  مبتر  با م اکر  و بسا  شسار 

دات جمبی خوااتها را طساطسبسانسه پسیسیسیسری 

کرد  و م ئوال  دولتی و کار رما را ملزم به 

م اکر  و پیییری نمود  اند. ای  اعستسراضسات 

عسساری ا  رنسسر و روی السستسسمسسا  بسسود  و 

بروشنی گویای طل کاری کارگرا  در  مینسه 

 اشتلال و بیمه ها ه تند. 

هتتر تتتر متتورد از نتتکتتا  فتتو  و کتتل 

وضتتعتتیتتت متتویتتود گتتویتتای یتتر  تترکتتت 

طبقاتی گسترده سراسری در ایران استت 

که خود  اصتل یتر کشتمتکتن طتو نتی 

میان کارگران و دولت متیتبتاشتد  در یتر 

ارزیتتابتتی طتتبتتقتتاتتتی فتتعتتالتتیتتن و رهتتبتتران 

کارگری دو تحول  اساسی را یلوی روی 

 خود دارند  
ا  یک طسر ، امسیسد و  سوهسم کسارگسرا  بسه 

دولت در  مینه غل ه بر بحسرا  اطستسعسادی و 

پااخیویی به نیسا هسای پسایسه ای شسهسرونسدا  

دچار شکا های بزرگسی شسد  ااست. لسفسو  

اعتراضات ااااا خارج ا  کنترل شسوراهسای 

 ادامه در یر قدمی    



 ٣صفحه                 ١علیه بیاکری  

 افزایش فوری دستمزد کارگران به سطح دریافتی ماهانه نمایندگان مجلس!

ااسسالمسسی و نسسهسسادهسسای رطسسیسسب دولسستسسی بسسلسسکسسه 

ماال ات م تسطسیسم خسود کسارگسرا  در مسطسابسل 

 دولت و کار رما اات. 

 

ا  طسسر  دیسسیسسر دولسست ا   سسر  گ سستسسرش 

اعتراضات،  ا  ارکوب عریا  ابا داشستسه و 

 مام  الش خود را بکار می رد که با وعسد  و 

وعید و ار دواند  وطت بخرد. در مواجهه با 

اعتعاب و لسف اعستسرا  کسارگسری  در 

مسسطسسابسسل پسسا شسساری مسسبسستسسرضسسیسس  ب سسرعسست بسسا 

خوااتهسای کسارگسرا  مسوا سطست کسرد  ااست. 

داسستسسیسسا  اسسرکسسوب بسسیسسشسستسسر در چسسهسسارچسسوب 

"عملیا های ای ایی" بر علیه کسارگسرا  بسکسار 

گر ته شد  اات. اعتعاب کسارگسرا  مسبساد  

چلارت با ق نمونه گویایی ا  مواجهه دولست 

با اعتعاب متحسد کسارگسرا  ااست. در  سمسام 

چهل رو  اعستسعساب نسیسروهسای امسنسیستسی ا  

نزدیکی به اعتعابیو  در مسبساد  خسودداری 

بخرج دادند. با باال گر ت  اعتعاب ا  طر  

باال ری  مطامات رژیم با خوااستسهسایسی ب سیسار 

پر وط  کارگرا  موا طت شد  ا در طدم بسبسدی 

انواب  وطئسه بسرای نسا امسیسدی و پسراکسنسدگسی 

 لفو  کارگرا  بکار ا تد. 

همه گیتر شتدن ارتتتراضتا  کتارگتران و 

مردم ز متکن با خواستتهتای کتمتابتیتن 

مشابه و همزمان تغییر محسوس تناست  

قوا زیر بنای شرایط  یدیدی است که یتا 

را برای یر ینبن قوی رلیه بیکاری و  

فقر باز میکند  یر  رکت تتوده ای  تی 

و  اضر در صحنه ستیتاستی ایتران یتر 

واقعیت است  مساله ایتنتستتتکته آیتا ایتن 

 رکت میتواند به یر ینتبتن ستراستری 

با خودآگاهی شترکتت کتنتنتدگتان در آن و 

بعالوه خواستهای روشتن تتبتدیتل شتود  
 ملزوما  آن چیست 

 

اول   سسرکسستسسهسسای اعسستسسراضسسی امسسرو  بسسه 

شبارهای وا د و ارااری نیا  مس سرم دارد. 

ای  شبارها باید م نای ا حاد کارگرا  شساغسل 

و بیکار باشد و همه اعتسراضسات مسوجسود ا  

داسستسسمسسزدهسسای مسسبسسوطسسه، کسسار طسسراردادی، 

داتمزدهای پایی ، بیکاراا یهسا را در خسود 

جای بدهد. ا زایر داتمزدها و بیمه بیکساری 

ختواستت ا  چنی  زر یتی برخوردار ااست. 

بیمه بیکاری یر خواست همه گیر استت 

و هم اکنون فشار پوشن بیمته بتیتکتاری  

از یتتانتت  کتتارگتتران ستتاختتتتتمتتانتتی کتتامتتال 

محسوس است  بعالوه دولت با نشتختوار 

دائمی این مساله از قبل راه رق  نشیتنتی 

 را در موایهه با یر ینبن سراسری و 

 قدرتمند برای خود باز گذاشته است   
دوم  ابباد اعتراضات باید بیسشستسریس  نسیسروی 

 سسود  ای را بسسخسسود جسسلسسب کسسنسسد و روشسسهسسای 

اعتراضی مخعوص خود را  رموله کرد  و 

وایبا همه گیر اسا د.  سجسمسبسات دایسمسی در 

جلوی ادارات دولتی و در مطابل کسارخسانسه و 

در اماک  عمومسی ا  مسوثسر سریس  روشسهسای 

جاری  بسلسی ااست.  هسمس سرا   و کسودکسا  

خانواد  های کارگری  چیونسه مسیستسوانسنسد در 

ای   رکات نطر ایفا کنند؟ واکنسر کسارگسرا  

شاغل در مطابل اینیونه اجستسمساعسات چسیسونسه 

 باید باشد؟  کلیف عابری  چی ت؟

  

اوم  شکل گیری یک جن ر طسوی در ایسرا  

خودآگاهی باالی کارگرا  را میاسلس سد و ایس  

دات  بالیس  مسحسلسی کسارگسری را مسیس سواسد. 

ره را  کارگری میتوانند طدرت ط طه کارگسر 

را در  سوا   طسوای  سبسلسی بسرای کسارگسرا  

روش  کنند، در طدم های عملسی اجسا   دهسنسد 

کارگرا  موطبیت خود را لم  نمایند. اهدا  

ای  جن سر را جسلسوی روی کسارگسرا  طسرار 

دهند.  ای  جنس سشسی بسرای اسرنسیسونسی رژیسم 

نی ت. ای  جن ر میتواند دولت را بسه عسطسب 

براند. کارگرا  برای د ساب ا   سیسات خسود، 

برای خاللی ا  گرانیسی،  سطسر و  سحسطسیسر 

چار  ای جز ای  م ار   ندارند.  همه می ینسنسد 

که در آ  جامبه  ا  پول و ثروت و امکانات 

آنطدر ه ت که ال م نس ساشسد  سولسیسد کسنسنسدگسا  

اللی جامبه باور دات جمسبسی و در یسک 

پرواه دردنات   ا  شوند  ا در عو  بسخسر 

اطلیت ارمایه دار و عٌمال و م اشرینسشسا  ا  

و ور نبمت در  ال  رکید  باشند. دولست را 

باید مج ور کرد  نسدگسی شسای ستسه کسارگسر و 

  متکر را در اولویت طسرار دهسد. لسر  

مخارج داتیا   ارکوب و  سریسب کسارگسرا   

میتواند  آاایر و ر ا  لدها هزار کارگر را 

  ورا  امی  کند.  

برباری دیگر بت  استت  در متقتابتل متا 

تبهکارانی صف کشیده اند که هنری بجز 

کشیدن طناب بدور گردن مردم ز متکن 

ندارند   ایازه ندهیم ما را از گترستنتگتی 

به آغوش تباهی بسپارند! نتوبتت بتا یتی 

ها است که تاوان بتحتران را بتدهتنتد  آیتا 

کارگران ذوب آهن اردبیتل، زنتان کتارگتر 

معدنچی بافقی میدانند که ارتتتراآ آنتهتا 

بارقه تازه ای بر چراغانی امید در صتف 

 کارگری در ایران بود 

 ادامه در یر قدمی    

٤ادامه در صفحه   

 مژده      

 مینمایند! 

چه میشود اگر ا  همی   ردا نفری یک عسمسامسه بسر 

ار کارگرا  بیکار گ اشت؟ ای  جماعت به نعسف  

داتمزد پایه هم راضی ه تند و در نتیجه کل طسرح 

خسسرج  یسسادی بسسرنسسمسسیسسدارد.  خسسوشسس سسخسستسسانسسه بسسدلسسیسسل 

ممنوعیت  شکل و در نتیجه بجای اعتسرا  و را  

بندا  جلوی ادار  کار اج ارا هم که شد  بسه دعسا و 

ذکر ان سیسا پسرداخستسه و بسه هسمسیس  دلسیسل ا   مسیسنسه 

یادگیری خوبی برخوردارند. بنا به ازهارات و یسر 

کار بیکارا   اضر به پ یرش کار نی تسنسد. بسنسا بسه 

شواهد موثق همی  بیکارا  به م اجد هم نمسیسرونسد. 

با چنی  طر ی به بیکارا   رلتی داد  میشود کسه 

بجای ولیردی در خیابانهسا بسه کسار مسفسیسد مشسلسول 

شوند. در الل جمبیت بیکار واطبا نیسا  دارنسد کسه 

بجای اینهمه مشلله بیحالل در  مینه  اشستسلسال و 

اطتعاد و درآمد  به  زکیه نسفس  بسپسردا نسد، بسجسای 

 کر کرد  به طر و  ر خود،  خسورد و خسورات و 

مدراه کودکسانشسا   سمسریس  شسکسرگسزاری کسنسنسد... 

بالخر  ای  جمبیت باید بفهمند که دنیای آنسهسا طسرار 

نی ت بهتر ا  ای  شود، بیجهت منتظر مسبسجسز  ای 

 ا  آاما  هم ن اشند.  

ای  اطدام  ساوی  سوایسد ب سیسار مسهسمسی بسرای خسود 

رو انیو  محترم نیز ه ت. همه اذعسا  دارنسد کسه 

 طر و بیکاری ار منشا همه نوب بی ایمانی و گسنسا  

اات. دولت بی عرضه و مجل  پسخسمسه و رواسای 

دولت نادا  هر رو  هسر چسه کسه رو سانسیسو  مسی 

ری ند را پن ه میکنند. م ئولی  اجرایی  ا همیس  جسا 

پنج میلیو  بیکار، پانزد  مسیسلسیسو   یسر خس   سطسر، 

بی ت میلیو  جوا  ارخورد ، یک میلیو  طربسانسی 

    روشی، یک میلیو  خانواد  شاکی ا  شسکسنسجسه 

 ندانهای ایسااسی را بسجسا گس اشستسه انسد؛ رااست و 

ری ت کرد  ایس  وضسبسیست یسکسی دو پسیسلسمس سر را 

میال د.   ا   ای  رو انیو  االها در بساب کسا سر و 

م لما  گلو درید  اند، اینکه  مد  و اسا نسدگسی در 

دات نوادگا  م لما  شیبه اات، اینهمه در م مست 

ملحدی  آل ابود امریکایی   سل  روخته اند؛  اال 

با ایاات ج ب ارمایه خارجی مملکت  را خر  سو 

خسسر بسسرداشسستسسه و ایسسدئسسولسسوژی و ب سساط السسهسسی ایسس  



 ٤صفحه                 ١علیه بیاکری  

 کارگران اتحاد، اتحاد!

 مژده     

دل و ا  غر  در گالب اات؛ بهستسر نسیس ست یسک 

 مدت در پشت پرد  طرار بییرند؟ 

اهمیت  ااترا ویک ای  انتطال عمامه را نس سایسد ا  طسلسم 

انداخت.  شیی  جنا   میلیونی خوانند  پاپ همسزمسا  بسا 

 -ک ادی نمسا  جسمسبسه هسا، ابسداب شسام غسریس سا  دخستسر

پ ری، اینه  نی رات،  جساب دراست نشسدنسی و ا  

طر  دییر  کومت ااالمی را  ا خرخر  در "کسفسر"  

 رو برد  اات. ط ل ا  اینکه ا  داست مسردم نساراضسی  

کار  بجای باریک بکشد بد نسیس ست بسه ایس  آطسایسا  هسم 

شان  داد یک  شلل درات و   ابی را  مسریس  کسرد  

باشند. مد ی ط ل به اپا  پاادارا  اجا   داد  شد کسه بسا 

عیا  کرد  بودجه و   اب کتاب ای  نهاد به هر گونسه 

"شایبه"  حت عسنسوا  ااسکسلسه هسایسی مسخسفسی بسرادرا  

طاچاطچی پایا  بدهند.  باید به  یسیه و نهادهای م هس سی 

هم باید شان  داد ا  شایبات مربوط به  اثیرات طسیسمست 

باالی منس سر بسر ا سزایسر  سورم و بسبسالو  ااستسفساد  ا  

جاکو ی های ااخت خارجی  اعاد   یثیت نمایند. یک 

جن ه ان انی هم هنو  باطی ت، آطایسا  هسزارا  بسار در 

ولف  یارت پیاد   ا کربال اسخس  پسرانسد  انسد، بسرای 

طدردانی هم که شد  با طرح مورد نظر،   رلت ر ست 

 و برگشت ای  افر  برایشا   راهم شد  اات. 

اما اگر نتایج دلخوا   الل نشسد،  یساد جسای نسیسرانسی 

نی ت. ارمایه و  کنیک را کسه ا  غسرب مسیسیسیسریسم؛ 

   ید و مهر و جانما   همیی  ولید چی  اات، آخسونسد 

و آیت هللا را هم بنا به نیا  و با  وجه به نرخ  ورم  ا  

  چی  وارد خواهیم کرد!    

بزرگ ااتوار کرد  اند که گویا کارگر بسا 

اراد  آ ادانه خسود وارد طسرارداد کسار بسا 

کار رمای خود میشود و ا  آ ادی چسانسه 

 د  بسسر اسسر داسستسسمسسزد خسسود بسسرخسسوردار 

اات. ماال ات ط طه کارگر برای د اب ا  

ااد  ندگی خود در  مینه داستسمسزد بسر 

 دو محور اااای ااتوار بود  اات  

اول  داتمزدها باید پااخیوی نیا های 

 داطل یک  ندگی شای ته خانواد  

 کارگری باشد.

دوم  کارگرا  بسا نسمسایسنسدگسا  م ستسطسیسم و 

منتخب خود  و بسبسالو  بسا بسرخسورداری 

بدو  طید و شرط  ا  ابزارهای  شار خود 

مانند  ق اعتعاب وارد م اکسر  خسواهسنسد 

 شد. 

     

" عل چانه  نی بر ار داستسمسزدهسا" در 

ایرا   ابلو نسطسب ایس   سق م سلسم طس سطسه 

کارگر در شنیبتری  و طلدرانه  ری  شکسل 

ممک  اات. ط طه  اکم  ورش نسمسیسراسد 

ای   سکسم و خسوااست پسایسه ای را نسدیسد  

بییرد و در عو  با نمایر دو اه مساهسه 

پایا  اال دات  به ب یچ میزند  ا به چشم 

ط طه کارگر خات بپاشد و برای  کسومست 

 خود وطت بخرد. 

 

 بالماسکه "نمایندگان کارگری"!

زاهرا دولت  عمیم ندارد بسه ایس   ودی 

دات ا  ار شوراها ی ااسالمسی بسبسنسوا  

نمایند  کارگرا  بردارد. نافه ای  ارگانها 

با نافه اسرکسوب گ ستسرد  و م ستسطسیسم بسه 

ره را  و  شکلهای کسارگسری ب ستسه شسد. 

اینها اربا ا  رشید ارگانهسای جسااسواسی 

علیه کارگرا  پسیسشسرو، ایسنسهسا دور  دیسد  

هسسای دامسس   د  بسسه پسسراکسسنسسدگسسی مسسیسسا   

کارگرا ، اینها نو ه خوا  و مرثیه اسرا، 

مظهر نسوکسر لسفستسی و  سرلست طسلس سی 

ه تند که  تی در مطیا  د اب ا  لا سب 

کارخانه و کار رما  شسورش را درآورد  

اند. شوراهای ااسالمسی اسالسهسااست  ستسی 

برای دولت و اسرمسایسه دارا   در مسطسام 

دندانی طرار گسر ستسه انسد کسه بسایسد کسنسد و 

بدورش انداخست.  مشسکسل ایسنسجسااست کسه 

انجمنهای لنفی کسارگسری داست اساخستسه 

دولسست در مسسیسسا  کسسارگسسرا  ا  اطسس سسال 

برخوردار نشد. پ  در نتیجه  ا کارگسرا  

نمایندگا  خود را  حمیسل نسکسرد  انسد نسا  

ای  ارگانها را دولت کماکا  چرب خواهد 

 کرد. 

ک ی میتواند دو کلمه درات و   ابی ا  

چیونیی انتخاب اینسهسا بسه نسمسایسنسدگسی ا  

کارگرا   وضید بدهد؟ ک ی میتواند یسک 

طلم کسار مسثس ست ایس  داستسیساهسهسا بسه نسفس  

 کارگرا  را مثال بزند؟ 

 

 طفلکی سرمایه داران!

 عل  بیی  داتمزدهای کارگری  رلست 

ملتنمی برای دولت شد  اات که ارمسایسه 

دارا  و دشسسواریسهسسای آنسسهسا را بسسه لسسدر 

 وجه براند. مبلوم نی ت ای   عل  بسیسیس  

داسستسسمسسزد ااسست یسسا  عسسل راسسیسسدگسسی بسسه 

شکوائیه های ارمسایسه دارا  خسرد و در 

 ال ورشک تیسی؟! در  سمسام مسدت اسال 

مجل  و ادار  جات دولتی بدو  وطفسه در 

 ال وض  طسوانسیس   سمسایست ا  اسرمسایسه 

ه تند. مسبسا سیست ا  پسرداخست مسالسیسات و 

انواب  مایتهای مالی و مادی دولت  سحست 

عنوا   مایت ا   ولید در اختیار ارمسایسه 

دارا  پایا  ندارد. و ای  مبرکه گیری را 

در ابسسبسساد گ سستسسرد   سسری در رو هسسای 

کشمکر بر ار داتمزد کارگر نسیسز پسهس  

مسسیسسکسسنسسنسسد.  سسبسسدیسسالت مسسداوم طسسانسسو  کسسار، 

داتمزدهای پرداخت نشد  و طسراردادهسای 

مسسوطسست هسسیسسچ کسسدام در  سسفسسظ مسسنسسا سس  

کار رمایا  کا ی ن ود؛ ای اال داستسمسزد 

 یر خ   طر با  هم برای د اب ا  مسنسا س  

ارمایه دارا  ا  جسیسب خسالسی کسارگسرا  

کا ی ن ود  اات؛  در ای  مطساس   دوبسار  

و یسسسر کسسسار کسسسارگسسساهسسسهسسسای در  سسسال 

ورشسسکسس سستسسیسسی را نشسسا  مسسیسسدهسسد، و ا  

کارگرا  میال د ا  ا  م ئولیت  بخسرج 

بدهند. بار  غری ی و در یسک چسرخسر 

ناگهانی  ادامسه کساری مسراکسز  سولسیسدی و 

 ورم و ارنوشت بور  و طیمست ار  بسه 

داتمزد کارگرا  گر  میسخسورد. مسیسر  سا 

دیرو  مدعسی نس سودیسد اسرمسایسه و طسدرت 

اا ماندهی اجتمساعسی اسرمسایسه ااست کسه 

ارنوشت جامبه را رطم میزند؟  ا  طسرار 

مبلوم اکا  اطتعادی در دات  سسرات 

اات، اسیسااست و بسانسکسهسا، پسول نسفست و 

 ادامه دستمزدها     

 5ادامه در صفحه 



 5صفحه                 ١علیه بیاکری  

 آزادی بی قید و شرط تشکلهای مستقل کارگری

کارگران ایران، انقالب 

 نکنید، متشکل شوید!

 6ادامه در صفحه  

واردات و لادرات  و بور  و مجل   و 

طانو  همه و همه را در چنر خود دارنسد؛ 

چرا   اوا  ناکامی های خسود را ا  جسیسب 

خودشا  نمیدهند؟ ای  چه مبامله ای ااست 

که  ا کار و  ولید میچرخد اودش به جسیسب 

دولت و ارمایه دارا  میرود، و وطتسی کسه 

به بحرا  میخورند با  بسایسد کسمسر کسارگسر 

 یر آ  خم شود؟ در هسر دو  سالست  بسا  

آطسسایسسا  درا  سسر  و گسسردنشسسا  کسسلسسفسست  سسر 

 میشود!

 

ط ق آمارهای رامسی ا  بسیس ست مسیسلسیسو  

جمبیت آماد  بکار جامبه پانزد   سا بسیس ست 

درلد بیکار ه تند. به ای   ر یسب  سداطسل 

پانزد  میلیو  کسارگسر هسر رو  داست کسم 

هشت ااعت چرخ مراکسز  سولسیسدی را بسه 

چسسرخسسر درمسسیسساورنسسد. کسسار ایسس  جسسمسسبسسیسست 

اودآور،  و  الل آ  بسه اسرمسایسه دارا  

منتطل میشسود. مسیسر نسه ایسنس ستسکسه در دل 

بحرانها محالت ثرو مند نشیس  بسزرگستسر و 

مجلل  ر،  طو  باالی ها بیشتر و ثسرو سهسا 

و   ابهای بانکی و اختسالساسهسا و د دیسهسا 

 ار به آاما  میزند؟  

 

رطابت میسا  بسخسشسهسای مسخستسلسف اسرمسایسه 

خعلت ذا ی ای  نظام در اسرااسر جسهسا  

اات. ای  رطابت خسود را بسر اسر طسیسمست 

اجنا   ولید شد   جلو  گر میشود. ارمایه 

دار در رطابت بر ار طسیسمستسهسا و در عسیس  

 ال  فظ اود بیشتر  نهسا مسیستسوانسد اسرا  

کارگر و کاهر همه هزینه های مربوط به 

کارگر، داتمزد و بیمه ها و امنیست کسار ،  

برود. هموار  بخشهایی ا  ارمایه خسواهسد 

بود که در  ال ورشک تیی داست بسدامس  

کارگرا  شود کسه بسرای نسجسات کسارخسانسه 

بیشتر کار کند و ا   وطبا ر بکاهسد. ایسنسرا 

به اام دل و ی برای کارگر جسا مسیسزنسنسد. 

 گویا دلشا  برای اشتلال کارگر می و د!

دولت و کار رمساهسا بسهستسر ااست بسه رود  

درا ی خود در  مینه "م ئولیت کارگرا  

در  بایلی کارخانجات" پایسا  دهسنسد.  در 

نمایر منساسق  سو سر اسرمسایسه داری در 

ایرا  انر  مام گ اشته شسد  ااست. آنسچسه 

در جریا  اات بیشتر به یسک ن سل کشسی 

ش ساهست دارد. داستسمسزد کسارگسر و اساسد 

 نسدگسسی او  سسا کسسجسسا مسیسستسسوانسسد نسسا ل  سسر و 

معسیسس سست آور سسر شسسود. چسسرا؟ چسسو  اسسود 

جویسی طس سطسه اسرمسایسه دار ایسنسرا ایسجساب 

 میکند؟ 

 

 دستمزدها، امنیت شغلی و  بیمه بیکاری:

بنا به یک برداشت عمومسی  عسل  سبسیسیس  

داسستسسمسسزدهسسا  سسطسس  مسسنسسحسسعسسر بسسه داسستسسمسسزد 

کارگرا  شساغسل  سبسریسف شسد  ااست. در 

لور یکه لر  اشتلال  وا  طانو  کار 

باور کلی و  سواس  طسراردادهسای مسوطست 

باور عملی پدید  اشتلال را به یک چسمسا  

دات کار رمای  سام االخستسیسار  در آورد  

اات؛ م اکر  بر ار داتمزد ا  چه مبنای 

واطسسبسسی بسسرخسسوردار ااسست؟ اگسسر داسستسسمسسزد 

کارگر محور  بسیسیس  کسنسنسد  هسمسه  نسدگسی 

امرو  و آیند  او ا  بسیسمسه اجستسمساعسی   سا  

با نش تیی او نسیسز ه ست چسرا ایس  مسفساد 

ببنوا  رئو  مس اکسرات در جسلس سه طسرار 

نمیییرند؟ آیا ط یبی نی ت یک نمایند  کسه 

طسسرار ااسست اسسر اسسو نسسی بسساسسور واطسسبسسی 

نمایند  کارگر باشد، بپراد  با ای  داتسمسزد 

 در واط  بخشهایی ا  آ  ببسد ا   ساثسیسرات 

 سسورم  کسسه طسسرار ااسست مسس سسنسسای مسسحسسااسس سسه 

دریا تی مس  در اسالسهسای مستسمسادی دیسیسر 

 باشد، چیونه  ندگی خواهم کرد؟

 

در مسسورد بسسیسسمسسه بسسیسسکسساری م سسالسسه ب سسیسسار 

گویاات. همه  ل فه  فسکسیسک شساغسلسیس  ا  

بیکارا  برای ارمایه دارا  را یسکسجسا ا  

دریچه  عسل  سبسیسیس  داستسمسزدهسا مسیستسوا  

با شناخت. با لر  ا  دات داد  شسلسل، 

کارگر مربوطه بناگسهسا  ا  دایسر  شسمسول 

اطالم پایه ای  طو  شهروندی خسود،  ستسی 

در هما  محدود  ناچسیسز جسامسبسه اسرمسایسه 

داری،  خارج میشود. میلیونسهسا بسیسکسار آ  

جامبه ا  شمول  نسدگسی  ستسی هسمسا   سد 

داتمزد پایه محروم مسیسشسونسد، خسوشس سخست 

 سسریسس  ایسس  کسسارگسسرا  کسسه مشسسمسسول بسسیسسمسسه 

بیکاری ه تند ا    ق هر گونه چانه  د  

بسسر اسسر دریسسا سستسسی خسسود  در  سسمسسام طسسول 

دریا ت بیمه بیکاری با  مسیسمسانسنسد. هسیسئست 

م اکر  باید نمایندگی کل ط طه کارگر و ا  

جمله  شکلهای کارگرا  بیسکسار را بسبسهسد  

داشسستسسه بسساشسسد. ایسس  ا  مسس سسانسسی ااسسااسسی 

مشروعیت م اکرات ا  جانب ط طه کارگر 

 بح اب میاید.

   

بحث بر ار  شکل کارگری در ایسرا  بسجسایسی  

نمیراد. ه تند ک انی که عمرشا  را پای ایجاد 

یک اندیکای   طلی که یکسی دو اسالسی اسر پسا 

بماند، به هدر دادند. هرچی ا  کارگرا  انسکسار، 

ا  طر  دییر  بداد آدمهایی که  ول ک  نی تنسد 

و مرغشا  یکپا،  نه  ف   شسکسل، بسلسکسه  شسکسل 

ارااری را  میال ند همچنسا   یسادنسد!  آاسیسب 

شناای  شکل یابی ط طه کارگر در ایسرا  بسرای 

خودش با ار داغی شد  که  هر چه بیشتر کتساب 

و بحث و  حعشا  را میخوانید ار او نی ار 

ا  کار ای  ط طه و مزاج اردش ن  ت به  شکل 

در نمیاورید.  اینهمه بیداد و  طر و  یر خ   سطسر 

و  سسطسسو  پسسرداخسست نشسسد  و بسسیسسکسساری و درد 

بیدرما  می ای ت  می  را  مسیس  را  یسر پسای 

مردم دا  میکرد و  کومت را  کانی میداد. امسا 

 خ ری نی ت. 

در باب  رنیی دولت و  سکسومست  سبسلسی  یساد 

گفته میشسود کسه گسویسا طسلسق مسردم را در داست 

دارنسسد. در مسسورد طسسلسسق ایسسرانسسی و بسسخسسعسسوص 

کارگرش  حطیطات ادامه دارد. زاهرا  "هنر نسزد 

ایرا  اات و ب  " و  رهنر چند هسزار اسالسه  

آنطدر ها هسم اسر رااست و هسمسه گسیسر نسیس ست. 

 کرش را بکنید اینهمه ناله و شکایت و یر کسار 

ا   طر  رهنر کار در میا  کارگرا  ایرانی ا  

کجا آب میخورد!  طیطت این تکه  کسااسه   یساد 

عجی ی   یر نیم کااه نی ت.  ببسی ها مبتطدند 

یک ایراد ارثی باید در کار باشد.  طعیر ا  شا   

انوشیروا  اات کسه  اسنسر کسج را در ایسوا  

مدای  گ اشت. هسیسچ اطسالب دطسیسق  ساریسخسی در 

دات نی ت که نشا  بد  چند آدم خود را بسه آ  

طناب مبرو  اویزا  کردند و به داد چسنسد نسفسر 

آنها رایدگی شسد، ایس  ن سخسه طسدیسمسی  یسادگسار 

انوشیروا  و ال ته منا ق با شرای  امرو  ااست 

 ادامه دستمزدها     

 6ادامه  در صفحه 



 6صفحه                 ١علیه بیاکری  

 کار کودکان باید ممنوع گردد. تامین زندگی کودکان امر جامعه است!

که  شکل یابی و م ار   جویی را در مسیسا  طس سطسه 

 کارگر  حت  اثیر طرار داد  اات.

 کسرش را بسکسنسیسد کشسورهسای دیسیسر دنسیسا بسجسای 

اسرکسوب و مسسمسنسوعسیست و  سر  ا   سسجسمسبسات و 

اعتراضات کارگری ا  آ  ااتط ال میکردند. بجای 

بیابانهای مراکسز لسنسبستسی دور ا ستساد  در مسرکسز 

پایتخت در طلب  حوالت ایاای جامبه، درات در 

مطابل مجل  را برای  جمبات کسارگسری هسر رو  

ر ت و روب میکردند.  کرش را بکنید کشورهسای 

دییر بجای پشت گوش انداخت  و اان ور و انکسار 

مشکسالت و اعستسرا  کسارگسر دراست در هسمسا  

لحظه نمایندگا  مجل  را به شنیسد   سر  و درد 

دل کارگرا  وا میداشتند.  کرش را بسکسنسیسد بسجسای 

پخر نامه های ره را  کارگری ا  بسنسد  نسدانسهسا  

رو نامه نیار و دوربی  خس سرنسیسارا  ا  طس سل در 

انتظار معا  ه با آنها  ای  پا و آ  پا کنند.  کسرش 

را بسسکسسنسسیسسد در اسسایسسر کشسسورهسسا بسسجسسای  سسراسستسساد  

گسسروهسسهسسای اسسرکسسوب ویسسو  خسسود شسسخسسص رئسسیسس  

جمهور دور  میا تاد و گونی گونی شسکسوائسیسه  سک 

 سسک کسسارگسسرا  و مسسردم مسسحسسروم را جسسمسس  آوری 

 میکرد! 

در چنی  شرایای کارگر چرا باید دردار  شسکسیسل 

ا حادیه و اندیکا بیا تد؟ الال  طعیر انسوشسیسروا  

و ببدش هم دولت ماات که کارگرا  را لو  و بد 

عادت کرد  اند. مبلوم اات اگر نمایندگا  مسجسلس  

و دولت اینطدر لی لی به الالی کارگر نمیی اشتسنسد، 

آنوطت ای  جمساعست  ستسی بسه شسوراهسای ااسالمسی  

 کارگری بدو   ق عسویت پشت نمیکردند. 

کاش ممالک دییر دنیا بجای  سسولسی و   سادت، 

بسجسای شسایسسبسه پسراکسسنسی در مسسورد خسسا سو  آبساد و 

اندیسکسای شسرکست وا سد و هسفست  سپسه بسه  ساریس  

پرا تخار ایرانی و روشسهسای ایسرانسی بسرای جسلسب 

 رضایت طل ی کارگرا  کنجکاوی نشا  میدادند. 

در مورد  شکلهای کارگسری در ایسرا  دو م سالسه  

"کوچک" باطی میمانسد کسه مسثسل اسوراخ  سه طسایسق  

www.a-bikari.com 

   نقن "بیطرف" دولت!

شرکت  دولت ببنوا  بیار  و میانجی 

مسسیسسا  کسسارگسسرا  و اسسرمسسایسسه دارا  در 

م اکرات داتمزدها شای ته یک پو خند 

هسسم نسسیسس سست. ایسس  دولسست کسسل لسسحسسنسسه 

"مسس اکسسرات" را بسسدطسست چسسیسسد  ااسست، 

"نمایند "  کسارگسرا  را خسود ا  مسیسا  

مواجب بسیسیسرا  گسمساشستسه ااست، مستس  

اخنرانی و مسواضس  آنسهسا را در جسمس  

متخععا  امسنسیستسی اس سک و اسنسیسیس  

کرد  ااست، پشست لسحسنسه ا  اثسر هسر 

گونه ا تمال دخالت خود کارگرا  پسات 

اا ی شسد  ااست، جسمسبسیست کسرایسه ای 

متخععی  پشست دوربسیسنسهسا خس سر دار 

گشته اند؛ آنچه باطی اات نشخسوار چسنسد 

ماهه معوبات ط لی هسمسا  دولست ااست 

که ماابق اناریوی پیر بسیسنسی شسد  در 

  اری  مطرر به  عویب میراد!

 

در م اکرات داتمزدها ای  دولست ااست 

که به نمایندگی ا  کل  کومت اسرمسایسه  

 ورم، ااد  داطل داتمزد، ااسد  سطسر 

و اایر شاخص ها  را  بییس  مسیسکسنسد و  

ضسسامسس  اجسسرای معسسوبسسه داسستسسمسسزدهسسا 

میشود. لحنه پایسانسی ایس  اسنساریسو در 

راوایی گردانندگا  لحسنسه، در مسورد 

دولست و در مسسورد ادعسای  مس اکسسر  و 

نمایندگی کارگرا  و نف  یسک طسرارداد 

طسسانسسونسسی؛ واطسسبسسا  سسمسساشسسایسسی ااسست  ایسس  

 سسوا سسطسسنسسامسسه ای سست کسسه طسسر  اسسرمسسایسسه 

کوچکتری  الزامی به اجرای آ  نسدارد، 

هر وطت اود دلخسواهسر ایسجساب نسکسرد 

میتسوانسد  سا اطسالب ثسانسوی ا  پسرداخست 

داسستسسمسسزدهسسا خسسودداری کسسنسسد و بسسا عسسدم  

پرداخت  ق بیسمسه هسا، اسرنسوشست ایسام 

بیماری و بیکاری و با نش تیی اش را 

هم به با ی بییسرد. ایس   سوا سطسنسامسه ای 

ااتکه طر  دولت در آ  کسوچسکستسریس  

م ئولیتی در مسطسابسل عسواطسب  سورم بسر 

داتمزدها ندارد و بر ااا  معلحتهسای 

بودجه اش هر چرخشسی را بسرای خسود 

مجا  میداند. ای  نه یک  وا طنامه بسلسکسه 

لورت جل ه یک  سوطسئسه بسرای السزام 

 کارگر به بردگی اات. 

 

 کارگران و یر مصوبه فاقد ارتبار:

 ا ر  ری  اشت ا  کارگر در این تکه ا  

و یر و م ئوال   کسومستسی و اسرمسایسه 

دارا  انتظار انعا  و عدالت را داشته 

باشد. بطای ارمایه در اود  الل کسار 

کارگر نهفته اات. ارمایسه دار کسار را 

نه برای اشتلسال بسلسکسه بسرای ااستسثسمسار 

میخواهد، کار باید اود بهمسرا  بسیساورد. 

کارگسر بسایسد کسامسال مساسمسئس  بساشسد کسه 

کار رما و و یسر کسار ا  اساسد پسایسیس  

داتسمسزدهسا، گسرانسی و کسار شسا  و ا  

پیامدهای آ  دطیطا با خ ر ااست. کسارگسر 

باید مامئ  باشد کسه و یسر کسار و  سک 

 ک کار رماها ا  کار کسودکسا  مسا، ا  

    روشی  نا  کارگر مالبند و خم به 

ابرو نمیاورند. کارگر باید هسزار بسرابسر 

بیشتر اطمینا  داشته باشد اساسد اعسالم 

شد  داتمزد او در ااحی   نسظسیسم شسد  

که و یر کار و شسرکسا کسمستسر ا  آ  را 

ندید  اند، نه بدلیل شرا ت ان انسی  ممک 

خود آنها بلکه دطسیسطسا  و  سنسهسا ا   سر  

واکنر کارگرا . خ   رمز آنسهسا دطسیسطسا 

جسایسسی ااسست کسسه لسس سسر کسسارگسر لس سسزیسسز 

 مییردد. 

 

کی ت کسه ا  مشساهسد  و لسمس   سطسر و 

ا حااط دهسهسا اسالسه بسر طس سطسه کسارگسر 

ایرا  به خشم درنسیسایسد؟ کسیس ست کسه ا  

مشاهد  ای  همه نابرابری و   اهی کسارد 

به ااتخوانر نراید  باشد؟ ط طه کارگر 

برای پ   د  دات ارمسایسه دارا  نسه 

 ط  به خشم، نه  ط  به اعستسرا  بسلسکسه 

به اا ما  داد  لفو  خود بیشستسر ا  

نا  شب نسیسا  دارد. طس سطسه کسارگسر در 

ایرا  نه  ط  به اعتعابات و جسنسیسهسای 

پراکند   به هم  تسیسی لسفسو  خسود و 

 یک اا ما  ارااری نیا مند اات.  

شبارهای  ارااری ا زایر داتمسزدهسا 

و بیمه بیکاری بسر مس سنسای شس سکسه هسای 

اسرااسری رهس سرا  کسارگسری مسیستسوانسسد 

ب رعت به وضبیت ناگوار کنونی ط طسه 

 کارگر در ایرا  پایا  دهد. 

 ادامه طبقه کارگر     

7ادامه در صفحه   

 ادامه دستمزدها      ادامه دستمزدها      ادامه دستمزدها      ادامه دستمزدها     



 7صفحه                 ١علیه بیاکری  

 آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی

نواا  ای  اناریو را با اخالل مواجه میسکسنسد. اول 

ره را  محلی آگا  و پوات کلسفست ااست کسه مسثسل 

طارچ ا ز میشوند،  دات بردار نسیس ستسنسد و داست 

کسارگسرا  را در  سنسای  شسکسل مسیسیس ارنسد.  دوم 

همدمی ن ل کارگر با شس سد انسطسالب ااست.  هسمسه 

مبما و گر  م اله در این تکه یکی پیدا بشود و بسه 

کت ط طه کارگسر در ایسرا   سرو کسنسد، انسطسالب و 

زر یت انطالب بجای خود؛ اما برای ایجاد   سلسیسیسر 

ال م به هفتاد اال دندا  به جسیسر گس اشستس   و یسا 

مسس سسار   پسسراکسسنسسد   نسسیسس سست. در ایسس   سسالسسلسسه بسسا 

ای تیاههای میانی و ا  جمله بسا  شسکسلسهسا مسیستسوا  

 ندگی را طابل  حمل  ر کسرد.  سا   مسیسر کسارگسر 

جا  و عمر خود را ا  بیابا  پیدا کسرد  کسه کستسک 

 وی  ندانها و گلوله  وی خیابانها را  حمل کسنسد و 

 انطالبر را  حویل ط طات باال  بدهد؟ 

  جسسمسسبسسی ا  6191 سسیسسرمسسا   61  –ایسسلسسنسسا 
هسسسای کسسسارگسسسری  کسسسارگسسسرا  و  شسسسکسسسل

شهراتانهای الِمرد و ُمهر انسجسمس  لسنسفسی 
کارگری کارگرا  ااختمانسی وااستسادکسارا  
ااختمانی، کانو  با نش تیا  و م ستسمسری 
بییرا ، ا حادیه  نا  کارگر و خانه کارگر 
شهراتسا    بسا اراسال نسامسه بسه ااستسانسدار 
 سسار  خسسوااسستسسار جسسلسسوگسسیسسری ا  جسس ب 
نیروهای غیر بومی در مناطسق نسفست وگسا  

در ای  نامه آمسد  ااست   .الِمرد و ُمهرشدند
ای ا   با  وجه به اینکه درلد طابل مال ظه

نفت و گا  ااتخراجی ااتا   ار  و  ستسی 
کشور در دو شهراتا  المرد ومهسر  سولسیسد 

کسسار و  شسسود،  سسق نسسیسسروی ان سسانسسی بسسی مسسی
جسسویسسای کسسار ایسس  مسسنسساسسطسسه ااسست کسسه در 

های ااستسخسدامسی ایس  مسراکسز طسرار  اولویت
  .گیرند

ببنوا  راهکار بکارگیری جوانا  شهسر در 
بسسرای ادامسسه نسسامسسه اشسسار  شسسد  ااسست کسسه  

جسسلسسوگسسیسسری ا   سسسور بسسدو  ضسسابسساسسه 
کارگرا  غیر بومی در لسنسایس  مسر س س  بسا 
نفت وگا  باید ا  ج ب نیروهای غیر بومی 

 .جلوگیری شود
 

   6191 سسیسسرمسسا   61  –خسس سسرگسسزاری مسسهسسر 
نمایند  مردم شهراتا  م سارکسه در مسجسلس  

ااتخدام در بنیا  هسای لسنسبستسی ایس    گفت
شهراتا  بسر ااسا  اولسویست ا سراد بسومسی 
لورت نیر ته برای همی  علی رغم  سبسدد 
 یاد کسارخسانسجسات اسومسیس  نسرخ بسیسکساری 
 .ااتا  به ای  شسهسراستسا  اخستسعساص دارد
وی ا زود  علت بیکاری بساال آ  ااست کسه 
طانو  خالی برای اولویت داد  به اشتلسال 
ا راد بومی وجود نسدارد و در بسنسیسا  هسای 
لنبتی واطس  در شسهسراستسا  ا  کسارگسرا  

به  بداد  یاد ااتفاد  می  اایر مناطق ااتا 
 .شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسود

  
   6191شهریور ما   7 –خ رگزاری  ار  

امام جمبه هفتسکسل در خعسوص مسنسااس ست 
رو   باو  و بحث اشستسلسال نسیسز اسخسنسانسی 
عنوا  کسرد و گسفست  اکسنسو  بسیسکساری بسه 
مبسل بزرگی   دیل شد  که همه م سئسوال  
ااتانی و شهسراستسانسی نس سایسد ایس  نسکستسه را 
 . سسسسسسسسسسسسرامسسسسسسسسسسسسوش کسسسسسسسسسسسسنسسسسسسسسسسسسنسسسسسسسسسسسسد

 
وی با اشار  به اینکه آب و خات متبلسق بسه 
جوا  بومی بود  و الویت بسا ااستسخسدام ایس  
نسیسسروهسسااسست،  عسسریسسد کسسرد  اگسسر نسسیسسروی 

مسستسسخسسعسسص بسسومسسی نسس سسود آنسسیسسا  بسسایسسد ا  
 .غسسسسسیسسسسسربسسسسسومسسسسسی ااسسسسستسسسسسفسسسسساد  شسسسسسود

 
  چسنسد 6191 یرما   61 –خ رگزاری مهر  

كسارگسر شسوشس   61رو  پیر شاهد اخراج 

به بهانه غیربوم  بسود  ا  شسركست كساغس  

 اا ي كارو  ا   واب  شوشتر بودیم.

مدیرعامل شركت هاي كاغ  اا ي كارو   

و شركت كاغ  اا ي پار  هسفست  سپسه در 

كارگر اخسراجس  ا  شسركست  61خعوص 

كاغ  اا ي كارو  م  گوید  ادار   سبساو ، 

كسار و ر سا  اجستسمسساعس  شسوشستسسر و دیسیسسر 

م ووال  ای  شهراتا  ن  ت بسه ااستسخسدام 

نیروهاي شوش  اعترا  كردند و ابالغسیسه 

ی  بر م ناي اخراج كسارگسرا  غسیسر بسومس  

براي ما اراال كسردنسد. یساس  ا  كساركسنسا  

شركت كاغ  اا ي پار  در ای  بسار  مس  

گوید  مدیرا  و پسیسمسانساسارا  ایس  شسركست، 

غیر بوم  ه تند اما كارگرا  را بسه بسهسانسه 

غیربوم  بود  و به شال الیطه یس  اخسراج 

كردند.  رماندار شوشتر گفته ا  آنجای  كسه 

شمار بیاارا  شهراتا  شوشتر  یاد اات، 

باید اولویت اشتلال به كسار بسا ا سراد بسومس  

 باشد.

امسام    6191دبسمسا    69 -خ رگزاری راا

جمبه اهوا  با اشار  به ای  که بخر عسمسد  

ای ا  نفت و  أای ات نفتی در ایس  ااستسا  

اات،  عرید کرد  زلم و بی انعا ی اات 

که ااتخدام ا  ااستسا  هسا و جساهسای دیسیسر 

لورت گیرد؛ ای  م أله غل  اات و دییر 

 چنی  چیزی را  حمل نمی کنیم.

خدا راضی نی ت مردمی که  می  هسایشسا  

اند، بیکار بمانند. را با طیمت کمی  روخته 

اطتسعساد  سواسبسه وی با بیا  ای  که بخر 

نیشکر خو اتا  مسجستسمسبسی بسزرگ بسرای 

کشور اات، گفت  خدا راضسی نسیس ست کسه 

آطایا  ای   می  هایی را که به طیسمست کسمسی 

در اختیار گر ته اند، لا  سا  آنسهسا بسیسکسار 

بمانند و نیروهای غیسر بسومسی را ااستسخسدام 

 کنند.

 ادامه طبقه کارگر     
 ادامه کارگران بومی     

8ادامه در صفحه   

آیا از زنان خانواده تان کسی نیست با تن فروشی شکمتتتان 

را سیر کند؟ روزی چند بار پژواک این سوال را از تصمتیت  

گیران دستمزدها و بیمه بیکتاری کتارگترانز از کستانتی کته 

سه  باالییها و پایینی های جامعه را رق  میزنندز از دولتتز 

مجلسز صاحبان موسسات مالیز از کسانی که نظ  متوجتود 

 را به آسمانها ارجاع میدهند؛ میشنوید؟  

مطابق آمار رسمی و غیر رسمی قریب به یک میلیییون ری یر 

از زران زحمتکش جامعه برای تامین زریگییی گسیه بیه تین 

فروشی میزررگ. ایرها خواهران ما گر طبقه کاریر هسترگ کیه 

گر کارالهای فقر سازمان یافته به این سرروشه هیگاییه شیگ  

ارگ. زماریکه کار برگییی گر میقیابی  ییک ییو  سیییا  اسیه  

زماریکه بیکاری بمعرای سی یر  خیالیی و حیقیاره بیی ییاییان  

اسه؛  زماریکه امیگی به سرروشه و آسیمیان و میعیجیز  ر  

زماریکه زمامگاران جامیعیه بیجیای هیر ییوریه بجایی رمیبرگ  

کمک  گر روز روشن ران را از س ر  ها میییگزگریگ؛  ییکیی 

بایگ گر مقاب  شکم یرسره و قرض صیاحیبیخیاریه  گر میقیابی  

چشمان حسره زگ  کوگکان و سالیمیریگان خیاریواگ  گسیه بیه 

بزنسد. ایس  آخسریس  چسار ، ا سفساطسی “  چار ”  آخری

 .   نی ت

11ادامه در صفحه                      

 در دفاع از زنان تن فروش در ایران



 8صفحه                 ١علیه بیاکری  

 بیمه بیکاری تنها راه رهایی از تباهی های اجتماعی از اعتیاد تا بزهکاری جوانان است

وی همنی  دربار  ااستسفساد  ا   سولسیسدات بسومسی 

ااتا  اخ  گفت و بیا  داشت  چسرا  سا  مسانسی 

که می شود ا   ولیدات خو اتا  ااتفاد  کسنسیسم، 

محعوالت را ا   هسرا  و دیسیسر ااستسا  هسای 

 کشور خریداری کنیم.

در نطل طولهای باال مجموعه ای ا  مسطسامسات 

و ارگانهای اللی و مهم  کومتی م تسطسیسمسا 

درگیر ه تند،  سرمسانسدارا  و ااستسانسدارا ، 

امام جمبه ها،  شکلهای دولتسی کسارگسری و 

ادار  کار و  نمایسنسدگسا  مسجسلس  هسمسیسی بسا 

جمالت و ااتداللهای مشابه امر مشترکی را 

به پیر می رند. مشخعات کمپی  اینهسا اساد  

 اات 

 

اوال، همیی انر منا   کارگر بیکار را بسه 

اینه میزنند. و همیی نسبسل بسه نسبسل بسجسای 

دولت و م ئسولسیس  کسارگسرا  بسیسکسار را در 

 مطابل هم طرار میدهند.

 

ثانیا، هیچکدام ا   سسرات کسلسمسه ا  بسیسمسه 

بیکاری و  مایت ا  کارگسر بسیسکسار هسرگسز 

بزبا  نراند  و نمی رند. کارگسر بسیسکسار بسایسد 

منتظر بسمسانسد  سا داستسی ا  "غسیسب" بسراسد 

کارگر "غیر بومی" که  ق وی را خسورد  

 اات بیرو  بیاندا د.

 

ثالثا، اشت ا  میکنید اگر بحث کارگر بومی و 

غیر بومی را جدی نمیییرید. ای  مسراجس  و 

مسطسامسات ا  طسدرت اجسرایسی بسرخسوردارنسسد. 

 نمونه کارگرا  شهر شوش ب یار گویاات. 

اینها اظهارا   اشتیته ای نتیتستتتنتد  ایتنتهتا 

 رفهای یتویتده شتده و بتا بترنتامته ای را 

تشکیل میتدهتنتد کته بتدنتبتال فترصتت بترای 

رملی شدن این پا و آن پتا متیتکتنتنتد  ایتنتهتا 

پاسخ دولت و مسئولیتن بته کتارگتر بتیتکتار 

است: اگر یانت به لبت رسیده یتقته کتارگتر 

بغل دستی ختود را بتگتیتر! بتهتانته را امتام 

یمعه  و نماینده مجل  و انتجتمتن صتنتفتی 

دولتی کارگران در کف دستت قرار متیتدهتد، 

شاید بخاطر تولد در شهرستان بغلی و شاید 

بخاطر لهجه     در قدم بعدی زمانیکه ختون 

کارگتران بتجتوش آمتده بتاشتد امتام یتمتعته 

رهبری مستتقتیتم  تمتلته را بتعتهتده ختواهتد 

 گرفت 

  

ابدا ا فاطی نی ت که اسرمسایسه دار مسربسوطسه 

خود را ا  لحنه کنار میکشد. چرا کسه نسه؟ 

ماابق طرارداد ط لی او اود خود را مسیس سرد 

و نوکرا  و هم طس سطسه ای هسای کساربسداست 

ماموریت  سامسیس  کسارگسر   سلسیسم، پسراکسنسد ، 

ناآگا  و پر کسار را بسرایسر در کسنسار درب 

کارخانه به لف خسواهسنسد کسرد. طسنسز  سلس  

طسیه در آنجاات که ارمایه، متبلق به هسر 

ارمایه داری که باشد، مطد  و خسودی  سر 

ا  خودی اات  ط  اگر  اضر بساشسد شسیسر  

 جا  کارگرا  بومی را بمکد.

 

بیکاری یر بلیه استت  یتر ختوره کته بته 

یان کارگر بیکار میافتد و یتان و روان او 

را از درون به تحلیتل متیتبترد  بتیتکتاری بته 

معنای انزوا و تنهایی است و کارگر بتیتکتار 

بین از همیشه زندگی ختود را در دستتتان 

کارفرما    متیتکتنتد  بتیتکتاری کتارگتر را 

ضربه پذیر و ضعیف میکتنتد و بتا طتو نتی 

شدن این پریود هر چه بیشتر فردگترایتی را 

در او تقویت میکند  این توصتیتفتا  واقتعتی 

است  بر همین مبنا بیکاری بترای دولتت و 

 کومت سرمایه بزرگترین نتعتمتت متمتکتن 

 است 

اما در مطابل، بیکاری میتسوانسد بسرای طس سطسه 

کارگر  اسرمسنسشسا خشسم، مس سار   جسویسی و 

آگاهی باشد. یک لف متحد کارگری عسلسیسه  

بیکاری   گام بزرگی اات که  سوطسنسه هسای 

ا  نوب "کارگرا " بومی را در ناسفسه خسفسه 

کند.  وطنه هایی که بسوی خسو  مسیسدهسنسد و 

کوچکتری  دنس سالسه روی ا  آ  بسایسد نسنسر 

 بح اب بیاید. 

اگر ک ی بسرای کسارگسر شسهسر اهسوا  دلسر 

اوخته، لافا ا   ق آنها برای بیمه بیکساری 

 د اب کند! 

 ادامه کارگران بومی     

 تاسف

 متاسفیم!

 متاسفیم! ،کاری نمی شه کرد

 خدا بزرگه! ،امید را زنده نگه دار

 متاسفیم! 

 خیلی های دیگر هم بیکار شدند تو تنها نیستی! 

 متاسفیم!

 خدا بزرگه! به او توکل کن! ، باالخره کار پیدا میشه 

   

 

 وقتی برای تلفن به رفقا زنگ زدم که کاری کنیم! 

 خدا خجالت زده از در بیرون رفت. 

 متاسفیم!،برای بیکاری خدا 

 

 شبر ا   ژیال مدنی

 ۳۹۹۱بهم   ۴



 9صفحه                 ١علیه بیاکری  

 تامین معیشت و رفاه پایه ای همه شهروندان امر دولت است 

یارانه ها به چه کسی تعلق بگیرد و یا 

 نگیرد  

زاهرا کل دولت و داتیا  طانونی و اجرایسی 

و ایاای در مطسابسل ایس  اسوال اسردرگسم و 

نا واننسد. آخسریس  مسورد آ  کسمسپسیس  بسزرگ 

دولت در کشسف شسهسرونسدا  دهسک بساالیسی 

جسامسبسه بسسود  کسه مشسمسول دریسسا ست یسارانسسه  

نمسیسشسدنسد. ابستسدا مسهسلست داد  شسد کسه مسردم 

داوطل انه انعرا  بدهند. اپ  یک لشسکسر  

ا  دوایر دولتی  یر  وپخسانسه  س سلسیسلسا سی بسه 

شنااایی "اسو  ااستسفساد  گسرا "  گسمساشستسه 

شدند. ببد ا  چسهسار مسا ،  بسداستسور رئسیس  

جمهور با یک چرخر بزرگ طسرار شسد بسه 

 همه متطاضیا  یارانه  بلق بییرد.

 –زاهرا نافه  عظیمتری  پسروژ  اسیسااسی  

اطتعادی آ  جامبه با یک اوال اخت جسا  

گر  خورد  ااست. امسا در یسک نسیسا  اساد  

بدور ا  جنجالها برا تی طابل  شخیص اات 

که ای  طرح با گسامسهسای بسزرگ و مساسابسق 

یک نطشه دطیق به اجرا گس اشستسه شسد  ااست. 

ایااتمدارا  و اطتعاد دانا  و ا  ما بهترا  

به کنار برای یک ان ا    سمستسکسر در آ  

جامبه کل ماجرا یک مبرکه گیری اات کسه 

با کال  گشاد "د اب ا  منا   ط طات پایی  در 

مطابل دهک های باالی جامبه"، خسود او ا  

ط ل  طیر ر شسد  ااست. او  نسدگسی خسود را 

پرمرارت  ر و   حطسیسرآمسیسز سر مسیس سیسنسد کسه 

لف گیشه های بانکی هم طسو  بساالی طسو  

شد  اات. در مطابل پس  ا  چسهسار اسال ا  

 زریق اخیف  سریس  ریساکساری و درو  و 

گمراهی ط طسا سی؛ پس  ا   چسهسار اسال ا  

 حمیل ریاضتهای اطتعادی بر دوش طس سطسه 

کارگر؛ میشود ل خند رضایت را در رخ سار 

ط طه  اکسم در ایسرا  و در اسیسمسای دولست 

 شخسیسص داد. اکسنسو  ایس  طسرح در ادامسه 

مناطی خود در  ال پواست انسداخستس  بسرای 

 بر  بیشتر بسه مسردم   سمستسکسر جسلسوی 

لسسحسسنسسه طسسرار گسسر سستسسه ااسست.  چسسهسسار اسسال 

اردواند  بدن ال دهسک هسای بساال و پسایسیس  

گ شت. اال  وطست آن ست کسه یسارانسه هسا بسا 

 با  روش   سر رو بسه کسارگسر آ  جسامسبسه 

اخ  بسیسویسد. اسوال امسرو  ایسنس ستسکسه آیسا 

 کارگرا  "مشمول" یارانه میشوند؟ 

لد ال ته در دنیای ایاات طرح یسارانسه هسا 

به یک جادو ش اهت دارد.  لسد الس ستسه کسه 

چسسرخسسانسسنسسدگسسا  جسسامسسبسسه در پسسواسست خسسود 

نمیینجسنسد. اهسرم  سامسیس  مسبسیسشست در یسک 

پشتک و وارو  به ععای دات دولت برای 

بسسریسسد  نسسیسسا هسسای پسسایسسه ای هسسمسسا  مسسردم 

  متکر   دیل شسد  ااست  بسبسالو  طسدرت 

جادویی که میتواند ا  مسوضس  طسلس سکسار در 

 مطابل مردم زاهر شود.

 از سوبسیدها تا یارانه ها

 امی  بخشی ا  مسایسحستساج مسردم بسه طسیسمست 

ار انسستسسر  در بسسا ار ا  طسسریسسق پشسستسسیسس سسانسسی 

در واطس    -اسوب سیسدهسا  -م تطیم مالی دولت

اسسیسسااسست دولسست بسسرای ار ا  نسسیسسه داشسستسس  

نیروی کار ط طه کارگر برای ارمایه دارا  

بود. به ای   ر یسب اسوب سیسدهسا  بسخسشسی ا  

داتمزد کارگرا  را  شسکسیسل داد  ااست کسه 

دولت رااا آنرا باسور غسیسر م ستسطسیسم و در 

واط  ا  خزانه عمومی  و به مبنای دطسیسطستسر 

ا  جیب خود کارگرا   ببهد  گر ته بود کسه 

ایرا  بتوانسد بسبسنسوا  عسرلسه نسیسروی کسار 

ار ا  برای ارمایه عمل کند. مد هاات کسه 

 کومت ارمایه در ایسرا  خسود را ا  ایس  

"اروی " به ط طه کارگر بی نیسا  مسیس سیسنسد. 

موج عظسیسم بسیسکساری و  سر  ا  عسفسریست 

بیکاری و عسطسب رانسد  هسر گسونسه امسکسا  

مسس سسار   و  شسسکسسل و اسسالسسهسسا  سسراسسودگسسی و 

پراکندگی بالخر   اری   بسر  مسوعسود ا  

 را  راید.

با     اوب یدها یک رویسای بسزرگ کسل  

ط طه ارمایه داری ایرا  بسه  سحسطسق راسیسد. 

برای ای  ن رد موعود االها ای  پسا و آ  پسا 

کرد  بودند. االها نساخس  جسویسد  بسودنسد. در 

پرواه اجرای یارانه ها پیر بینی شسورشسهسا 

و  الطمهای بزرگ گنجسانسد  شسد  بسود. ایس  

طرح با بم ارا  عظیم   سلسیسلسی عسلسیسه مسردم  

لورت گر ت. کل ط طه ارمایسه در ایسرا  

ا  دولت  ا جنا سهسا، ا  امسام جسمسبسه هسا  سا 

راانه ها و متخععا  اطتعادی و ایسااسی 

شا  نطاه عاف بینظیری را در هم  ستسیسی 

ط طا ی میا  خود و لیا ستسهسایشسا  در کسثسیسف 

 ری   وطسئسه هسا عسلسیسه طس سطسه کسارگسر بسجسا 

گ اشتند. مرور رویدادهای چهار اال ط سلستسر 

چیزی جز مهنسداسی ا سکسار عسمسومسی بسرای 

 زریق ااتیعال و   لیم به ط طه کارگسر آ  

جامبه نی ت. دلطک با ی دهک های بساال و 

پایی  را بدو  خالی کرد  محتوای طس سطسا سی 

ارمایه داری آ  جامبه و  مسلسه بسه هسویست 

 ط طه کارگر نمیشد به اجرا درآورد.   

با     اوب یدها بطیه اناریو کامال روشس  

بود. کارگرا  برای  امی  هما  مایحتاج، ا  

نا   ا بنزی ، باید به با ار و طسیسمستسهسای آ اد 

مراجبه کنند. ای  کاالها به     مسنساسق اسود 

و با ار میتوانند در داتر  باشند یا ن اشنسد، 

هیج محدودیتی برای لبود طیمتهای آ  در 

کار نی ت و ببالو  با  س   دخسالست دولست 

هیچ کنترلی بر کسیسفسیست آیس  کساالهسا اعسمسال 

نسسمسسیسسیسسردد. عسسالو  بسسر گسسرانسسی، بسسا ار آ اد 

مایحتاج پایسه ای کسه ا  شسیسر خشسک بسچسه 

نو اد  ا نا  و دارو را شامل مییسردد بسرای 

ان ا    متکر و کم وا  آ  جامبه ببنوا   

کانالی برای کال  گ اری  و اجنا   طسلس سی و 

 خارنات نیز عمل میکند.  

ایاات یارانه ها با عواطب ب سیسار اسنسیسیس  

چهار سال قایم باشک بازی دولت با  :یارانه ها

 مردم زحمتکش

 11ادامه در صفحه   



 ١1صفحه                 ١علیه بیاکری  

 قراردادهای موقت را پایان دهید!

اطتعادی برای ط طه کارگر را نمیتوا  چیسز 

دییری بجز ارطت مسساعسف   سمستسکسشسا  

جامبه نامید. ابتدا ار ش واطبسی اسوب سیسدهسا 

به مطدار کمی یارانه کاهر داد  شد  و اپ  

ار ش پولی یارانه ها در اثر  ورم و گرانسی 

 به  حلیل ر ته اات. 

 سوبسیدها و طبقه مرفه

اوب یدها منحعر به ایرا  و ط طسه کسارگسر 

در ایرا  ن ود  و نیس ست. خعسلست مشستسرت 

ایاات م تنی بسر اسوب سیسدهسا در ایسنس ستسکسه 

کاالها با طیمتهای  خفیسف یسا ستسه در اخستسیسار 

هسمسه اطشسار جسسامسبسسه، چسه کسارگسرا  و چسسه 

ثرو مندا ، طرار میییرد. طنز  ل  در اینسجسا 

ااتکه هموار   ملسه بسرای بسا  پس  گسیسری 

اوب یدها  حت پوشر "جلوگسیسری ا  اسو  

ااتفساد  ثسرو سمسنسدا "، در پسوشسر د ساب ا  

منسا س  طس سطسه کسارگسر و بسه بسهسانسه " سو یس  

عادالنه کمکسهسای دولستسی" لسورت گسر ستسه 

ااسست. نسسمسسونسسه ایسسرا  و اطسسدامسسات آ شسسیسس  

پوپولی تی ا مد نواد یک نمونه گسویسا و امسا 

  کراری در مطیا  جهانی اات. 

اینجا و در اینمورد متعتیتن یتکتبتار دیتگتر و 

برای هزارمین بار دولت بورژوایی میتتوانتد 

خصلت طبقاتی خود را بپوشاند  دولتتتی کته 

با بیشمار اهرمها زیر بغتل طتبتقته سترمتایته 

دار را گرفته استت، از ستر بتردگتی کتارگتر 

سودهای او را تضمیتن متیتکتنتد، از طتریتق 

بانکها و موسسا  مالی منافع سرمتایته دار 

را تداوم میتبتختشتد و از طتریتق قتوانتیتن و 

دستتتتتگتتاه ستترکتتوب متتالتتکتتیتتت متتقتتدس و 

قدرقدرتی کارفرمتا را در کتارختانته و رفتاه 

محال  با ی شهر را پاس متیتدارد، ادرتای 

ردالت  از راه هدفمند سازی یارانه هتا یتز 

 مسخرگی محض نمیتواند باشد  

اینجا و یک ار دییر   سمسایستسهسای دولستسی ا  

کسسسارگسسسرا  و مسسسردم   سسسمسسستسسسکسسسر  مسسسثسسسال 

اوب یدها   وا  دولت بسورژوایسی بسبسنسوا  

اهدایی خیریسه دولست نسزول پسیسدا مسیسکسنسد و 

اپ  هما  دولت به خسود  سق مسیسدهسد ایس  

 مایتها را پ  بییرد.  مابطی اناریو کسامسال 

طابل پیر بینی اات  در مبرکه گیری  سول 

دهسسکسسهسسای بسساال یسسا پسسایسسیسس ، ثسسرو سسمسسنسسدا  یسسا 

م تمندا ، متباط ا نطاه ثطل بسحسث بسه طس سطسه 

کارگر و مردم   متکر منتطل خسواهسد شسد  

آیا همه کسارگسرا  م ستسحسق دریسا ست یسارانسه 

ه تند؟ آیا ن اید بیکارا  را ا  لی ت دریا ت 

 کنندگا      کرد؟! 

بر خال  همه هیاهو و  ری کسارانسه  کسه بسه 

ا کار عمومی  زریق میشود چه اسوب سیسد و 

چه یارانه ها  اثیر ب یار ناچیزی بر  نسدگسی 

ط طسات مسر سه داشستسه ااست. در عسیس   سال 

پوشر همیانی ای  گونه  مسایستسهسای دولستسی 

برای همه شهروندا  ا  خوااتهای پسایسه ای 

ط طه کسارگسر بسود  ااست. دود   سمسایسزهسای 

دل خواهی در برخورداری ا  آاایر و ر سا  

و  امی   ندگی مردم هموار  به چشسم طس سطسه 

کارگر ر ته اات. ط طه کارگر را نیا ی بسه 

دواتی و دل و ی طس سطسه بسورژوا و دولست 

آنها نی ت. اما بورژواها باید  هسمسیسد  بساشسنسد 

در  کومت کارگری االمتی و ر اهسیسات و 

کرامت ان انی شا  محترم شسمسارد  خسواهسد 

شسسد و ک سسی نسسا  شسسب و شسسکسسم گسسراسسنسسه 

  ر ندانشا  را گرو نخواهد گر ت. 

 یارانه ها در فاز کثیف

با اولی  بارطه های مو طیت طرح یسارانسه هسا 

و با اطمینا  خاطر ن س سی ا  کسو سا  کسرد  

 ق کارگر و   متکر، چهر  هسای واطسبسی 

طرح یارانه ها خود را نشا  میدهد. با   دیل 

کرد  اوب یدها به یارانه و مطدار پسولسی کسه 

دولت زاهرا مجانی و ا  اسر  سر سم پسخسر 

میکند، آنوطت  ک انی پسیسدا مسیسشسونسد کسه ا  

موض  اطتعادی و عطالنی ااستسدالل مسیسکسنسد 

که  آیا بهتر نی ت ای  پولهای بیزبا  لر  

 ااخت  بیماراتا  و آافالت خیابانها شود؟! 

نمایندگا  شرا تمند مجسلس  کسه طس سال مسیسزا  

یارانه ها را در مطدار محدود محعور کسرد  

اند میتوانند با خون ردی ااتدالل کنند بسجسای 

پرداخت میزا  ناچیز یسارانسه هسا، آیسا بسهستسر 

نی ت به کار رمایا  کمک کنیم  ا ا  طریسق 

ایجاد  رلتهای شللی بساسر  ااسااسی بسداد 

 مردم   متکر راید؟

و در ادامه مناطی بحسث در مسورد دریسا ست 

کنندگا  بسحسث بسدرو  خسود طس سطسه کسارگسر 

خواهد راید. آیا شاغلی  با چند کودت یا چه 

اابطه ای مشمول و یا محروم خسواهسنسد بسود. 

در مورد کارگرا  بیکسار آیسا هسمسیس  یسارانسه 

 نمیتواند جاییزی  بیمه بیکاری شود؟

 

 طبقه کارگر و "انتخاب" دروغین

ا مدنواد  یا رو انی؟ ایااتهسای اطستسعسادی 

کدامیک ار او نی کمتر یا بیشستسر بسه نسفس  

کارگرا  اات؟! ای  اوال یا در بیا  بسهستسر 

انتخابی اات که جسامسبسه در مسطسابسل کسارگسر 

طرار مسیسدهسد. امسرو  گسرمستسریس  مسوضسوب 

یارانه ها اات. همسه جسا ا   راسانسه هسا  سا 

متخععی  و لا ب منع ا   ابی دارنسد 

ط طه کارگر و مردم   متکر را در  میسنسه  

موطبیت یارانه ها و آیند  آ  شسریسک کسنسنسد. 

 نوب میا  راانه ها و خاوط ایاای که رو 

به کارگرا   ر  میزنند ب یسار  یساد ااست 

اما همیی در یک  سر  پسایسه ای شسریسک 

ه تند و آ  اینکه کارگر برای آنها جمبسیستسی 

ضبیف و عطب راند  اات که باید میا  بد و 

بد ر یکی را انتخاب کند. بر عکس ، یسارانسه 

هسسا عسسرلسسه ای سست کسسه کسسارگسسرا  و مسسردم 

  متکر آ  جامبه مسیستسوانسد بسروشسنسی هسم 

جهتی کل بورژوا ی در ایرا  بر ار  ملسه 

به ط طه کارگر را  شخیص بدهسد.  دو اسال 

اخیر رو انی و مسجسلس  در اجسرای مسو بسه 

موی هما  پروژ  و  تی  با  رارت بیشتر؛ 

دو اال اخیر  رو انی پوپولی ت   سر و در 

عی   ال  ضد کارگری  ر ا  پیشینسه خسود؛ 

باید برای کارگرا   جربه  ند  ای باشسد کسه 
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 آزادی اعتصابات کارگری

بر منا   م تطل خود پای بفشارد. در  سالسلسه 

چهار اال پدید  یسارانسه هسا و اهسدا  آ  در 

اطتعاد و ایااست آ  چسنسر انسداخستسه ااست. 

موطبیت امرو  متفاوت اات اما  سا آنسجسا کسه 

به کارگر مربوط باشد پاا  ط طا ی او چه به 

اوب یدها و چه به یارانه ها روش  و گویا و 

 مبت ر اات 

اول  داتمزد مکفی برای  ندگی شای ستسه بسه 

همه کارگرا . هیج ک   ق نسدارد داستسمسزد 

کارگرا  را به طابات کوچکتر و ا  جسمسلسه 

 اوب یدها و مزایا  ط یم کند.

بساالی  همه شسهسرونسدا دوم  بیمه بیکاری به 

 شانزد  اال آماد  بکار.

اوم   امی  نیا ها و ر اهیات پایسه ای بسرای 

 . همه شهروندا 

چهارم   امی  آ ادی کامل ایاای و ا  جملسه 

آ ادی  شکلهای کسارگسری کسه بستسوانسد داست 

 ری کاری و  وطئه های  کومست بسالمسنسا ب 

 ارمایه دارا  را مهار بزند. 

 

 ادامه دفاع از زنان تن فروش    

همیشه و برای همه تهیگستان و همیشه زیر رظر 

صاحبان جامعه وچوگ گاشته اسیه. اییران تیریهیا 

یک رموره و رموره یویا اسه.  گفاع از حیرمیه 

زران خوگفیروش گفیاع از حیرمیه ارسیاریهیا گر 

مقاب  کسیاریی اسیه کیه خیوگ مسیبیب ایین امیر 

هسترگ. آیا شرافه زران تن فروش بر مسئولین و 

سیاستمگاران و صیاحیبیان جیامیعیه کیه بیر هیمیه 

امکاراه جامعه از کیار و میزگ و رفیاهیییاه و 

ثروه تا خگایگان  مرگم سیییطیر  اریگاخیتیه اریگ  

 ارجحیه رگارگ؟ 

ریاکاریهاریشا  را نپ یریم، لدطه هایشا  را بسه 

لور شا  پر اب کنسیسم. بسیسمسه هسای بسیسکساری و 

 امی   ندگی پایسه را   سل طس سطسه کسارگسر بسرای 

طربانیا  اعتیاد، کار کودکا  و ا  جمله طربسانسیسا  

      روشی نیز ه ت.

 ادامه یارانه ها     

در ای  اتو  بخشهایی ا  ازسهسار   :توضیح

نظر دو کسارگسر مسبساد  بسا سق در یسکسی ا  

راانه های محلی را در اختیسار خسوانسنسدگسا  

 نشریه طرار داد  ایم. 

اعتعساب مسبساد  چسلسارت ا  لسحساز طسول 

اعتعاب و  بداد پنج هزار کسارگسر شسرکست 

کنند  بسه یسکسی ا  بسزرگستسریس  اعستسراضسات 

کارگری در ایرا  و مناطه  س سدیسل شسد. امسا 

عظمت ای  اعتعاب در خوااته هسای آ  و 

در معا ی بود که با دولت و کار رمایا  بسه 

پیر برد  شد. ب یار جای ا  سو  دارد کسه 

جزییات رو مر  ای  اعتعساب ا  داستسر  

جن ر کارگری هنو  بدور مانسد  ااست. امسا 

ای  دو نوشته کو ا  کانسالسی ااست بسه دنسیسای 

بزرگ آگاهی ط طا ی که مو ور مسحسرت آ  

 اعتعاب بود  اند. 

 

کسسارگسسروهسسهسسای  سسرمسسایشسسی،هسسیسسچ ثسسمسسری 

نسسدارد.کسسارگسسرا  بسسرای آنسسکسسه بسسه  سسق خسسود 

براند باید اجا   داشته باشسنسد  سا  شسکسلسهسای 

کارگری م تطل  شکیل دهند.آنها باید بتوانسنسد 

خود را اا ماندهی کنند و با هم در ار س ساط 

باشند. نسهسا د  ایس  لسورت ااست کسه اگسر 

 طوطشا  در یک کارخانه عسطسب بسیسفستسد مسی 

  وانند با ای  اا ماندهی به کمک هم بسیسایسنسد.

 

 

در جایی کسه   ساد هسمسه ی بسخسشسهسا را در 

برگر تسه ااست ،نسمسی  سوا  انستسظسار داشست 

  سسسبسسسالسسسیسسست اطسسستسسسعسسسادی لسسسورت گسسسیسسسرد.

نمونه ی ااد    اد پدید  ی شانسدیسز بسود کسه 

چندی پیر ا شا شد.در همی  یک  طسر    ساد 

ملیارد  سومسا  کسال  بسرداری  ۹۴۹۹۹ دود 

 شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد.

ط ق گفته ی و یر کار هزینه ی ایسجساد هسر 

ملیو   ومسا  ااست پس  بسا یسک  ۳۵۹شلل 

 ۹۴۹۹۹ ط یم اساد  مستسوجسه مسی شسویسم بسا 

هسزار سا  ۰۱۹ملیارد  وما  می شسود  سدود 

 شسسسسسسسسسسسلسسسسسسسسسسسل دراسسسسسسسسسسست کسسسسسسسسسسسرد.

۰ ۱ ۹ ۹ ۹ ۹ =۳ ۵ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹÷

۹ ۴ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 

هزار پسراسنسل  ۱۹در لور ی که پدید   نها 

دارد.ای  خود نشا  می دهد ا   سیسث  سولسیسد 

هسزار  ۰۹۹شلل هم نیا  کنیم در ایس  بسیس  

 شسسسلسسسل اسسسر مسسسردم کسسسال  ر سسستسسسه ااسسست.

پ   ا دیسدیسد  سال  م سئسول گسفست مسا شسلسل 

درات کردیم و چهار سا ااسم هسم داد  سریسب 

نخورید.بررای کنید بودجسه چسطسدر بسود ،آیسا 

 آمسسار و ارطسسام جسسور درمسسی آیسسد یسسا نسسه.

خالله آنکه خارجیها ما را به شدت  م خر 

 ۸می کنند و به  ال ما می خندنسد  یسرا در 

ملیارد دالر درآمسد  ۳۹۹۹اال گ شته  دود 

 داشتیم اما  طیر ر شدیم.

 از کارگران معدنچی بافق ... 

mailto:info@a-bikari.com

