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 سر سخن 

 

علیه بیکاری نشریه ای است  با این هدف که در میان فعالین و محافل کارگری در ایران جای خود را باز کند. نشریه ای باشد 
 که عصای دست فعالین کارگری در مبارزه خود برای سازمان دادن و اتحاد کارگران در ایران شود. 

 

ا بر ما حرام كرده است. بر ضرورتش هم بخوبى واقف بودیم.  حاال با انتشار این نشریه مدتهاى طوالنى است كه خواب ر 
اولین شماره نشریه امیدواریم كه اوال خود ما كمتر حرص بخوریم و بجایش بكارهایمان بیشتر برسیم، ثانیا و مهمتر اینکه 

 امیدواریم كه در عمل به هدف خود نزدیک شویم.

 

بیكارى را دامن  بزنیم. نشریه علیه بیكارى یكى از ابزارهاى ما در اینراه است.  ما میخواهیم وسیعترین اتحاد كارگرى علیه
چنین اتحادى قبل از هر چیز در گرو این است كه كارگران آگاه قدم پیش بگذارند و كارگران را در اینراه آگاه و متحد كنند. این 

بقه ایهاى ما در برابر هیوالى بیكارى را منعكس نشریه ابزار همفكرى در میان ماست. مشكالت و مصائب گریبانگیر هم ط
خواهیم كرد. اینرا خواهیم گفت تا بالفاصله به  راه حلها بپردازیم. ببینیم چكار از دست ما كارگران بر میاید. اینكه  چگونه متحد 

 بشویم، چكار بكنیم، تقصیر از كى است و ما یقه كدام مرجع را با كدام خواستها باید بگیریم. 

كارى امروز كارگران ایران پدیده تازه اى نیست. چاره اندیشى در مقابل آن هم تازگى ندارد. طبقه ما در ایران و در سراسر بی
دنیا یكى دو قرن است كه با بیكارى دست بگریبان بوده است. در مقابل آن مبارزه كرده است. انواع تشكل و انواع اعتراضات را 

بیمه بیكارى در دنیاى ما وجود دارد  حاصل همین مبارزات است. مرور این  تجربیات جاى  سازمان داده است. اگر چیزى از
 مهمى در نشریه خواهد داشت. 

 

نشریه علیه بیكارى میخواهد محلى باشد كه جمع هر چه وسیعترى از كارگران در مورد شرایط كار و بیكارى خود و هم طبقه 
 شان را در اختیار دیگران قرار میدهند.ایهایمان  مینویسند. تجارب خود و  نظرات

   

اما نشریه اى كه خواننده نداشته باشد، هر چقدر هم نشریه خوبى باشد، به درد نمیخورد!  نشریه علیه بیكارى هم استثنا نیست. 
حتما باید به آن  نشریه را باید بدست تعداد هر چه بیشترى از همكاران و دوستان رساند. كارگران و انواع تشكلها و احزاب آنها

شرایطى دست پیدا كنند كه نشریات و روزنامه هاى آنها آزادنه و با صدها هزار نسخه و پا چاپ چهار رنگ  در همه دكه ها و 
اماكن عمومى در دسترس قرار بگیرد. تا آنموقع، از جمله كارهاى واجب در میان ما كارگران اینستكه نشریاتمان را با دقت 
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كثیر كنیم. در پخش موثر آن در میان سایر كارگران واقعا تالش كنیم. امیدواریم كه تعداد هر چه بیشترى از دست بدست كنیم. ت
 كارگران باشند كه با دریافت اولین شماره علیه بیكارى دست بكار بشوند آنرا تكثیر كنند و بدست بقیه برسانند. 

 

ان و طبقه ما قرار دارد. امیدواریم ما و این نشریه نقش موثرى را بر علیه بیكارى دنیاى بزرگى از تالش در مقابل ما كارگر
 بتوانیم بر دوش بكشیم. 

 

در ایران منتشر میشد. فعالیت امروز ما الهام از آن حرکت و نشریه  1358"علیه بیکاری" نام نشریه ای است که در سال 
 یکی از اهداف مهم ماست. میگیرد.  در دسترس قرار دادن شماره  های "علیه بیکاری" آن سالها 
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 کارگری  ز مبارزه علیه بیکاری تا انقالب عاجلا

 مقدمه

 فصل اول: یک جامعه در اسارت جنون

 ابعاد بیکاری

 پیامدهها

 فصل دوم: صنعت بهره برداری از بیکاری 

 اول: کودکان ده ساله در ارتش کار و بیکاران

 یک مو از خرس  دوم: بیمه بیکاری، حدیث کندن

 کفتارهای بازار کار  –کاریابی   : بنگاههایسوم

 چهارم: بسیج افکار عمومی علیه کارگران بیکار

 پنجم: علیه کارگران خارجی

 ششم: اعزام نیروی کار به خارج کشور

  

 مبارزه علیه بیکاری  فصل سوم

 وضع موجود و دشواریها

 چشم انداز پدیده بیکاری

 نهادهای موجود

 کارگری در مقابل بیکاری سازمان دادن یک صف سراسری

 اول: اهداف 

 افق طبقاتی و فعالیت کمونیستی -دوم

 مشخصه سازمانی -سوم 

 رهبری –چهارم 

 خواستها –پنجم 

 روشهای مبارزه –ششم 
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 کار قانونی یا گدایی و توجیه تسلیم   هفتم: تناسب قواو

  

   رو به آینده  –نتیجه گیری 

  

  

 مقدمه  

ایه داری است و در دل بحران جاری اقتصادی، طبقه کارگر در معرض انواع دسیسه های بیکاری عارضه جامعه سرم

بورژوازی برای تحمیل عواقب بحران بر دوش وی قرار دارد. در تجربه بین المللی طبقه کارگر مدتهای طوالنی از 
تلف در این زمینه یکسان اما موقعیت بخشهای مخ  زمانیکه بیکاری منجر به خانه خرابی کارگران میشد گذشته است.

عجین است. هیچ کدام این عبارات در توصیف ابعاد واقعی   در ایران بیکاری با عبارات فاجعه، کابوس و تباهی  نیست.
ود با کار خ  زندگی و سرگذشت جمعیت بیکار گویا نیست. در آن جامعه برای هر کسی که قرار باشد زندگی خویش را

نوع کار یا انتخاب کارفرما نمیتواند تضمین قابل اعتنایی   مهارت یا  تحصیالت، سابقه کار،تامین کند هیچ چیز از جمله 

در عین حال باید از صنعت بیکاری در ایران نیز اسم برد، دولتی که بجای چاره   در مقابل ریسک بیکاری در راه باشد.
 از قبل آن سود بیشتری را میجوید! جویی و کاهش عوارض منفی آن، در دل بیکاری، بیکاری بیشتر میافریند و

یک مبارزه متحد طبقاتی علیه بیکاری نه فقط در   این نوشته مدعی است که طبقه کارگر در ایران میتواند با سازماندهی

این یک   مقابل تباهی موجود سد ببندد بلکه در عین حال گامهای بسیار بلندی را بسمت انقالب کارگری پشت سر بگذارد.
 و مبرم طبقه کارگر در مقابل فالکت و اضمحاللی است که دامن این طبقه را گرفته است.  امر فوری

این نوشته با مروری بر ابعاد بیکاری و روند آن روی این واقعیت تاکید میشود که بیکاری دو رقمی یک پدیده ماندگار 

سی قرار میگیرد و سپس روی عواقب جامعه باید بحساب آورده شود. پس از آن سیاستهای ضدکارگری دولت مورد برر
بیکاری برای کل طبقه کارگر مکث خواهد شد. با این مقدمات سعی خواهد شد به سواالت مهم در این زمینه پاسخ داده 
شود: آیا خواست اشتغال کامل برای همه جمعیت بیکار واقعی است؟ کدام سرپلها میتواند مبنای اتحاد طبقاتی میان کارگران 

و چگونه تشکلی میتواند ابزار اتحاد این بخش ار طبقه کارگر   ار قرار بگیرد؟ کدام خواستها، کدام مکانیسمهاشاغل و بیک
باشد. در بیان بسیار فشرده استدالل خواهد شد که پیگیری خواستهای معینی ) از جمله افزایش دستمزد پایه، ممنوعیت کار 

و  کارگری و تحت رهبری  در دل یک فعالیت آگاهانه طبقاتی  گی(کودکان، بیمه بیکاری همه گیر و سی ساعت کار هفت
همکاری های مشترک فعالین و رهبران کارگری از گرایشات مختلف میتواند چاده صاف کن تحوالت اساسی در آن جامعه 

 قرار بگیرد. 

  

 فصل اول

 یک چامعه در اسارت جنون

گاههای کوچک از مشمولیت قانون کار عمال و رسما بیکاری به با قراردادهای موقت و با سیاستهایی از جمله خروج کار
زندگی روزمره کارگر در ایران در هم آمیخت. چند سالی الزم بود تا روندهای اقتصادی تصویر ملموس و روشن تری 

اری ه بیکاز بیم  از پدیده بیکاری در اقتصاد ایران را روشن سازد. متعاقباً طبقه سرمایه دار در ایران روشن ساخت که

 خبری نیست. تحمیل بیکاری و در غیاب یک بیمه بیکاری شایسته جز با جنون ممکن نیست. 

 ابعاد بیکاری



 1فایل ساده مقاالت نشریه علیه بیکاری شماره 

 1393دی انتشار: 

www.a-bikari.com 
 

5 
 

کسب یک تصویر روشن درباره بیکاری در ایران بسادگی ممکن نیست. تعریف پدیده و مشمولین این معیارها بسیار 
ساله و بیشتر  ١٠نرخ بیکاری جمعیت  ٩٢کار در سال  مخدوش است. بنا به محاسبات مرکز آمار ایران در زمینه بازار

درصد اعالم شده است. رقم بیکاری در استانها متفاوت و از جمله در  ٢٠درصد و برای زنان  ١١کشور برای مردان 
بسیار است. نماینده مجلس در استان فارس   درصد بوده است. اعتراض و ناباوری نسبت به این آمارها ١٨استان فارس 

 درصد ارزیابی کرد.  ٣٥بیکاری واقعی را  رقم

درصد درج شده است. رقمها از  ٢٨ساله رقم  ٢٤تا  ١٥مساله جای تعمق جزییات این آمارهاست. نرخ بیکاری جوانان 
و نیم درصد نسبت به سال قبلتر سخن میرانند. بیکاری در میان جمعیت با تحصیالت باال  ٢روند افزایش بیکاری به میزان 

 و نیم درصد است.  ١٩ا به خود جلب میکند که گویای توجه ر

بعد مهم دیگر در طول زمان بیکاری است. هر روز که میگذرد تعداد کسانی که سالها در اسارت بیکاری مانده اند، افزایش 
نی طوالمییابد. امروز بحث بر سر نسل دوم بیکاران است، منظور خانواده هایی است که فرزند خانواده بعد از بیکاری 

 والدین خود فاقد شغل است. 

زنان و تبعیضات جنسی علیه زنان در زمینه بیکاری سرفصل خاصی را به خود اختصاص میدهد. زنانی که کار میکنند، 

برای ورود به بازار کار هفت خوان پر مشقتی را در خانه و جامعه و مدرسه پشت سر میگذارند تازه با دیوار بیکاری رو 
گیرند. بدست آوردن آمار درستی از زنان آماده بکار، بیکار و جوینده کار عمال غیر ممکن است. قوانین در رو قرار می

از قوانین اساسی و هر چه که در انبان مراجع اسالمی و فرهنگ ضد زن است؛ خالقانه حقوق زنان   با استفاده کامل  کار
 خت. در عرصه بیکاری را غیر ممکن ساخته است. به این باید پردا

 پیامدهها

درصد زیر خط فقر مطلق  ٥٠ایران زیر خط فقر نسبی و   در صد از کارگران ٨٥آمارهای منتشر شده حکایت از زندگی  

های دیگر و با ی انواع و اقسام دریافتیمتوسط دریافتی خانوار کارگری با احتساب همه ١٣٩٣ دارند. مشخصا در سال
میلیون  ۵/١ در حدود  میلیون تومان است. خط فقر مطلق در همین سال٢/١ حدوداحتساب دیگر شاغالن خانوار چیزی در 

ی متوسط دارند، تر از هزینهای کمدرصد از خانوارهای شهری هزینه ۷۶ چنین در حالی کههم  شود.تومان برآورد می

کار در زمانی است که بیمه این ارقام گویای ابعاد فقر برای کارگران بی .درصد است ٨۶ ی کارگراین رقم برای طبقه
 درصد دستمزد قبلی آنها را شامل شده است. ٦٠بیکاری در بهترین حالت شامل یک درصد انها بوده و در بهترین حالت 

نبود بیمه بیکاری و چتر حمایت اجتماعی نقطه شروع یک کابوس و سقوط مادی و اجتماعی برای کارگران بیکار عمل 

 ر بدان پرداخته خواهد شد. کرده است که در ادامه دقیقت

 فصل دوم

 صنعت بهره برداری از بیکاری

بیکاری از مکانیسمهای ذاتی سرمایه بحساب آمده است. رقابت میان سرمایه ها، افزایش بهره وری کار، مکانیسم بازار و 
ته و با اولین نشانه بحرانهای دوره ای از جمله مهمترین فاکتورهایی است که مراکز تولیدی را با محدودیت روبرو ساخ

سیاسی و انزوای  –های کاهش سود کارگران با بیکاری تاوان آنرا پرداخته اند. در دل بیش از سه دهه بحران اقتصادی 
لشکر بیکاران به خیابانها در ایران قابل پیش بینی بود. دامنه این بحران در   تولید روانه  بین المللی و در نتیجه فلج چرخ

اروپا رد پای بحران و بیکاری دو رقمی و   دیگر جهان عواقب سختی را بجا گذاشته است. در سراسر بسیاری کشورهای
در مواردی مثل اسپانیا تا باالی بیست درصد هنوز در جریان است. باز در تداوم خصلت شناخته شده سرمایه، بیکاری 

م بکار افتاده است. مشروط ساختن بیمه بیکاری به بعنوان حربه ای علیه کارگران در سلسله ای از سیاستهای دولتهای حاک

انواع اشتغالهای موقت و اجباری، تطهیر بکارگیری کار جوانان و در بسیاری موارد بیگاری مانند آنها تحت بهانه هایی 
دولت و سرمایه داران تبدیل   و از طرف دیگر  همچون "کسب تجربه کار" به موضوع داغ کشمکش میان طبقه کارگر

 است.  شده
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انعکاس دائمی جزئیات دامنه بیکاری و سیاستهای دولتهای اروپایی در این زمینه یک بخش مهم و بمثابه توپخانه تبلیغاتی 
سرمایه در ایران علیه طبقه کارگر عمل کرده است. وزارت کار و مجلس در ایران فعاالنه در کپی کردن   حمله

مشروعیت سیاستهایشان سنگ تمام   رده و در تبلیغ تشابه موجود جهتهمپالکی های اروپایی خود کوتاهی نک  روشهای
اما هنوز میان آنها با آنچه در ایران   گذاشته اند. هر چقدر که سیاستهای ضد کارگری در اروپا نفرت انگیز باشد که هست،

نعمت آسمانی بوده است. و دولتشان یک   میگذرد فرسنگها فاصله وجود دارد. بیکاری در ایران برای طبقه سرمایه دار
همه سیاستهای ضدکارگری و قوانین مبتنی بر استثمار وحشیانه کارگر بجای خود، در عرض چند سال اخیر بسرعت برق 
یک "صنعت" تازه، یک صنعت پرسود حول بهره کشی از بیکاری و کارگران بیکار شکل گرفته است. پرکاری و همدلی 

وعه ای از کفتارهای پس فطرت در این میدان را در مرداب تاریخ سرمایه کمتر و مجم  دولت و مجلس و رسانه هایشان
 میشود سراغ گرفت. 

 اول: کودکان ده ساله در ارتش کار و بیکاران

دنیای ما، دنیای حکومت بالمنازع سرمایه و مملو از چرک و کثافت است. سرنوشت کودکان کار بتنهایی کافی است که 

سیاهی یاد کنند. بر طارق این بیالن حکومت سرمایه در ایران و بخصوص با احتساب کودکان در  آیندگان از این دوران با
     اردوگاه کار و از سن ده سالگی خواهد درخشید.

جمهوری اسالمی هرگز از پرونده درخشانی در زمینه حفاظت از کودکان برخوردار نبوده است. بر زمینه قانون اساسی 

نتایج اسفناک آن برای کودک، قانون کاری قرار گرفته است که کار کودک را رسما و قانونا  مملو از عفونت مذهبی و
مجاز میشمارد. کودک در این قانون در قامت کودک ولی مساوی سایر کارگران بکار گرفته میشود اما بدلیل کودکی از 

( بکارگیری افراد زیر ۷٩انون کار )ماده شمول مواد حمایتی ناچیز وعده داده شده در همان قانون محروم است. مطابق ق

در مواد دیگر قانون کار سختگیریهای بیشتری   سال ممنوع است و هیچ کارفرمایی حق بکارگیری آنها را ندارد. ١٥
گنجانده شده  ١٨٨  سال را در خود میگنجاند. اما در همین قانون عامدانه ماده ١٨و  ١٥در حفاظت از کارگران میان   هم

" اشخاص مشمول قانون استخدام كشوری یا سایر به هر چه "ممنوعیت کار کودک" است رسما دهن کجی کند: است که 
ً توسط صاحب كار و  قوانین و مقرارت خاص استخدامی و نیز كارگران كارگاه های خانوادگی كه انجام كار آنها منحصرا

 مشمول مقررات این قانون نخواهند بود"! همسر و خویشاوندان نسبی درجه یك از طبقه اول وی انجام می شود،

خطه ایران به  –از آنجاییکه مملکت صاحب دارد و قانون در آن کشک نیست  –در ادامه و در اجرای عملی این قانون 

هزار  ۷٠٠تعداد یک میلیون و  ١٣٨٥اردوگاه بزرگ بکارگیری کار کودکان تبدیل شده است. اداره آمار ایران در سال 
مستقیم درگیر کار سرشماری شده اند. کم نیستند ادعاهای معتبر قابل قبولتری که تعداد کودکان را دو کودک بصورت 

هزار  ٦٠٠در همین شماره فصلنامه مرکز آمار به کارفرمایان مژده داده شده است که سه میلیون و   برابر این رقم میدانند.
و ده سال قبل و بعدش  ١٣٨٥ترس آنها قرار دارند. در سال در دس –و بدین ترتیب البد  –کودک در خارج چرخه تحصیل 

همه دوایر دولتی از وزارت کار تا نیروهای انتظامی مداوما افکار عمومی را منور ساخته اند که یک سر سوزن کنترل 

و  ندر پی ممنوعیت بکارگیری کار کودکان در دستور آنها قرار ندارد. مسئولیت مقامات مملکت در زمینه صیانت جا
حرمت و کرامت شهروندان همانقدر قد میدهد که روسری بانوان را با زور و انواع ستادها برقرار دارند! برای تصویر 

ساله  ٨تا  ۷"کودک خیابانی افراد   تعریف سازمان تامین اجتماعی ایران نیز مورد اشاره قرار داد:روشنتر الزم است 
كارگران »های خیابانی به چهار دسته بهره از آموزش باشند. بچهاذب و بیاالصل بوده و دارای شغل كهستند كه ایرانی

 شوند."تقسیم می« بزهكاران»و « متكدیان»، «ولگردان»، «خیابانی

جانوران مسبب سرنوشت این کودکان را به چند   بسیار خوب؛ سوال اینست در ادامه همین بینش "انسانی" از کودکان،

 تقسیم کرد!؟  اندسته و با چه عناوینی میتو

تالش آشکاری از جانب مقامات دولتی بجریان افتاد که حداقل سنی کار  ١٣٨٠از اوایل دهه اما این هنوز آخر خط نیست.  
و با انتشار فصلنامه مرکز آمار ایران در  ١٣٨٥رسما از پانزده سال به ده سال کاهش یابد. این روش از سال   کودکان

از رسمیت برخوردار شده است. در صفحه دوم جزوه آماری "اشتغال و بیکاری در اقتصاد زمینه بازار کار در ایران 
 چنین آمده است:  دفتر مطالعات اقتصادی مجلس در صفحه مربوط به تبیین مفاهیم١١٣٩٠کالن ایران" از منتشرات سال 

ف کار، در تولید کاال و خدمات ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعری ١٠جمعیت فعال اقتصادی: تمام افراد 

 مشارکت داشته )شاغل( یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند )بیکار(، جمعیت فعال اقتصادی محسوب میشوند.
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ساله و بیشتر اطالق میشود که که در طول هفته مرجع فاقد کار باشند )دارای اشتغال  ١٠جمعیت بیکار: تمام افراد 
نباشند( و در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده کار باشند و در هفته مرجع و سه هفته قبل از مزدبگیری یا خوداشتغالی 

 آن جویای کار باشند.

یک میلیون نفر به ارتش کار در ایران اضافه شده است. رسما و قانونا راه باز شده است   به این ترتیب در یک چرخش،
ا به کارفرما سپرد. تجربه نشان داده است که دولت فخیمه مسئولیت تامین که از سر نداری و فقر بتوان جگر گوشه خود ر

حداقل زندگی را بعهده نخواهد گرفت. تجربه نشان داده است که تعداد کافی از کارفرمایان با وجدان وجود دارند که از سر 
 ده بیافزاید. حاضرند منت گذاشته و از طریق بکارگیری کودک یک لقمه نان را به سفره خانوا  دلسوزی

بنا به تعریف از هرگونه پوشش قانونی و از جمله بیمه بیکاری محروم هستند. از   نکته مهم در اینست که این کودکان

اهد بود. در کار نخو  آنجاییکه به سن قانونی نرسیده اند امکان انعقاد قرارداد کار را ندارند، حق بیمه و مساله بیمه بیکاری
کار کودک، یعنی دولت و سرمایه کنار میکشند و در انظار عمومی این والدین   معماران اصلی  انناگه  و در این میان

 مقصر قلمداد میگردند.  کودکان هستند که به مثابه کم توجهی، بیرحمی و گماردن فرزند خویش به کار

  

 یک مو از یک خرس بیدار  دوم: بیمه بیکاری، حدیث کندن

بیمه بیکاری هر روز بیش از پیش آشکار میگردد که هدف آن فهماندن به طبقه کارگر است دو سال پس از تصویب قانون 
سال که  ٢٥که در این کشور خبری از بیمه بیکاری نیست و نخواهد بود. مطابق فصل اول این قانون تمام افراد باالی 

شرایط سختگیرانه   ماده پرداخت بیمه به ٣٠بیمه خواهند بود. پس از آن در   بدون میل خود عاری از شغل هستند از مشمول

ای مشروط میگردد که تعداد هر چه محدودتری و به میزان هر چه کمتری به بیمه بیکاری احتمالی دست بیابند. بطور 
چه از طرف  –ماه قبل از وقوع بیکاری  ٢٤عالوه بر شرط پیش پرداخت منظم حق بیمه شش تا   مثال برای یک کارگر

تنها شش ماه بیمه بیکاری پرداخت میشود. یک فرد کارگر در صورت پرداخت   -طرف دولت و کارفرما کارگر و چه از 
ماه حق بیمه حساب کند. در صورتیکه کارفرما  ٢٠ماه حق بیمه بیکاری در صورتیکه متاهل باشد، میتواند روی  ٩٠تا  ٦٠

رداختی صندوق مطلقا بی بهره خواهد ماند. برای و یا دولت در پرداخت سهم خود قصور کرده باشند، بیمه از هرگونه پ

افراد بیکار پیش بینی شده است که فرد مزبور باید حداقل بمدت یکسال بطور فعال در دفاتر اداره کار ثبت شده باشد. 
 اپرداخت بیمه بیکاری مشروط به شرکت در فعالیتهایی است که اداره کار پیش پای فرد بیکار قرار میدهد. این فعالیته

قانون  ٣٣از قلم نیافتاده است: مطابق ماده شامل کارآموزی در محلهای کار نیز میگردد. صد البته سطح بیمه بیکاری 
درصد متوسط دستمزد قبلی فراتر رود و در مورد بیکاران برای  ٥٥افراد شاغل نباید از   میزان مقرری کمک هزینه

اهل پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار میباشد. شاهکار درصد و برای افراد مت ٣٠افراد مجرد معادل 

است که هرگونه پرداخت بیمه بیکاری را منوط به توانایی دولت در تامین مالی آن در بودجه ساالنه  ٢١این قانون در ماده 
ومان که با وجود میلیاردها تکرده است و تازه این باید به تایید شورای نگهبان برسد. سرنوشت بیمه کارگران ساختمانی 

اخاذی حق بیمه از آنها بسیار گویاست؛ بیمه ای در کار نیست چرا که از نظر شورای نگهبان دولت پول ندارد! 
زندان و قفل و زنجیر و شکنجه گر مجالی برای ولخرجی دولت برای تامین یک وعده شکم سیر یک خانواده   مخارج

 کارگری بجا نمیگذارد!

نون طوری تنظیم شده که راه هرگونه بیمه را برای کارگران سد سکندر ببندد، در عوض بند بند آن در دست اگر این قا

 دولت و اداره کار برای فشار و حمله به کارگران بیکار برکات بسیاری را پیش بینی کرده است. به آن بپردازیم. 

 کفتارهای بازار کار  –کاریابی   سوم: بنگاههای

ل اخیر در حاشیه بازار کار در ایران شبکه عظیمی از بنگاهها کار و کارآفرینی شکل گرفته است. این در عرض چند سا
بنگاههای پر سود مورد حمایت فعال دولت و وزارت کار قرار دارند. در طول دو سال آینده قرار است که این بنگاهها 

 با گرو گرفتن  این بنگاهها  قرار است  ر گردند.مسئولیت نظارت و هدایت کارگران بیکا  بجای وزارت کار عهده دار
تضمین کنند که فرد بیکار در انواع طرحها به بیگاری کشیده شود. پروژه   بیمه بیکاری و همه اختیارات وزارت کار

 کسب تجربه، کارآموزی در محل، طرح شاگرد استادی از این جمله است. بعد دیگر کارکرد این بنگاهها داللی میان کارگر
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و کارفرمایان است. در همه موارد طرف حساب کارگر در قرارداد کار و دستمزد نه کارفرما بلکه این بنگاهها قرار 
   خواهند داشت. سود این بنگاهها تا لایر آخر از کیسه کارگران تامین میگردد.

 چهارم: بسیج افکار عمومی علیه کارگران بیکار

ای سرمایه داری است. این وارونگی را در ابعاد اقتصادی، توزیع حاصل کار، وارونگی، توصیف بسیار گویایی برای دنی
ابعاد سیاسی و از جمله ابعاد ایدئولوژیک و اخالقی میتوان دید و به جنگش رفت. گستاخی سرمایه داری در نفی نقش 

گیر جمهوری اسالمی علیه کارگر در سازندگی همیشه مورد مجادله بوده و خواهد بود. در این میان کمپین فشرده و نفس 

کارگران بیکار این وارونگی را به اوج تازه ای برده است. تماشایی است حکومتی که تنها هنر قابل ذکرش در سی سال 
گذشته در معماری بیکاری میلیونی کارگران خالصه شده است، حکومتی که عرضه پرداخت بیمه بیکاری برای یک 

متی که دزدی و کالشی از سر و کولش باال میرود؛ کارگر بیکار را بخاطر سر بار درصد کارگران بیکار را ندارد، حکو
وجب به وجب آن جغرافیا از کارخانه ها و کارگاهها، از کنج خانه ها تا خیابانها، از مدارس   بودن مورد حمله قرار میدهد.

وی نابرابری، بوی استثمار، بوی فقر، تا مساجد همه جا بر اساس منطق سود سرمایه شخم زده شده است. آن جامعه از ب

بوی استیصال انباشته است. دیدن و تشخیص باتالق سرمایه برای کسی که ذره ای وجدان داشته باشد ابدا سخت نیست. 
همزمان آن جامعه آماج یک حمله بسیار سازمان یافته از سخیفترین سموم فکری و اخالقی قرار گرفته است. برای لمس 

 یر نفس انسانیت باید از منظر یک کارگر بیکار به صحنه بنگرید. این صحنه هولناک است.لجنزاری از تحق

کار کارگران بی  بیکاری بنا به تعریف یک پدیده اجتماعی است. روندهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن ناظر است. 
ستهای گرفته نمیشوند. بیکاری حاصل سیا میشوند بخاطر اینکه اخراج میشوند. کارگران بیکار میمانند بخاطر اینکه بکار

بیکارسازی است. بیکاری با ورقه امضا شده کارفرما و کارگزینی کارخانه شروع میشود. اما در یک شعبده بازی بیکاری 

به فرد و خصوصیات و تصمیم فردی او تغییر پیدا میکند. با این "لغزش" همه چیز وارونه میشود. بیکاری جایش را 
میدهد. وزیر کار منجی از آب درمیاید، سرمایه دار هیبت قربانی هنوز خیرخواه بخود میگیرد و دو قورت و  بیکارگی  به

 نیمش باقی است که چند نفر را تا اطالع ثانوی بکار گرفته است! 

ب آ از خودمان بپرسیم کوهی از فیلم وضرب المثل و سینه زنی در باره احساس سرشکستگی پدر بیکار خانواده از کجا
شود معتاد نمی  میخورد؟ چرا در این روایتها یکبار هم که شده جناب وزیر کار و امام مملکت از سر اتفاق بدلیل افسردگی

در این روایتها بچه خردسال خانواده در میان همکالسیهای خود باید از بیکار بودن   یا دست به خودکشی نمیزند؟ چرا

 چرا این احساس در عمق شیارهای مغز کوچک او النه کردند؟ کی، کجا، چطور و  والدینش خجالت بکشد؟

تصویر روزنامه ها از یک فرد بیکار کسی است که یا روی صندلی پارک بخواب رفته است و یا در تجمع کنار تیر چراغ 
ق و برق سر محله در حال ایجاد مزاحمت برای عابرین است. روزنامه نگار باشرف و تیزبین مداوما در جستجوی حقای

عظیم بیکاری با سماجت در پی کشف اینستکه یک فرد بیکار چگونه وقت خود را در طی روز   ریشه های پدیده اجتماعی
صرف میکند! در پس چیدن صحنه آنوقت نوبت وزیر محترم کار )از ماموران امنیتی برجسته سابق( میرسد که از لزوم 

رد. جناب وزیر مدعی است که ایشان یک میلیون پست شغلی سراغ فرهنگ کار در میان کارگران ایرانی سخن بمیان بیاو
 دارند که کسی حاضر نیست به ان تن بدهد! 

زیر این توپخانه تبلیغی است که هر گونه تعرضی به کارگر بیکار مجاز اعالم میگردد. بیکاری بمعنای از کف دادن معاش 
خدشه دار میسازد. این چه فرهنگ   همه خانواده او را و مسکن هست ولی همزمان حرمت فردی و اجتماعی کارگر و حتی

و کدام اکسیر جادویی است که انسانها را در مقابل واقعیت بدیهی بیکاری اینچنین کور میکند؟ یکی پس از دیگری آمارها 
ایه رمس  در غیاب یک حق طلبی تعرضی طبقاتی کارگری،  از پیوند نزدیک بیکاری با اعتیاد و طالق حکایت دارند.

داری از مردم همچنان قربانی خواهد گرفت. در غیاب یک حق طلبی کارگری از آن خاک جز خرافه و فریب نخواهد 
به زبان مارکس از حرمت خود و هم طبقه ای بیکارش   رویید. وقت آنستکه کارگر نه به زبان شوراهای اسالمی بلکه

ن استداللهایی مسلح کرد که دهان یاوه گوی جناب وزیر را به دفاع کند. جا دارد هر کودک خانواده کارگری را به آنچنا

 گل بگیرد. 

  

 پنجم: علیه کارگران خارجی
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تا زمانیکه کار هست: بروید شکر کنید که ایرانی هستید! این پیام دولت و سرمایه داران رو به کارگر ایرانی بوده است. 
 است که کارگر ایرانی را به موقعیت امروز خود قانع سازد.   کارگران افغانستانی در شرایط بسیار دشوار کار قراربوده

وقتی بیکاری سراغتان آمد: بفرمائید فاشیست شوید! این دعوتنامه جدید دولت و سرمایه داران به طبقه کارگر در ایران 

رین لحن جلو لمپنانه ت است که بجای طلب بیمه بیکاری بجان کارگران افغانستانی بیافتند. همه چیز آماده است. وزیر کار با
دوربینها برای گزارش   افتاده است. شورای اسالمی راه و چاه کار را میشناسد، مراکز "افاغنه" را شناسایی کرده است.

اقدامات کارگران ایرانی لحظه شماری میکنند. رسانه ها در افشای بیگانگانی که بجای کار کردن، صندوق بیمه بیکاری 
 اند، سنگ تمام گذاشته اند! دولت را به سرقت برده

مبارزه بر سر اشتغال و یا بیمه بیکاری مستلزم آگاهی و درجات بسیار باالیی از آگاهی و همبستگی طبقاتی در میان 

کارگران است. اوج گیری تبلیغات ضد کارگران خارجی درست در مقاطع بحرانی و در مقابل اعتراضات کارگری در 
ستگی کارگران و صف اعتراض انها را تضعیف میکند. کارگران افغانستانی در ایران و این خاصیت نهفته است که همب

 موج تبلیغات هیستریک چاشنی آن از همین جا ناشی میگردد. 

قابل توجه است که جریانات اپوزسیون بورژوایی دست راستی، جریانات سبز و طیف بزرگی از انواع ناسیونالیستها در 

 هستند و در مواردی گوی سبقت را هم برده اند. حمله هیستریک دولت سهیم

   

 شم: اعزام نیروی کار به خارج کشورش

کارگران مهاجر، کارگرانی که دوره های طوالنی از سال را در کشورهای خارجی بسر میبرند، دایما در حال افزایش 
ت.هر دایما در حال طوالنی تر شدن اسبوده است. رقم تقریبی یک میلیون نفر بنظر منطقی میرسد. لیست کشورهای میزبان 

اساسا کارگران مهاجر در حاشیه   مهاجرت کارگران از طرف دولت و وزارت کار مورد تشویق قرار میگیرد؛ اما  چند
مراکز تولیدی کشور میزبان بدور از فعل و انفعال طبقه کارگر کشور میزبان به کار شدید مشغول میگردند. در بخش 

میزبان از فعالیتهای اتحادیه ای و طبقاتی کارگری خبری نیست. در مورد تاثیرات کارگران مهاجر بزرگی از کشورهای 
 چند نکته برجسته است:

اوال، این کارگران در قالب کارگران مهاجر که برای کار فشرده و جمعاوری پول در زمان فشرده بوده اند حامل تجربه و 
مشخصا در مورد بیمه بیکاری نیستند. ثانیا، احساس موقت بودن باعث میگردد   یتاثیر قابل اعتنایی در زمینه اتحاد کارگر

که این کارگران فعاالنه در کشمکشهای دنیای کارگری در ایران شریک گردند. ثالثا، موقعیت کارگر مهاجر عمدتا این 
 ران خودی منتقل میگردد.کارگران را به هویت ملی و ناسیونالیستی سوق میدهد که همین روحیات کم و بیش بر کارگ

  

 مبارزه علیه بیکاری  فصل سوم

 وضع موجود و دشواریها

اگر قرار باشد یک کلمه در توصیف جامعه ایران بکار برده شود، بدون شک باید کلمه "انفجار" را انتخاب کرد. دوست 
فجار خبری نیست؟ چرا تنفر و دشمن همگی از نارضایتی عمومی و فضای انفجار و شورش میگویند. اما چرا از این ان

گسترده از حکومت به بیرون راه باز نیمکند؟ آمار دقیقی از مبارزات کارگران در دست نیست، همانقدر که پیداست این 

مبارزات پراکنده و ضعیف است. اعتراضات کارگری با خواست روشن بیمه بیکاری بخش بسیار کوچکی را شامل 
بودن اعتراضات کارگری است. خیلی آشکار و به همان اندازه دردناک است که  دفاعی  میگردد. این مهمترین شاخص

کارگر خود را به قواعد بازی توسط کارفرما و دولت محدود میبیند. اینکه مقررات، حق بیمه را مشروط به پرداخت قبلی 

می که نقش طالیی شوراهای اسالکارگر بیکار از طلب بیمه بیکاری دور میشود. اینجاست   سهم بیمه میسازد، ادعا و توقع
خود را عیان میسازد.هزاران اعتراض کارگری در صورتیکه به کانال التماس و توهم بیافتد هرگز قالب دفاعی خود را 

ترک تخواهد کرد. اینجاست که نقش عنصر آگاه کمونیستی آشکار میگردد. هزاران اعتراض کارگری با هر درجه از خشم 
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ن و تشکل و بینش طبقاتی گره نخورد ره بجایی نمیبرد. جمهوری اسالمی از این دنیای خشم جان و طغیان، اگر به سازما
 سالم بدر برده است و آنرا مدیون شکار دایمی رهبران کارگری است.

کارگران شاغل در این عرصه بشدت غایبند. شرکتهای بزرک از جمله نفت و آب و   دشواری بزرگ دیگر در اینستکه

قه ای به شرکت در مبارزه علیه بیکاری از خود نشان نمیدهند. این از یک طرف بخاطر محافظه کاری و برق حتی عال
برای حفظ اشتغال است. دلیل دیگر این بیتفاوتی در اینستکه ابزار و امکان چنین دخالتی در اختیار کارگران قرار ندارد. 

 گران شاغل است. چند بار باید این حکم خود را اثبات کند!؟مبارزه موفق علیه بیکاری مستقیما در گرو میزان شراکت کار

انواع سموم ناسیونالیستی و مستقیما حاصل کار شوراهای اسالمی، رسانه ها و مقامات محلی رژیم در خون کارگر تزریق 
د. نمونه ناشی از اشتغال کارگران استان مجاور در کارخانه های باصطالح بومی میدانن  شده است که بیکاری خود را

هستند. در غیاب یک دید طبقاتی؛ بیکاری بستر رشد خرافات   گویای اخیر این تفرقه ها در کشمکشهای دزفول و خرم آباد
و قدرگرایی و مذهب در میان کارگران است. کار و کارخانه مفهومی بسیار عمیق تر از یک محل درآمد برای کارگر 

سازندگی است. روز کار بمعنای طلوع روزی است که هدفی را دنبال میکند.  دارد. اشتغال برای کارگر بمعنای خالقیت و

محیط کار برای او بمعنای رفاقتها و ٍ"کسی بودن" است. اشتغال بمعنای اعتماد بنفس و سربلندی تامین زندگی است. با یک 
ه کمونیستی ک –ت کارگری کاخ در هم فرو میریزد. در غیاب یک سازمان و تشکل و فعالی  حکم اخراج یکشبه همه این

همه این ظرفیتهای کارگر بیکار را بتواند/بخواهد پاسخ دهد، این کارگر قضا قدری میشود، سر از محفل سینه زنان محل 
 در خواهد آورد و یا عضو انجمن نژاد پرستان آذری، کرد و یا عرب و ... میگردد. 

گرفت و آوار سختی را بر سر مبارزه طبقه کارگر بجا  پای او را  جریان سبز، حرکت کارگری نشد. اما شکست سبز
گذاشت. طبقه کارگر که تازه از زیر بار اصالح طلبان و خاتمی خود را خالص کرده بود، طبقه کارگری که به قیمت 

 سنگینی خط و مرز طبقاتی جامعه را مجددا به سر جای خود باز گردانده بود به یکباره با هجوم بزرگ طبقه متوسط؛ با
هجوم لشکری از جریانات راست بورژوایی تا جریانات چپ امثال کمونیزم کارگری تقوایی روبرو شد که دشمنان قسم 

ی یر گشت. براهخورده طبقاتی کارگر را با نام آزادی قلندوش خویش میگرداندند. یکشبه امریکا و حمله نظامی اش تط
اعتصاب و غیرت طلب میکردند   و با سرکوفت و تحقیر از او  طبقه کارگر دو ماه حمله هیستریک، که دورش حلقه زده

ل علیه روحیه اعتماد و تشک  تا عالیجنابان کروبی و موسوی و رفسنجانی آزادی بهمراه بیاورد؛ بصورت یک غده چرکین

 با احزاب چپ و کمونیستها بجا ماند. 

 فعال کمونیست اجتناب ناپذیر است.برسمیت شناختن این دشواریها و چاره اندیشی در مقابل آنها برای یک 

  

  

 چشم انداز پدیده بیکاری

به موفقیت دولت ایران در مذاکرات هسته ای جاری با امریکا قرار دهیم، حتی اگر همه ارزهای بلوکه   حتی اگر فرض را

م است طوالنی الز شده آزاد شود، حتی اگر محاصره اقتصادی پایان گیرد و چرخ اقتصادی ایران به گردش بیافتد، سالهای
که نرخ بیکاری کاهش قابل اعتنایی را از خود بروز دهد. در متن رقابت در بازار هنوز هزاران واحد تولیدی کوچک در 

میلیون نفر از فارغ التحصیالن جدید از دانشگاهها  ٤صف ورشکستگی قرار دارند. بعالوه بقول وزیر کار در پنج سال آینده 

شد. و با توجه به سیاستهای بازار کار دولت درصد بیکاری تا آینده طوالنی بصورت دو رقمی راهی بازار کار خواهند 
ماندگار خواهد ماند. و همین کماکان دست دولت و سرمایه داران را در تعرض به کارگران باز خواهد گذاشت. بیکاری و 

   ند که پاسخ میطلبد.راه حل مقابله با آن زخم التیام نیافتنی طبقه کارگر در ایران خواهد ما

 در راههای مقابله با بیکاری جا دارد بر روی دو آلترناتیو مکث کرد.

یر کنترل کارخانه ها است که بدالیل ز  شعار دیگر خواست  بنا بر توضیح فوق نمیتواند موفق باشد.  شعار اشتغال کامل
قدرت، برای خلع ید و جهت جلوگیری از خرابکاری طبقه نمیتواند راه گشا باشد. اوال، این اقدام در شرایط انقالبی و گذار 

سرمایه دار میتواند موثر واقع گردد. ثانیا، مطلوبیت هر مطالبه در ایجاد و تقویت همبستگی و اتحاد طبقه کارگر نهفته 
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 یست ازاست. در مورد وضعیت جاری اقتصادی در ایران، حتی اگر توازن قوا اشغال کارخانه ها را ممکن میساخت، میبا
آن اجتناب کرد. چرخاندن کارخانه های در حال ورشکستگی و اصطکاکهای طاقت فرسا میان کارگران، طرف حساب 

شدن با دولت برای تامین مواد خام و فروش محصوالت هر کدام بتنهایی کافی است کمر قویترین تشکلهای کارگری را 
ن و عواقب ویرانگر آن برای خود کارگران و برای سندیکایشان بشکند. نمونه واگذاری اتوبوسهای شرکت واحد به رانندگا

 در این مورد بسیار آموزنده و گویاست. 

  

 نهادهای موجود علیه بیکاری در ایران

بیکاری امری است که از انقالب به این سو در دستور جریانات مختلف بوده است و بسیاری به آن اندیشیده و به فعالیت 
در بررسی منصفانه این جریانات و نهادها دشواریهای مهمی وجود دارد. اوال فعالیتهای کارگری   ه اند.در این زمینه پرداخت

رژیم روبرو بوده و چه بسا فعالینی که به همین خاطر جان خود را در زندانها از  مستقل در این زمینه با تعقیبهای امنیتی
کف داده اند. ثانیا، امنیتی بودن شرایط امکان کسب اطالعات الزم را غیر ممکن میسازد. و از طرف دیگر نمیتوان مطمئن 

اخته بالخره اینکه آنچه در این نوشته پرد داشته باشد. و  بود بررسی فرضی چه درجاتی از مشکل امنیتی را میتواند بدنبال

میشود با خطوط اصلی فعالیت این نهادها تفاوت زیادی را مد نظر دارد. اما با این حال ضرورت دارد به دو وجه تاکید 
 گذاشت.

 نهادهای دولتی و وابسته به شوراهای اسالمی –ف ال

ی گدایی، تقاضای حقوق خود اما در لباس این نهادها باید رسوا شوند. هر حرکتی که کارگران را به سو

 وفاداری به رژیم میراند را باید منزوی ساخت. این سم است.            اعالم 

سازمان   کمیته هماهنگی ایجاد تشکلهای کارگری  نهادهای دیگر از جمله اتحادیه آزاد کارگران و فعالیتهایی که توسط  -ب 
 ایت گرم سازمانهای سیاسی چپ قرار بگیرند.یافته اند. این تشکلها باید مورد حم

اما سازمان یافتن یک جنبش سراسری و قدرتمند علیه بیکاری چهارچوب و روشها و رهبری کامال متفاوتی را طلب 

 میکند.

  

 سازمان دادن یک صف سراسری کارگری در مقابل بیکاری

 اول: اهداف 

یکاری تنها هدف این حرکت است. اینجا بحث بر سر اتحاد و شکل دادن به یک جنبش و حرکت اعتراضی کارگری علیه ب
 نیست.   همکاری احزاب و یا پوششی برای اهداف سیاسی یا پیگیری اتحاد کارگران و دانشجویان و امثال آن

 هدف ایجاد یک سازمان متشکل از کارگران و با اهداف طبقاتی است.

 افق طبقاتی و فعالیت کمونیستی -دوم

یه بر یک افق طبقاتی کارگری پیش شرط قطعی شکل دادن به یک تحرک کارگری قابل اعتنا است. این دامن زدن و تک
افق نمیتواند مارکسیستی نباشد. نمیتواند بجز با کار آگاهانه کمونیستی حاصل گردد. کارگری که به فریبهای پوپولیستی 

ی غانستانی را نمیبیند، کارگری که فکر میکند تولید داخلاحمد نژاد توهم دارد، کارگری که برادری طبقاتی خود با کارگر اف

برای  نمیبیند را بسختی میتوان  برای آینده خود او برکت دارد، کارگری که از دل مبارزه امروزش دستیابی به سوسیالیسم
 سازمان داد.  مبارزه موثر بر سر بیمه بیکاری
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 لویزیونهای اپوزسیون به کارگران تزریق کرد. یک کار کمونیستیافق طبقاتی را نمیتوان با فیلمهای تبلیعاتی از نوع ت
صبورانه در محل و جلب اعتماد رفیقانه پیش شرط دامن زدن به اشتیاق و مبارزه جویی و بسیج کارگران حول افق طبقاتی 

 انهاست.

 مشخصه سازمانی -سوم  

سلسله مراتب سازمانی ندارد. این  ازی به یک سازمان منسجم سراسری است اما عجالتا در فضای امنیتی فعلی، نی  یک
حرکت متکی به رهبران محلی است. شکل آن مشابه شبکه های مبارزه توده ای علیه اشغالگران نازی در فرانسه در هر 

منطقه شکل میگیرد. کمیته های فعالین محلی به اعتبار اعتماد قبلی دست بدست هم اعالم وجود میکنند. قدرت عمل و نفوذ 
اعتبار هر کمیته مشروط به اینستکه آیا به تعداد کافی از کارگران سرشناس و با نفوذ را با خود دارد؟ آیا جمع یا کمیته و 

 مد نظر به اندازه کافی برای جلب اعتماد کارگران محل در زندگی واقعی )و نه از طریق شب نامه ها( تالش بخرج میدهد؟

 وع کار قرار بگیرد.کارگران شاغل و بیکار باید بیکسان موض

 سازمان کارگران است، همه کارگران! زن و مرد، مسلمان و کلیمی و بیخدا. افغانستانیها باید جا داشته باشند.

 اتکا به مجمع عمومی، مالقات حضوری، بحث و تبادل نظر مهمترین چسب اتحاد این سازمان است.

 رهبری –چهارم 

ردی حامل خطوط سیاسی و تمایل به گرایشات موجود در جامعه هستند. با کارگران حتی در اوج پراکندگی و انزوای ف
اولین بارقه های ایده های مبارزاتی یارگیری و تعلق به این خطوط در میان کارگران براه میافتد. این بخودی خود اشکال 

طبقاتی و ارجحیت منافع  ندارد. تاثیرات احزاب سیاسی چپ بر این روند چگونه خواهد بود؟ آیا میتوان احساس مسولیت
جنبشی را میتوان انتظار داشت؟ آیا همه احزاب به حمایت بی قید و شرط از این حرکت دست خواهند زد؟ سوال اساسی 
تر اینستکه آیا رهبران محلی کارگری به این حد از بلوغ رسیده اند که خود را در مقام تصمیم گیرنده قرار دهند، خود 

سی را وادار به دوری از فرقه گرایی نمایند؟ همکاری از نزدیک رهبران کارگری که منافع کارگران محلی احزاب سیا
طبقاتی را بر هر چیز دیگر ترجیح میدهند و تشکل و سازمان کارگری متبوع خویش را از تخم چشم عزیزتر میدارند از 

 پیش شرطهای اساسی هرگونه تحرک سیاسی در ایران است.

 خواستها –پنجم 

بر اساس نیازهای یک خانواده پنج نفره و با مذاکره ساالنه نمایندگان مستقیم  افزایش دستمزد پایههای محوری یکی خواسته 
کارگری است. اهمیت این خواست در اینستکه مستقیما به کارگران شاغل و بیکار مربوط است. دریافتی امروز هر دو 

فردای بیکاری کارگران فعال شاغل متصل است. اهمیت دیگر بخش را مدنظر دارد و در عین حال مستقیما به سرنوشت 
این خواست در اینستکه مبرمیت تشکل یابی سراسری را پیش پای کارگران قرار داده و عطش و اشتهای رودرویی با کل 

 حکومت و مذاکره و ادعای طبقاتی را در کارگران زنده نکاه میدارد.

   پرداخت بیمه بیکاری به همه کارگران بیکار

همه کارگران و از جمله زنان به محض ثبت نام در دفاتر بیکاری اداره کار باید از حق بیمه بیکاری برخوردار شوند. 
ه حداقل در سطح دستمزد پایه باید برسمیت شناخت  کارگران افغانستانی شامل بیمه بیکاری میشوند. سطح بیمه بیکاری

 ید از سطح دریافتی های تاکنونی وی کمتر باشد. شود. برای کارگران شاغل سطح بیمه بیکاری نبا

طرف حساب کارگران برای پرداخت بیمه بیکاری تنها دولت است. مشروط کردن بیمه بیکاری به بیگاری و آموزشها و 

 فعالیتهای کارآموزی و امثال آن اکیدا ممنوع باید باشد. برای مدت بیمه بیکاری نباید محدودیت گذاشت.

 کانممنوعیت کار کود
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 سی ساعت کار در هفته

با این خواست کارگران سدی را در مقابل سودجویی لجام گسیخته سرمایه قرار دهد. آیا منطقی نیست که بجای فرسوده تر 
ساعت در هفته ) صد البته با حفظ کامل حقوق  ٣٠کاهش ساعات کار به   کردن شاغلین، لشکر بیکاران را بخدمت گرفت؟

ر زمانیکه پرچمداران این خواست در اتحادیه های کارگری اروپا از آن سخنی نمیگویند ممکن درست د و دریافتی ها( 
است عجیب بنظر برسد. این خواست تنها در مقابل سودجویی وحشیانه امروز سرمایه داران است که "غیر ممکن" قلمداد 

اعات حاصل کار کارگر و با توجه به بار سنگین سبارآوری کار، با توجه به ثروت انبوه و کامال بیسابقه   میشود. با افزایش
چنین خواستی بسیار منطقی و پیش پا افتاده است. موج   کار طوالنی و اضافه کاریها و چند شغله بودن کارگران شاغل

بزرگی از جوانان سالهای عزیز زندگی خود را در انتظار کار به هدر میدهند، زنان در خانه ها به زنجیر کار خانگی 

یده شده اند، بخش عظیمی از کارگران زیر کار روزانه مشقت آور و خطرناک جوانمرگ میشوند، میلیونها کودک جز کش
کاهش   لجن و کثافت چیز دیگری را تجربه نگرده اند؛ آنوقت کسانی پیدا میشوند در مقابل تعدیل جزیی سود حاصله متعاقب

 ساعات کار رو ترش کنند. شکر میل مینمایند. 

 های محلیخواست

تشکلهای محلی بسته به موقعیت و امکانات میتوانند خواسته های معینی را در دستور قرار دهند. ایجاد غذاخوری های 
دولتی برای تغذیه کارگران بیکار از تجربیات کالسیک مبارزه علیه بیکاری بحساب میاید. نمونه دیگری از این خواست 

دولتی برای پروژه های ساختمانی و عمرانی در محل است. بهبود بهداشت محل  های شناخته شده فشار به مقامات محلی و
 و یا اسفالت مسیر عبور و همگی با اتکا به نیروی کار بیکاران؛ میباشد.

  

 روشهای مبارزه –ششم 

ت. شرط اول موفقیت کارگران در اقدام دست جمعی آنهاست. نقطه قوت کارگران شاغل در تمرکز آنها در کارخانه اس

تجربه  پاتوقهایی که امکان تماس، بحث، انتقال  پاتوقهای کارگری میتواند ضعف پراکندگی کارگران بیکار را جبران کنند.
و رفاقت چهره به چهره را فراهم میاورد. این پاتوقها باید در محلهای پر رفت و آمد، در مقابل اداره کار، در مقابل کارخانه 

از نزدیک با صاحبان منازل اطراف پاتوق، با رهگذران جهت جلب سمپاتی آنها از  های بزرگ انتخاب گردند. تماس

اهمیت ویژه برخوردار است. کارگران باید بیاموزند که هر کاری را مشترک و دست جمعی انجام دهند؛ با هم به اداره 
 مسکن و مالیات و یارانه ها سربزنند و مشترکا اقدام کنند.

ورد که مبارزه علیه بیکاری امر کارگران شاغل نیز هست. روشهای مبارزه باید طوری باشد بسیار حیاتی است بخاطر آ

که کارگران شاغل را نیز شریک سازد. آیا نمیتوان تصور کرد که در روزهای معین رانندگان اتوبوسرانی کارگران بیکار 
را بنفع کارگران و قبوض پرداختی نازلتر  را مجانا سوار کنند؟ کارگران اداره آب و برق کنتور منازل کارگران بیکار

کارگری کارخانه ها را بگونه ای تغییر داد که کارگران   آیین نامه شرکتهای تعاونی  گزارش نمایند؟ آیا نمیشود تصور کرد

 هاخراجی کماکان بتوانند عضو شرکت تعاونی باقی بمانند و به این ترتیب کماکان در جلسات و تصمیم گیریها شرکت داشت
باشند؟ آیا نمیشود تصور کرد کارگران کارخانه تصیمیم بگیرند در روزهای معینی سلف سرویس کارخانه باید بر روی 

    کارگران بیکار باز باشد؟

ناگفته پیداست که دامنه کارگران بیکار بسیار فراتر از کارگران ساختمانی است. تجمعات بیکاران در مراکز شهری 
ع تخصص و زمینه ها است. الزم است دامنه پاتوقهای کارگری از صرف کارگران ساختمانی فراتر کارگران با انوا  شامل

در عین حال این کارگران با انواع پیوندها در هم تنیده شده اند،   برده شود و همه کارگران بیکار را در خود بگنجاند.

مسابقه فوتبال محبوب خود مشترکا اقدام میکنند،   یکارگرانی که در تیم فوتبال آخر هفته با هم بازی میکنند، در تماشا
   برای کودکان همدیگر کالسهای آموزش نقاشی میگذارند و ...

در سنتهای طبقاتی کارگری همواره تاکید شده استکه تجمع و پاتوق کارگران باید محلی باشد که بخشهایی از مشکالت 

الی؛ کمک و همیاری در ایجاد شرکت تعاونی، یا هر روشی برای زندگی کارگران را عمال حل میکند، ایجاد صندوقهای م
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تجمعات کارگران بیکار   بجای تصویر غم انگیز متداول،  خرید دست جمعی از عمده فروشی ها از جمله این موارد است.
 باید بتواند حق طلبی و امید و همبستگی را به جامعه پیرامون خود منعکس نماید. 

به کانونهای گرمی تبدیل گردد که هرگونه کار کودک در شعاع چند کیلومتری را غیر ممکن میسازد.  پاتوقهای کارگری باید

تهدید کارفرماها، جمعاوری کمکهای مالی در حمایت از کارگران کودک و برای خانواده آنها میتواند از اقدامات روزمره 
 پاتوقها باشد.

حاد و قدرت خویش را تجربه میکنند. تعیین نوبت بندی صف کارگران پاتوقهای کارگری محلی باشد که کارگران در آن ات

 ساختمانی با پیدا شدن کارفرما بدنبال یک کارگر در میدانهای کار از تجارب شناحته شده صفوف کارگران ساختمانی است. 

ران بسیج مت علیه کارگمساله بسیار حیاتی پاتوقهای کارگری قدرت دفاع از خود آنهاست. قابل پیش بینی ترین اقدام حکو
اوباش حزب اللهی و تحریک و ایجاد مزاحمت است. کارگران باید بتوانند از صفوف خود دفاع کند. در تجربه بسیار با 

ارزش اتحادیه کارگران پروژه ای آبادان؛ کارگران با ایجاد یک گروه مقاومت متشکل از کارگران قوی هیکل موفق شدند 
 را کم کنند.  شر دستجات اوباش حزب هللا

آمادگی مقابله با دستگیریها از ستونهای اصلی هر اعتراض کارگری است. صندوقهای کمک های مالی در حمایت از 
کارگران دستگیر شده از ضروری ترین آنهاست. هر کس باید بتواند لمس کند که کارگران رفقای دستگیر شده و خانواده 

 ه قدرت همبستگی کارگران را نباید دست کم گرفت.آنها را تنها نمیگذارند، باید لمس کند ک

در کنار همه موارد فوق و اما بطور جداگانه و ویژه باید برای کارگران زن و زنان بیکار این طبقه جا باز کرد. تضمین  
شرکت گسترده و برابر زنان میتواند چشم اسفندیار صف اعتراض کارگری علیه بیکاری شود. عالرغم شرکت میلیونی 

نان در عرصه تولید، عالرغم درصد بسیار باالی تالش زنان برای ورود به بازار کار از جمله از طریق سطوح مختلف ز
تحصیلی؛ بیکاری آنها زمینه دور جدیدی از تبعیض و نابرابری علیه آنها شده است. یکبار دیگر و مستقیما با هدایت 

شها و تفکرات ارتجاعی و تفرقه افکنانه به صف کارگر تزریق باز شده است که سیاستها و رو  دریچه تازه ای  دولت
شود. اینجا دقیقا و بیش از هر کس وظیفه کارگران مرد است که راه را بر روی هم طبقه ایهای خود هموار سازند. کارگر 

آن  رهبرانمسلمان، زن مسلمان میتواند و باید بتواند در صف تشکلها و اعتراضات کارگری و چرا که نه حتی در صف 

باشد. اما هیچ درجه ای از اعتقادات مذهبی و یا عادات و برداشتهای مردساالرانه علیه زنان باید اکیدا ممنوع و غیر قابل 
 تحمل اعالم گردد.

  

 کار قانونی یا گدایی و توجیه تسلیم   هفتم: تناسب قواو

حساب آوردن تناسب قوا نیست. رفرمیسم، قدر گذاری در سازمان دادن مبارزات کارگری هیچ چیز احمقانه تر از ندیدن و ب

هیج فعال کارگری نمیتواند و مجاز نیست ظرفیتهای   الفبای مبازره کارگری است.  دستاوردهای هر چقدر کوچک، از
در مبارزه طبقه کارگر در ایران رفرمیسم و   سرکوب حکومت علیه کارگر و اعتراض کارگری را دست کم بگیرد. اما

وا به پتکی علیه خود طبقه کارگر تبدیل شده است. در قضاوت درباره مبارزه طبقه کارگر در ایران نمیتوان تناسب ق
پدیده عمیقا دردناک و در عین حال عمیقا مسخره گذشت. امروز طبقه کارگر در ایران از موقعبت   یک  بسادگی از کنار

کارگری دنیا، روز نیست که کارگران قانون را به بازی قدرتمندی برخوردار است، در یکی از هارترین حکومتهای ضد 

نگیرند، اعتصاب و تجمع برپا ندارند. آیا کلمه دیگری بجز "مسخره" میتوان بکار برد زمانیکه همین اعتصابات با دست 
این  برده میشود؟ بدامن شدن به فالن آیت هللا و یا اعالم وفاداری به بهمان جناح رژیم و یا بیانات مظلوم نمایانه به کجراه

تیری است که کارگران با دست خود به پای خود خالی میکنند. وقت آن رسیده است که برای همیشه به این دور باطل پایان 

داد. آیا کارگران نمیبینند که پلیس و سرکوبگران به اینگونه باصطالح تاکتیکها )استفاده از رفسنجانی علیه احمدنژاد و یا 
خرد نمیکنند؟ آیا کارگران تجربه نکرده اند که صلوات فرستادن و اعالم وفاداری به خمینی سر سوزنی امثال آن( تره هم 

نه کارفرما و نه پاسداران کمیته را خر نمیکند؟ چرا باید کارگران بجای نقشه ریزی قدم های بعدی در اعتراضشان، 
 ه کارگریها بر باد یدهند؟ داوطلبانه و با خود فریبی سرنوشت مبارزه شان را به مزخرفات خان
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باید یکبار برای همیشه تعیین تکلیف کرد که ارگانهای دست ساز دولتی و در راس آنها شورهای اسالمی مظهر و مجرای 
هیج رفرم و یک سر سوزن بهبود نبوده اند. اینها ارگانهای جاسوسی و پخش سموم ضد کارگری هستند. حماقت محض 

سوا را باید ر  کرد. اینها، زبان و آداب و روشهایشان  ن به رژیم بعنوان یک سپر حساب بازاینها و تعلقشا  است که روی
لمپنیسم اسالمی را از خود بتکاند. کارگر مظلوم نیست، گدا نیست. کارگر باید   کرد. وقت آنستکه طبقه کارگر در ایران

بخاطر قدرتی است که در   گری است، تنها و تنهابداند ترس سرمایه دار از او و احترام اجتماعی که متوجه اعتراض کار
ل جامعه نیستند. کارگران بخت برگشتگان، قربانیان زلزله و سی  صف همبسته کارگران نهفته است. کارگران جمع بینوایان

 نیستند. سرمایه دار و صاحبان جامعه از در هیبت هر کارگر یک دشمن طبقاتی میبینند. ببینید سی سال است چگونه بی

امان به کارگر تسلیم شده، کارگر بنا به تعریف شورای اسالمی، حمله میشود! طنز تلخ اینجاست که تصویر موجود از 
و دیوار کوتاه او قالبی و ساختگی است. هر اعتراض کارگری باید و   تناسب قوا واقعی نیست. تصویر موجود از کارگر

ست. جانمان به لبمان رسیده است. به زیرتان میکشیم. پادگانها را روی انتظار میرود پژواک این پیام باشد که: دیگر بس ا
سرتان خراب میکنیم. قبال اینکار را کرده ایم. اینبار اسلحه ها را به احدی نخواهیم داد ... حکومت خود را سر کار میاوریم! 

 تا زمانیکه صف خود را آماده میسازیم و همین امروز حق خود را میخواهیم!

هر کارگر و هر اعتراض کارگری خود را در قالب کل طبقه بنگرد. کارگر باید ببیند کل این حکومت قلتشن از  جا دارد

دست کارگر به ذله آمده است. پول ندارند چون هر چه بیشتر باید صرف زندان و زندان بان و خبرنگار یاوه گو و دم و 
اید فعالیت و مقاومت و دلیری کارگران زندانی و همه اعتراضات دستگاه رنگارنگ خود دقیقا علیه کارگر کنند. هر کارگر ب

هم طبقه ای های خود را به خود متعلق بداند. در این موقعیت دهها دست پیدا میشود که گوش شورای اسالمی را بگیرد تا 
 ارد. وجود درفع مزاحمت گردد. از تشخیص توازن قوا در نبرد معین تا رقصیدن به ساز شکست طلبان یکدنیا فاصله 

  

   رو به آینده  –نتیجه گیری 

تجربه بسیار غنی و پر تالطمی را در زمینه بیکاری و مشخصا بیمه  ٦٠تا  ٥۷طبقه کارگر در ایران در فاصله سالهای 

بیکاری در حافظه زنده خود دارد. از مهمترین خصوصیات مبارزات آندوره باید چند نکته را برجسته ساخت. آن تحرکات 
لیاژ بسیار باالی کمونیستی و طبقاتی کارگری برخوردار بودند. توده ای بودن آن تشکلها دامنه مانور زیادی به آنها از آ

توهم به جناحهای رژیم را   اعطا میکرد. ویژگی مهم دیگر گرایش و تمایل به اتصال سایر تشکلها است. و بالخره عدم

سرکوب کند. شرایط امروز   آن تشکلها را  توانست ٦٠وب خونین سال باید نام برد. جمهوری اسالمی تنها به تکیه سرک
   است.  در بسیاری موارد یاداور موقعیت مشابه ان سالها

بیمه بیکاری و بخشهای مهمی از مبارزه ای که در طول نوشته مورد بحث قرار گرفت میتواند به مصافهای تعیین کننده 

رو صف آرایی کارگران صنعتی و کلیدی است. اما موقعبت امروز طبقه کارگر و با دولت تبدیل گردد. انقالب ایران در گ
دامنه گسترده کارگران بیکار از طرفی و چشم انداز فقر و نقش بیمه بیکاری برای هر دو بخش از طرف دیگر میتواند 

 دینامیسم تازه ای را برای انقالب کارگری در ایران ببخشد.

  

 مصطفی اسدپور

 ٢٠١٤مه  ٣٠
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   ماپالتفرم فعالیت 

 یک صف سراسری کارگری در مقابل بیکاری سازمان دادن

  

  اول: اهداف

یک جنبش و حرکت اعتراضی کارگری علیه بیکاری تنها هدف این حرکت است. اینجا بحث بر سر اتحاد و همکاری  شکل دادن به
 نیست.   انشجویان و امثال آناحزاب و یا پوششی برای اهداف سیاسی یا پیگیری اتحاد کارگران و د

 سازمان متشکل از کارگران و با اهداف طبقاتی است. هدف ایجاد یک

  

 طبقاتی  افق -دوم

تکیه بر یک افق طبقاتی کارگری پیش شرط قطعی شکل دادن به یک تحرک کارگری قابل اعتنا است. این افق نمیتواند  دامن زدن و
ی پوپولیستی احمد نژاد توهم دارد، کارگری که برادری طبقاتی خود با کارگر افغانستانی مارکسیستی نباشد. کارگری که به فریبها

را نمیبیند، کارگری که فکر میکند تولید داخلی برای آینده خود او برکت دارد، کارگری که از دل مبارزه امروزش دستیابی به 
 سازمان داد.  بیمه بیکارینمیبیند را بسختی میتوان برای مبارزه موثر بر سر   حکومت کارگری

  

در میان کارگران تقویت کرد. یک کار طبقاتی  صبورانه در محل و جلب  راه دور را نمیتوان با فیلمهای تبلیعاتی از افق طبقاتی
 نهاست.آاعتماد رفیقانه پیش شرط دامن زدن به اشتیاق و مبارزه جویی و بسیج کارگران حول افق طبقاتی 

  

 انیمشخصه سازم -سوم  

سلسله مراتب سازمانی ندارد. این حرکت  سازمان منسجم سراسری است اما عجالتا در فضای امنیتی فعلی، نیازی به یک   یک
متکی به رهبران محلی است. شکل آن مشابه شبکه های مبارزه توده ای علیه اشغالگران نازی در فرانسه در هر منطقه شکل 

تبار اعتماد قبلی دست بدست هم اعالم وجود میکنند. قدرت عمل و نفوذ و اعتبار هر کمیته میگیرد. کمیته های فعالین محلی به اع
مشروط به اینستکه آیا به تعداد کافی از کارگران سرشناس و با نفوذ را با خود دارد؟ آیا جمع یا کمیته مد نظر به اندازه کافی برای 

 شب نامه ها( تالش بخرج میدهد؟ جلب اعتماد کارگران محل در زندگی واقعی )و نه از طریق

ران!  باشد، همه کارگکارگران  سازمانو بیکار باید بیکسان موضوع کار قرار بگیرد. این باید  کارگران شاغلدر این فعالیتها 
عمومی، مالقات حضوری، بحث و  اتکا به مجمعزن و مرد، مسلمان و کلیمی و بیخدا؛ کارگران مهاجر  باید جا داشته باشند. 

 بادل نظر مهمترین چسب اتحاد این سازمان است.ت

  

در اوج پراکندگی و انزوای فردی حامل خطوط سیاسی و تمایل به گرایشات موجود در جامعه  کارگران حتیرهبری  –چهارم 
اشکال  خودی خودهستند. با اولین بارقه های ایده های مبارزاتی یارگیری و تعلق به این خطوط در میان کارگران براه میافتد. این ب

ندارد. تاثیرات احزاب سیاسی  بر این روند چگونه خواهد بود؟ آیا میتوان احساس مسولیت طبقاتی و ارجحیت منافع جنبشی را  
انتظار داشت؟ آیا همه احزاب به حمایت بی قید و شرط از این حرکت دست خواهند زد؟ سوال اساسی تر اینستکه آیا رهبران محلی 

حد از بلوغ رسیده اند که خود را در مقام تصمیم گیرنده قرار دهند، خود کارگران محلی احزاب سیاسی را وادار کارگری به این 
به دوری از فرقه گرایی نمایند؟ همکاری از نزدیک رهبران کارگری که منافع طبقاتی را بر هر چیز دیگر ترجیح میدهند و تشکل 

 عزیزتر میدارند از پیش شرطهای اساسی هرگونه تحرک سیاسی در ایران است.و سازمان کارگری متبوع خویش را از تخم چشم 

  

 خواستها –پنجم 

بر اساس نیازهای یک خانواده پنج نفره و با مذاکره ساالنه نمایندگان مستقیم کارگری  افزایش دستمزد پایهمحوری یکی  خواسته های
غل و بیکار مربوط است. دریافتی امروز هر دو بخش را مدنظر دارد است. اهمیت این خواست در اینستکه مستقیما به کارگران شا

و در عین حال مستقیما به سرنوشت فردای بیکاری کارگران فعال شاغل متصل است. اهمیت دیگر این خواست در اینستکه مبرمیت 
ذاکره و ادعای طبقاتی را تشکل یابی سراسری را پیش پای کارگران قرار داده  و عطش و اشتهای رودرویی با کل حکومت و م

 در کارگران زنده نگاه میدارد.

  

 سال 1٦باالی   بیکاری به همه  افراد بیکار پرداخت بیمه

زن و مرد، مستقل از جنسیت و ملیت و از جمله زنان به محض ثبت نام در دفاتر بیکاری اداره کار باید از حق بیمه  همه کارگران
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حداقل   شامل بیمه بیکاری میشوند. سطح بیمه بیکاری اجر و از جمله کارگران افغانستانیمهبیکاری برخوردار شوند. کارگران 
در سطح دستمزد پایه باید برسمیت شناخته شود. برای کارگران شاغل سطح بیمه بیکاری نباید از سطح دریافتی های تاکنونی وی 

 کمتر باشد. 

ت است. مشروط کردن بیمه بیکاری به بیگاری و آموزشها و فعالیتهای کارگران برای پرداخت بیمه بیکاری تنها دول طرف حساب 
 کارآموزی و امثال آن اکیدا ممنوع باید باشد. برای مدت بیمه بیکاری نباید محدودیت گذاشت. 

 در هفته سی ساعت کارکودکان.  ممنوعیت کار

دهد. آیا منطقی نیست که بجای فرسوده تر کردن  کارگران سدی را در مقابل سودجویی لجام گسیخته سرمایه قرار با این خواست
ساعت در هفته ) صد البته با حفظ کامل حقوق و دریافتی  30کاهش ساعات کار به   شاغلین، لشکر بیکاران را بخدمت گرفت؟

بنظر درست در زمانیکه پرچمداران این خواست در اتحادیه های کارگری اروپا از آن سخنی نمیگویند ممکن است عجیب  ها( 
وری بارآ  برسد. این خواست تنها در مقابل سودجویی وحشیانه امروز سرمایه داران است که "غیر ممکن" قلمداد میشود. با افزایش

ها و کار طوالنی و اضافه کاریکار، با توجه به ثروت انبوه و کامال بیسابقه حاصل کار کارگر و با توجه به بار سنگین ساعات 

چنین خواستی بسیار منطقی و پیش پا افتاده است. موج بزرگی از جوانان سالهای عزیز   ن شاغلچند شغله بودن کارگرا
زندگی خود را در انتظار کار به هدر میدهند، زنان در خانه ها به زنجیر کار خانگی کشیده شده اند، بخش عظیمی از 

کودک جز لجن و کثافت چیز دیگری را تجربه روزانه مشقت آور و خطرناک جوانمرگ میشوند، میلیونها کارگران زیر کار 
کاهش ساعات کار رو ترش کنند. شکر میل   نگرده اند؛ آنوقت کسانی پیدا میشوند در مقابل تعدیل جزیی سود حاصله متعاقب

 مینمایند. 

  

 محلی خواستهای

 دهند. ایجاد کارگاهها و امکاناتبسته به موقعیت و امکانات میتوانند خواسته های معینی را در دستور قرار  تشکلهای محلی

آموزشی که کارگران بنا به انتخاب آزادانه خود در جهت ارتقا دانش  کارآیی فنی بهره ببرند. نمونه دیگری از این خواست های 
ت لشناخته شده فشار به مقامات محلی و دولتی برای پروژه های ساختمانی و عمرانی در محل است. بهبود بهداشت محل و یا اسفا

 مسیر عبور و همگی با اتکا به نیروی کار بیکاران؛ میباشد. 

 روشهای مبارزه –ششم  

موفقیت کارگران در اقدام دست جمعی آنهاست. نقطه قوت کارگران شاغل در تمرکز آنها در کارخانه است. پاتوقهای  شرط اول
ه ی که امکان تماس، بحث، انتقال تجربه و رفاقت چهره بپاتوقهای  کارگری میتواند ضعف پراکندگی کارگران بیکار را جبران کنند.

چهره را فراهم میاورد. این پاتوقها باید در محلهای پر رفت و آمد، در مقابل اداره کار، در مقابل کارخانه های بزرگ انتخاب 
ویژه برخوردار است.  گردند. تماس از نزدیک با صاحبان منازل اطراف پاتوق، با رهگذران جهت جلب سمپاتی آنها از اهمیت

کارگران باید بیاموزند که هر کاری را مشترک و دست جمعی انجام دهند؛ با هم به اداره مسکن و مالیات و یارانه ها سربزنند و 
 مشترکا اقدام کنند.

  

ارگران باشد که کاست بخاطر آورد که مبارزه علیه بیکاری امر کارگران شاغل نیز هست. روشهای مبارزه باید طوری  بسیار حیاتی
شاغل را نیز شریک سازد. آیا نمیتوان تصور کرد که در روزهای معین رانندگان اتوبوسرانی کارگران بیکار را مجانا سوار کنند؟ 
کارگران اداره آب و برق کنتور منازل کارگران بیکار را بنفع کارگران و قبوض پرداختی نازلتر گزارش نمایند؟ آیا نمیشود تصور 

کارگری کارخانه ها را بگونه ای تغییر داد که کارگران اخراجی کماکان بتوانند عضو شرکت   ین نامه شرکتهای تعاونیآی  کرد
تعاونی باقی بمانند و به این ترتیب کماکان در جلسات و تصمیم گیریها شرکت داشته باشند؟ آیا نمیشود تصور کرد کارگران کارخانه 

    لف سرویس کارخانه باید بر روی کارگران بیکار باز باشد؟تصیمیم بگیرند در روزهای معینی س

  

کارگران   پیداست که دامنه کارگران بیکار بسیار فراتر از کارگران ساختمانی است. تجمعات بیکاران در مراکز شهری شامل ناگفته
انی فراتر برده شود و همه کارگران با انواع تخصص و زمینه ها است. الزم است دامنه پاتوقهای کارگری از صرف کارگران ساختم

در عین حال این کارگران با انواع پیوندها در هم تنیده شده اند، کارگرانی که در تیم فوتبال آخر هفته با   بیکار را در خود بگنجاند.
ی آموزش نقاش مسابقه فوتبال محبوب خود مشترکا اقدام میکنند، برای کودکان همدیگر کالسهای  هم بازی میکنند، در تماشای

   میگذارند و ...

طبقاتی کارگری همواره تاکید شده است که تجمع و پاتوق کارگران باید محلی باشد که بخشهایی از مشکالت زندگی  در سنتهای 
کارگران را عمال حل میکند، ایجاد صندوقهای مالی؛ کمک و همیاری در ایجاد شرکت تعاونی، یا هر روشی برای خرید دستجمعی 

تجمعات کارگران بیکار باید بتواند حق طلبی و امید   بجای تصویر غم انگیز متداول،  عمده فروشی ها از جمله این موارد است.از 
 و همبستگی را به جامعه پیرامون خود منعکس نماید. 

. تهدید غیر ممکن میسازدکارگری باید به کانونهای گرمی تبدیل گردد که هرگونه کار کودک در شعاع چند کیلومتری را  پاتوقهای 
 کارفرماها، جمعاوری کمکهای مالی در حمایت از کارگران کودک و برای خانواده آنها میتواند از اقدامات روزمره پاتوقها باشد.
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کارگری محلی باشد که کارگران در آن اتحاد و قدرت خویش را تجربه میکنند. تعیین نوبت بندی صف کارگران ساختمانی  پاتوقهای
 پیدا شدن کارفرما بدنبال یک کارگر در میدانهای کار از تجارب شناحته شده صفوف کارگران ساختمانی است. با 

  

 حیاتی پاتوقهای کارگری قدرت دفاع از خود آنهاست.  مساله بسیار

جاد یک ؛ کارگران با ایکارگران باید بتوانند از صفوف خود دفاع کند. در تجربه بسیار با ارزش اتحادیه کارگران پروژه ای آبادان
ز مقابله با دستگیریها ا آمادگیگروه مقاومت متشکل از کارگران قوی هیکل موفق شدند شر دستجات ضد کارگری  را کم کنند. 

ستونهای اصلی هر اعتراض کارگری است. صندوقهای کمک های مالی در حمایت از کارگران دستگیر شده از ضروری ترین 
واند لمس کند که کارگران رفقای دستگیر شده و خانواده آنها را تنها نمیگذارند، باید لمس کند که قدرت آنهاست. هر کس باید بت

 همبستگی کارگران را نباید دست کم گرفت.

در کنار همه موارد فوق و اما بطور جداگانه و ویژه باید برای کارگران زن و زنان بیکار این طبقه جا باز کرد. عدم تضمین  
رده و برابر زنان میتواند چشم اسفندیار صف اعتراض کارگری علیه بیکاری شود. عالرغم شرکت گسترده زنان در شرکت گست

عرصه تولید، عالرغم درصد بسیار باالی تالش زنان برای ورود به بازار کار از جمله از طریق سطوح مختلف تحصیلی؛ بیکاری 
از شده ب  دریچه تازه ای  آنها شده است. یکبار دیگر و مستقیما با هدایت دولتآنها زمینه دور جدیدی از تبعیض و نابرابری علیه 

است که سیاستها و روشها و تفکرات ارتجاعی و تفرقه افکنانه به صف کارگر تزریق شود. اینجا دقیقا و بیش از هر کس وظیفه 
سلمان، زن مسلمان میتواند و باید بتواند در صف کارگران مرد است که راه را بر روی هم طبقه ایهای خود هموار سازند. کارگر م

تشکلها و اعتراضات کارگری و چرا که نه حتی در صف رهبران آن باشد. اما هر درجه ای از اعتقادات مذهبی و یا عادات و 
 برداشتهای مردساالرانه علیه زنان باید اکیدا ممنوع و غیر قابل تحمل اعالم گردد.
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 بیکاری چیست؟ 
 ه و یک دنیا پیچیدگییک کلم

هنوز هم هستند که بیکاری را یک بلیه آسمانی، یک بدبیاری، یک بدبختی بحساب میاورند. از جهاتی حق دارند. پدیده بیکاری 
تبدیل به آنچنان غولی شده که میتواند زندگی یک فرد را به خاک سیاه بنشاند. همه بند ناف زندگی کارگر به حقوق ماهانه اش 

است که زندگی را از این ماه تا ماه بعدی بهم پینه میکند. کار و شغل او بدست کس دیگری گره خورده است. کار و گره خورده 
کارخانه و کارفرما همه دلخوشی و امید است و هم سرمنشا یک دلهره. یک روز، هر روزی، بدون هیج دلیلی که به او ربطی 

ز زندگیش عوض بشود. مگر تصویر همیشگی از خدا و بنده هایش و مسیر داشته باشد، میتواند به کارگزینی احظار و بعد ا
 زندگی چیزی جز اینست؟ 

این کدام فعال مایشایی است که میتواند شما را بدون توضیح، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ چشم اندازی با دست خالی رها کند. 
پناه، تحصیل کودکان و همه بدیهیات زندگی در یک چشم  این دیگر کدام برهوتی است که از فردای بیکاری نان سر سفره، سر

بهم زدن به کوه مصائب  تبدیل میشود؟ لیست این مصائب تمامی ندارد، مثل گلوله برفی در سراشیبی بار بیکاری بر دوش 
عالی نقش فقربانیان ان سنگین تر میشود. از همه بدتر اینستکه فرد بیکار در پایان بخشیدن به این سیکل معیوب و مهلک 

نمیتواند بازی کند، غیر از اینکه دعا کند و خود را به در و دیوار بزند تا دست غیب در آستین کارفرما او را برای مدت نامعلوم 
 دیگری نجات دهد. 

این تصویر و سناریو، سر تا پا مزخرف است. بدرد سر هم کردن یک داستان کودکانه هم نمیخورد.  دویست سال بعد از 
ی عظیم طبقه کارگر این دیگر جزو بدیهیات است که بیکاری یک  ابزار دست سرمایه داران برای کسب سود بیشتر کشمشها

است. بیکاری برای توده عظیم کارگر یک بلیه است، اما برای سرمایه دار یک برکت است. وجود ارتش بیکاران جزو پایه های 
ر سود حاصل از کار کارگر استوار است و نشان داده است که برای سود کارکرد نظام سرمایه داری است. این نظامی است بر س

 بیشتر از طریق کارگر ارزان هیچ مرزی را نمیشناسد. بیکاری و پیامدهایش نقشه مند و سازمانیافته است. 

ه آسفالت اولین بارقه های مبارزه کارگری مصافها را از آسمان  و از قلمرو خدا و سرنوشت به زمین سفت کارخانه و ب
 یینی نمیتواند  توجیه گر نظامی باشد که کارگر درآخیابانها کشاند. هیچ مقدساتی  نمیتواند توجیه گر بردگی کارگر باشد؛ هیج 

آن هر چه بیشتر کار کند و در عوض گردن سرمایه دار کلفت تر میشود؛ هیج قانونی نمیتواند توجیه گر منجالبی باشد که تا کار 
اه و تا ن ایجاب کرد دست او را از کار کوتخش ناچیزی از نعمات ساخته دست اوست، و هر جا مصالحشاهست سهم کارگر ب

اطالع ثانوی  سهم او را به تنازع بقا نزول بدهند. در اقصی نقاط دنیا جایی که کارگر کمترین قدرت ابراز وجود را داشته با 
 رفته اند. سود سرمایه داران را میشود و باید افسار زد.   پرچم تامین شغل و بیمه بیکاری به جنگ سودپرستی سرمایه

بیکاری یک عبارت است دال بر دور نگه داشتن کارگر از کار. همین. از اینجا ببعد، ابعاد این پدیده در دنیای واقعی، پیامدهای 
در زمانهای مختلف از زمین آن برای یک کارگر، تاثیراتش بر سر کارگران شاغل و انواع جوانب دیگر آن حتی در یک کشور 

تا آسمان متفاوت است. مساله اساسی آنجاست که طبقه کارگر مبارزه علیه بیکاری را به چه میزان به موضوع عملی کشمکش 
تبدیل ساخته  است. به چه میزان فعاالنه دولت و سرمایه داران را در زمینه بیکاری تحت فشار قرار داده است. در چه ابعادی  

ظار و بجای تسلیم به سرنوشت فعاالنه خواست برحق تامین شغل را تعقیب میکند.  در پایه ای ترین سطح فاکتور بجای انت
تعیین کننده در این نهفته است که تک تک کارگران بعنوان شهروندان برابر جامعه تامین زندگی شایسته را حق بدون چون و 

 چرای خود بداند. 

اه یک فعال طبقاتی کارگران "بیکاری" یک عرصه فعال و پر جوش کشمکش میان طبقه از دریچه نگ 1393در پایان سال 
کارگر و سرمایه داران و دولت در ایران است. بخش بزرگی از طبقه کارگر در میان  منگنه های آن دارند له میشوند. بیکاران 

ولت و سرمایه داران برای آرام نگاه داشتن حسرت میخورند و در ورطه تباهی میغلطند. دبدنبال تامین زندگی برای یک شغل 
کارگران اما باید با هزار توجیه شب و روزشان را بهم برسانند. روز نیست که قول ندهند، فرصت نخواهند و وفاداری به کارگر 

 را قسم نخورند. اینها به کارگر حمله میکنند اما همزمان زیر بیرق قانون بیکاری عکس دست جمعی میگیرند.

فقرات این کارگران  دالیل بیکاری را خوب میشناسند، بیمه بیکاری بعنوان راه حل  بیکاری در میان آنها اپیدمی  دارد، ستون 
اما برای تعیین تکلیف بر سر آن، برای نبرد واقعی این دست و آن دست میکنند، تردید دارند، اعتماد بنقس الزم را بخرج 

ری است که سازمان و افق را به ارمغان بیاورد. بیکاری  در ایران پدیده پیچیده و نمیدهند. بیکاری در ایران تشنه یک رهب
مرکب را در جبهه های متنوع در خود جمع کرده است. طبقه کارگر در ایران موجود عجیبی است، هر چه هست هر چه در الیه 

ناخته از "سوراخ" انقالب به روایت خود های مختلفی از خرافه و فقر و ترس و فریب آنرا میپیچند باز هم از یک جای ناش
 نفس میکشد! 

 

 


