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منتشره از طرف مررکرز کترابرچر آمرار نریرروی کرار سرال  9911مریرتروانرد چر رارچرو
آمار گیری نیروی کار در سال
آمار ایران بدون چرون و چررا یرن سرنرد مر را در تراریر کیفرخواست تماا عیار طبق کارگر در ایران بر علی سرمای
معاصر ایران است .اهمیت این سند را میتوان در چرنرد و ر داری و دولتش در ایران قرار بگیرد .ب ایرن مرنرظرور برایرد
مد نظر قرار داد.
دول ای اداره آمار را با چگونگی دستمزدهای زیر خط فقر،
صفح ین بیالن مو رز و دستمزدهای معوق  ،فضرای تررس نراشری از خرطرر اخرراج،
قبل از هر چیز کتابچ ای در
ناامنی و ترور روحی و سمی کارگران در محیط ای کار و
روشن از موقعیت طبق کارگر در ایران را بیان مریردارد .از
تبعیضات علی زنان کارگر را نیز ترکرمریرل کررد .بر هرمریرن
ین طرف حرف ناگفت و ناشناخت ای در البالی آمار منتشر
منظور باید ب سراغ دفاتر اداره امور ب زیستی و بدنبال آمار
شده و ود ندارد .اما از طرف دیگر در آشرفرتر برازار انروا
قربانیان اعتیاد و برزهرکراری رفرت .سرراغ بریرمرارسرترانر را و
اظ ار نظرهای گمراه کننده و فریبکارانر از انروا مر راری
سردخان نزشن قانونی بدنبال قربانیان بیشمار سوانح محریرط
رسمی و غیر رسمی ،نتایج عملی سیاست ای دولت در مرورد
کار را گرفت .سوال کرد کی وقرت آن خرواهرد رسریرد کر
داد .ایرن
کارگران را میتوان از زبان آمار و ارقاا تشخیر
اداره آمار ایران تن فروشی زنان طبق کارگر را بعنوان ین
آمار بیانگر واقعیت طبق ماست و این واقعریرت ترکران دهرنرده
راه تامین معاش در دول ای دولت مرتربرو خرود برگرنر رانرد؟
است .مرطرابرو روشر رای کراری اداره
مگر ن اینسرترکر وزیرر کرار و
آمار ایران ترمرامری نررسرنرل نریرروهرای
فرمانده انتظامی کرل کشرور بر
انتظامی و ارتش و هرمر مسرترخردمریرن
آن اذعان دارند؟ چنرد نرفرر برایرد
دولتی بدون تفکلین از طبرقر کرارگرر،
متکدی و گدا در خیابان را دسرت
بعنوان شاغل در دول ا ا گرفت انرد.
خفت برای ین نول سریراه دراز
این مسال طبعا در برررسری و نرتریر ر
کنند تا آمار روش ای تامین نران
گیری از آمرارهرا برایرد مرد نرظرر قررار
واقعی تر و قابل قبول تر باشد؟
بگیرد .اما کراهت و سریراهری واقرعریرت
اداره آمار م وری اسالمی هر
مو ود اینگونر مرالحرظرات را ترا حرد
هدفی را تعقی کرنرد ،امرا بررای
ین زیر نویس ب حاشی میراند.
یررن و رردان برریرردار در نشررت
در همان نگاه اول ،صفحات و دول ا ،یکی نس از دیرگرری،
دول ا و اعداد این کتابچ قطور ،انسان ا و خانواده هایری از
شمارش کودکان ده سال بعنوان معیت آماده بکار ،رمرعریرت
نو خود ،با گوشت و نوست استخوان ،با ین ناا ،با انبوهری
شاغل ،معیت بیکار ،در ست وی کار و آمار دقیرو هرمریرن
از آرزوها و رویاها ن فت است .عبارت شبیکاری ش دنیایی از
کودکان در رشت های مختلف هر خواننده ای را مریرخرکرو
تحقیر و نداری؛ عربرارت شکرار مروقرتش انربرانری از تررس و
میکند .این دیگر تصاویر افشاگرایان قاچاقی از یرن کرارگراه
اضطرا را زنده میکند .این کتابچ تراریر سرال  2931را
تولید البس در دور دست ا ،در بنگالدش و یا چین نیست .این
بر لد خود دارد ،اما نقاط اشرترراآ آن برا زنردگری برردگران
ین نرتگاه در سرنوشت شوا و بدبیاری اتفاقی تراسرف آور
دوران اسنارتاکوس بسیار است .ب بی ارزشی سرا و ران
ین خانواده کارگری در گذر ین زمان بیرحرا نریرسرت .ایرن
کارگر ،ب تقسیا کار ا ترمراعری و سر را او مربرترنری برر کرار
مسیر ین بخش طبیعی و ا افتاده و برسمیت شناخت امعر
ارزان ،ب نقش خانواده او مبتنی بر زاد و ولرد و نرگر رداری
است ک میتواند گریبانگیر هر خانواده کارگری ،من و شرمرا
نیروی کرار نرگراه کرنریرد! آیرا برکرارگریرری کرلرمر برردگری و
و همسای ما ،باشد.
کیفرخواست علی بردگی اغراو آمیز است؟
حسن ،فرزند ده سال تان ک است؟
اهمیت این سند برای دولت ربطی ب شبیان حقیقتش در مرورد
سر کار هستند ،عصری در خان خواهد بود.
نیروی کار در ایران ندارد .هر کس میتواند بف مد ک چریرزی
برای نز دادن در آن نیست .این سند کاتالوگ تبلیغی صاحبران
اخراج شده ،دنبال کار هستند
امع برای سرمای داران خار ی است .این سرنرد برا تریررا
بخش م می از دول ا ب تصویر هیوالی بریرکراری و چرنر
باال و در چاپ مرغو و ب مراه ین دعوتنام مراترک کرار
ارقراا
قدرتمند آن بر حیات آن امع اختصا دارد .آمار و
سفارتخان ها و بنگاه ای تر راری و مرالری ایرران را شرکرل
بازگو کننده تالش بی حاصل میلیون ا مرد و زن ویرای کرار میدهد .دول ا و تیترها همگی ب این هدف تنظیرا شرده اسرت
است ک بین ناامنی شغلی ،اخراج ،ست وی شغل و بیکراری ک ب هر سرمرایر داری اطرالعرات بسریرار دقریرو در مرورد
ده سال و یا بیشتر را نشت سر گذاشت اند .آمرار مرربروط بر نیروی آماده بکار را در اختیار قرار دهرد .مرکرمرل ایرن سرنرد
بخش بیم بیکاری را باید برعرنروان فصرل شدرخشرانش ایرن طربرعرا مرامروران اطرالعراتری بررا اطرالعرات ترکرمریرلری دربرراره
کتابچ ب حسا آورد :تن ا سر درصرد از مشرمرولریرن بریرمر
ادامه در صفحه بعد
بیکاری را شامل میگردند!
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بیمه بیکاری فقط با زور!
بنا ب ارقاا رسمی منتشر شده از ان اداره دولتی آمار ،در
سال  2931تن ا  9.3درصد از کارگران بیکار تحت نوشرش
بیم بیکاری قرار گرفرتر انرد .ایرن آمرار مرمرلرو از دروغ و
مغلط است .معلوا نمیکند چند نفر و دقریرقرا چرقردر از بریرمر
کذایی برخوردار شده اند .در این آمار هر فررد برا شاشرترغرالش
تن ا دو ساعت در هفت را رزو شراغرلریرن بر حسرا آورده
برگریرریرا ،برا
است .حتی اگر هم مشمولین را کارگر فر
این محاسب تعداد  21هزار نفر از  2.1میلیون نفر بیکار از
بیم بیکاری برخوردار شده انرد .ایرن آمرار رسرمری دولرتری
است.
سال  2931و چند سال قبل ک آمار مزبور ب آن ناظر اسرت
مملو از وعده ها و هیاهوی دولت در برقراری بیم بیرکراری
بود .این بیالن کار دولت ،م لس ،شرورای نرگر ربران و هرمر
مسئولین حکومتی است .این وضعیت ،سالر را نرس از سرالر را
ادام داشت است .رو ب کارگر ،امر ملگی این ا کرالرشری و
دروغگویی است.
بی وده است اگر بنرسیا 21 :هزار نفر از ها طبقر ای هرای
ما با دریافت  36درصد از دستمزد نای زندگی خود را تامین
کنند ،آن  2.1میلیون باقیمانده چ ؟ شرمرا قررار برود ترکرلریرف
قراردادهای موقت را یکسره کنید .شما قرار بود سر را بریرمر
بیکاری کارگران را از کارفرماها وصول کرنریرد .شرمرا قررار

صفحه 3
بود کارگران ساختمانی را شرامرل بریرمر سرازیرد .شرمرا قررار
بود ...
کارگران! ان ما و فرزندانمان برای سررمرایر و دولرترش از
کوچکترریرن ارزشری بررخروردار نریرسرت .فررسرودگری مرا را
میبینند ،ککشان ها نمیگزد .معماران فقر و محنت کودکانرمران
هستند ،دیگر حتی اشن تمساح ها نمیریزند .نیروی کرارمران
را تا حد مرگ میخواهند ،از خدا میخواهند خاموش بمریرریرا.
یکبار دیگر ما در مقابل این واقعیت قرار داریا ک در امع
ما ،مثل هم وامع سرمای داران و کانیتالیستی ،ین اقرلریرت
کوچن بخش عظیا وسایل تولید را ب مالکیت خرود درآورده
اند و کارگران چاره ای رز ایرن نردارنرد کر بر اسرترثرمرار
وحشیان سرمای تن در دهند و از فرروش نریرروی کرار خرود
امرار معاش کند .دولت حافظ این نظاا نمیتواند سرکوبرگرر و
ظالا نباشد.
کارگران! بیم بیکاری از نیش نا افرتراده ترریرن خرواسرتر رای
طبق کارگر است .اگر در سال  2931میتوانستریرا و امرروز
ها میتوانیا این حو را بزور از حلقوا دشمنان طربرقراتری خرود
بیرون بکشیا .سال ا و روزها و ساعاتی ک میگذرد فرصرتری
است ک بکوشیا خود و فرزندانمان را از سرنوشت تلخی کر
بقاء این نظاا بر سر راهمان قرار میدهد ،رها کنیا .نبرایرد دل
ب سراب ای عوامفریبان بدهیا .ما چاره ای نداریا ب ز اینرکر
ب قدرت خویش متکی شویا و یکبرار بررای هرمریرشر بر بری
حقوقی و گرسنگی و فالکت و ل و نکبت نایان دهیا.

ادامه در جستجویک اسپارتاکوس

ما چاره ای
نداریم بجز
اینکه به
قدرت
خویش
متکی شویم
و یکبار
برای همیشه
به بی
حقوقی و
گرسنگی و
فالکت و
جهل و
نکبت پایان
دهیم.

ممرنروعریرت تشرکرل و اعرترصرا در ایرران ،ترعرداد رهربرران
کارگری در زندان و خدمات شروراهرای اسرالمری ،در اقرنرا
سرمای داران سن تماا خواهند گذاشت.
نب دیگر در اهمیت این آمار و ارقاا در آنسرترکر ایرن بریران
ین مقطع معین از ین روند است .ت سا ین کرلریرت واحرد
است .این ین تصویر اتفاقی ،دا از هرا و اترفراقری نریرسرت.
حاصل ین فعالیت و سیاست آگاهان است .رد نای دولت ای
مختلف ،وزرای کار مختلف و س می ک در این نروسر ایرفرا
کردند؛ از سرحدی زاده تا ربیعی را میتوان براحتی تشخی
داد .برای دولت و سرمای داران این ین هردف مرقردس بروده
است ک برایش نول خرج کرده اند ،ا راو دسرترگراه ترحرمریرو
مذهبی را گرا نگ داشتر انرد ،بررای خرفر کرردن اعرتررا
کارگر سرکو و شکن و چوب دار سازمان داده اند .هریر
ای این رهگذر نشان ای از نایان این کابوس نریرسرت .قررار
نیست در این موقعیت تغییری بو ود بیاید .مسخره است اگرر
کارگری فکر کند و یا دلخوش کند کر سررمرایر گرذار خروش
نیتی در گوش ای از کره زمین با عزا نرداخت حقوو بیشترر
و یا شرایط کار ب تر سراغ این دیار را خواهد گرفت.
آمار نیروی کار در سال  2931بر هرمر فشرارهرا و عرقر
نشینی های تحمیلی ب طبق کارگر یرن سرنرد افرترخرار بررای

صفوف مبرارزه کرارگرری در ایرران نریرز هسرت .هرر فرعرال
کارگری در آین این سند مو ز و فشرده میتواند ببیند ک برر
متن کداا شرایط توانست است صفوف بخش ایی از طربرقر را
ب مبارزه و اتحاد متو سازد .این غررور آمریرز اسرت .در
عین حال تصویر برزرگ و مراکررو کر گرزارش آمرار سرال
راه نریرشربررد
 2931فرصت بسیار م می را برای تشخی
مبارزه باز میکند.
شماره هفتا نشری علی بیکاری از زاوی آمار نیروی کار در
سال  2931ب چند مسالر اصرلری در کشرمرکرشر رای طربرقر
یرافرتر اسرت .بریرکراری و مسرالر
کارگر در ایران اختصا
کاهش ساعت کار ،کار زنران در ایرران وکرارگرران مر را رر
محورهای اصلی مندر ات این شمادره نشری است.
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صفحه 4

زنان زنده بگور کارگر در ایران
اگر بازار کار در ایران یک بازار فریبنده برای کسب سود از بازار کار مردانه و نهاد خانواده
قبببل اسبتبثبمبار کبارگببر ارزان بباشبد ،اسباس سبودآوری آن
نمیتواند بر بهره کشی وحشیانه از زنان طبقه کارگر استوار بازار کار ایران ین بازار کار مردان شناخرتر مریرشرود .ایرن
نباشد .تازه ترین آمار سال  2931بازار کار سبنبد گبویبای برداشت عمومی است .برای این برداشت ،شواهد بسیاری را
این حکم است .نگاهی اجمالی به کبار و ببیبکباری زنبان در میتوان سراغ گرفت .خود دولت و سرمای در ایران نریرروی
ایران ،نقش نهاد خانواده و هبنبر دولبت و طبببقبه سبرمبایبه زیادی را صرف اشاع این برداشت مریرکرنرد .امرا در دنریرای
برای بهره کشی از نیروی کار زنان طبقه کارگبر هبدا ایبن واقعی وضعیت بازار کار و نقش زنان بشدت در حال تغییرر
است.
نوشته است.

در آن جامعه
قرار بر این
گذاشته شده
است که مردان
خانواده پاسدار
حقوق و
ارزشهای
زنان خود
باشند .در
همان جامعه
سالهاست زنان
خانواده های
کارگری به
تنها مامن
تسلی مردان
سرشکسته،
فاقد غرور و
سترون از امید
تبدیل شده اند.

نسی و آنارتاید نسی عرلریر زنران و نرترایرج آن برر
تبعی
کسی نوشیده نیست .چنبره ای از ارت اعری ترریرن قروانریرن و
کثیف ترین فرهن مرد ساالران شالوده امع ای را ساخت
است ک در آن بظاهر کسی دختران خود را زیرر خراآ دفرن
نمیکند ،آن ا زنده انرد امرا ایرنربرار ترمراا ارزشر رای انسرانری و
حرمت و کرامت شان ،ب گور سنرده میشود .آنر را زنرده انرد
اما ب گورستان نای ای ترین ارزش ای انسانی خرویرش چشرا
باز میکنند .امع ایران با دشمنی با زن شناخت میشود .ایرن
درست است .اما باید اضاف کرد کر در بسرترر یرن رامرعر
سرمای داران و تا مغز استخوان کانیتالیستی ،ایران ب میردان
ب ره کشی نمی نیروی کار زنران نریرز تربردیرل شرده اسرت.
ایران گورستان حقوو طبیعی کارگران زن نیز هست .ایرنر را
دیگر زنان حتی ب اندازه نیم مردان بحسا نمیرایرنرد .ایرنر را
زنان هی اند .در آن امع ک هر روز و هر ساعت حقروو
قرانرونری و رسرمری کرارگرر مررد در زنردگری واقرعری و در
چ ارچو تولید در مقابل چرتک سودآوری هر سرمرایر دار
دبنگوز ب نشیزی بی ارزش نرزول مریرکرنرد ،ترکرلریرف زنران
کارگر ناگفت روشن است .ایران سرزمین ب ره کشی گستررده
از زنان کارگر است در عین اینک کار و استثمار ایرن زنران
انکار میشود.
در آن امع قرار بر این گذاشت شده است ک مردان خانواده
ناسدار حقوو و ارزش ای زنان خود باشند .در همان امرعر
سال است زنان خانواده های کارگرری بر ترنر را مرامرن تسرلری
مردان سرشکست  ،فاقد غرور و سترون از امریرد تربردیرل شرده
اند .مردان کارگر نان آور خانواده ،دیگر تا حد زیرادی یرن
افسان است .در حالیک بحرران و سرود رویری سررمرایر در
سیکل معیو فقر و بیکاری و سررکرو  ،مریرلریرونر را ترن از
مردان طبق کارگر را ب ورط اعتیاد میراند ،این زنان طبق
کارگر هستند ک در مقابل تباهی سرد سرکرنردر بسرتر انرد .در
ایران  1.2میلیون خانواده رسما با سرنررسرتری مرادران ثربرت
شده است .ارتش زنان طبق کارگر ایران ین مو ودیت قائرا
بذات ،آماده بکار ،در دسترس ،با ترحرصریرالت و کرفرایرت ،و
بسیار ارزانتر از مردان این طربرقر خرود را نرمرایران سراخرتر
است .این ارتش کار مو ودیت دارد و باید برسمیت شرنراخرتر
شود .قبل از هر چیز کارگران مرد طبق باید این واقعیرت را
بنذیرند و برای تحمیل حقوو مساوی هم آعضای طبقر  ،زن
یا مرد ،دست ب مبارزه بزنند.

دول ای اداره آمار نشان دهنرده آنسرترکر چرگرونر زنران از
همان سنریرن نرو روانری از مرحریرطر رای کراری بریررون رانرده
میشوند .مطابو همین آمارها عالرقا برخورداری از سرواد
 3..2درصرد و بررخرورداری از ترحرصریرالت عرالری و
دانشگاهی  % 16شانس بسیار مرحردودی بررای ورود بر
بازار کار ب آن ا داده میشود .مطابق نتایج به دست آمده ،در

در سال  2931نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت  21ساله و بدیدشدتدر
در کل کشور  9.73درصه بود ،است 7این شاخص در بین مردان 3971
درصه و در بین زنان  2171درصه محاسبه شه ،است 7همدندندیدن ندتدایدج
نشان میدهه اگر معیار مشدارکدت اقدتدصدادی را از سدن  21سدالد دی
محسوب کنیم این شاخص برای مردان مردان  3971درصده و در بدیدن
زنان  2971درصه خواهه بود7

نرخ کلی بیکاری  2171درصه است که برای مردان  673درصه و رقم
مربوط به زنان به  2376درصه میرسه7
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ادامه زنان زنده بگور کارگر در ایران
سال  2931نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیدت  21سدالده و
بیشتر در کل کشور  9.73درصه بود ،است 7این شداخدص در
بین مردان  3971درصه و در بین زنان  2171درصه محاسدبده
شه ،است 7همننین نتایج نشان میدهه اگدر مدعدیدار مشدارکدت
اقتصادی را از سن  21سال ی مدحدسدوب کدندیدم ایدن شداخدص
برای مردان مردان  3971درصه و در بین زنان  2971درصه
خواهه بود7

بخش اصلی فروشنهگان را زنان این خانواد ،ها تشکیل میههنه
چرا که از سر "خوش شانسی" کلیه هایشان از اسنتشاق سموم
محیط کار در امان مانه ،است! خدیدلدی زود هدمده ایدن "چدار،
جویی ها" و تهابیر به انتها میرسه و بایه بهنبال کار رفدت 7در
بیرون خانه "انتخاب"هایی متعهد در انتظار زنان طبقه کارگر
نشسته است 7کار کودکان یکی از آنهاست 7تن فروشی بررسی

از اینجا به بعه سراغ سرنوشت این زنان ( 39درصه) را بدایده
در جهولهای دی ر ادار ،آمار گرفت 7بنا به آمار جهول شدمدار،
هفت این زنان سر از خانه داری درمیاورنه و از اینجدا بدبدعده
از جمعیت فعال از نظر کاری خارج میشونه 7نقش خداندواد ،و
زنان خانه دار در استثمار طبقه کارگر یک پهیه ،کامال شناخته
شه ،است 7سرمایه در ایران بطریق اولی بر آن اسدتدوار اسدت
اما در عین حال بهر ،برداری از آنرا به ابعاد بسدیدار گسدتدرد،
ای رسانه ،است7

سایه سرمایه
زنان طبقه
کارگر ایران
را یک
لحظه تنها
نمی ذارد7
خانه و
خانواد ،بیش
از هر چیز
به محل کار
شباهت پیها
کرد ،است و
تسمه نقاله
های متعهدی
کار را
مستقیما به
زنهگی گر،
میزنه7

گفت میشود قوانین اسالمی در ایران زنان را ب شگوش ش خان
میراند .امروز ،این ین دروغ مغررضرانر اسرت .در ایرران
زنان را ب صف نان ،صف تن فروشی ،کلفتی ،کار ترولریردی
میگمارند .خانواده بنا ب تعریرف در رامرعر سررمرایر داری
محملی برای کار م انی زن در نگ داری و بازتولید نریرروی
کار مرد است .در مورد زنان طربرقر کرارگرر ،ایرن حرداقرل
وظایف روزان است .و در عیرن حرال ،ایرن تصرویرر بشردت
ناق و بشدت معوج است .سای سرمای زنان طبق کرارگرر
ایران را ین لحظ تن ا نمیگذارد .خان و خرانرواده بریرش از
هر چیز ب محل کار شباهت نیدا کررده اسرت و تسرمر نرقرالر
های متعددی کار را مستقیما ب زندگی گره میزند.

جهول شمار :21 ،توزیع نسبی برآورد بیکاران قبال شاغل در  1سال گذشتده
بر حسب استفاد ،یا عهم استفاد ،از بیمه بیکاری7
بنا به این آمار تنها  971درصه از کل جمعیت رسدمدا بدیدکدار (مدعدادل 2723
میلیو نفر) از بیمه بیکاری برخوردار شه ،انه7

دستمزدهای نازل شرایط دشوار کدار سدواند و فدرسدودگدی
ناشی از محیط کار و بعالو ،عواقب مخرب رواندی نداشدی از
فضای ترس و رقابت بار زنان خانواد ،هدای کدارگدری را از
مرز تحمل انسانی فرسن دهدا فدراتدر بدرد ،اسدت 7بدا مدحداسدبده
دستمزدها و قیمت ها تامین خوراک سر سفر ،فقط میتوانه یک
معجز ،باشه 7این امر هر روز ،زن در یک خاندواد ،کدارگدری
است که همزمان عالو ،بر تر و خشک کدردن کدودکدان بدایده
تیمار دار شوهر از کار افتاد ،خود نیز باشه 7مزخرف می وینه
که صرفه جویی یک هنر است این یک کار فرسایدنده ،اسدت7
از زنان خانواد ،های کارگری بایه پرسیه 7مزخرف مدید دویدنده
روزی را خها میرسانه 7مزخرف می دویدنده کده دسدتدمدزد کدار
کارگری برکت دارد 7از فرسودگی و وصله و پینه و ساعتهای
انتظار و سرگردانی زن خانواد ،بهنبال اجناس ارزاندتدر بدرای
خها مایه می ذارنه7
در انتهای زودرس افسوس که برای بخت برگشت ان کارگدر
معجز ،ای در کار نیست 7بازار گرم فروش کلیه تنها و تنها بر
دوش خانواد ،های کارگری استوار اسدت 7تدعدجدبدی ندهارد کده

بنا به جهول شمار 93 ،تنها  1113نفر زن کارگر در فاصله پنج ساله قبل از
سال  2931از بیمه بیکاری برخوردار شه ،انه7
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ادامه زنان زنده بگور کارگر در ایران
مستقل خود را میطلبه و همزمان یک بازار کار بدزر
زنان خانه دار غیر قابل چشم پوشی است7

بدرای

با دسته بنهی  61درصه زنان در قالب "خانده دار" و خدارج
از جمعیت فعال این زنان در یک چدرخدش در بسدیداری از
عرصه های اجتماعی و سیاسی رسدمدا مدحدو مدیدشدونده 7ندقدش
شوهر در سرپرستی زن و نقض حقوق پایه ای در ند دهدهاری
فرزنه معاشرت سفر تا زنهگی روزمر ،در سیدطدر ،قدواندیدن
اسالمی؛ اینجا ابعاد تاز ،تری بخود می یرنه 7کار مجانی خدانده
مشمول هین ونه معیاری و قانون و مدقدرراتدی خدارج اسدت7
زن خانه دار برای کاری که مستقیما در خدهمدت سدرمدایده دار
انجام میههه از هیج درآمه و یا پاداشی بدرخدوردار ندمدید دردد7
هیج گونه بیمه ای جسم و روحش را حافظ نیدسدت 7حدتدی اگدر
کتری آب جوش آشپزخانه از هستی ساقطش کنه7

این خانه ،این
زن ،این
وضعیت
اجتماعی بوی
پول میدهد.
مظهر بهره
کشی است .و
سرمایه دار
ایرانی در کنار
هر خانه
چمباتمه زده
است .بازار
کار تولید
خانگی در
ایران یک
بازار واقعی و
تعریف شده و
با سودهای
کالن است.

مددرد و  1مددیددلددیددون و  .11هددزار و  911خددانددوار دارای
سرپرست زن بود،انه 7حتی اگر تعهاد زنان کدارفدرمدا و دسدتده
بنهی های احتمالی دی ر را در ندظدر بد دیدریدم بدیدش از یدک
میلیون زن سرپرست خانواد ،را در جمعیت غدیدر فدعدال جدای
گرفته انه 7رد پای این زنان را در بن اههای دی در از جدمدلده
بهزیستی کمیته امهاد گرفت 7زنان بیو ،زنان مدطدلدقده زندان
سرپرست خانواد ،از جمله دسته بنهی های سدرپدرسدتدی زندان
تنها است7

بوی تعفن تحقیر علیه کل جامعه و نه فقط زنان قربانی را یک
لحظه نهیه ،ب یریه اینرا هم در نظر بیاوریه که هین ا ،کمک
مالی به این خانواد ،ها در جریان نبود ،است 7آندوقدت تداز ،بده
هویت این نهادها بعنوان موسسات تدولدیدهی مدیدرسدیده کده بدر
روی کار ارزان این خانواد ،ها استوار شه ،است 7اسداس ایدن
تقسیم بنهی ها به این دلیل ساد ،است کده حدتدی پد از مدر
روی کاغذ در بهترین حالت عبارت پردازی او یدک عدهد از
کارگر کسی خیال داعیه تامین زنهگی بازنشستد دی کدافدی را
آن اعضای خانواد ،پنج نفر ،کدارگدری اسدت (کده اگدر دولدت
بخود را ،نههه 7مساله اینستکه زن خانواد ،کدمداکدان در هدمدان
کرامت بخرج دهه اگر شورای ن هبان مصلحت بهانده و اگدر
کارفرما پول پارو کنه) قرار است سهم خوراک و پوشاک ایدن
زن در دستمزد کافی شوهرش پهیهار گردد 7بیدمده او در گدرو
کار و در گرو هفت خوان بدیدمده درمداندی وعده ،داد ،شده ،بده
همسری است که خود او زنه ،و مرد ،اش بدرای کدارفدرمدا و
صاحبان جامعه اش فاقه ارزش است7
این خانه این زن این وضعیت اجتمداعدی بدوی پدول مدیدههده7
مظهر بهر ،کشی است 7و سرمدایده دار ایدراندی در کدندار هدر
خانه چمباتمه زد ،است 7بازار کار تولیه خان ی در ایران یدک
بازار واقعی و تعریف شه ،و با سودهای کالن است 7قدطدعدات
الکترونیکی مواد خوراکدی تدا بسدتده بدندهی پدوشداک بدهون
کوچکترین هزینه برای کارفرما تولیه می ردد 7تولیهی کده نده
قرارداد الزم دارد نه بیمه نه استخهام نه اخراج7

آیا کلمه دی ری بجز زنه ،بد دور مدیدتدوانده بدازگدو کدندنده ،ایدن
شرایط باشه؟

بنا به آمار جهول شمار ،هفت ادار ،آمار  % 31از زنان سر از خانه
داری درمیاورنه7

افسون "شوهر" برای سرمایه
اگر شوهر مرد خانوادُ ،مرد تکلیف چدیدسدت؟ ندقدش خداندواد،
کارگری و اسارت زن در ایدن چدهدارچدوب بدرای سدرمدایده
بسیار ضروری است تا دریافت چرا سایه "شوهر" هرگز زن
را ترک نمیکنه 7در ایران در صورت ناپهیه شهن شوهدر ایدن
موسسات دولتی با کمال میل (و اجبار) این نقش را برای زنان
ایفا میکننه 7مطابق آمار مدندتدشدر ،در جدهول  .درصده زندان
باالی د ،سال بهون همسر بر اثر فوت هستنه 7همننین مطدابدق
همین سرشماری سال  2931تعهاد  11میلیون و  126هدزار
و  91خانوار معمولی ساکن و گروهی در کشور بدرآورد شده،
است که  23میلیون و  ...هدزار و  362دارای سدرپدرسدت
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تبعیضات
جنسی رسمی
علیه زنان در
ترکیب با
اخالقیات و
فرهنگ
مردساالرانه و
فضای مذهبی
اسالمی علی
الخصوص در
محل کار،
جایی که اثری
از شوهر یا
پدر نیست؛
موقعیت بسیار
شکننده ای را
به زنان تحمیل
میکند.

شرایط قبلی هم به سهم خود و هم برای کدودکداندش گدرد ،کدش کارگران بیکار داللت دارد 7این را تنهدا بده حسداب بدیدشدرمدی
دولت میتوان نوشت 7در ادامه همین سدرفصدل در جدهول 93
منافع سرمایه و دولتش باشه7
سیا ،بر سفیه مدندهرج اسدت کده در سدراسدر کشدور از مدیدان
 2239.9نفر زن بیکار ثبت شه ،تدندهدا  1113ندفدر از بدیدمده
زنان در محیط کار
بیکاری بهر ،منه شه ،انه7
زنان در محیط ای کار برطرور هرمرزمران وارد چرنرد کرارزار
میگردند .تبعیضات نسی رسمی علی زنران در تررکریر برا
اخالقیات و فرهن مردساالران و فضرای مرذهربری اسرالمری آینده
علی الخصو در محل کار ،ایی کر اثرری از شروهرر یرا
ب این وضعیت نایان داد .بررسی دقیو تر از موقعیت طربرقر
ندر نیست؛ موقعیت بسیار شکرنرنرده ای را بر زنران ترحرمریرل
کارگر در ایرران بسریرار حریراتری اسرت .امرا هرمر شرواهرد و
میکند .در بازار کار ایران ک در آن قانون نرگرل حرکرمرران
ت ربیات روزانر بررای هریر کرداا از مرا رای ترردیرد براز
است ،بازاری ک نیدا کردن ین شغل و دسرت و نرنر ر نررا
نمیگذارد ک طبق کارگر آماج ین حمل سخیف سرمای است
کردن با فرمایشات کارفرما دائما در رریران اسرت و دسرت
ک تقدسی ز سود و سود بیشتر در امر خرود قرائرل نریرسرت.
آخر ،گرفتن دستمزدها با کراا الکاتبین میباشد ،برای ین زن
کیست ک از ضرورت اتحاد کارگر نگویرد؟ مر رمرترر از هرر
کارگر ک باید از طریو شوهرش نمایندگی گردد ،امر بسریرار
چیز دیگر در این اتحاد ب میدان آوردن زنران کرارگرر اسرت.
دشواری از آ درمیاید.
باید موقعیت کارگران زن را برسمیت شناخرت و برایرد بررای
بیکاری عرصه گویایی برای کل این موقعیت اسدت 7در آمدار آن ا در صفوف مبارزه ،در میدانر رای تصرمریرگریرری را براز
منتشر شه ،در ارائده ندرخ بدیدکداری و تدوزیدع آن بدر حسدب کرد .بیم بیکاری برای هم افراد بیکار چ زن و چ مررد،
جنسیت آمه ،است که نرخ کلی بیکاری  2171درصه است کده و افزایش فوری دستمزدها شایست زندگی کل اها نرچمر رایری
برای مردان  673درصده و رقدم مدربدوط بده زندان بده  2376است ک میتواند نقط شرو تغییر وضرعریرت نراگروار فروری
درصه میرسه 7در جهولهای دی ر شواهه زیدادی بدر تدبدعدیدض گردد.
آشکار بر علیه زنان از جمله مهت کوتا ،اشدتدلدال را مدیدتدوان طبق کارگر باید ب هیبت مردان ای ک بر او ترحرمریرل شرده،
سراغ گرفت 7اما مدورد بدیدمده بدیدکداری را بدایده "شداهدکدار" خاتم دهد.
سرمایه داری ایران نام نهاد7
آمار منتشره بر شمول  971درصدهی بدیدمده بدیدکداری بدرای

علیه بیاکری 7

صفحه 8

زنده باد دیوانگی ،زنده باد سی ساعت کار در هفته!
بنا به یک حکم شناخته شده طبقاتی کارگری ،مادام که تنبهبا
یک کارگر جویای کار بیکار بماند ،وقت آنسبت کبه سباعبات
کار رسمی کاهش بیابد .این ابزار طبقه کارگبر ببرای افسبار
زدن به منطق سود سرمایه و نتایج شوم و "گریبز نباپبذیبر"
آنست .جامعه ایبران گبواه اسبت کبه در غبیباب ایبن اهبرم،
کارگران هر لحظه با کار خود ،با دستان خود ،ببیبکباری و
نابودی خود را تولید میکنند.

این ابزار طبق
کارگر برای
افسار زدن ب
منطو سود
سرمای و نتایج
شوا و شگریز
نانذیرش آنست.
امع ایران
گواه است ک
در غیا این
اهرا،
کارگران هر
لحظ با کار
خود ،با دستان
خود ،بیکاری
و نابودی خود
را تولید
میکنند.

منطق چنین حکمی را باید در جهان بینی کارگری در مبقباببل
منطق و مبانی سرمایه جستجو کرد .با کار و تولید کارگبران
و سود حاصل از آن ،امکبان رشبد سبرمبایبه و ببکبارگبیبری
تکنیک باالتر ممکن میگردد .اولبیبن ببارقبه هبای آگباهبی و
مبارزه متشکل کارگری کاهش ساعت کار را بعبنبوان پباسب
طبیعی و بر حق کارگری در مقابل این روند قرار داد .قانون
کار ایران حکم بر  44ساعت کار هفتگی میدهد .چند شغلبه
بودن و ساعات طوالنی کار در کنار چبهبار مبیبلبیبون کبارگبر
بیکار سوال قدیمی را در مقابل طبقه کارگر ایران به رقص
درآورده است .ساعات کاری کارگری در ایران به چه میزان
باید باشد؟ این نوشته کاهش ساعت کار هفتگی ببه حبداکبثبر
سی ساعت بمثابه یک راه حل فوری برای دفاع از جسبم و
جان کارگران در مقابل فبرسبایبش طباقبت فبرسبای جباری و
بمثابه تنها راه حل موثر در مقابل بیکاری را مورد بررسی
و موشکافی قرار میدهد.
بازگشت دیوانگان ،از فیالدلفیا تا عسلویه

ساعت برای ین کارگر مراکز صنعتی ک برای چند شغرل و
برای انوا اضاف کاری و درآمدهای انبی خود را ب در و
دیوار میزند ،میتواند ین شفراغتش ب حسا بیاید! این یرن
تکرار طنز آلود تاری و در تل ترین شکل آن است .دو قرن
نیشتر خواست هشت ساعت کار روزان حتی در نرظرر خرود
کارگران شدیوانگی چ ل ساعتش در رگر رای نر راران لرقر
گرفت .امروز ،در دل تولید متکی بر تکنین افسان ای ،امرا
در موقعیت بسیار عق رانده شده ،طبق کارگرر در ایرران
ب دیوانگی ندران و نیشکسوتان فیرالدلرفریرایری در خرون خرود
نیاز دارد .سرمای داران و دولت امریکا صف متحد قدرتمرنرد
و مصممی را در ن با کارگران سازمان دادنرد .کشریرشر را
اتالف وقرت
این خواست را مضر ب حال کارگران و مو
تقویت مصرف الکل و قمار برازی و
ب ای سازندگی ،مو
دوری از خدا نامیدند .در مقابل هم فاکترورهرایری کر
مو
نیروزی را ناممکن لوه میرداد ،کرارگرران امرریرکرا خرود را
سازمان دادند و در تران های خود گردش در کفش ای هشت
ساعت و دود کردن تنباکوهای هشت ساعت تولریرد شرده در
کارگاه ایی با هشت ساعت کار را زمزم کردند:
ما میخواهیا ب خیلی کارهای دیگر برسیا
ما از فرسایش بی حاصل ...
از س ا خود ک زنده ماند است و بس ...
از حسرت ین تن ساعت برای اندیشیدن...
...
ما نیروی خود را

ان ب لب ایمان رسیده است

شروز کار ین کارگر باید ب دوازده ساعت ،از ساعت شرش
صبح تا شش بعداز ظ رر مرحردود گررددش .ایرن نررچرا اولریرن از ناالیشگاه ا ،آسیاب ا و فروشگاه ا
اعتصا رسمی کارگران کارگاه ای ن اری در فریرالدلرفریرای فرا میخوانیا
عرلریر
امریکا در سال  2.32بود .این کارگران ب اعتررا
ساعات کاری میان طلو آفتا ترا تراریرکری شر بررخراسرتر هشت ساعت کار ،هشت ساعت خوا
بودند .این حرکت سر آغاز نبش عرظریرا طربرقر کرارگرر در و هشت ساعت باقیمانده برای هر آنچ ک دلمان بخواهد!
امریکا گردید .در گاا بعد این نبش نس از نربرردی طروالنری
نرچا کاهش ساعت کار تا چ ل ساعت در هرفرتر را برعرنروان ایران در آتش کار
ین استاندارد انی بر دوش کشید .اول مر  ،روز ر رانری
گزارش اداره آمار ایرران مرربروط بر نریرروی کرار در سرال
کارگر ،م ر این نبش و این مطالب را بر خود دارد .کاهرش
 2931آ ب آسیا رسان ها و سیاستمداران و سخرنرگرویران
ساعات کار بعنوان ین خواست با قوی ترریرن انرگریرزه بررای
طبق سرمایر ریرخرت کر مرتررسرن هرر چر برزرگرترری از
ای اد وسیعترین و قدرتمندترین خواست متحد کننده اعرتررا
بیکاری را در میادین ش ر و در دل خرانرواده هرای کرارگرری
مشترآ کارگری در امریکا  ،ارونرا و بسریراری کشرورهرای
سر هرا کرنرنرد .ای کراش طربرقر کرارگرر از دسرت ایرنرگرونر
دیگر در سراسر ان عمل کرده است .ادام این مربرارزات
شدلسوزانش خود ن ات می یافت! دول ا و مرنرحرنری هرا را
توانست دو روز تعطیل هفتگی و حرتری کراهرش سراعرت کرار
میتوان از زاوی مقابل ،یعنی از زاوی اشتغال نیز نگاه کررد.
هفتگی ترا  92سراعرت در بسریراری کشرورهرای ارونرای را
آنوقت  ،با اندآ فاصل و با کمن دول ا و ارقاا اداره آمار،
متحقو سازد.
ایران ،از بزرگترین کشورهای صنعتی ان در ت سروزان
 112سال بعداز اعتصا ن راران فریرالدلرفریرایری امرروز در کار نظرتان را ب خود معطوف میرسرازد .ایرران رامرعر ای
ایران روز کار میان شش صبح تا شش برعرداز ظر رر ،بررای
ادامه در صفحه بعد
میلیون ا کارگر در ایران ین آرزو است .ساعت کار دوازده
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ادامه زنده باد سی ساعت ...
است ک فقط در بخش خصوصی بیش از  1میرلریرون نرفرر را برخوردار بوده اند.
رقا دقیو  1631691نفر ،مطابو دول شماره دوازده در
ب این ترتی در صورت ا رای قانونی دال برر کرار سری و
زمین های مختلف تولیدی بکار میگیرد .تولید در این امرعر
دو ساعت در هفت  ،بالفاصل دست کرا  .مریرلریرون فررصرت
نیروی کار کودکان و سالمندان را می بلعد .در این امع س
شغلی آزاد شده و عمال بیکاری را بگور خواهد سنرد.
میلیون کارگر آماده بکار ،عمدتا با تحصیالت دانشگاهی نریرز
با انوا دسیس ها مرورد بر رره کشری قررار مریرگریررنرد .رقرا کاهش ساعت کار با حفظ دستمزد
تخمینی ین تا دو میلیون نفر کارگران افغانسرترانری را هرنروز
باید ب آن اضاف کرد .هی ک ای دیگر در دنیا ،و از رمرلر خواست کاهش ساعات کار برای طبق کارگرر یرن واقرعریرت
در ایران ،کارگر را ز برای سود آوری برکرار نرمریرگریررنرد .ا تنا نانذیر است .سرمای در هرر قردا از رشرد خرود برایرد
هم ای دنیا ،و از مل در ایران ،ز کار کشیدن بیشتر و ظرفیت ای تکنیکی خود را افزایش دهد .هرر کرارگرر روانری
دستمزد کمتر نسبت ب کارگر از کارفرماها انرترظرار دیرگرری میداند این بمعنای اخرا است ک بنوب خود دسرت کرارفررمرا
نرفت است .حاصل کار طربرقر کرارگرر در ایرران در شرکرل را برای تشدیرد فشرار کرار و نرایریرن آوردن دسرترمرزدهرا براز
گیری ین اشرافیت سونر ثروتمند و در هیبرت یرن دسرترگراه میگذارد .صد البت کارگران بر علی اخرا ا مبارزه خواهنرد
عظیا دولتی و امنیتی و ین سیستا نولساز تحمیو مذهبی برر کرد .مبارزه برای افزایش دستمزدها تعرطریرل نرذیرر نریرسرت.
هم کس عریران اسرت .نر فرقرط یرن سریراسرت حرو طرلربرانر شرایط غیر انسانی کار با اعتراضات کارگری ناس میگیرد.
کمونیستی و طبقاتی کارگری ،بلک ین سر سوزن و دان و اما همزمان کاهش ساعات کار هفتگی بعنوان یرن خرواسرت
انسانیت و منطو حکا میکند ک از مل بررای کراهرش فشرار نیشرو طبقاتی کارگری ،راه را برای ین رنربرش سرراسرری
هموار میکند .خواست کاهش ساعات کار آن مرحروری اسرت
بیکاری این بازار وحشیان کار را م ار زد.
ک خواست افزایش دستمزد ،بیم بیکاری ،علی اخرا ر را را
مطابق جدول شماره  21مربوط به محاسبه ساعات کبار در
ب ا گره میزند و ب ایرن خرواسرتر را راه ترازه ترری را نشران
هفته شاغلین در بنگاههای خصوصی
میدهد.

حاصل کار
طبق کارگر
در ایران در
شکل گیری
ین
اشرافیت
سونر
ثروتمند و
در هیبت
ین دستگاه
عظیا دولتی
و امنیتی و
ین سیستا
نولساز
تحمیو
مذهبی بر
هم کس
عیان است.

کل شاغلین از ده سال ب باال

1631691

ساعات کار در هفت بین  99تا
 26ساعت

363312

ساعات کار در هفت بین  22تا
 21ساعت

1322.22

ساعات کار در هفت  23ساعت

9223316

مطالب کاهش ساعت کار بر دو محور اصلی استوار است.
اوال :ساعات کار باید در کل هفت کاهش یابد و سراعرت کرار
هفتگی بطور مساوی بین ننج روز اول هفت تقسیا گرردد .دو
روز نایانی هفت کار باید تعطیل باشد .هدف از مطالب کرار
روزان کوتاه برای بازسازی نیروی کار بر متن ین زنردگری
طبیعی فردی و خانوادگی است.

ثانیا :کاهش ساعات کار باید با نرداخت دستمزد کرامرل قربرلری
و بیشتر
ب مراه هم مزایا و دریافتی ها همراه باشد .کارگران نبایرد
مطابو دول شماره  1تعداد  33132کرودآ مریران  26ترا چیزی از دستمزد خود را از دسرت بردهرنرد .بر بریرمر هرا،
 22سال و بعالوه  222.62نرو روان زیرر  23سرال رزو بازنشستگی و هم حقوو کارگری نباید کوچکترین لطمر ای
معیت شاغل امع سرشماری شده اند .ب این ترتی بریرش وارد شود.
از  326هزار کودآ و نو وانی ک مستقیما ب ای کالس رای
درس و تحصیالت و بازی و یرادگریرری و برازیرچر طرعرمر آیا شدنی است؟
سود ویی کارفرماها شده اند.
ناباوری ب قدرت طربرقر کرارگرر ،شبریرمراریش برزرگ قررن
مطابو همین دول سر مع ین میلیون و صد هرزار کرارگرر حاضر میتواند ناا بگیرد ک قبل از هرر کرس دامرنرگریرر خرود
باالی  36سال در رشت های مختلف مشغول برکرار هسرترنرد .کارگران است .دو قرن نیشتر در مقابل ین بور وازی هرار
این ا نسل از طبق کارگر را تشکیل میدهند ک بعد از انرقرال و کارفرماهای فاسد و مسلح ،این خواست توده ای کرارگرران
نا ب سالخوردگی گداشت اند .این ا معیتی را شکرل مریردهرنرد بحسا میامد .امروز ین نبش کارگری ضعیف ،دفاعری و
ک کارهای قراردادی و بیکارسازی را عرمرال آنر را را از هرر نراکنده ،صف کارگران فقر زده و با غلظت باالی فردگرایری
گون حقوو بازنشستگری مرحرروا سراخرتر و یرا سرطرح نرازل در ایران و همزمان ین نبش کارگری ضعیف در ارونرا و
بازنشستگی آن ا کفایت تامین زندگی را نمیدهد .ب این ترتیر امریکا ،چشا انداز چندان درخشانی را لوی چشا نمی راند.
بیش از ین میلیون نفر از کارگران ب ای امکان استراحت و
فراغت ،حتی در ایاا سالخوردگی بایرد بررای ترامریرن زنردگری واقعیت اینستک گره اصلی خواست کاهرش سراعرت کرار بر
ا بارا ب کار تن دهند .تازه این معیت از خروشربرخرتری ترن آگاهی طبقاتی کارگران و عمو ادعای طبقاتی آن ا در مرقرابرل
نیم سالا و سعادت نیدا کردن ین کار ،آن ا کرار شراقر در
ادامه در صفحه بعد
شرایط دستمزدهای زیر خط فقر و دستمزدهای عقر افرتراده
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ادامه زنده باد سی ساعت ...

طنز

دولت بور وایی گره میخورد .کاهش ساعت کار گرره گراهری
است ک کارگران در آن:

اندر وصف بورژوای ما!

ب منافع مشترآ طبقاتی خود واقف میشوند
صف سرمای داران و دولرت و دسرترگراه مرذهر
بور وایی را بمثاب ین صف متحد مینگرند

و احرزا

ب مالکیت خصوصی ،ب سود آوری سرمای  ،ب ازلری برودن
حکومت سرمای و حکومت ملی وقعی نمیگذارند
و مبارزات امروز خود را عرص ای برای تقرویرت صرفروف
خود ت ب کرسی نشاندن حکومتی کارگری می نندارند.
آیا میتوان کاهش ساعت کار را بر کررسری نشرانرد؟ آیرا سری
ساعت در هفت شدنی است؟ ب میزانی ک سای روشن هرایری
از مولف های ذکر شده در میان کارگران ریش دوانده باشد و
کارگر با قامت و ادعای طبقاتی ب دفا از خرود در مرقرابرل
تعرضات سرمای داران همت بخرج دهد؛ راه بر کوبیدن می
کاهش ساعت کار واقعی و شدنی تر است.
قدر مسلا اینک بور وازی در ایران با سری سراعرت کرار در
هفت نمی میرد .اگر م بور باشد ب آن ترن خرواهرد داد .سرود
کمتری میبرد ،خو  ،ب ّد ّرآ!
حرف حساب در چند سطر!

قدر مسلا
اینک
بور وازی
در ایران با
سی ساعت
کار در هفت
نمی میرد.
اگر م بور
باشد ب آن
تن خواهد
داد .سود
کمتری
میبرد،
خو  ،ب
ّدرّ آ!

با این خواست کارگران سهی را در مدقدابدل سدودجدویدی لدجدام
گسیخته سرمایه قرار دهه 7آیا منطقی نیست که بجای فدرسدود،
تر کردن شاغلین لشکر بیکاران را بخهمت گدرفدت؟ کداهدش
ساعات کار به  ٠٣ساعت در هفته ( صه البته بدا حدفدظ کدامدل
حقوق و دریافتی ها) درست در زمداندیدکده پدرچدمدهاران ایدن
خواست در اتحادیه های کارگری اروپا از آن سخنی نمی وینده
ممکن است عجیب بنظر برسه 7این خدواسدت تدندهدا در مدقدابدل
سودجویی وحشیانده امدروز سدرمدایده داران اسدت کده "غدیدر
ممکن" قلمهاد میشود 7با افزایش بارآوری کدار بدا تدوجده بده
ثروت انبو ،و کامال بیسابقه حاصل کار کارگر و بدا تدوجده بده
بار سن ین ساعات کار طوالنی و اضافه کاریها و چنده شدلدلده
بودن کارگران شاغل چنین خواستی بسیار منطقی و پدیدش پدا
افتاد ،است 7موج بزرگی از جوانان سالهای عزیز زنهگی خود
را در انتظار کار به ههر میههنه زنان در خانه ها به زندجدیدر
کار خان ی کشیه ،شه ،انه بخش عدظدیدمدی از کدارگدران زیدر
کار روزانه مشدقدت آور و خدطدرنداک جدواندمدر مدیدشدونده
میلیونها کودک جز لجن و کثافت چیز دی ری را تجربه ن رد،
انه؛ آنوقت کسانی پیها میشونه در مدقدابدل تدعدهیدل جدزیدی سدود
حاصله متعاقب کاهش ساعات کدار رو تدرش کدندنده 7بدیدخدود
می وینه7

حتی بعنوان ین کارگر و دشمن آگاه طبقاتی باید اقرار کرد
ک بور وازی ایران یرن مرو رود برا مرزه اسرت .دویسرت
سالی از عمرش میگذرد اما هنوز مثل طفل شیرین ،فرارغ
البال زیر سن بلوغ بکساواد مریرکرنرد .هرمریرشر حرکرومرت و
قانون در خدمتش بوده اما هرنروز تروی صرف شانروزسریرون
های مقیا مرکزش سین مریرزنرد .چرنرد صرد سرالری اسرت کر
طوفان ایدئولو ی ها دنیا را چند بار زیر و رو کرده است.
این ا هنوز در س ده مسترانر در کرلریرسرا بریرن ایررانریرت و
اسالمیت ،شیر یا خط میکنند .شاه آمد و شراه مررد .هرنروز
اسالا این ا شاهنشاهی است و شاهنشاهشان اسرالمری اسرت.
صد البت دمکررات مرنرش اسرت .در دمرکرراسری خرودش
مخالف م لس خبرکران نریرسرت ولری بررای حرو تشرکر رای
مستقل کارگری هزار تبصره در آستین دارد.
ین عده مشکوآ ایرانی نما ،ک بر صررف عریرنرن شران
خود را روشنفکر میخوانند ،سرمرنراشری مریرکرنرنرد کر طربرقر
بور وا در ایران در انکشاف تاریخی امع نقشی نداشتر
است .این ا ین بار دیگر نقش کامال آشکار طبرقر برور وا
در ایران نادیده گرفت میشود .مگر نانلئون ب کر را رسریرد؟
ملت فرانس خیلی متمدنتر از ملت ایرران شرده انرد؟ هرمریرن
االن تماا این کشورها صرف کشریرده انرد الرترمراس مریرکرنرنرد
تولیدات آشغالشان را کارگران ایران زمین با ترکرنریرن براال
مونتا کنند .این منتقدان کور هستند ک نمی بینند دانشمندان
فیزین ایرانی از ماشین رختشویی دست دوا ارونرایری هرا
سیستا سانتریفو ساخت ایا .این م دعوا و مذاکره بر سرر
اینستک آن ا قیمت سانتریفو را برای ماشین ها ک نر شران
مطالب میکنند .اگر تا حاال در کتاب ای تاری ب اشتربراه بر
خورد شما داده شده ک ک بانن را روس ا در ایران برنریراد
گذاشرترنرد ،راه آهرن را آلرمرانر را ،ترلرگرراف را مسرترشراران
فرانسوی .سری ب سمنوزیوا های اقتصرادی برزنریرد ترا در
صندلی ردیف اول با ندر فوالد ایران ،ندرخروانرده سریرمران
ایران ،مادر شبک ترانسنورت ایران ،مبتکر شبک اینترنرت
و سل فون ایران ،بنیانگذار بانکداری در ایران آشنا بشوید.
م مترین مشخص بور وازی ایران در اعرترقراد راسر بر
شکاردانش است ،کار را باید ب کاردان ها سنرد .مثال عردا
اعترا این ا ب زندان اویرن و آنرچر در آن مریرگرذرد بر
همین دلیل است .ماداا ک تکنسین های مرربروطر از ابرزار
ساخت وطن ب ره میبرند ،ب دیوارها نقش تمامریرت ایرران،
البت باضاف زایر تن کروچرن و برزرگ نصر براشرد،
ماداا ک وزیر اطالعات خبره و کراردان و مسرلرط برزبران
انگلیسی راس امور باشد ،مشکرلری نریرسرت .مسرالر اصرلری
ادامه در صفحه بعد
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کارگر ایرانی،
هم گرگ و هم برَه!
کارگران ایرانی نه تنها باید به دنباله روی کور از تبببلبیبغبات
ناسیونالیستی ایرانی علیه کارگران مهاجر افغانستانی پایان
دهند ،بلکه علیه آن بایستد .دولت نه میخواهد و نه میتواند
دو تا سه میلیون نفر کارگران افغانستانی را از ایران بیرون
کند .سیاست و تبلیغات جاری دولت یک فریبببکباری مبحب
علیه خود کارگران ایرانی نیز است .جا دارد طبقه کارگر در
ایران به یک بازی کبثبیبا ببوریوازی در ایبران تبحبت نبام
"مهاجران افغانی " یکبار برای همیشه پایان دهبد .نبگباهبی
به سیاستهای واقعی دولت در مورد زحمتکشان افغانسبتبانبی
و نتایج آن بر علیه کل طبقه کارگر در ایبران مبوضبوع ایبن
نوشته است.

 .دولت ن
میخواهد و
ن میتواند دو
تا س میلیون
نفر کارگران
افغانستانی
را از ایران
بیرون کند.
سیاست و
تبلیغات
اری دولت
ین
فریبکاری
مح علی
خود
کارگران
ایرانی نیز
است.

سال  2931و سال بعدش را میتوان سال ای برازی گرربر برا
موش از طرف دولت بر علی کارگران افغانستانی نامید .ین
تن هفت را نمیتوان یرافرت کر در آن از وزرای کرابریرنر و
بخصو از ان وزارت کار اطالعی ای دال بر قاطعیرت
دولت در اخراج این نناهندگان منتشر نشده براشرد .رسرانر هرا
دیگر هر ذره باقیمانده از شرا را بکنار انداخت و مستقیما بر
کمنین ن ادنرستان نیروسرترنرد .در زیرر آترش ترونرخرانر ایرن
تبلیغات و اثرات خانمان برانداز آن انوا شررط و شرروط و
مقررات رسرمرا در الرگروی سررگرردنر برگریرری برر زنردگری
زحمتکشان افغانستانی تحمیل گردید .اما چند سرال اخریرر را
باید نروس ای شناخت ک مو ودیت کارگر افرغرانسرترانری در
ایران ،بمثاب بخش ثابتی از طبرقر کرارگرر ایرران و برمرثرابر
بخش م می از نیروی کار مورد ب رره بررداری سررمرایر در
ایران رسمیت یافت و تثبیت شرده اسرت .نریرروی کرار ارزان
کارگر افغانستانی فقط یکی از فواید حضور این انسان ا برای
بور وازی در ایران است .برکت اصلی آن را باید در نرخرش
سموا ضد کارگری و حماقت فاحش در میان طبق کارگر در
ایران ست و کرد.
نژاد پرستی در ایران و در افریقای جنوبی و اسرائیل!
ایران ب ین امع افسار گسیخت از تشبرثرات نر ادنررسرترانر
تبدیل شده است .اظ ارات و ادعاهای رسما راسیرسرتری عرلریر
انسان ای متولد افغانستان فضای عمومی امرعر را نروشرانرده
است .بسیاری از این قربانیان در ایران بدنیا آمده انرد .برخرش
ان کرنرده
زیادی از آن ا تماا عمرشان را در ایران مثل س
اند .بسیاری از آن ا از والدین ایرانی االصل بررخروردارنرد و
با شیر مادران ایرانی االصل بزرگ شرده انرد .شریرو انروا
تابلوهای شورود افغانی ا ممنو !ش در کروچر و برازار ترکران
دهنده است .شراکت علنی سایت ا و رسان ها در انرترشرار هرر
ادعا و هر خیالبافی چرند و بی نای علی ین معیت میلیونی
و تحت عنوان ملیت آن ا ابعاد ترسناکی بخود گرفت است .آیرا

صفحه 00

ادامه طنز
اندر وصف بورژوای ما!
اقتصاد است .مثل هر بور وای دیگر مریردانرنرد کر مرنرطرو
اقتصاد هر کل خر احمقی را راا و عاقل می کند .براسرتری
باید از قل بزرگ بور واها آموخرت .وقرتری نرای مرنرافرع
اقتصادی شایرانش بمیران بریرایرد از خرون کشرتر هرای خرود
گذشت میکنند ،از فرط ایمان هر چ لویشان برگرذارنرد برا
فراغت خاطر میل مینمایند .در نریردا کرردن دوسرت ،مرثرل
گرب ایرانری ،خروش مشرر و گشراده نرظررنرد .برا کرترا
موالنا ،ها دمخور تندروترین ریانات اسالمی هستند و ها
بعنوان نماینده تاری چرنرد صرد سرالر ایرران در هرمر رنرس
گرایی ،فخر فروشی مریرکرنرنرد .برور وای مرا در ترمرامریرت
ارضی هرگز کروتراه نریرامرده اسرت .زمران خرود از فررط
اشتیاو حمل هیتلر بر ایرران شرورش را درآوردنرد ،نسرل
دیدشان در و ود بوش و بلیر ب همان سیراو ،قر ررمرانران
رهایی ساختند .اقتصاد مستقل و قدرتمند ملری هردف عرالری
بور وای ماست .در همین ت دشمن اقتصادی این را نر
امریکا و محاصره اقتصادی است ،ن چین است با ا رنراس
قالبی و ن هند ک میلیاردهرا دالر را براال کشریرده .دشرمرن
اقتصادی ایرنر را نر سرنراه نراسرداران و اسرکرلر هرای غریرر
شقانونیش است و ن اختالس و دزدی ها .دشمن این ا کارگر
است ،کارگر ایرانی.
شکر خدا ،دوره مکتبی هرا ،اقرترصراد اسرالمری و صردور
زورکی آن بقدری کوتاه بود ک نوبت ب این صف اقترصراد
دانان و متخصصین امور مدیریت ماکرو صنعتی ها برسد.
در غیر اینصورت صفحات این م سایت و روزنام هرا و
نشریات را با کداا الطئاالت مفت میشد نررکررد؟ در غریرر
اینصورت با کداا تو ی میشد فارغ التحصریرالنری کر در
دانشررگرراه امرراا صررادو و یررا در حرروزه عررلررمرری ر شرراهررزاده
عبدالعظیا ش ر ری اقترصراد مرارکرس و کریرنرز و اسرمریرت
مطالع کرده اند؛ را باسا کارشناس بین الرمرلرلری از کریرسر
بیت المال استخداا کرد؟ خیل این روشنفکران و مصلحریرن
بور وا بزرگ و بزرگتر میشود .این را نسرل شکراردان هراش
در سکان های اصلی امع هستند .اهل عمل هستند .ب ای
مسا د و مراسا نماز مع در سرالرنر رای مر رلرل گررد هرا
میایند .شایان تو است ک نریرازی بر ابرراز وفراداری از
طریو صلوات ندارند .این ا خود حکومتند .دلسوزتر از هر
دای و مادری دستشان را باز گذاشت اند تا فکرری بر حرال
کشتی شکست اقتصاد امع کنند .دارند وظیف قرلربری خرود
را ب ا میاورند.
دولت محترا هم کارهای اساسی را ب سررانر راا رسرانرده
است .دندان ای کارگر را کشیده است ،زندگیش را بر زیرر
صفر عق رانده است ،حاال طبق کارگر کت بست بردسرت
ادامه در صفحه بعد
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صفحه 0٢

ادامه کارگران افغانستانی

ادامه طنز

واقعا ن ادنرستی در افریقای نوبی بیرشرترر از ایرن و ردان
انسانی را خدش دار ساخت برود؟ در ایرران مرردا عرادی و
اداره ات سرشان را باال میگیرند و کودآ افغانستانی را بر
مدرس راه نمیدهند ،از ورود افغانستانیر را بر رسرترورانر را و
نارک ا ممانعت بعمل میاورند ،از ا اره خان بر آنر را طرفرره
میروند .همان مدارس ،همان نرارکر را ،هرمران رسرترورانر را و
همان خان هایی است ک اساسا بردسرت هرمران افرغرانسرترانریر را
ساخت و نگ داری میشود .در ایران ت مت دزدی و نایت و
حتی مضرو ساختن انسان افغانسترانری برنرا بر قراعرده ررا
نیست .در ایران میتوان بدون هیچگون رسریردگری حرقروقری و
قانونی ل و نالس ین خانواده افغانسترانری را برار کرامریرون
کرد و در هر بیابان دره ای رها کرد .آیا واقرعرا بری حرقروقری
مردا فلسطینی در مناطو اشغالی خیلی بیشترر از ایرن اسرت؟
کسی ،حتی ین نفر نیست ک ب ن واآ فریاد و الترمراس ایرن
نگون بختان ناس بدهد؟ چرا ،فقط چون افغانستانی هستند؟

ناسیونالیسا،
برتری قومی
و ملی ،و
قال ن اد
نرستی آن
هیچوقت
چیزی ب ز
چرآ و
کثافت نبوده
است .این
اکسیری
است ک
روح انسانی
و قدرت عقل
و تشخی
را در
حاملین آن
کور کند.

ناسیونالیسا ،برتری قومی و ملی ،و قرالر نر اد نررسرتری آن
هیچوقت چیزی ب ز چرآ و کثافت نبوده است .این اکسیرری
است ک روح انسانی و قدرت عقل و تشخی را در حاملین
آن کور کند .کارآیی آن برای طبقرات دارا دقریرقرا بر هرمریرن
خاطر است .عرمرو کرریر نراسریرونرالریرسرا زمرانری اسرت کر
کارگران نرچمدار آن شوند .در این میدان برور وازی حراکرا
در ایران ین استاد بی چون و چرا است.
قامت اجتماعی – سیاسی کارگران مهاجر افغانستان در

اندر وصف بورژوای ما!
کاردان ای بور وا سنرده شده است .باور کنید فقط برور وا
ناسیونالیت ایرانی – اسالمی است ک مریرتروانرد خرونسررد از
کنار تباهی و بی حقوقی کارگر بگذرد .در مرقرابرل خرواسرت
ین افزایش دستمزد فکسنی کارگر ن نر کرنران در مرورد
تورا و نوسانات اقتصادی منبر میرونرد .بر روی خرودشران
نمیاورند بیست سال است کرارخرانر هرا را مر رانرا ترحرویرل
میگیرند ،میلیاردها دالر تخفیف هرای ارزی را براال کشریرده
اند ،هم دآ و نز آن ا از راه بازی با تورا و ارز و داللری
مروعرود برور واهرا
روی ها چیده شده است .ایرران ار
است ،تن ا ایی ک از مالیات برر سررمرایر خربرری نریرسرت.
حضرات شوخی میکنند وقتی خطا ب کارگر از احساس
مسئولیت در مقابل اقتصاد وطن سخن میراننرد .از فررهرنر
کار برای کارگران ایران اوج گستاخی است .سی سرال یرن
بازار داخلی را در اختیار داشت اند .بیست میلیون کارگر را
کت بست ب آستانشان برده اند .انوا حمایت ای دولتی را بر
قیمت سی روزی کارگر ب گلوی آنر را ریرخرتر انرد ،صردهرا
زندان و هزاران زندانبان در خدمت این ا کارگر نرفرس کرش
را از سر راه برداشت است ،قانون نگل را ب ای قرانرون
کار برایشان حاکا کررده انرد ،دیردنری اسرت کر چرگرونر دو
قورت و نیا حضرات باقی است.

کارگر ایرانی بحو یادگرفت است ک نبایرد ایرن رمراعرت را
ایران
دی بگیرد .دانش و قابلیت ای این ا کرای ای است .با اولیرن
آمار نیروی کار در ایران در سال  2931را بایرد بر سرنر
اعتصا کارگری ق ر مریرکرنرنرد زیرر شرنرل نررالر را نراخرن
قبر ناسیونالیسا ایرانی تبدیل ساخت .دو دول اول در آمارها می وند و با سکوت معرنری دار مرنرترظرر نروبرت برعردی خرود
معیت و تفکین آن بر حس
نس و سن ب تفکین تابعیرت مینشینند.
حقایو بسیار م می را در مورد م ا ران افغانسرترانری روشرن
میسازد.
کل معیت

معیت
منتس ب
افغانستان

نسبت تعداد
افغانستانی ا ب
کل معیت

 929هزار

% 1.1

 26تا  22سال

.2..
میلیون
21.9
میلیون
 2.2میلیون

 2.1میلیون

% 2.3

 223هزار

% 1.3

 22تا  32سال

 29میلیون

 .21هزار

% 2.9

 32سال و بیشتر

 2.9میلیون

 16هزار

% 6.669

معیت آماده
بکار

11..

 13.هزار

% 9.1

مرد و زن
 6تا  3سال

ادامه در صفحه بعد

از سایت اینترتی علیه بیکاری دیدن کنید.
نقطه نظراتتان را برای ما بفرستید!

www.a-bikari.com
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طنز

فشرده دو دول مذکور نشانگر اینستک :
ب این ترتی دولت و کل امع ایران در ب ترریرن حرالرت از
 992هزار کودآ و  16هزار سالمند افغانستانی شمرراقربرتش
میکند .ایرن هرمر مرنر تتری اسرت کر کر در بر رترریرن حرالرت،
ناسیونالیسا ایرانی میتواند بر سر انسانیت مدرن بگذارد .ایرن
رقا مربوط ب م ا رین قانونی در ایران است .همان مر عی
ک کارت اقامت را برای این م ا رین صرادر مریرکرنرد بررای
آن ا شرح میدهد ک بعنوان شر ررونرد در ر دهرا هریرچرگرونر
انتظاری در حمایت ای ا تماعی از بیمر درمرانری ترا قربرر را
نباید داشت باشند .دو روز بعدتر کارفررمرای ایررانری آنر را را
شیر ف ا میکند ک قانون کاری نراظرر برر کرار آنر را نریرسرت.
چندی بعدتر خود در مییابند ک حرقروو و حرمرایرتر رای کرذایری
برای شر ررونرد کرارگرر صرد در صرد ایررانری برقرول یرن
اصطالح در زبان شیرین اصیل فارسی شکشنش است!

کافی است
ساعت کار
طوالنی و
کارهای
مشقت بار این
کارگران را
اضاف کنیا تا
دریابیا حداقل
بیست درصد
از راه ا،
کارخان ها،
اماکن
مسکونی،
مدارس،
تفریحگاه ا و
امور ب داشت
و خدمات در
آن امع
م ر عرو و
خون این
زحمتکشان
را بر خود
حمل میکند.

دعای بیمه بیکاری
دعای من چرا مست ا نمیشود؟ این سوالی است ک ترقرریربرا
بالاستثنا در هم سایت ای اینترنتی دیده میشود .ظاهرا ایرران
با بحران دعا روبرو است .دعراهرای برالترکرلریرفری کر وسرط
زمین و آساان ول معطل اسرت .شررو رابرطر برا امرریرکرا
تراکا این سواالت را کا نکرده است .ظاهرا ب ز زیبا کرالا
و نگ دار کس دیگری مشغول این دعا نبوده کر مسرتر را
شده باشد.
ملت ک بیکار نیستند ،ب احتمال زیاد هستند ،امرا بر رر حرال
حتما دردی دارند ک دست بدعا میشوند و بعدش ها با سرر
آمدن صبر ایو  ،نتی میخواهند .باید ترو ر کرنریرد مسرالر
ربطی ب بیکاری مردا ندارد .تنبلی برای رسیدن ب اهرداف
بزرگ ب ایرانی ماعت نمی چسبد .فرقرط نرگراه کرنریرد چرنرد
میلیون نفر ب دانشگاه میرونرد کر برعردش لریرسرانسر بریرکرار
باشند! مسال اینستک ک دعا از ستون ای دین همر ادیران
است .دعا ین نسخ سن یده را نشرت سرر خرود دارد .سرر
راست و شدنی است .از همان قدیم ا ا داد ما برا ایرن وعرده
مسلمان شده اند ک خدا بخشاینده است .اصرال خرود خردا از
بندگانش میخواهد دعا کنند .از او چیزی را طرلر کرنرنرد ترا
مبادا بزرگی و بخشندگی او بفراموشی سنرده شود.

لیست معیت م ا رین افغانستانی را باید با ین تا دو میلیون
زحمتکش دیگر تکمیل کرد .مو وداتی غیر قانونی ک بررای
زنده ماندن بمعنای مطلو آن ز کار هیج تکریر گراه دیرگرری
ندارند .با احتسا این معیرت و برنرا بر آمرار مرنرترشرر شرده
رسمی بیش از ده درصرد نریرروی کرار ایرران را مر را رریرن
افغانستانی تشکیل میدهند .کافی است ساعت کرار طروالنری و
کارهای مشقت بار این کارگران را اضاف کرنریرا ترا دریرابریرا
حداقل بیست درصد از راه ا ،کارخان ها ،اماکن مسرکرونری،
مدارس ،تفریحگاه ا و امور ب داشت و خدمات در آن امعر در عین حال ا ابت دعا مستلزا این است ک شرمرا بر خردا
م ر عرو و خون این زحمتکشان را بر خود حمل مریرکرنرد .در ظاهر و باطن اعتقاد داشت باشید و هر غلطی کردید ،اما
این در حالی است ک لیست مخارج دولتی و هر تن کارفرما ب قدر قدرتی او شن نکرنریرد .شررط برعردی دعرا در انر راا
برای ب ره برداری از نیروی کار کارگر افغانستانری مسراوی فرای دینی از مل نماز است .و بالخره مر رمرترر از هرر
صفر بوده است! ابدا اغراو نیست اگر مدعی شویا ،ح را و چیز دیگر نرداخت خمس و ذکات اسالمی است .دعرا خرو
نرخ سود و ثروت حاصل از کار کارگرران افرغرانسرترانری از است 7تن ا مشکل کوچن دعا درا ابرت آن اسرت .در واقرع
درآمد نفتی در ایران بیشتر نباشد ،قطعا کمتر نبوده است.
هی ضابط ای در کرار نریرسرت و هریر کرس براسرخرگروی
تقاضاهای رد شده نیست .مشکل بزرگتر دعا در اینستک در
هم از آخور و هم از توبره
صورت عدا ا ابت دعا ،آنوقت خود شما باید زیر ذره بریرن
ت
شرمراسرت کر
مزایا و برکات م ا رین افغانستانی در ایران بررای دولرت و قرار بگریرریرد .حرترمرا عریربری در و رود خرود
بور وازی حاکا را در چند محور موازی مریرتروان خرالرصر نروردگار بخشنده و بنده نواز رو ترش کرده اسرت .چریرزی
شبی بیم بیکاری!
کرد.
اول :باز گذاشتن ین کانال تزریو نیروی کار سرونرر ارزان
برای نیازهای بازار کار ایران .کافی است برخراطرر بریراوریرا
کارفرماهای اصلی استخرداا کرارگرران افرغرانسرترانری را خرود
شرکت ای دولتی و ش رداری ا تشکیل میدهند.
دوا :با و ود اینک کس مر روز بررای کرارگرر افرغرانسرترانری
هیچگون حقوو قانونی و در نتی هیچگون خر ی را روی
نرفرس صردور
دست خزان کشور نمیرگرذارد ،امرا در عرو
م وز ب محل درآمد بادآورده تازه ای برای دولت شده است.
ادامه در صفحه بعد

بیم بیکاری قانون است و قانونی ک هم را شامل میشود.
تن ا شرط طبیعی عضویت در صندوو اینسترکر شرمرا ،فررد
متقاضی کار کنید و صد البتر هرزیرنر مراهرانر را نررداخرت
نمایید .از این ا ببعد ،زمانی ک بریرکرار شرده و بر دعراهرای
خود نیاز دارید گرفتنش وامصیبتا از آ در میاید .خیلی هرا
را شامل نمیشود .بدون هی دلیل روشن دولت میتواند بریرمر
را قطع کند .بدتر از هم اینستک درسرت مرثرل مرورد دعرا،
اگر بیکار هستید و بیم بیکاری ب شما تعلو نگرفتر اسرت،
ادامه در صفحه بعد
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ادامه طنز

این ین تلک گیری قانونی و کثیف و مافیایی بیش نیسرت کر
مردا زحمتکش م بور ب نررداخرت رریرمر هرای گرونراگرون
میشوند .هدف باز کردن م اری قرانرونری در واقرع نر بررای
ای اد تس یالت در امر ستر روی کرار در ایرران؛ برلرکر برر
عکس در ت دامن زدن ب موج غیر قانونی ها بوده اسرت.
ب این دلیل ساده ک غیر قانونی ها را راحت تر میتوان مورد
ب ره کشی قرار داد.
سوا :نیروی کار ارزان کارگر افغانستانی ین ابرزار بسریرار
موثر بر کل طبق کارگر ایران بکار گرفتر شرده اسرت .سری
سال کار در بازار کار ایران تحول برزرگری را در برافرت و
نقش کارگران افغانستانی ب رمرراه داشرتر اسرت .برنرا بر یرن
شاشتباهش رایج ،و ب تر است گفت شود بنا بر یرن تصرویرر
معوج مغرضان  ،نقش کارگر افغانستانی ب ین کارگر سراده
ساختمانی با ین بیل و کلن تداعی میگردد .اسرترخروانربرنردی
امروز کارگر افغانستانی را باید در کارگران صنعتی مراهرر،
در بناها و معماران ماهر ،در کنتراترچری هرای قرابرل اعرترمراد
تشخی داد .این طیف کارگرانی هستند کر در نریرروشریرمری
ها ،در احداث متروها ،در کنترات نایگاه ای تسلیحاتی سرنراه
رد نای آن ا بیشتر نیداست.

کارگران و
زحمتکشان
افغانستانی ب
ین زء
طبیعی امع
ایران تبدیل
شده اند .این
ین واقعیت
انکار نانذیر و
قبل از هر
چیز حاصل
طبیعی س
ده کار دو
نسل از
میلیون ا
کارگر
افغانستانی در
ایران است.

چ ارا :م مترین مزیت کارگران افغانستانری ،بر رره بررداری
از آن ا در دامن زدن ب احساسات ناسیرونرالریرسرتری در نرزد
کارگران ایرانی است .هر صفت دیگری را ب بور وازی و
دولت آن در ایران میتوان نسبت داد ب ز شحماقتش! ترا ایرنر را
زحمت چندان زیادی الزا نبوده اسرت کر کرارگرران را دور
نرچا اخراج افغانستانی ا بسی کرد .کا کارگر ایرانی نریرسرت
ک عامل بیکاری خود را ب ای سود ویی کارفرما و سیاست
های ضد کارگری دولت ،در و ود کارگر افرغرانسرترانری دیرده
است .بور وازی ایران نمیتواند آنقدر احمو باشد کر از ایرن
ابزار فری دست بشوید .براستی صحن ای خرنرده آورترر از
گریما شدلسوزیش نمایرنرده دولرت بررای اشرترغرال کرارگرر
ایرانی از راه شوعده قاطعیت در اخرراج کرارگرران افرغرانریش
نمیتوان یافت!
ایرانیهای افغانی یا افغانیهای ایرانی !
کارگران و زحمتکشان افغانسرترانری بر یرن رزء طربریرعری
امع ایران تبدیل شده اند .این ین واقعیت انکرار نرانرذیرر و
قبل از هر چیز حراصرل طربریرعری سر دهر کرار دو نسرل از
میلیون ا کارگر افغانستانی در ایران اسرت .هریر کرس ،هریر
گاه ،هی وطنی را با این فداکاری نسراخرتر اسرت .در هرمران
امع  ،در ایران ،دولرت و برور وا و روشرنرفرکرر آن روی
چ ار دست و نا ،آ از ل و لوچ آویزان در بارگاه سرمای
انی برای ورود ب خاآ ایران سر ب هر سن برنردگری و
حقارت میکوبند .در خطا این شدلسوزان ایران زمیرنش برایرد
عزت کلم شهرزهش را ناس داشت .این ا ن وطن ک برا چشرا
ادامه در صفحه بعد

دعای بیمه بیکاری
بدون تردید اشکالی در و ود خود شما الن کرده است .ایرن
خود سر فصل دیگری است.
کارگری ک بیم بیکاری نداشت باشد از نظر اقتصادی چیز
زیادی ضرر نمی کند .مسال م متر نب حیثیتی – ملری –
فرهنگی و صد البت اسالمی آن است .تصرورش را برکرنریرد
در نس خشتک رای بسریرار کر عرلرمرا ،نرمرایرنردگران مر رلرس،
متخصصین اقتصادی دریده اند ،کسری درد سرر نرر کرردن
ین برشور ناقابل را بخود ندهد! مملرکرت حسرا و کرترا
دارد .باید معلوا شود اگر ن از بیم بیکاری ،نرس از کر را
زندگی خود را تامین میکنید .لیست مشکوکیت ا بسیار اسرت.
دریافت نول از بریرگرانرگران ر رت ایر راد تشرکرلر رای فراسرد
کارگری یکی از آن است .مشکل برای دولت ن بریرگرانرگران
است ،ن تشرکرل کرارگرری و نر فسراد .مسرالر مر را نرقرش
دریافتی های کارگری در تورا مصنوعی کشور است.
ب همین دلیل بحث ایی در میان است ک ب ای دردسر بریرمر
بیکاری ،باید ب دعا ،دعرای بریرمر بریرکراری نرنراه بررد .هرا
ارزانتر است و ها اینک کار را از خدا بطلبیا حرترمرا بر رترر
است تا از وزارت کار! سوال اینستک چگون دعا کنیرا کر
شانس ا ابتش باالتر باشد؟
در وا سوال و سرگردانی و دماغ سروخرترگری مرومرنریرن
محترا ،سایت ای اینترنتی مرمرلرو از راهرنرمرایری مررا رع و
دست اندرکاران قابل اعتماد در یافتن ین راه میانربرر بررای
ا ابت دعاهایتان است .این راهنمایی ا م انی است ولی از
نتایج عملی آن بر روی دعای ایرانیان مسلمان اطال دقیقی
در دست نیست .آن ا بخاطر نس نا ور ایرانی هاسرت کر
نسخ موفو را برای خود مخفی نرگر مریردارنرد ترا برعردا برا
فروش آن کاسبی راه بیاندازند.
قبل از هر چیز باید بخاطر داشت باشید ک درست است خدا
بخشنده است و بر هم چریرز نراظرر اسرت .امرا برا افرزایرش
معیت و دردسرهایی ک مردا برای خود درست میکنند ،و
با بچ های ّن ّنر ،و بیماری ای ناشی از مصرف کوکا کروال
ح ا دعاها باال رفت و شرایط دیگری برقرار است .ترنربرلری
مردا ک ب ای تظاهرات و مبارزه دست بدامن خردا و دعرا
شده اند مزید بر علت است ،البت رسیدگری بر دعرای مرحرو
امریکا یا اسراییل از نقش روی زمین وقت بیشتری میبررد!
تازه وسط راه نشیمانی و دعرای مروفرقریرت مرذاکرره کرار را
آسانتر نمیسازد .این م دعا برای طول عمر وزیر کرار هرا
ک قوز باالی قوز است.
اولین فاکتور در ا ابت دعا ،زمان مناس است .بدون ذکرر
دلیل مشخ گفت میشود صبح اول وقت همزمان با طرلرو
ادامه در صفحه بعد
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باز میلیون ا کارگر را در طبو فروش گداشت انرد کر از تر
انی ب نان و نوایری بررسرنرد.
مانده سود حاصل از سرمای
این دولت و این طبقر برا دهرن کر ری شران بر زحرمرترکرشران
افغانستانی دوست هر کس ک براشرنرد ،دوسرت طربرقر کرارگرر
نیستند .وطن اگر ای کسی اسرت کر در آن بررای زنردگری
مشترآ انسانی و شایست انسانری از خرود مرایر مریرگرذارد،
کارگر افغانستانی در آن صاح خان است.
امع ایران برا واقرعریرت ا رترمراعری ترازه ایری روبرروسرت.
رردیررد مررردا شررنرراسرران ر ،
افررغررانسررتررانرری ر ررا ب ر یررن ترررکرری ر
آنترونولو ی ،ایران تبدیل شده اند .دولت و طربرقر برور وای
حاکا بر ایران ن میخواهد و ن مریرتروانرد رلرودار ایرن رونرد
باشد .نمیخواهد ،چرا ک این ندیده سرمنشا سود فراوان بررای
اوست .نمیتواند ،از مل ب این خاطر کر برخرش مر رمری از
طبق کارگر ایرران در اقصری نرقراط دنریرا بصرورت کرارگرر
م ا ر با شرایط مشاب درگیر است.
و دست آخر ...

طبق کارگر
در ایران
نمیتواند نس
از سی سال
بامبول و
دلقن بازی
حاکمان
کماکان
نگون بختی
خود را ب
گردن کارگر
افغانستانی
بیاندازد.

تا ایی ک ب امر اشتغال و بیکاری برعرنروان گررهری ترریرن
کشمکش طبقاتی مربوط میشود ،طبق کرارگرر ایرران آبسرترن
ین تحول تعیین کننده است .کارگر در ایران باید خودفرریربری
را نایان دهد .بور وازی و دولت حامی آنررا برعرنروان عرامرل
بیکاری و سی روزی خود برسمیت ببخشد و ب مبارزه علیر
آن هم توان خود را برکرار گریررد .طربرقر کرارگرر در ایرران
نمیتواند نس از سری سرال برامربرول و دلرقرن برازی حراکرمران
کماکان نگون بختی خرود را بر گرردن کرارگرر افرغرانسرترانری
بیاندازد .طبق کارگر در ایران نمریرتروانرد در مرقرابرل اخرراج،
دستمزدهای نرداخت نشده و ب انر هرای دولرت و کرارفررمرا
بسادگی راه تحمل و بردباری را در نیش بگریررد .در عرو
در عرص کارگران افغانستانی لباس گرگ ب تن کند ،دلسوز
سرمای شود ،اقتصاد دان از آ دربیاید و مبرلرق قراطرعریرت و
بیرحمی گردد .این زیبنده نیست .راه گشا نیست.
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ادامه طنز
دعای بیمه بیکاری
آفتا تر یحا در روی ین تن یا بلندی بر رترریرن انرترخرا
است .نس ب این ترتی هم امید کارگران روزکار بر براد
است .ساکنین نقاط بدون کوه و تن بیخود وقت تلف نکننرد.
مسال بعدی اینستک دعا باید فردی صورت بگیرد .دعرای
دست معی بدلیل هم م و مشکل قابل ف ا بودن تقراضرا،
بی نتی است .ب همین دلیل دعا کردن در حرمراا زنرانر ،
در دیسکو ،و در متروها وقت تلف کردن است .بعالوه در
مورد ایرانی ا هم دعاهای دست معی در ترظراهرراتر رای
امت و نماز مع ها براطرل اسرت .چررا کر اوال ایررانری
ماعت ظاهر و باطنش معموال یکی نریرسرت ،روی زبران
ین چیز میگوید ،همان موقع قلبا ین چیز دیگر میخواهد.
زبان فارسی ها ک ماشاهلل کلی طعن و کنای دارد و ترازه
ب عربی ها تر م میشود! ب همین دلیل در هرنرگراا دادن
صدق ب گدا ک برایتان دعا کنرد ،مرراقربرت هرای الزا را
بعمل آورید.
مسال بعدی صدای دعا است .بسیاری از مرا ع معرترقردنرد
صدای خو در ا ابت دعا موثر است .البرتر صردا نربرایرد
آنقدر خو باشد ک خداوند از لذت شنریردن صردا آگراهرانر
ا ابت دعا را ب تعویو بیاندازد.
وزارت کار از ابتکار دعای بیکاری استقبال کرده و با در
نظرر گررفرترن اسرترانرداردهرای براال تسر ریرالت الزا را بر
صورت حماا های مناس بررای آوازهرای ترن نرفرره در
مناطو اطراف ش ر و با وسایل نقلی صربرح گراهری را در
اختیار ایرانیان بیکار ،ولی کماکان مرحرتررا قررار خرواهرد.
این مراکز ،همزمان ها برای دعای کاریابی و هرا دعرای
بیم بیکاری میتواند مورد استفاده قرار بگیرد .این مراکز
ین روز در میان زنان و مردان خواهد بود .برای محکرا
کاری ،زنان کارگر باالی ده سال برایرد شروهرر ترر ریرحرا
خوش صدا و با ا ازه ایشان در صرورت شروهرران برا
صدای نکره را با خود داشت باشند.
خاصیت دعای بیم بیکاری در اینستک با واقعریرت طرفرره
های دولت سازگار است و ها اینک ساده ترر اسرت .هرمر
رویرنرده نرفرسرش براال
چیز ب این بستگی دارد ک شرخر
بیاید ،سر حال باشد و در موقع الزا یرن نرفرره و نر در
صف تظاهرات ،برا صردای دلرنرواز از وزیرر کرار طرلر
مرحمت کند .اگر وزیر کار ننب درگوش گذاشتر براشرد یرا
در حال چرت زدن باشد ...
ظاهرا کار دعا ب این سادگی نیست کر رنرابرعرالری فرقرط
بخاطر اینک اشرف مخلوقات تشریف دارید وقت و بیوقت
ویار کنید و برای خود و همنوعانتان دعای خیر نمایید .ایرا
ب تر نیست دست بکار اتحاد صرفروف خرود شرویرا و دعرا
کردن را ب وزیر کار بسناریا؟

