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 بیمه بیکاری یا التاری شارالتانها

بیکاران و سرنوشت آنها بمثابه فقرا و گرسنگان 

جای برجسته ای را در افشاگری های علیه رژیم 

پر میکند، اما در قامت طبقاتی ادعانامه کارگری 

علیه بیکاری روشن نیست، صاحب ندارد، نیرو 

جابجا نمیکند و فشار قابل مالحظه ای به 

بورژوازی و دولت حاکم وارد نمیاورد. بیکاران و 

بیکاری باید از قالب بینوایان و بخت برگشتگان 

زمانی شاغل بیرون بیاید. هیچ دروغی بزرگتر از 

"دوره جویندگی کار" نیست، هر چه هست نه 

دوره انتخاب، بلکه دوره بیم و ترس، رقابت، 

بالتکلیفی، توکل به اقبال، تنهایی و ناباوری است؛ 

بدون بیمه بیکاری و بدون فراغت نان، از بیکاری 

 فقط تفرقه و تنهایی و تباهی بیرون میزند. 

 جنبش اعتراضی کارگری علیه بیکاری در شیکاگو

 جنبش تعاونی کارگری  در امریکا  

 جنبش اعتصاب نشسته کارگران زن در امریکا     
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نچ! این یک کلمه؛ با همه ولنگاری و لودگی لمپنانه که از سر و 

کول آن میبارد، بیانگر پاسخ دولت و مجلس قانونگذار در ایران 

به حقوق و زندگی و معاش دست کم چهار میلیون جمعیت بیکار 

جامعه است. در ظاهر بیمه بیکاری جزو حقوق قانونی  طبقه 

کارگر در ایران برسمیت شناخته شده است. هارت و پورت  

دولت اسالمی سرمایه بابت این قانون تمامی ندارد. حق دارند، 

بورژوازی و کارفرمای ایرانی در خواب و خیال خویش نیز 

روزهای طالیی را در خواب و خیال خویش  ننمیتوانست ای

بگنجاند که چنین بی در و پیکر کارگران را از کارخانه بیرون 

بیاندازد، بتواند از نعمات بیکاری در  ترس معاش و عقب 

راندن شاغلین طبقه بهره کامل ببرد،   و کماکان دو قورت ونیم 

هم طلبکار باشد!  جمهوری اسالمی دست پیش گرفته با سر هم 

کردن قانونی به اسم بیمه بیکاری، با تاکتیک فرار به جلو، 

صف مبارزه بر علیه بیکاری در میان طبقه کارگر را به عقب 

رانده است. بحث بر سر کمبودهای قانون بیمه بیکاری موجود 

نیست. اگر قانون کار دست کارفرما را در  اخراج دلبخواهی 

کارگر باز گذاشته است، قانون بیمه بیکاری قرار است همه 

 امیدهای دیگر  در صف طبقه کارگر را خفه کند. 

این نوشته به واقعیت عملی قانون بیمه بیکاری اختصاص دارد 

و بطور مشخص دو هدف را تعقیب میکند؛ اوال، چگونه قانون 

بیمه بیکاری کارگران را از دستیابی به بیمه موعود باز میدارد؛ 

ثانیا، چگونه صندوق بیمه بیکاری محمل یک بیزینس سودآور 

مبتنی بر یک کالهبرداری و گانگستر منشی آشکار استوار 

است. این دو عرصه مکمل یکدیگر عمل مینمایند. سوال اینست 

که مبارزه شایسته طبقه کارگر ایران بر علیه بیکاری کی، 

 چگونه و از کجا سر خواهد گرفت؟

 دلقکها و ترازنامه ننگین 

با نزدیک شدن پایان سال و در موعد ساالنه نشخوار بالوقفه 

کارگر پناهی نظام، وقت آن میرسد که دوایر دولتی گزارش و 

بیالن کار  را توی بوق کنند. مقامات دولتی یکی پس از 

دیگری، با کمال میل در زمینه بیمه بیکاری شایستگی خود در 

حفظ سکان جامعه در دل بحران عمیق اقتصادی را برخ 

 میکشند. مطابق آمار رسمی:

و  ۶۹" تعداد دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری در سال  

هزار و  ۶۴۹نفر شامل  ۹۷۶هزار و  ۷۰۲در کل کشور 

نیز در  ۶۷زن بوده است. سال  ۷۰۶هزار و  ۹۶مرد و  ۲۰۷

 ۴۰۷هزار و  ۶۴۹مورد شامل  ۲۲۹هزار و  ۶۶۱کل کشور 

 "  .زن مقرری دریافت کرده اند ۲۶هزار و  ۷۷مرد و 

آمار و همه شواهد گویای  همین آمار درسال جاری هستند. در 

تمام سالهای قبلتر نیز تعداد کل مشمولین از این رقم فراتر نرفته 

 است. مطابق اداره آمار در ایران:

منتشر شد.  ۶٩۶۲كار بهار   نتایج طرح آمارگیري نیروي  "

دهد  تر نشان مي ساله و بیش ۶۰بررسي نرخ بیكاري افراد 

درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیكار(، بیكار   ۶۷،۶ كه

اند. روند تغییرات این نرخ حاكي از آن است كه این  بوده

درصد کاهش  ۰.٠به میزان  ۶٩۶١شاخص نسبت به بهار 

نفر كاهش به   ٥٥۶٠۱با   داشته است و جمعیت بیكار كشور

  .هزار نفر رسیده است ٩۷۷میلیون و  ٩

با یک ضرب و تقسیم ساده تنها شش درصد از کارگران برای 

، و این دقیقا  بهره گیری از  بیمه بیکاری غربال شده اند

خاصیت قانون بیمه بیکاری در ایران را تشکیل میدهد. بنا به 

آمار رسمی سال پس از سال، بر همین منوال،  تنها شش درصد 

هزار تفر از چهار  022)به عبارت دقیقتر بطور متوسط 

میلیون نفر از( کارگران بیکار توانسته و میتوانند روی 

"سعادتی" بنام بیمه بیکاری حساب باز کنند. رقم "چهار میلیون" 

برای تعداد بیکاران در ایران  صد البته بیش از یک شوخی 

مستعمل در ژورنالیسم کرایه ای ایران نمیتواند باشد، حتی با 

این محاسبه، شش درصد کذایی آش دهن سوزی نیست و برای 

بزیر کشیدن هفت دولت بدست مردم عاصی کفایت میداشت، اما 

با این حال،  لزوم اعالم آمار دقیق در این زمینه فقط و فقط 

برای اطمینان است که مبادا حتی یک کارگر سر توهم بیجا بر 

بالش بگذارد، مبادا حتی  یک کارگر با توهم بیجا بر روی 

قانون هوس پافشاری بر حق و حقوق خود و رفقای خویش را 

به سر راه دهد. خجالت نمیکشند که با تیترهای پر طمطراق 

هزار نفر در استان اصفهان، برخورداری  81خبر برخوداری 

 8122نفر در استان اردبیل، برخورداری  108یک هزار و 

نفر در استان  436نفر در استان کردستان، و بعنوان مثال 

کهگیلویه را در جراید درج میکنند. توجه نمایید که اعداد ذکر 

 استانو برای تمام  8381  سالشده تعداد مشمولین در طی تمام 

 مربوطه است! 

 بیمه بیکاری یا بنگاه راهزنان دولتی

توجه خواننده نوشته را به محاسبه زیر جلب میکنم. هدف از 

این محاسبه تاکید بر یک دزدی آشکار دولت از صندوق بیمه 

 بیکاری کارگران ایران است.

با فرض پرداخت معادل دستمزد پایه )یک میلیون تومان( به 

هزار نفر(  در طول  002همه افراد مشمول بیمه بیکاری )

 میلیارد تومان خواهد شد.  0462یکسال کل هزینه 

هزینه بیمه بیکاری )سه درصد( فقط نیمی از جمعیت شاغل )

 بیمه بیکاری یا التاری شارالتانهانچ!  
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میلیون نفر( معادل  دستمزد پایه یک میلیون تومان کسر  80

 میلیارد تومان را شامل میشود.  3422شود رقمی معادل 

به این ترتیب بدون محاسبه هفت درصد کذایی سهم کارفرما، و 

بدون احتساب سهم کذایی دولت و در بدتری حالت ممکن هر 

سال دولت محترم هزار ممیلیارد تومان از صندوق بیمه 

بیکاری را به جیب میزند. این درآمدی است که دولت با کثیف 

ترین روشهای ممکن، با دروغ  و سرگردنه بگیری از حاصل 

رنج مردمی شریف واز گلوی آنها و باتکیه بر اعتماد این 

کارگران به جیب میزند. مشمئز کننده تر از هر چیز قیافه تک 

تک مقامات در طول سال است که از شعبان بی مخ زورگیر تا 

معامله گر کالش چرب زبان و تا گوبلز شانتاژ و جعل و دروغ 

 علیه کارگران بیکار نقش عوض میکنند. 

سوال از عالی جنابان دولتی اینست شما که قصد پرداخت بیمه 

هزار نفر را دارید چرا از ده، پانزده میلیون کارگر  022به 

باج گیری میکنید؟ اگر پول صندوق از جیب کارگران تامین 

میشود، کنترل خود کارگران کجاست؟ پس این دهان گشاد منت 

 برای چیست؟  

 بیمه بیکاری یا التاری شارالتانها

هیچ وقت و هیچ گوشه دنیا و هیچ بخشی از بورژوازی با میل 

خود راسا بیمه بیکاری را در دامن جامعه قرار نداده است. 

همه جا، حتی در کشورهای سوسیال دمکرات اروپایی بیمه 

بیکاری درهاله ای از مقررات و شروط و کنترل پیچیده شده 

است که فرد متقاضی را همواره ترغیب و حتی وادار به 

بازگشت به بازار کار نماید. اما جمهوری اسالمی خود راسا 

مبتکر بیمه بیکاری شده است تا روشهای پلید بورژوازی را به 

ارش اعال برساند. "مقررات عمومی بیمه بیکاری" فرد 

متقاضی را در مقابل شرایطی قرار میدهد که بنا به تعریف در 

 حوزه اختیارات کارفرما قرار دارد. 

اول( تایید کارفرما دال بر اینکه کارگر مربوطه خارج از اراده 

خود بیکار شده است. به این ترتیب اخراج از کار دلیل کافی 

نیست، ورق پاره حاکی از رضایت کارفرما است که نقش 

 تعیین کننده را ایفا میکند.

دوم( اینکه کارفرما هزینه بیمه بیکاری را در طول اشتغال 

 کارگر به صندوق دولت واریز کرده باشد. 

به این ترتیب سنگ بنای کازینوی بیمه بیکاری اسالمی 

بورژوازی ایران نهاده میشود. در داالنهای این قمارخانه فقط 

کارگران با پرداخت سهمی از دستمزد خود و به شرط فداکاری 

و بردگی کافی میتوانند قند در دل خود آب کنند که زمانی  

کفگیر سودجویی کارفرما به دیگ بخورد، تا آن زمان کارفرما 

پرداخت سهم بیمه بیکاری کارگران را باال نکشیده و واریز 

منظم سهم خود را مقرون به صرفه دید باشد، و تازه، آکنده از 

عشق به سرنوشت کارگر  با پیوست ورق پاره "بیکاری خارج 

از اراده" راه را برای ورود به قرعه کشی شش درصدی بیمه 

 بیکاری هموار بیابند.

این پدیده، بیمه که بجای خود، حتی یک قمارخانه و یا یک 

بنگاه بخت آزمایی نمیتواند نام بگیرد. هیچ انسانی داوطلبانه 

شعور و امید و پول خود را در این داالن به بازی نمیگذارد که 

تازه برندگان خوشبخت آن بازای دستمزد حداقل، از چاله به 

چاه، طعمه شرکای وزارت کار در گانگسترهای "شرکت های 

 کاریابی" ) ایستگاه بازرسی نچ دیگری در این مسیر( شوند. 

قابل توجه است که کسی پرونده بیمه بیکاری را بعنوان 

کالهبرداری، دزدی و اختالس روی میز دادستان قرار نمیدهد؛ 

کسی برای "مال خوردگان" این پرونده اقامه دعوا نمیکند؛ 

پرداخت بیمه  عدمکسی از )عمال( حق قانونی کارفرمایان در 

 گزد.کارگران کک اش نمی

بیکاران و سرنوشت آنها بمثابه فقرا و گرسنگان جای برجسته 

ای را در افشاگری های علیه رژیم پر میکند، اما در قامت 

طبقاتی ادعانامه کارگری علیه بیکاری روشن نیست، صاحب 

ندارد، نیرو جابجا نمیکند و فشار قابل مالحظه ای به 

بورژوازی و دولت حاکم وارد نمیاورد. بیکاران و بیکاری باید 

از قالب بینوایان و بخت برگشتگان زمانی شاغل بیرون بیاید. 

هیچ دروغی بزرگتر از "دوره جویندگی کار" نیست، هر چه 

هست نه دوره انتخاب، بلکه دوره بیم و ترس، رقابت، 

بالتکلیفی، توکل به اقبال، تنهایی و ناباوری است؛ بدون بیمه 

بیکاری و بدون فراغت نان، از بیکاری فقط تفرقه و تنهایی و 

تباهی بیرون میزند. با این سموم جز در میدان خود و در 

لحظات قدرتمند آن نمیتوان جنگید. این سموم و نتایج مخرب 

آنرا نمیتوان دور زد. تباهی طبقه کارگر ایران در سیکل 

معیوب تسلیم به استثمار بی امان در ازا حفظ شغل از یک 

طرف، و دست به خاک و خاشاک بردن برای پناه بی پناهی  

استثمار بعدی حیرت آور است. میدان نفرت انگیز تعرض 

جمهوری اسالمی دقیقا در زمینه بیمه بیکاری، یعنی در سینه 

کش مشترک کار و بیکاری هراس انگیز است. در این سینه 

کش باتالق بی انتهایی شکل گرفته که دولت و مدیریت بهتر، 

 کار یا  بیمه بیکاری

 معادل دستمزد

 ادامه  بیمه بیکاری یا...
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مسئول و انسانی تر را در افق میپروراند. حیرت آور است که 

چه مقدار از انرژی و سرمایه مبارزاتی آحاد و طبقه کارگر  از 

یک طرف در راه حل های فردی )کولبری و  دست فروشی و 

قالی بافی( و از طرف دیگر "اعتراضات" حاشیه پاندول دولتی 

خصوصی به هدر میرود؛ دقیق تر اینکه به عکس خود تبدیل  -

 میگردد.  

به سیاق نسل هوشیار و پرتوقع طبقه کارگر نود سال پیش در 

معادل دستمزد" آن نوک   –امریکا خواست "کار یا بیمه بیکاری 

کوه قاف است که کارگر و مبارزه کارگری برای تغییر 

بالواسطه در شرایط امروز خود و برای فردا و فرداهای بعد 

آشیانه سازد. بدون تضمین این مطالبه، وعده های سکوالریسم و 

دمکراسی و رفاه همه بخشهای  بورژوازی بیش از تحقیر دل 

بستن به "از هیچ بهتر است" بیمه بیکاری جمهوری اسالمی 

 نخواهد بود. 

  

 

 ادامه  بیمه بیکاری یا...

 

سقوط کرد، یک دهه  9191هنگامی که بازار سهام در اکتبر 

سقوط اقتصادی، که به عنوان "رکود بزرگ" شناخته می شد، در 

ایاالت متحده چیره شد و به سرعت در سراسر جهان گسترش 

یافت.  در ایاالت متحده یک چهارم جمعیت از کار بیکار شدند. 

در طی مدت زمان کوتاهی زاغه نشین هایی  که به عنوان 

 (”hoovervilles“"هوورویول" )

 Hooverشناخته می شدند ) کنایه به تقصیر رئیس حمهور وقت، 

، به خاطر بحران(  یکی پس از دیگری در کنار شهرها  در 

سراسر کشور سر برآورد. کارخانه ها عاطل و باطل میماندند، 

در همان حال  کشاورزان کاالیی تولید می کردند که نمی 

توانستند آن را بفروشند. خشکسالی های شدید و طوفان های گرد 

و غبار که باعث شد کشاورزان را از زمین های خود بیرون 

کنند، بر وخامت اوضاع افزود. دهها هزار خانواده برای فرار از 

محرومیت های ناشی از بحران، سر از مزارع به ویژه در 

اوکالهما و تگزاس و کالیفرنیا درآوردند. تصاویر این زمان در 

صحنه های حاکی از صف های طوالنی در انتظار  کار، نان و 

برای   Steinbeck سوپ در رمان "خوشه های خشم" نوشته

 مردم جهان آشنا است. 

 

این حرکت، بزرگترین جنبش علیه بیکاری در تاریخ ایاالت 

پاسخ پایین به باال در مقابل رکود بزرگ که با پرچم  متحده است 

 -ظهور کرد. این جنبش، که به عنوان جنبش تعاونی "خود

، زمانی 9199( شناخته میشود، در سال SELF-HELPیاری" )

شکل گرفت که کارگران بیکار از کمپتاون در لس آنجلس، به 

 ی نیروی کارمزارع کشاورزان در حومه شهر رفتند، و در ازا

خود، بجای دستمزد غذا مطالبه نمودند.  بزودی، محصوالت 

کفاف دستمزدها را نداد و همگی، در دامان گرسنگی اسیر 

 ماندند.

 

: پس از کار در مزارع، اعضای تعاونی 9199ژانویه  15

دستمزد خود را در سبزیجات جمع آوری کنند. منبع: لس آنجلس 

 تایمز

 

آنچه که از تبادل کار ساده و فردی متولد شد، در نهایت تبدیل به 

 9.9یک جنبش توده ای در سراسر کشور گردید و  بیش از 

ایالت را فرا  گرفت. عالرغم نسخه ساده "غذا  93میلیون نفر در 

یاری بسیار  -به ازای دستمزد" هدف اولیه  جنبش تعاونی خود

بلند پروازانه بود و  اشتغال کامل برای همه آمریکایی ها از 

طریق ایجاد تعاونی های کارگری و مصرف کننده را در افق 

مدت کوتاهی دامن این جنبش از مبادالت  خود داشت.  در عرض

کشاورزی فراتر رفت و تعداد زیادی از فعالیت های دیگر، از 

جمله فروشگاه های کفش، خدمات پزشکی، نانوایی ها، تهویه، 

ایستگاه های گاز و سرویس، و همگی بر اساس اصول همکاری 

را شامل گردید. مرکز حرکت این جنبش در لس آنجلس بود و 

 بیشتر در کالیفرنیا. در گزارشی در مورد این تعاونیها میخوانیم:

در تعاونی در سانتا مونیکا، اعضا در زمینه تولید پنیر و لبنیات 

موافقت  UCLAکار می کردند. آنها با کالج کشاورزی در  

کاشته و در  UCLA کردند تا درختان را در مزرعه تجربی

 مقابل از محوالت میوه دستمزد خود را دریافت دارند. 

 

تعاونی "هانتینگتون پارک" روی باغچه های سبز در زمین  

های برهوت خارج شهر متمرکز بود، که  جمع آوری بیش از 

حاصل  9191پوند محصوالت تازه در یک چهارم سال   90333

فعالیت آنها ثبت شده است. به طور معمول، تعاونی ها قادر به 

یافتن ساختمان های خالی برای استفاده بدون هزینه برای مکان 

 جنبش تعاونی کارگری  در امریکا  
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های مالقات، ذخیره کاالهای مبادالتی خود، و انجام کسب و کار 

 بودند.

 

طولی نکشید سیستم های مبادله و ارز جدید منعطف با شرایط 

کار تعاونی ها پا گرفت و مثل برق گسترش یافت. مبادله مهارت 

کار در مقابل  نیازها یک  نمونه از این خالقیت ها است.  انجمن 

زمانی آغاز شد که ساکنان زاغه نشینان  (UXA) بورس بیکاران

( در اوکلند، کالیفرنیا دست به ارائه Pipe City"شهر لوله" )

تعمیرات خانگی مردم در ازای کاالهای مازاد بر احتیاج خانه 

 های مزبور زدند:

 

"اعضای تعاونی با انجام این تعمیرات اسباب مازاد را دریافت 

کرده و سپس مابین خود بنا به تمایل و نیاز تعویض میکردند. در 

قدم بعد در تعاونی یک کمیسیون تشکیل شد تا امر تعمیرات و 

مبادالت در سطح شهر و مزارع اطراف هماهنگ گردد.  در 

عضو بود و دایره  9033عرض شش ماه، تعداد اعضای تعاونی  

فعالیت پر رونق  اقتصادی آن شامل کارخانه ریخته گری و 

ماشین، فروشگاه چوب، گاراژ، کارخانه صابون، فروشگاه 

چاپ، تعداد زیادی چوب، کارخانه های زراعی و کارخانه های 

کامیون را از ضایعات بازسازی  91چوب بری میشد. آنها 

تن مواد غذایی را در سابقه   03کردند. این تعاونی تا حد توزیع  

 خود ثبت نمود. 

کار اعضای تعاونی بر اساس یک سیستم زمانی محاسبه 

میگردید، هر ساعت کاری معادل صد امتیاز بود. هیچ سلسله 

مراتبی از مهارت ها وجود نداشت و همه کارها به یکسان 

پرداخت می شد. اعضا می توانستند از اعتبارات کسب شده خود 

برای خرید مواد غذایی و یا برخورداری از خدمات پزشکی و 

دندانپزشکی، کوتاهی مو و موارد دیگر استفاده کنند. یک شورا 

هماهنگ کننده به طور منظم برای حل مشکالت و  00متشکل از 

 "بحث در مورد فرصت های تازه حضور بهم میرساندند. 

 

، نویسنده اپورتون سینکلر، نویسنده ی محبوب 9190در سال 

سوسیالیست، بر اساس کار تعاونی ها  یک پالتفرم به نام "پایان 

، را برای فرماندار شهر طرح نمود. (EPIC) "فقر در کالیفرنیا

این پالتفرم با عنوان "من، فرماندار کالیفرنیا: چگونه به فقر 

 پایان دادم، یک داستان واقعی و متعلق به آینده" منتشر گردید. 

این پالتفرم اساسا شامل پایان بیکاری با اشتغال بیکاران در 

، "مزارع بکر و بکار اندازی کارخانه ها از طریق تعاونی بود.

خواستار پایان دادن به بیکاری با قرار دادن بیکاران در مزارع 

و کارخانه های استفاده نشده و به عنوان تعاونی ها بود. در این 

پالتفرم  محصوالت به منظور تامین نیازهای مردم تهیه شده و  

دولت برای حمایت از تعاونی ها، بیماران و سالمندان پیش بینی 

 شده بود. 

با وجود بهره مندی از حمایت عظیم مردم، مبارزات انتخاباتی 

اونتون سینکلر پس از یک جنگ طوالنی و تلخ با شکست روبرو 

شد. در حالی که تعاونی ها  به ویژه در لس آنجلس، همچنان از 

حمایت در میان مردم برخوردار بودند؛ از نظر اقتصادی مظنون 

به "تالش های کمونیستی"، حمایت های سیاسی و مالی خود را 

 بتدریج  از دست دادند.

، هنگامیکه فرمانداری کالیفرنیا همه  9103این جنبش در سال 

همکاریهای مالی و اداری خود را به پایان رسانده بود، افول 

 کرد.

به طور عمده برای تأثیرگذاری  SELF-HELPجنبش تعاونی 

 9103و  9193در دهه های  تعهدات اجتماعی دولت امریکابر 

شناخته می شود. تعاونی و اتحادیه های های اعتباری که امروز 

نیز کماکان  باقی مانده اند، ریشه در این جنبش دارند. امروزه و 

هر جا و با بحث احیای تعاونی ها و به هر ایده از اصطالح 

"اقتصاد مشترک"، بر اساس توانایی و نیاز و نه بر اساس بهره 

کشی؛ درسهای بسیار مهمی از تجربه این تعاونی ها  قابل ارجاع 

 . و توجه است

 

روز بییییین الییمییلییلییی بیییییکییاری )شییشییم مییارس 

( مصییادف بییا یییک کییمییپییییین جییهییانییی 8832

بافراخوان انترناسیونال کمونیست )کمینترن( 

علیه بیییکیاری بیود، کیه در اروپیا، امیرییکیا 

واسترالیا صدها هزار نفر را در اکسیونها و 

 32مارشهای خیابانی گرد آورد. امرییکیا و 

شهر آن میرکیز اصیلیی ایین روز شید. در نیییوییورک و دییتیروییت 

 اکسیونها تبدیل به شورش تمام عیار گردید.

با تکیه به تبلیغات گسترده حزب کمونیست امیرییکیا بیییش از پینیجیاه 

هزار نفر وباندرولهای "تسلیم و گرسینیگیی، نیه! میبیارزه کینییید!" و 

معادل دستمزد" در مییدان میرکیزی شیهیر  -"اشتغال یا بیمه بیکاری 

گرد آمدند. ویلیام فاستر پشت میکروفون از جمعییت پیرسییید:"پیلیییس 

تظاهرات ما را محاصر کرده و به بهان نداشتن مجوز خواستار لغو 

تجمع ما است، از شما میپرسم آیا ما ایین را بیه عینیوان ییک پیاسیخ 

بپذیریم؟" با فریادهای منفی جمعیت، ویلیام فاستر جلو افتاد تا مارش 

 کارگران را تا تاالر شهرداری هدایت نماید. 

در فاصله پانزده دقیقه هزار مامور پیلیییس و کیارآگیاه هیای میزدور 

مسلح به جان کارگران افتادند. گزارش  روزنامه نیورک تایمیز  از 

 وقایع این روز گویاست: 

صدها و کارآگاه با چماق و پنجه بوکس . با مشت و لیگید بیه داخیل 

جمعیت هجوم برده و هر کس سر راهشان بود زدند،جمیعیییت را تیا 

خیابانهای اطراف تعقیب کرده و کشان کشان به طرف ماشین پلیییس 

بردند. از تمام محل صدای گریه زنان و کودکان با سیر و صیورت 

 خونین بگوش میرسید.

ویلیام فاستر به اتفاق رابرت میینیور و اسیراییییل آتیمیر از رهیبیران 

 حزب کمونیست به شش ماه زندان محکوم شدند.

 ماه مارس روز جهانی علیه بیکاری 6

 ادامه  جنبش تعاونی...
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مرور جنبش کارگری علیه بیکاری در شیکاگو در فاصله دهه 

هدف این نوشته  است. در این زمان و مصادف با بحران 9193

امریکا حامل یک حرکت عظیم  ،بزرگ  اوایل قرن بیستم

کارگری علیه بیکاری بود. یکی از مشخصه هایی که شیکاگو 

متمایز میساخت  9193را از بقیه ایاالت متحده در اوایل دهه 

بیکار و  9199٪ از نیروی کار در سال 03بیکاری شدید بود: 

شیکاگو یکی از بدترین بحران مالی هر شهر بزرگ کشور در 

را دچار بود  و سرکوب پلیسی جنبش بیکاران در  9199سال 

شیکاگو از هر جای دیگر فراتر رفت.  این جنبش بعضا در 

تحمیل مطالبه بیمه بیکاری به دولت پیروز شد، در دامنه وسیعی 

نیز مانع بیکاری کارگران گردید. در عین حال این اعتراضات 

فعالین خبره بسیاری را در دامن خود پروراند، که بعدها نقش 

مهمی را دررهبری جنبش کارگری در سطح وسیعتر ایفا 

 نمودند. 

 بیکاری در طول رکود بزرگ

در طول رکود بزرگ، تعداد بیکاران در ایاالت متحده از اواخر 

میلیون نفر  99به   091،333از  9199تا مارس   9191سال  

، سازمان های خیریه خصوصی و 9193در اوایل دهه  رسید. 

سازمان های دولتی حریف ابعاد گسترده نیاز مردمی نشده  و 

سوء تغذیه و میزان بیماری های خاص افزایش یافت. بیکاری 

باعث شد بسیاری از مردم بی خانمان شوند، بسیاری از والدین 

مجبور شدند فرزندان خود را به دوستان، خویشاوندان یا 

 سازمان هایی که توانایی مراقبت از آنها را داشتند، بسپارند. 

 انشوراهای بیکار

سازمان اصلی در  (CP) حزب کمونیست ایاالت متحده آمریکا

سازماندهی مبارزه بیکاران بود و این کار از طریق  

سازماندهی گروه های محلی به نام شوراهای بیکاران صورت 

شهر و  903شورای بیکاران در حدود  9199گرفت.  در سال 

تعداد  9199شهری در ایاالت متحده وجود داشت  و در سال 

عالوه نفر گزارش شده است.  903،333اعضای آن قریب به  

بر شورای بیکاران باید از "کمیته کارگران شیکاگو در 

بیکاری" نیز نام برد که بویژه در بسیج و  برگزاری اکسیونها 

علیه دوایر دولتی نقش مهمی را ایفا نمود. این کمیته در سال 

 به ابتکار لیگ دمکراسی صنعتی ایجاد گردید.   8838

 

نیازهای فوری و مبرم افراد بیکار اولویت شوراهای بیکاران را 

تشکیل میداد. جلوگیری از بیرون کردن مستاجرین، بسیج برای 

بهبود شرایط صف نان و مبارزه برای افزایش منابع دولتی به 

خانواده کارگران بیکار از جمله اقدامات شوراها را تشکیل داده 

 است. 

، شورای بیکاران عمدتا بر تاکتیک های 9193در اوایل دهه 

عملی مستقیم مانند مقاومت فیزیکی  در برابر اخراج متکی 

بودند. سازمان دهندگان شوراها از جزوات و سخنرانی ها برای 

متقاعد کردن مردم  وبرای جذب آنها در صفوف مبارزاتی 

نژادی و اولویت بخشیدن به محله  استفاده میکردند. رفع تبعیض 

های فقیر نشین از مشخصه های بارز فعالیت شوراها محسوب 

میگشت. شوراها بعنوان محلی جهت پیوندهای دوستی میان 

 کارگران سیاه یا سفید پوست شناخته میشد. 

 

 غذا و مسکن  به جای مواد خام غذایی

مبارزه علیه گرانی و احتکار و سودجویی بازرگانان یک 

عرصه مهم جنبش بیکاران را شکل داده است.  بازرگانان  با 

گرانی مواد غذایی و مسکن از فروش این منابع سود کالن به 

جیب میزدند، که بنوبه خود بخش بزرگی  را از دسترسی به 

نیازهای خود، دسترسی به منابعی برای زنده ماندن صرف 

یک بیانیه از یک شورای بیکاران   دورتر و دورتر میساخت. 

شیکاگو گویای این است که: خانواده ها غذای کافی ندارند در 

حالی که فروشگاه ها و انبارها در شیکاگو پر از غذا است! به 

طور مشابه،  در یک تظاهرات توسط گروه های بیکار شیکاگو 

سازماندهی شده، یک سخنگوی گفت که هتل ها در این شهر 

اتاق های خالی داشتند، در حالی که برخی از مردم مجبورند 

شب را  روی نیمکت های" گرانت پارک"  به صبح 

در دوران رکود بارها خبر گندیدن محصوالت  برسانند. 

 جنبش اعتراضی کارگری علیه بیکاری در شیکاگو
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کشاورزی انتشار مییافت، زیرا برداشت این محصوالت از نظر 

 قیمت در بازار به صرفه نبود!

ویلیام فاستر، رهبر حزب کمونیست، دریک  سخنرانی جنجالی 

کشاورز آرکانزاس که مقداری مواد  033در مورد گروهی از 

غذایی را از یک فروشگاه برداشته و بدون پرداخت خارج شده 

 بودند، گفت: 

چرا کارگران اقدام کشاورزان را در آرکانزاس  رفقا. .  میدانید "

من به تو خواهم گفت چرا. من به شما می گویم  تحسین می کنند؟

که چرا کارگران این کشور  این تعداد انگشت شماری از 

کشاورزان را تحسین می کنند، چرا که این همان کاری است که 

در این کشور در قلب هر کارگر میگذرد، این همان کاری است 

که  کارگران باید انجام دهند، نباید آرام با  گرسنگی  از کنار 

فروشگاهها گذشت. آنها ما را مجبور میکنند با شک های گرسنه 

 آرام و با دست خالی فروشگاههایشان را ترک کنیم."

رهبران رادیکال ادعا می کردند که حق زندگی برتر و مقدم بر 

حق سود است و اقدامات بسیاری از افراد بیکار در اوایل دهه 

در این سالها مصادره   .نشان داد که آنها این را می دانند 9193

برنامه ریزی شده بسیاری مشخصا در مورد مواد غذایی در 

امریکا گزارش شده است. جنبه دیگر مقاومتهای فیزیکی سازمان 

یافته در محالت در مقابل اخراج مستاجران گویای وسعت این 

اندیشه )بقای مستاجران مهمتر از سود مالکان(  محسوب 

 میگشت. 

 

 کمیته بلوک و سازماندهی پیکت

در اوایل رکود، شوراهای بیکاری شیکاگو بر جلوگیری از 

اخراج مستاجرین، به ویژه در محله های فقیر متمرکز بود. روش 

اصلی اقدامات فیزیکی متشکل از مقاومت فعالین و با تجربه در 

مقابل واحدهای پلیس و ماموران میگردید. در هر مورد اخراج 

مستاجرین کمیته های بلوک در شورای بیکاران محل دست بکار 

شده و با بسیج همسایه ها و سایرکارگران دست به جنگ و گریز 

میزدند. نیروی کمکی به دو طریق بسیج میگردید، اوال از پاتوق 

دائمی کارگران بیکار در "واشنگتن پارک" )محل برگزاری 

تظاهرات و بحث های سیاسی در جنوب شرقی شیکاگو( و ثانیا 

مراجعه به نزدیکترین دفتر شورای محالت که معموال تعدادی از 

از بیکاران را درخود داشت. با شروع عملیات و براه افتادن 

جمعیت در خیابانها تعداد بیشتری از مردم جلب حرکت میشدند، 

البته برای  ساکنان محله کامال آشنا بود و هر چند و چون ماجرا 

 کس خود دل پر خونی از وضعیت یدک میکشید.

اعتراضات علیه  اخراج گاهی اوقات هزاران شرکت کننده  

داشتند و اغلب موفقیت آمیز بود، بسادگی پلیس و صاحب خانه 

حریف جمعیت نشده و مستاجرین تا پیکت بعدی در خانه ماندگار 

 میشدند. 

  

 تحصن و اکسیونهای اعتراضی

 

شوراهای بیکاران از طریق برگزاری اکسیونهای اعتراضی در 

مقابل ادارات شهر فشار را روی دولت حفظ کرده و روحیه 

 رزمندگی و اعتماد بنفس را در میان کارگران تقویت مینمودند. 

تظاهرات شیکاگو در جلسات دفاتر امدادرسانی، جایی که جمعیت 

خواستار اسکان مجدد مستاجرین بی خانمان، و یا جمعیت دیگری 

در مطالبه غذا و لباس یک پدیده روزمره محالت و باعث 

ت  اکالفگی ادارات بود.   فعالین شوراهای شیکاگو بعضی اوق

در دفاتر امدادرسانی به سر می برند تا زمانی که درخواست های 

آنها مورد رسیدگی قرار گیرد یا پلیس آنها را دستگیر و بیرون 

 کند.

 

 کمیته زنان 

 

بزرگترین شوراهای کارگری  شیکاگو در محله های جنوبی  

شهر قرار داشته، و اعضای آنها عمدتا بالغ، مرد و بیکار بودند. 

گرچه رهبران شوراها زنان را برای پیوستن به شوراها تشویق، 

و متقابال  اعضای اتحادیه ها کارگران را به استقبال زنان دعوت 

می کردند، اما مدتی طول کشید تا زنان جای شایسته خود را در 

بیست  9199راس فعالیتهای شوراها کسب نمایند. در سال 

 زنان" در شیکاگو رسما فعال بودند.  ه"کمیت

 

 مارش گرسنگی در  شیکاگو  

اکسیونهای اعتراضی روش دیگر مبارزه  جنبش بیکاران در 

شیکاگو را شکل میداد. این اکسیونها در مقابل ادارات محلی و 

ایالتی، گاها با شرکت دهها هزار نفر برای دستیابی به 

 ادامه جنبش اعتراضی ...
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تامین های اجتماعی )مسکن، لباس، غذا و بیمه بیکاری( برگزار 

 میگردید.  

چندین مورد وجود داشت که مقامات  9193در اوایل دهه 

ایلینوی تخفیف خود را کاهش دادند و سپس پس از اعتراضات 

گسترده توسط گروه های بیکار، تصمیمات خود را به سرعت 

تغییر دادند. این نوع عقب نشینی دولت های محلی به اعتراضات 

بیکاری در برابر کاهش اقدامات امدادی برای بیکاران در دهه 

در هر یک از نمونه های زیر،  میالدی ظاهرا رایج بود. 9193

تنها رویدادی که از زمان وقوع تصمیم گیری برای کاهش 

تسهیالت  می توانست باعث عقب نشینی مقامات گردد، 

 .اعتراض گروه های بیکار بود

، شهردار شیکاگو آنتون کرامک اعالم 9199اکتبر سال  9در 

کرد که این شهر تقریبا نیمی از هزینه های کمک رسانی به 

بیکاران را کاهش می دهد زیرا منابع مالی امداد خسته شده اند  

-93،333اکتبر به طور مشترک راهپیمایی صلح آمیز  99در 

نفر را برگزار کردند که در سالن شهرداری برگزار  03،333

شد. خواسته های این مارش شامل توقف تصمیمات شهردار، 

افزایش امداد، پایان دادن به اخراج مستاجران و پایان دادن به 

اعالم شد. اما قبل از آنکه تظاهرات   تبعیض نژادی در محل کار

کارگران خاتمه نیافته بود که شهردار شیکاگو طی بیانیه ای حل 

 مشکل بودجه را منتشر ساخت. 

 

، شورای شهر شیکاگو قصد خود برای 9190همچنین در سال 

درصد از کمک غذایی به بیکاران و نیازمندان را  93کاهش 

فاش نمود. این تصمیم  منجر به تظاهرات بزرگی شد که بطور 

عمده متشکل از افراد بیکار بودند و پس از آن شورای شهر 

 کمک های غذایی را بازسازی کرد. 

 1391شلیک پلیس به صف اعتراض بیکاران در 

 

برخورد پلیس با اجتماعات اعتراضی بیکاران عموما بسیار 

خشن و همواره منجر به زخممی و دستگیری تعداد قابل توجهی 

از کارگران میگردید. واحد های پلیس برای ورود به دفاتر 

شوراها به هیچ مجوز قانونی نیاز نداشت و در این محل 

کارگران را مورد ضرب و شتم قرار داده و اوراق تبلیغی را 

 مصادره کردند.    

، در ناحیه جنوبی ساحل شیکاگو در 9199آگوست سال  9در 

جریان اعتراض به اخراج یک مستاجر، پلیس شیکاگو دو تا 

چهار معترض سیاه پوست را کشت و سه تن از پلیس های پلیس 

زخمی شد. قتل باعث خشم عمیق، از جمله در افرادی که قبال از 

لحاظ سیاسی فعال نبودند، گردید. فعالین شوراها در تدارک 

اکسیون اعتراضی، پنجاه هزار پرچم و اوراق تبلیغی با خواست 

تا چندین روز پس از  مجازات افسران پلیس توزیع نمودند.

تیراندازی جلسات سیاسی در واشنگتن پارک، هر روز ، پنج 

هزار نفر  03هزار نفر را شامل می شد و حدود  93هزار تا 

هزار نفر از مردم سفید پوست در مراسم  93سیاه پوست و 

 خاکسپاری قربانیان حضور پیدا کردند.

مراسم تشییع جنازه برای افرادی که توسط پلیس در جریان 

اعتراض به اخراج یک مستاجر در جنوب شیکاگو در سوم  

 کشته شدند. 8838ژوئیه 

پس از این رویداد ترس از تبدیل اعتراضات بیکاران )که 

تاکنون  آرام و سیاسی پیش میرفت( به روشهای خشونت آمیز 

تمام فضای سیاسی شیکاگو و امریکا را فرا گرفت. صاحب 

نظران بسیاری سکوت و بی تفاوتی تا کنونی خود به "شلوغ 

کاری بیکاران" را شکسته و با نگرانی و نوشتند که: رو در 

رویی غیرمعمول خشونت آمیز میان معترضین و پلیس نشانه ای 

از این واقعیت است که ساکنان جنوبی از شرایط اجتماعی خود 

ناامید می شوند و بنابراین بیشتر به اعتراضات خشونت آمیز رو 

 میاورند. 

پلیس را به محله  9033پس از تیراندازی، مقامات شهرستان 

 های جنوبی فرستادند. و مهمتر آنکه 

مدت کوتاهی پس از تیراندازی، دستور توقف موقت اخراج 

مستاجران در شیکاگو و انجماد سطح اجاره خانه تا اطالع ثانوی 

صادر شد، و دولت  برنامه امداد خود برای بیکاران را گسترش 

 داد. 

 

 

 ادامه جنبش اعتراضی ...
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 حضور سازندگان سیاسی ماهر

بحران و انهدام گسترده اقتصادی، بیکاری عظیم و نتایج مخرب 

آن برای طبقه کارگر امریکا، همه و همه را کمونیستهای امریکا 

و در راس آنها حزب کمونیست امریکا با یک بسیج تاریخی و 

تمام عیار پاسخ دادند. تمام ذخیره  سازمان دهندگان سیاسی ماهر 

از حزب کمونیست و دیگر سازمان ها، رشد جنبش را در اوایل 

ایاالت متحده را با کمک به حرکت بسیاری از مردم  9193دهه 

برای ایجاد  شوراهای بیکاران پایه گذاری نمودند. سازمان 

دهندگان شوراهای بیکاران مستقیما  هر روزه با افراد بیکار در 

صف نان، دفاتر امداد، دروازه کارخانه ها و در گوشه های 

، یکی از 9193خیابان رابطه برقرار کردند. در سال 

مقاماتحزب  کمونیست ادعا کرد که سازمان دهندگان این حزب 

میلیون ها برگه را برای سازماندهی بیکاران توزیع کرده و 

درسازمانیابی تظاهرات چندین شهر بزرگ در ایاالت متحده 

 دخیل بوده اند. 

تحقیقات تاریخی حکایت از رشد برق آسا و غیرمترقبه اتحادیه 

های کارگری در ایاالت متحده معاصر )تخمینا دو میلیون عضو 

میلیارد دالر دارایی( دارند که اساسا با فعالیت تمام  90و معادل 

 عیاردر سازماندهی و تقویت جنبش بیکاران ممکن شده است. 

 ویژگی های بسیاری از سازمان های فعال بیکار و شورا

شجاعت و استقامت زبانزد بسیاری از رهبران و فعاالن 

شیکاگو ضامن موفقیت  9193شوراهای بیکاران در اوایل دهه 

شوراها و در نتیجه جذب نیروی بیشتر برای جنبش بیکاران 

چندین بار  UC گردید. عنوان مثال، برخی از رهبران شیکاگو

دستگیر شده بودند، اغلب بدون اینکه جرمی را مرتکب شده 

باشند و یا اساسا دستگیری در ارتباط با اکسیون معینی صورت 

گرفته باشد. تعداد زیادی از  از رهبران کارگری شیکاگو پلیس 

را بدلبل اعمال شکنجه در بازداشتگاهها علنا مورد افشاگری 

قرار دادند. با این حال، پس از آزاد شدن از بازداشت پلیس، 

سازمان دهندگان بارها به فعالیتهای خویش بازگشته و ادامه داده 

 اند.

گزارشات و شواهد زیادی دال بر خشونت پلیس در حمله به 

پیکت و اکسیونهای بیکاران و حتی کودکان وجود دارد. یک 

مورد از حممله پلیس به نقل از یک خبرنگار شاخص گویایی از 

 جو حاکم میان کارگران تلقی میشود:

  

هنگامی که یک واحد پلیس  تعداد زیادی از کارگران سیاه پوست 

را در محاصره گرفته بودند، مرد جوانی از جمعیت خارج شد و 

 :خطاب به افسر پلیس گفت

شما نمیتوانید همه ما را بکشید، و من هم روزی و در جایی، چه "
فرق میکند، شاید همین امروز و همین  جا میمیرم. خواست همه 
ما اینست که کاش خانه ای در بساط باشد که بجای ایستادن در 
اینجا ما میتوانستیم به خانه هایمان برویم. ما هیچ پولی نداریم، 
هیچ شغل و گاهی اوقات غذا نداریم. ما باید بالخره جایی زندگی 
کنیم. آقای افسر! اگر شما هم جای ما بودید دقیقا همان طور که 

 ما، عمل میکردید."

 

 افول جنبش بیکاران

 

بزرگترین  ابعاد خود را تجربه کرد  9199جنبش بیکار در سال 

چندین تغییر  و سپس بتدریج  دامنه آن رو به کاهش گذاشت. 

به عنوان مثال،  ممکن است به این کاهش کمک کرده باشد،

که موجب افزایش کمکهای  9199تصویب قوانین جدید معاهده 

دولتی به بیکاران شد. در شیکاگو سیاستهای جدید دولت در 

زمینه بازار کار و کمک به کارفرمایان  باعث شد تعداد اخراج 

کاهش  9190در سال  1،101به  9199در سال  19909ها از 

 .یابد

بارقه های رونق و اشتغال  همچنین موجب شد تا شورای 

بیکاران اعضای فعال را از دست بدهند، زیرا بعضی از اعضا 

با برنامه های شغلی دولتی اشتغال داشتند. حزب کمونیست نیز 

بتریج فوکوس خود را از سازماندهی بیکاران به سازماندهی 

کارگران صنعتی نقل مکان کرد و برخی از سازماندهندگان خود 

 را از شورای بیکاران  به کارخانجات انتقال داد.
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این نوشته به مرور اعتصاب زنان کارگر و آنچه "اعتصابات 

" خوانده میشود اختصاص دارد. در این 1391افسانه ای سال 

مرکز  111اعتصاب نیم میلیون کارگر در فاصله هشت ماه 

تولیدی را در بر گرفت.  این اعتصاب چگونه شکل گرفت، 

خواستهای آن چه بود و چگونه پیش برده شد؟ برای درک 

اهمیت این اعتصاب باید از مواجهه آن با کارفرمایان )با 

پشتیبانی دولت دست راستی هار در فضای ضد کمونیستی،  و 

بعالوه  دستجات باند سیاهی( فراتر رفت و تحوالت درون 

اتحادیه کارگران را نیز مد نظر قرار داد. همچنین این اعتصاب 

همزمان با بزرگترین تحرک  1391راباید در سایه رکود دهه 

طبقه کارگر جهانی علیه بیکاری دید که بنوبه خود میلیونها 

کارگر و اعضای خانواده های آنها را درگیر انواع اشکال 

مبارزاتی ازتعاونی ها و اعتصابات و اکسیونها برای خواست 

 بیمه بیکاری می ساخت. 

اولین اعتصابات در کارخانه های الستیک سازی در شهرهای 

آکرون و اوهایو شکل گرفت و مورد اعتصابات کارگران 

خودرو در فلینت و میشیگان، توجه بیشتری را بخود جلب 

نمودند. اما برای تصویر دقیق تر از نقش زنان باید توجه داشت 

زنان درصد کمی از نیروی کار  Flint و Akron در که 

کارخانه را شکل میدادند، و زنان کارگر توسط اتحادیه ها به 

خانه فرستاده می شدند و خیلی ساده  درگیر شدن زنان در این 

اعتصاب  ممنوع اعالم شده بود.است. زنان توسط اتحادیه 

غذا و  -کارگران فقط  در یک نقش "کمکی" سازمان یافته بودند 

لباس برای اعتصابیون مرد  و جلب حمایت عملی و سمپاتی 

 Akron و Flint افکار عمومی. که خواهیم دید، پس از

 عضو "اتحادیه سراسری صنایع" در  بسیاری از اتحادیه های

مخالفت خود با شرکت مستقیم کارگران زن تجدید نظر نمودند، 

فدراسیون سراسری کار امریکا نیز راسا به کمک زنان مایل به 

 شرکت در اعتصاب پیوست. 

دایره اعتصاب بستگی به تعداد زنان و نوع فابریکها، از 

جایی که زنان اقلیت  نیروی کار  -تولید خودرو و برق  مراکز 

تا صنایع تولید  سیگار، کفش و تولید لباس،   –راشکل میداد 

صنایع غالبا زنانه؛ و بخش خدمات )از جمله پیشخدمت ها، 

کارگزاران فروش، و آشپزخانه، لباس شویی ها  و کارگران 

بیمارستان با اکثریت  نیروی  کار زنان( تنظیمات گوناگونی 

اعتصاب  با مشارکت زنان  990بخود گرفت.  به طور کلی، 

انجام، و چهل درصد اعتصابات صرفا توسط زنان انجام شد. 

بزرگترین فعالیت در شهرهای صنعتی دیترویت و شیکاگو رخ 

داده است، اما زنان نیز در بسیاری از مناطق شهری کوچک و 

اعتصاب  990متوسط، به استثنای جنوب، سازمان یافته اند. من 

را با مشارکت زنان تعیین کردم. چهل درصد اعتصابات صرفا 

توسط زنان انجام شد. بزرگترین فعالیت در شهرهای صنعتی 

دیترویت و شیکاگو رخ داده است، اما زنان نیز در بسیاری از 

مناطق شهری کوچک و متوسط، به استثنای جنوب، سازمان 

یافته اند. بیشترین فعالیت در شهرهای صنعتی دیترویت و 

شیکاگو رخ داد، اما فعالیتهای اعتصابی مشخصا از جانب  زنان 

نیز در بسیاری از مناطق شهری کوچک و متوسط، به استثنای 

 جنوب، گزارش شده است. 

اعتصاب نشسته کارگران زن توجه گسترده مردم را جلب کرد. 

مجله تایم به طور قابل توجهی یادآور شد: "این اعتصاب  بیسبال 

را به عنوان یک سرگرمی ملی جایگزین کرده است." مجله 

زندگی سرسختانه گزارش داد که این اعتصابات "مشکل شماره 

کشور" بوده است. در میان فعالین اتحادیه ای بعنوان یک  9

تجربه جدید و موثر برای توقف تولید و فشار به مدیریت مورد 

تشویق قرار گرفت. بعضا آنرا روشی  انقالبی و سوسیالیستی 

خواندند: کارگران مالکیت خصوصی را در صنعت ملغی نمودند 

تا به شکایاتشان رسیدگی شود! و کمبود منتقدان محافظه کار را 

 نادیده گرفت که سوسیالیسم را متوقف کند.

 جنبش اعتصاب نشسته   کارگران زن در امریکا 
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، حردود دو 9190بنا به  نظرسنجی های اولیره گرالروپ در سرال 

سوم آمریکایی ها اعتصابات را محکوم کردند و اکثرریرت مرعرترقرد 

بودند پلیس به زور باید کارگران را اخراج کند. با ایرن حرال، در 

میان فرهنگ طبقۀ کارگر و پایینی های جرامرعره، ایرده اعرترصراب 

" 9190نشسته  به عنوان بخشی از یک روحیه شرورشری "روح 

توسعه یافت: مردم عادی سازماندهی شردنرد ترا خرواسرترار ترغریریرر 

جامعه شوند. آنها قوانین مرربروط بره روابرط ترولریرد را از جرمرلره 

سرعت کار، حقوق ارشد، حقوق برابر، تعطیرالت پررداخرت شرده 

و، به طور بحرانی، کاهش قدرت خودسرانه کرارشرنراسری ارشرد، 

  مررررررررررورد مررررررررررحرررررررررراکررررررررررمرررررررررره قرررررررررررار دادنررررررررررد.

روند اعتصاب از چندین لحاظ با روند اعتصابات متداوول تفاوت 

آشکاریرا بروز میداد. اوال، بسیاری از مخالفان اعتصاب مرعرترقرد 

بودند  که دولت فرانکلین روزولت بی سر و صدا از ترالش هرای 

اعتصابیون حمایت می کند. وزیر کار، فرانسیس پرکینز، تا نسبتا 

از انتقاد از جنبش خودداری کرد. اعتصابیون   9190دیر در سال 

در میان فعالین مرد محلی از حمایت گسترده بررخروردار بروده و 

بنظر میرسید کره عرمرومرا بسریراری از مرردان  عرالقرۀ طربرقراتری 

مشترک را در حمایت از اتحادیه های زنانه به رسمیت بشناسرنرد؛ 

دست کم به این خاطر که دستمزدهای آنان به تنهایی کفاف نیازهرا 

را نمیداد. شواهد کافی از حمایت مردمی از  اعتصراب کرنرنردگران 

 زن در فریرالدلرفریرا، دیرتررویرت، برریرجرپرورت در دسرتررس اسرت.                        

 

، تراکرتریرک اعرترصراب نشرسرتره  بره 9190عالوه بر این، در سال 

عنوان یک روش ابراز نارضایتی، رسمیت و وجهه قرانرونری  را 

به دست آورد. این  اعتراض  به آگراهری عرمرومری تربردیرل شرد بره 

عنوان یک شکل از اقدام جمعی و در تنظریرمرات مرترنروعری رواج 

یافت.  مطبوعات جریان اصلی این رونرد را برا مرقراالت دربراره 

اقدامات مشابه  توسط کودکان، گربه ها، سگ ها، نوشیدنری هرای 

آبجو، تیم های ورزشی و بیوه های خشمگین مورد تشرویرق قررار 

 دادنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد.                 

این تجربه نشان داد که فعاالن زن می توانند در بسیج یک  شرهرر 

در حمایت از زیک حرکت کارگری نقش حیاتی ایفرا نرمرایرنرد. در 

زن در کراخ کراسرکرو در اوایرل مراه  03شهر بریجرپرور، حردود 

آوریل،  نخستین شهر در این موج اعتصابات  برود و بره عرنروان 

تربردیرل شرد. ایرن گرزارس   یک آزمون مهم برای قدرت اترحرادیره 

خالصخ اما بسریرار گرویراسرت: "هرمره برریرنرگرپرورت بررای دیردن 

اعتصابیون زن جمع شده بودند.  غذا برای آنها آورده شد و مالفه 

آماده شد. بعضی از کارگران که ]درها قفل شده بودند[ تروانسرترنرد 

با استفاده از پنجره شبانگاه وارد ساخترمران شرده و بره اعرترصراب 

بپیوندند."  بسیاری از این زنان  از نسل اول و دوم اهرالری مرحرل  

بودند و مغازه داران محلی غذا را به آشرپرزخرانره اعرترصراب اهردا 

کردند. شهردار جاسپر مک لوی، یک سوسیالیست، مرقرامرات در 

هر دو طرف را برای  تالش  رسیدن به توافق تحرت فشرار قررار 

داد.  جیمز اومسپک، رهبر ملی اتحادیره بررق، رادیرو و مراشریرن 

، به شهر آمد تا از اعتصاب کرنرنردگران حرمرایرت (UE) آالت متحد

زنان اعرترصرابری بررای اشرغرال  کند. پس از اعتصاب، چند نفراز 

انتخاب گشتند.  مهرم  UE 210 پست های  رهبری  اتحادیه محلی

این است که این اعتصاب زنان را تشرویرق کررد کره بررای اداره 

ترنرهرا  9191کار کنند. در مقایسه برا   اتحادیه در سطح سراسری 

درصد از رهبران اتحادیه ، عمدتا در  91یک سال بعدتر،  زنان 

 نررقررش مررنرررشرری و یرررا صرررنرردوقرردار را تشرررکرریرررل مررری دادنرررد.                                          

هستند در میان تحلیل گران اجتماعی که  معرترقردنرد کرارگرران زن 

میتوانند نسبت به همکاران مرد خود ستیزه جرو ترر براشرنرد بردون 

اینکه الزاما خشن تر عمل نمایند. مورد  اعتصابهای نشستره گرواه 

مررد پرس از  09زن و  01این نقطه نظرات است. در دیترویت، 

 ادامه  جنبش اعتصاب ...
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روزه  دستگیر شردنرد. دیرتررویرت نریروز گرزارش داد:  90اشغال 

"زن آخرین کارخانه را ترک کررد. آنرهرا بریررون کشریرده شردنرد، 

گریه، فریاد  و همزمان آواز میخواندند." در یرک حرمرلره دیرگرر 

مرد دستگیر شدند. پیش از ورود پلیرس بره  1زن و  93دیترویت 

کارخانه، ده ها زن مسلح به قالب های سیگار برگ های سنگین،  

 پشت در ورودی کارخانه سنگر بسته بودند. "ما جا نخواهیم زد!

                                                               

پاسخ مدیریت به ستیزه جویی زن در طول زمان تغییر کررد. در 

ابتدا، مدیریت اغلب سعی داشت از رویارویی جلوگیری پرهیرز، 

و بزرگروارانره اعرترصراب را پریرشرگریرری کرنرد. مرثرال هرنرگرامری  

سازماندهی  اولین مرورد اعرترصراب در دیرتررویرت تروسرط پرنرج 

فروشنده زن تکمیل میگردید، پاسخ اولیه مدیریت این بود که آنها 

را به ناهار دعوت نماید و امیدوار بود که اعتصابیرون  برعردا بره 

ایستگاه های کاری خود بازگردند. بر عرکرس، زنران نراهرار  را 

خورده و یک هفته کامل در محل به اعتصاب نشستند.  در سرنرت 

کارگر لباسشویی در اواخر ماه فوریره در کرنرار هرم  99لوئیس، 

قرار گرفتند. جمهوری نیوز گزارش داد: "اوال، مردیرر کرارخرانره 

دختر بیست و پنج ساله خود را در کارخانه بره عرنروان مریرزبران 

رسمی فرستاد. تختخوابها و تخرترخروابرهرای گررم بره مرحرل حرمرل 

گردید ... دستگاههای قهوه برای اعتصابیون  عرضره شرد و در 

نهایت میز میز پینگ پنگ، لوتو، چکرز و کرارت برازی تروسرط 

میزبان به در اختیار کارگران قرار گررفرت. در پرایران سره روز 

میزبان خودش ظاهر شد و اعالم کرد که آماده اسرت ترا قررارداد 

را امضا کند و خواسته های مهمانانش را تقدیم کنرد... برا روشرن 

شدن قصد کارگران برای اشغال  طوالنی مدت محل کرار پرلریرس 

 به محل فراخوانده شد تا با زور اعتصابیون را خارج سازند.

  

  

 

 ادامه  جنبش اعتصاب ...

 زنان کارگر در مقابل ابلیسان تولید پوشاک -

 چه کسی ببر پوشاک جهان را زین خواهد کرد؟ -

 بستر مشترک با اعتراضات طبقه کارگر در ایران -

 

در طول ماه جاری دست کم چهار شهر بزرگ کارگری بنگالدش 

در آتش اعتراضات کارگری میسوزد. با اعالم سیستم جدید تعیین 

حداقل دستمزدها توسط دولت موج بزرگی از اعتصابات و 

اعتراضات خیابانی شهرهای داکا، قاضیپور، ساوار و آشولیا را 

فراگرفت. فابریکها و خیابانها به میدان نبرد بزرگ و خونین میان 

کارگران جان به لب رسیده )اساسا کارگران زن( و انواع نیروهای 

 90سرکوب تبدیل گردید. تنها در دو هفته اول ژانویه تعداد 

کارخانه بسته شدند و در حمالت وحشیانه پلیس یک کارگر به 

 ضرب گلوله جان باخت و دست کم پنجاه نفر زخمی شدند.

پس از پنج سال و وعده های بیشمار در اصالح دستمزدها، بالخره 

حاصل مذاکره سه جانبه دولت، اتحادیه کارفرماها و اتحادیه رسمی 

کارگری بنگالدش )مشابه خانه کارگر جمهوری اسالمی( با 

دالر دستمزد ماهانه به کار خود پایان داد.  993مصوبه ای دال بر 

یک هفته بعد زمین لرزه غول صنعت پوشاک جهان، در برگیرنده 

و نیم میلیون کارگر را درد بر گرفت. موج آنچه "اعتصابات  9

وحشی" نام گرفته است، نمایانگر اعتراض غیر قابل مهار جهنمی 

بنام دومین مرکز صنعت پوشاک در جهان، تلَی از بیغوله های 

ساعت کار روزانه با دستمزد معادل قعر فقر  91تحقیر و آزار در 

است. زنان کارگر به محاسبات و ارقام دولتی "نه" گفته، و به 

 توصیه ها و توافقات اتحادیه رسمی تف کردند. 

در همراهی با پلیس جاسوسان کارفرما در یک نمایش ارعاب با 

برپایی تابلوهای آگهی در نقاط مختلف شهر و با نصب عکس و 

مشخصات کارگران به سرهم کردن پاپوش امنیتی برای آنها دست 

 زدند.

درصد زنان(  13صنعت پوشاک با چهار میلیون کارگر) 

 99کارخانه ساالنه  0333بزرگترین کارفرمای بنگالدش و با 

میلیارد دالر از در آمد ساالنه کشور را تامین میکند. مشخصه 

اصلی این صنعت پایین ترین سطح دستمزد در معیار جهانی است. 

 11و تحت تاثیر افکار عمومی حداقل دستمزدها  9399در سال 

دالر افزایش  11دالر در ماه رقم خورد و درمطابق سیستم جدید به 

ژانویه سوزان دستمزدها در بنگالدش:  

http://ivangreenberg.blogspot.com/2008/12/sit-down-stikes-by-women-in-1937.html
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دالر، در  993دالر، اندونزی  910یابد. حداقل دستمزد در چین 

 دالر است. 933دالر و در کامبوج  991دالر، در هند  999ویتنام 

جنبه دیگر مورد اعتراض ساختار تعیین دستمزدها در بنگالدش 

است که بر مبنای یک سطح پایه حداقل دستمزد و ترکیبی پیچیده از 

انواع کمک های قانونی و اختیاری )مانند اجاره و سفر(، پاداش ها 

و پرداخت های افزوده محاسبه میگردد. دستمزد اضافه کاری جزء 

بخش عمده ای از پرداخت حقوق کارگران کارگری است. دستمزد 

بر اساس یک سیستم درجه بندی هفت گانه برای هر طبقه بندی 

شغلی، بر اساس سنوات و تجربه محاسبه می شود. همچنین افزایش 

 که به مراتب کمتر از تورم ساالنه است.  -درصدی در سال  0

 

کارفرمایان صنعت لباس، که هر ساله غنی تر و غنی تر میشوند، 

مانند بدترین کاریکاتورهای سرمایه داری ناسازگار قرن نوزدهم 

نمایندگی  BGMEAعمل میکنند. آنها توسط فدراسیون کارفرمایان 

می شوند که بطور سیستماتیک بر علیه افزایش دستمزدها در 

همکاری با دولت سنگ تمام میگذارند. ریاکاری هر ساله آنها مبنی 

 بر آنکه" افزایش دستمزدها صنعت را فلج می کند" تمامی ندارد.

در ایرن مرورد دکرترر آنرو مرحرمرد، رئریرس برخرش اقرترصراد دانشرگراه 

جهانگورنگر و مدافع حقوق مدافعان حقوق مدنی، سناریروی پرایردار 

را بیان مری کرنرد کره در آن بره مروجرب آن دسرترمرزدهرا در برخرش 

 غرررررریرررررررقررررررانررررررونرررررری سررررررودآور برررررراقرررررری مرررررری مررررررانررررررنررررررد:                                                                   

 

"گفته شده است که در صورت افزایش دستمزد، صنعت از بین 

میرود. اما اطالعات موجود عکس آنرا نشان میدهد. در سال 

بود، درآمد صادراتی پوشاک  TK 930، حداقل دستمزد 9110

میلیارد  1درآمد صادراتی به  9331میلیارد دالر بود؛ در سال  9.9

در  TK 1662دالر افزایش یافت. پس از افزایش حداقل دستمزد به 

 99برابر با  9393، درآمد صادرات پوشاک تا سال 9331سال 

در  TK 3000میلیارد دالر بود. پس از آنکه حداقل دستمزد در 

 90به  9399ثابت شد، درآمد صادرات پوشاک تا سال  9393سال 

حداقل دستمزد  TK 5300میلیارد دالر می رسد. پس از اصالح 

میلیارد دالر  91  9390، درآمد صادراتی در سال 9399در سال 

بود. رشد رقابتی صادرات پس از افزایش حقوق و دستمزد هیچ 

وقت مغایر با افزایش نرخ سود نبوده است اما با این حال، دروغ 

 گفتن، تقلب و شکنجه هیچ پایان ندارد. "

کارفرمایان پوشاک در حال حاضر از دریافت یارانه های مختلف 

از دولت برای برق و هزینه های دیگر و همچنین مزایای مالیاتی 

گسترده بهره مند هستند. این در حالی است که سیاستمداران دارای 

منافع تجاری در صنعت پوشاک هستند، برخی از آنها صاحب 

کارخانه بوده و اتحادیه کارفرمایان علنا و رسما احزاب سیاسی 

 دولتی را مورد حمایت مالی قرار میدهد.

در پاکت سیاستهای دستمزد جدید دولت از اینهم فراتر رفته و اعالم 

داشته است که "فازایش دستمزد" کارگران را با تخفیف های 

درصد برای کارفرمایان پوشاک جبران خواهد  00مالیاتی معادل 

 کرد!  

 

 اتحادیه دولتی 

 

تحت فشار  Ranaدر کارخانه  9399پس از فاجعه آتشسوزی سال 

افکار عمومی در جهان، اصالحات قانونی به منظور بهبود تصویر 

بین المللی صنایع پوشاک صورت گرفته است و از جمله حقوق 

"کامل اتحادیه ای" به کارگران اعطا شد. اما این حقوق برای 

تشکیل اتحادیه های کارگری عمدتا صوری و نمایشی باقی ماند. 

نمایندگان واقعی کارگران توسط کارفرما و دولت برسمیت شناخته 

نشده و دائما در حال تعقیب و آزار قرار میگیرند. اتحادیه های 

کوچک و پر نفوذ در میان کارگران جنبه رسمی برخوردار نیستند. 

در عوض این اتحادیه رسمی وفادار به دولت و کارفرمایان است 

 که کماکان سکاندار مصوبات دولت در میان کارگران عمل میکند. 

 

 به نقل از یک کارگر:

.. در اعتصابات اخیر کارگران به توافقات رهبران اتحادیه رسمی 

پاسخ منفی دادند. کارگران اعتصابی به رغم تماس های فراوان از 

رهبران اتحادیه رسمی، حاضر به بازگشت به کار نشدند. دو تن از 

رهبران اتحادیه که بخشی از کمیته سه جانبه تشکیل شده برای 

رسیدگی به این وضعیت بودند، اعتراف کردند که معترضین به 

 آنها توجهی نکردند. 

کارگران آشکارا اظهار داشتند که به رهبران اتحادیه اعتماد ندارند، 

 بعضی حتی رهبران اتحادیه را نماینده "صاحب" نامگذاری کردند. 

 

 موقعیت فعلی

 

عالرغم کاهش دامنه اعتراضات در هفته پایانی ماه ژانویه هنوز 

زود است در مورد نتایج کشمکش به اظهار نظر پرداخت. مصوبه 

دولت و همپالکی های بنگالدشی خانه کارگر با بالتکلیفی ناشی از 

فضای تشنج در میان کارگران روبرو است. آنجه در فضای 

شهرهای اعتصابی و در سر در کارخانه ها به چشم میخورد یک 

گالری سرکش از کسانی است که از خدایان مقدس سود حساب نمی 

برند. برای همکاران و همکارانشان، در اقصی نقاط دنیا یک 

افتخار به حساب میایند. در رسانه ها و افکار عمومی دنیا کشمکش 

ژانویه سوزان بنگالدش در یک سوال برازنده جایگاه و ارزش 

واقعی آن ابراز وجود کرده است: چه کسی قادر است ببرهای 

 پوشاک جهان را مهار زند؟

طبقه کارگر ایران در همزمانی فصل دستمزدها، در همسایگی 

درسهای مهمی از خواهران طبقاتی خود در جنگ با ابلیسهای 

 اسالمی سرمایه در ایران برای رجوع برخوردار هستند.

 ادامه  ژانویه سوزان ...

 علیه بیکاری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 تماس: آدرس ایمیل

 bikari.com-info@a 
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