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”علیه بیکاری“ کیست؟
ر
وسيعتين اتحاد كارگرى عليه بيكارى را دامن بزنيم.
ما ميخواهيم
ر
ر
ر
نشيه عليه بيكارى يىك از ابزارهاى ما در ايتاه است .چني اتحادى
قبل از هر ر
چت در گرو اين است كه كارگران آگاه قدم پيش بگذارند
ر
ر
و كارگران را در ايتاه آگاه و متحد كنند .اين نشيه ابزار همفكرى در
ميان ماست.

علیه بیکاری ر
ر
فعالي و
نشیه ای است با این هدف که در میان
محافل کارگری در ایران جای خود را باز کند .ر
نشیه ای باشد که
ر
فعالي کارگری در مبارزه خود برای سازمان دادن و
عصای دست
شود.
ایران
در
کارگران
اتحاد
ر
انتشار اين ر
نشيه مدتهاى طوالن است كه خواب را بر ما حرام
ر
اولي
بخون واقف بوديم .حاال با
كرده است .بر رضورتش هم
ى
نشيه اميدواريم كه اوال خود ما ر
شماره ر
كمت حرص بخوريم و
ر
ر
مهمت اینکه اميدواريم كه
بيشت برسيم ،ثانيا و
بجايش بكارهايمان
شویم.
نزدیک
خود
هدف
به
عمل
در
ر
ما ميخواهيم وسيعتين اتحاد كارگرى عليه بيكارى را دامن بزنيم.
نشيه عليه بيكارى يىك از ابزارهاى ما در ر
ر
ر
ايتاه است.
چني اتحادى
قبل از هر ر
چت در گرو اين است كه كارگران آگاه قدم پيش بگذارند
و كارگران را در ر
ايتاه آگاه و متحد كنند .اين ر
نشيه ابزار همفكرى در
ميان ماست .مشكالت و مصائب گريبانگت هم طبقه ايهاى ما در
برابر هيوالى بيكارى را منعكس خواهيم كرد .ر
ايتا خواهيم گفت تا
بالفاصله به راه حلها ربتدازيم .ببينيم چكار از دست ما كارگران بر
ميايد .اينكه چگونه متحد بشويم ،چكار بكنيم ،تقصت از ىك است
و ما يقه كدام مرجع را با كدام خواستها بايد بگتيم.
ر
انديش در
بيكارى امروز كارگران ايران پديده تازه اى نيست .چاره
ى
مقابل آن هم تازىك ندارد .طبقه ما در ايران و در رسارس دنيا يىك دو
قرن است كه با بيكارى دست بگريبان بوده است .در مقابل آن
مبارزه كرده است .انواع تشكل و انواع ر
اعتاضات را سازمان داده
است .اگر ر
چتى از بيمه بيكارى در دنياى ما وجود دارد حاصل
همي مبارزات است .مرور این تجربيات جاى مهىم در ر
ر
نشيه
داشت.
خواهد
ر
نشيه عليه بيكارى ميخواهد محىل باشد كه جمع هر چه
ر
وسيعتى از كارگران در مورد ررسايط كار و بيكارى خود و هم طبقه
ايهايمان مينويسند .تجارب خود و نظراتشان را در اختيار ديگران
ميدهند.
قرار
ر
ر
خون
اما نشيه اى كه خواننده نداشته باشد ،هر چقدر هم نشيه ى
باشد ،به درد نميخورد! ر
نشيه عليه بيكارى هم استثنا نيست.
ر
ر
بيشتى از همكاران و دوستان
نشيه را بايد بدست تعداد هر چه
رساند .كارگران و انواع تشكلها و احزاب آنها حتما بايد به آن
ررسايىط دست پيدا كنند كه ر
نشيات و روزنامه هاى آنها آزادنه و با

صدها هزار نسخه و پا چاپ چهار رنگ در همه دكه ها و اماكن
عموىم در ر
دستس قرار بگتد .تا آنموقع ،از جمله كارهاى واجب
در ميان ما كارگران اينستكه ر
نشياتمان را با دقت دست بدست
كنيم .تكثت كنيم .در پخش موثر آن در ميان ساير كارگران واقعا
ر
بيشتى از كارگران باشند
تالش كنيم .اميدواريم كه تعداد هر چه
ر
اولي شماره عليه بيكارى دست بكار بشوند آنرا تكثت
كه با دريافت
برسانند.
بقيه
بدست
و
كنند
ى
بر عليه بيكارى دنياى بزرىك از تالش در مقابل ما كارگران و طبقه ما
قرار دارد .اميدواريم ما و اين ر
نشيه نقش موثرى را بتوانيم بر دوش
بكشيم.
ر
رضان ،آسو فتویح رسا و مصطف اسدپور همکاری برای
سیوان
ی
انتشار این ر
نشیه را بعهده دارند .این سه نفر از اعضای کمیته
مرکزی حزب کمونیست کارگری _ حکمتیست (خط رسىم)
هستند .مسئولیت نوشته ها و مواضع مندرج در ”علیه بیکاری“
ر
است.
اسدپور
مصطف
بعهده
ر
"علیه بیکاری" نام نشیه ای است که در سال  8531در ایران
منتش میشد .فعالیت امروز ما الهام از آن حرکت و ر
ر
نشیه
ر
دسیس قرار دادن شماره های "علیه بیکاری" آن
میگید .در
ر
ماست.
مهم
اهداف
از
ییک
سالها
ر
از صفحه ویژه مربوط به نشیه علیه بیکاری قدیم (فاصله
 8531تا  8531شمیس) دیدن نمایید!

تماس با علیه بیکاری
علیه بیکاری یک ر
نشیه کارگری است .بیست و پنج ساعت شبانه
ر
پرهت
روز تالش و آرزو میکنیم (از شما چه پنهان از دعا هم
ر
بیشتی از کارگران دنبال ر
نشیه باشند ،آنرا
نداریم) که تعداد هر چه
ر
بخوانند و آنرا دوست خود بدانند .ما دست اندرکاران این نشیه
(هنوز) علم غیب نداریم و در نتیجه تماس و نقطه نظرات
خوانندگان ر
نشیه و خود کارگران تنها کانایل است که از نتیجه
ر
خت بشویم.
کاست هایش با
کارمان ،از کم و
ى
پس برای ما بنویسید .در مورد مقاالت و نقطه نظرات طرح شده
در ر
نشیه ،در پاسخ به سواالت زیر بنویسید .مبنای کار ما اینستکه
نظرات را چاپ کنیم.از این طریق برای ر
چتی جز یک پاتوق کارگری
برای حرفهای پرحرارت خود استفاده نکنید.
برای تماس با غلیه بیکاری از آدرس ایمیل زیر استفاده فرمایید:
info@a-bikari.com

