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 بیکاری چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یک کلمه و یک دنیا پیچیدگی
 

هنوز هم هستند که بیکاری را یک بلیه آسمانی، یک بدبیاری، یک بدبختی بحساب میااررنادا از 
جهاتی حق دارندا پدیده بیکاری تبدیل به آنچنان غولی شده که میتواند زندگی یک فرد را به خاک 
سیاه بنشاندا همه بند ناف زندگی کارگر به حقوق ماهانه اش گره خورده است که زندگی را از این 
ماه تا ماه بعدی بهم پینه میکندا کار ر شغل ار بدسات کاد دیا اری گاره خاورده اساتا کاار ر 

یک دلهرها یاک ررز، هار ررزی،  کارخانه ر کارفرما همه دلخوشی ر امید است ر هم سرمنشا
زنادگایا   بدرن هیج دلیلی که به ار ربطی داشته باشد، میتواند به کارگزینی احضار ر بعد از آن

عوض بشودا م ر تصویر همیش ی از قدر قدرتی خدا ر بنده های  ر مسیر زندگی چایازی جاز 
 اینست؟

 
این کدام فعال مایشایی است که میتواند شما را بدرن توضیح، بدرن هیچ دلیلای، بادرن هایاچ چشام 
اندازی با دست خالی رها کند؟ این دی ر کدام برهوتی است که از فردای بیکاری نان سر ساراره، 
سر پناه، تحصیل کودکان ر همه بدیهیات زندگی در یک چشم بهم زدن باه کاوه مصااتاد تابادیال 
میشود؟ لیست این مصاتد تمامی ندارد، مثل گلوله برفی در سراشیبای، باار بایاکااری بار درش 
قربانیان ان سن ین تر میشودا از همه بدتر اینستکه فرد بیکار در پایان بخشیادن باه ایان سایاکال 
معیوب ر مهلک نق  فعالی نمیتواند بازی کند، غیر از اینکه دعا کند ر خود را باه در ر دیاوار 
بزند تا دست غید در آستین کارفرما ار را برای مدت نامعلوم دی اری ناتاات دهاداااا اماا، ایان 
تصویر ر سناریو، سر تا پا مزخرف استا بدرد سر هم کردن یک داستان کودکانه هم نمیاخاوردا 
دریست سال بعد از کشمشهای عظیم طبقه کارگر این دی ر جزر بدیهیات است که بایاکااری یاک 
ابزار دست سرمایه داران برای کسد سود بیشتر استا بیکاری برای توده عظیم کارگر یک بلیه 
است، اما برای سرمایه دار یک برکت استا رجود ارت  بیکاران جزر پایه های کاارکارد ناظاام 
سرمایه داری استا این نظامی است بر سر سود حاصل از کار کارگر استوار است ر نشاان داده 
است که برای سود بیشتر از طریق کارگر ارزان هیچ مرزی را نمیشناسدا بیکاری ر پیامدهای  

 نقشه مند ر سازمانیافته استا
 

 ارلین بارقه های مبارزه کارگری مصافها را از آسمان ر از قلمرر خدا ر سرنوشت به زمین سرت 
کارخانه ر به آسرالت خیابانها کشاندا هیچ مقدساتی نمیتواند توجیه گر بردگی کارگر بااشاده هایاج 
آیینی نمیتواند توجیه گر نظامی باشد که کارگر در آن هر چه بیشتر کار کناد ر در عاوض گاردن 
سرمایه دار کلرت تر میشوده هیج قانونی نمیتواند توجیه گر منتالبی باشد که تا کاار هسات ساهام 
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این کدام فعال مایشایی است که میتواند شما را بدون توضیح، 

بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ چشم اندازی با دست خالیی رهیا 

کند. این دیگر کدام برهوتی است که از فردای بیییریاری نیان 

سر سفره، سر پناه، تحصیل کودکان و همه بدیهییا  زنیدگیی 

 در یک چشم بهم زدن به کوه مصائب تبدیل میشود؟ 



کارگر بخ  ناچیزی از نعمات ساخته دست ارست، ر هر جا مصالحشان ایتاب کرد دسات ار را 
 از کار کوتاه ر تا اطالع ثانوی سهم ار را به تنازع بقا نزرل بدهندا 

 
در اقصی نقاط دنیا جایی که کارگر کمترین قدرت ابراز رجود را داشته با پرچم تاامایان شاغال ر 
 بیمه بیکاری به جنگ سودپرستی سرمایه رفته اندا سود سرمایه داران را میشود ر باید افسار زدا
بیکاری یک عبارت است دال بر درر ن ه داشتن کارگر از کارا همینا از اینتا ببعد، اباعااد ایان 
پدیده در دنیای راقعی، پیامدهای آن برای یک کارگر، تاثیرات  بر سر کارگران شاغل ر اناواع 
جواند دی ر آن حتی در یک کشور در زمانهای مختلف از زمین تا آسمان مترارت اساتا مساالاه 
اساسی آنتاست که طبقه کارگر مبارزه علیه بیکاری را به چه میزان به موضوع عملی کشمک  
تبدیل ساخته استا به چه میزان فعاالنه درلت ر سرمایه داران را در زمینه بیکاری تاحات فشاار 
قرار داده استا در چه ابعادی بتای انتظار ر بتای تسلیم به سرنوشت، فعاالنه خاواسات بارحاق 
تامین شغل را تعقید میکندا در پایه ای ترین سطح فاکتور تعیین کننده در این نهرته است که تک 
تک کارگران بعنوان شهررندان برابر جامعه تامین زندگی شایسته را حق بادرن چاون ر چارای 

 خود بداندا
 

از دریچه ن اه یک فعال طبقاتی کارگران "بیکاری" یک عرصه فعال ر پر  3131در پایان سال 
جوش کشمک  میان طبقه کارگر ر سرمایه داران ر درلت در ایران استا بخ  بزرگی از طبقاه 
کارگر در میان من نه های آن دارند له میشوندا بیکاران بدنبال تامین زنادگای بارای یاک شاغال 
حسرت میخورند ر در ررطه تباهی میغلطندا درلت ر سارماایاه داران بارای آرام نا ااه داشاتان 
کارگران اما باید با هزار توجیه شد ر ررزشان را بهم برسانندا ررز نایاسات کاه قاول نادهاناد، 
فرصت نخواهند ر رفاداری به کارگر را قسم نخورندا اینها به کارگر حمله میکنند اماا هامازماان 

 زیر بیرق قانون بیکاری عکد دست جمعی می یرندا
 

ستون فقرات این کارگران دالیل بیکاری را خوب میشناسند، بیمه بیکاری بعنوان راه حل بیکاری 

در میان آنها اپیدمی دارد، اما برای تعیین تکلیف بر سر آن، برای نبارد راقاعای ایان دسات ر آن 

دست میکنند، تردید دارند، اعتماد بنقد الزم را بخرج نمیدهندا بایاکااری در ایاران تشاناه یاک 

رهبری است که سازمان ر افق را به ارمغان بیارردا بیکاری در ایران پدیده پیچیده ر مرکاد را 

در جبهه های متنوع در خود جمع کرده استا طبقه کارگر در ایران موجود عتیبی است، هر چه 

هست هر چه در الیه های مختلری از خرافه ر فقر ر ترس ر فرید آنرا میپیچند باز هام از یاک 

 جای ناشناخته از "سوراخ" انقالب به ررایت خود نرد میکشد!
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 راه حل طبقه کارگر برای بیکاری چیست؟

 
 
 

 جواب سر راست این است: هیچ!
 

طبقه کارگر نه مسئول بوجود آمدن بیکاری است ر نه رسالتی برای حل مساله بیکاری را بارای 
خود قاتل استا طبقه کارگر بر علیه بیکاری مبارزه میکند ر برای پایان بخشیدن هر چاه فاوری 
تر حکومت سرمایه ر بیکاری بعنوان یکی از نکبتهای حاصل این حکومت، نیرری خود را آماده 

 میسازدا
 

گویا چیزی به اسم "مساله بیکاری" گریبان یر جامعه است ر با اشتراک کارگران قرار است راه 
حلی برای آن پیدا بشود! اینرا باید از شوخی های نخراشیده دنیای امررز بحساب آرردا آیا ادعایی 
مزخرف تر از این شنیده اید؟ ب عظیم ترین بالیایی است که زندگی بخ  عظیمی از شریرتریان 
اعضای جامعه بشری را با تباهی مواجه ساخته استا فشار کمرشکن بیکاری بر درش کارگاران 
بر کسی پنهان نیستا از نظر قربانیان ، راه چاره علیه بیکاری بسیار عاجل استا اما به غیر از 
کارگران جریانات مختلف حکومت دررن ر بیررن درلت، جریانات مختلف اپوزسیون ر متموعه 
 بزرگی از نهادهای مختلف سیاسی ر غیر سیاسی به مساله بیکاری معطوف هستندا چرا که ناه؟!
سونامی بیکاری، بلیه بیکاری، غول بیکاری ازجمله عبارتهایی است که در مورد پدیده بیکااری 
در ایران بکار برده میشودا آیا کسی که بویی از انسانیت برده باشد میتواند نسبت باه سارناوشات 
میلیونها انسان اسیر عرریت بیکاری در آن جامعه بی ترارت باشد؟ آیاا طاره هارگاوناه پاالتارارم 
سیاسی بدرن پی  بینی تخریف مصاتد بیکاری در صدر آن را مایاتاوان یاک سار ساوزن جادی 
گرفت؟ آیا شعور ر درک سیاسی باالیی الزم است که آن جامعه را در آستانه انرتار ر شورشهای 

 توده ای بر علیه گرسن ی تشخیص داد؟
 

بر همین متن است که ظاهرا لشکر دلساوزان بایاکااران طاباقاه کاارگار از شاماار خاارج اساتا 
کارفرماها که خود کارگران را بیررن انداخته اند، درلتی که با قوانین اش دست کارگر را از کار 
کوتاه کرده است ر با گرانی بیشتر آخرین رمق بیکاران را گرفته استه بیشاتار از هار کاد در 
مورد حل مساله بیکاری جار میزنندا احزاب ر جریانات سیاسی مختلف، ر متخصصین اقتصادی 
که سیاستهای "غلط" درلت ر خود سرمایه داران را به باد انتقاد گرفته اند بسیارندا کل صحنه یک 
 نمای  بغاید کثیف است که با صرف هزینه ر نیرری گزاف تالش میشود دالیل راررنه ر جعلی 
را بخورد طبقه کارگر بدهند، کارگران را از دفاع از زندگی خود درر ن ه دارند ر با قیال ر قاال 
پوچ ر توخالی رقت بخرندا کافی است از خود بپرسیم در بیست سال گذشاتاه، از رفساناتاانای تاا 
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یری نیست یقه اولیای امور را بگیرد و بپرسد ترلیییا ایین میردم چیییسیت؟ تیحیصیییل 

میرنند، از کودکی به کار میپردازند، با فقر میسوزند و میسازند، برایتان دعا میرینینید، 

در قعر اعتیاد ارزشهای انسانی شان را دفن میییسیازنید، از زنیدابیانیانیتیان میییتیرسینید، 

قصرهایتان را با دستهای خود میسازند؛ بالخره چه وقت قرار است نظام شمیا مینیشیا  

 خیر قرار بگیرد؟ 



ررحانی چه کسانی، کدام بخ  جامعه نرع برده است ر در مقایسه با آن سهم خانواده های کارگری 
 چه بوده است؟

 
در ادامه نوشته به بررسی مساله بیکاری ر راه حل آنها، یعنی درلت ر طبقه سرمایاه دار از یاک 

 طرف ر طبقه کارگر از طرف دی ر پرداخته میشودا
 

 کیفرخواست طبقه کارگر علیه بیراری 
                                    
در قرن بیست ر یکم، ررز پد از ررز، میلیونها انسان چشم به ررزی باز میکنند که میتواند ررز 
خانه خرابی شان باشدا اینها کارگران آن جامعه هستندا ررزی از ررزها، فقط ر فقط در 
صورتیکه کارفرمای مربوطه، ترازنامه سود ر زیان را به کام خوی  نپندارد، با بستن درب 
کارخانهه دهها خانواده به خاک سیاه مینشینندا این جامعه خود را متمدن مینامد! در این جامعه 
اختیارات قانونی کارفرما برای اخراج کارگران در همان محدرده است که عشق  بکشد! این 
حاصل اصل مقدس مالکیت خصوصی بر رسایل تولید ر نشستن استثمار ر بردگی مزدی بتای 
کار ر خالقیت انسانهاستا تقدس این اصل، مالکیت خصوصی بر رسایل تولید، حکمی است که 
در ارلین بارقه های انقالب توسط شوراهای کارگری درد شد ر هوا رفتا تا آن دقایقی که نشانی 
از انسانیت ر کرامت انسانی در فضای جامعه باقی بود، هرگز ر هیچ کد جرات نکرد نامی از 
این تقدس ببردا                                                                                                         

 
تا کار هست با توطئه ر سرکوب سهم کارگر از حاصل کارش به دستمزد ناچیزی محدرد میمااناد 
که در کنار انبوه تولیدات غذایی، در یک قدمی انبارهای دارر ر بیمارساتااناهاا ر در زیار ساایاه 
آسمانخراشهاه از محررمیت ر گرسن ی ر بیماری ر بی مسکنی ر فرسودگی جان بدهادا ررق کاه 
برگشت، در بیکاری، یک لتنزار تمام عیار برپا میشودا ن اه کنید در آن جااماعاه نایاار هسات، 
کارخانه هست، مواد خام هست، کارگر آماده بکار هم هست، اماا باخااطار مصاالاح ساودجاویااناه 
سرمایه چرخ لعنتی تولید از کار باز ایستاده استا بیکاری نه فقط فقر، بلکه بمعناای فالاج کاردن 
کارکرد اجتماعی انسانها، بمعنای کور کردن نیاز انسانها به سازندگی ر خالقیت، بمعنای انزرا ر 

 از کف دادن اعتماد بنرد ر نا امیدی هم هستا
 

یکی نیست یقه ارلیای امور را ب یرد ر بپرسد تکلیف این مردم چیسات؟ تاحاصایال مایاکاناناد، از 
کودکی به کار میپردازند، با فقر میسوزند ر میسازند، بارایاتاان دعاا مایاکاناناد، در قاعار اعاتایااد 
ارزشهای انسانی شان را دفن میسازند، از زندابانانتان میترسند، قصرهایتان را با دساتاهاای خاود 
 میسازنده بالخره چه رقت قرار است نظام شما منشاء خیر قرار ب یرد؟ چرا زحمت کم نمیکنایاد؟
علیه بیکاری باید آخرین خاکریز عقد نشینی طبقه کارگر در مقابل تعرض بیشرمانه بورژرازی 
باشدا سن رها ر تتارب مبارزات جهانی طبقه کارگر میتواند نق  مهمی در بسیج طباقاه کاارگار 
 ایران ایرا کندا نارضایتی ر عصیان میان کارگران نقطه عزیمت مهمی است، اما طبقه کارگر به 

 
رحدت، آگاهی ر به سازمان نیاز داردا در اینراه متاز نیستیم تاثیرات سموم رارد بر طبقه خود را 
دست کم ب یریما باید صبورانه توهمات ر ناررشنی ها را مورد نقد قرار داد ر حتی کودکان طبقه 

 را با چنان استدالالتی مسلح کرد که دهان یاره گوی نمایندگان سرمایه را گل ب یردا
 

 آنها میگویند: برای حل بیراری باید اقتصاد را براه انداخت!
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در تمام طول تاریخ ر در همه جا طبقات باال دست خود را به لقد "عاقال بااالتار" ما میگوییم: 
ملقد ساخته اندا عقل مطلقی که در مقابل توده نرهم، با رقوف بر پیچیدگی های سازمان اقتصادی 
 جامعه، سنگ مصالح طوالنی مدت نروس کم سواد ر عتول ر نمک نشناس ر سودجو را به سینه 

 
 زده است! درلت ر طبقه حاکم امررز در ایران یک نمونه از این "مصلحین عاقل " استا 

مطلوبیت چنین ادعایی برای طبقات حاکم نیازی به استدالل نداردا این درست است که عشق بای 
پایان طبقه حاکم بر ایران باه چانایان لاقابای دیا ار شاورش را درآررده اساتا اماا انصاافاا در 
"راست ویی" کل حکومت جمهوری اسالمی نباید شک داشتا این حکومت پرچام ساازماان دادن 
 یک نظم هر چه پرکارتار ر هار چاه پارساودتار سارماایاه داری در ایاران را در دسات داردا
در ایران با سانسور ر زندان ر سرکوب جلوی دخالت توده کارگر سد شده استا اما در عوض در 
ایران هر کد مطلقا آزاد است با هر چرندی علیه طبقه کارگر برای خود دکان سیاسی بااز کاناد، 
در ایران رسیعترین آزادی برای هر کد که میخواهد زیر ابرری پررسه نظم سرمایه در ایران را 
بردارد فراهم استا در ایران دهان کارگر را بسته اناد، رلای در عاوض ضایاافات عاظایامای از 
نشریات ر رسانه ها تا مقامات اداری بسیج شده اند که منافع کارگران در تونل راه اندازی چارخ 
اقتصاد را به آنها شیر فهم کنند! تا بیست سال پی  طیف ررشنرکر کرایه ای حکومتی زیر پرچم 

 "اقتصاد توحیدی" فریبکاری طبقاتی خود را با متیز گویی به کارگر مزین میساختا
 
اما "اقتصاد دان" امررز ما هر چقدر که رر به باال دست خود متین، حرف شناو ر گشااده ناظار  

استه رر به کارگر جامعه بشدت متکبر، بی تربیت ر بددهن ظاهر می رددا حماقت محض است 
اگر انتظار دی ری از حکومت سرمایه در ایران در دل داشتا نظام مبتنی بر کارمازدی کاارگار 
نمیتواند جز بر توح ، جز بر سیاستمداران فررمایه ر دزدان ر کالشان استاوار بااشادا ایاران از 
این قاعده مستثنی نیستا اتراقا تتربه زنده نشان داده است در ایان سارزمایان باه بارکات تالارایاق 
ناسیونالیسم ایرانی ر اسالم، هارترین نوع حکومت بورژرایی از متری ر متیزگاو در مضایاقاه 

                                                                                                                                                                                 نااخااواهااد بااودا 
 

در هیاهوی اقتصاد دانان نوین ما، کماکان در آلترناتیو همیشه آشنا مورد متاادلاه اسات: اقاتاصااد 
متکی بر تولید با سرمایه خارجی ر یا اقتصاد متکی بر تولید با سرمایه داخلیا با قرار داد لاوزان 
سی سال هیاهو بر سر اقتصاد داخلی که کمر به شکستن کمر تولیدات چینی بسته بود، پوچ از آب 
درآمدا سی سال آینده قرار است کارگر ایرانی ارزانتر از کارگر چینی برای سرمایه دار چایانای 

 در ماااااااااراکاااااااااز ریااااااااا ه صاااااااااناااااااااعاااااااااتااااااااای باااااااااردگااااااااای کااااااااانااااااااادا             
تا آنتا که به صروف بورژرازی مربوط باشد، دقیقا بنا به انتظار ر عقل ر منطاق بارایشاان هایاچ 
 فرقی رجود نداشته ر نداردا مساله اینستکه کدام یک سود بیشتری را تامین میسازدا به عبارت 

 
دقیقتر کدام تلریق از سرمایه گزاری برای آنها مقدرر ر با صرفه تر استا بارای باورژرای ماا، 
درست بنا به انتظار ر عقل سلیمه چه با سرمایه داخلی ر چه سرمایه خارجی تولید ر سود مطلوب 
به کارگر ارزان ر بدرن حقوق گره خورده استا این دقیقا همان پاررژه مشاتارکای اسات کاه از 

 خاتمی تا احمدی ن اد ر ررحانی تعقید شده است  ا                             
 

 آنها میگویند: برای حل مساله بیراری باید کارآفرینی کرد! 
              

در توجیه ر تقدید حکومت سرمایه چرندیات فرآرانی توسط آکادمیسین های کرایه  ما میگوییم:
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 ای ابداع شده استا "کار آفرینی" را باید از پوچ ترین ر مضحک ترین مراهیم بحساب آرردا 
 

 اینکه مردم از فرط بی پناهی ناشی از قطع هر گونه حمایت اجتماعی متبور شوند نان خود از 
زیر سنگ دربیاررند را حضرات از فضایل خود بحساب میاررندا تماشایی است: درلت ر متلد 
این طبقه با تصوید یک خط قانون گلیم معاش را از زیر پای زندگای مایالایاوناهاا انساان بایاررن 
میکشند، دست اه سرکوب این طبقه نرد را در سینه مردم زحمتک  مبهوت خره میکنده همزماان 
گالدیاتورهای "اقتصاد کارآفرین" به صحنه میایند! این قانون جن ل است، فضیلت ناماایای پشات 
این عبارت مسخره استا اما در راقعیت، دیررز با قطع سوبسید بنزین، فردا با قطع سوبسید نان، 
هر ررز با قطع شریانهای تامین زندگی داستان "اقتصاد کار آفرین" با پاررریای باه جاوالناداری 

 خود ادامه میدهدا
 

نتایج عملی تاکنونی "کار آفرینی" تکلیف را خیالای زرد ررشان مایاکانادا تااکاناون ماطااباق ایان 
"سیاست" قرید نیم میلیون نرر کودک در خیابانها به دست فررشی ر گدایی مشغول شاده اناد کاه 
"آفرین  کار" خود را به شهرداری ر آموزش ر پرررش مدیون هستند، از مسئوالن مملکت باایاد 
تشکر کرد که بتای حراظت از کودکان ر یا احیانا کمک به آموزش ر تحصیاالته آناهاا را کاار 

 آفرین بار میاررند! 
 

بعالره باید بخاطر تسهیالتی که برای تن فررشی ششصد هزار زن فراهم آررده اند از فرماندهای 
انتظامات تهران ر سعه صدر علمای قم نیز تشکر کردا اگر "کارآفرینی" درلت نبود، این زنان از 
گرسن ی ر فقر تباه می شتند! طره استاد ر شاگردی مصوبه متلد با اعتبار اجرایی رسامای باه 
کارفرما اجازه میدهد یک با چند کودک را برای هر کاری، به هر طریقی، ر بادرن چشام داشات 
هر گونه دستمزد در اختیار ب یردا آش آنقدر شور از آب درآمده است که سایتهای مدافع سرماایاه 

 از انتشار خبر مربوط به این مصوبه اجتناب کردندا
 

کار آفرینی چیزی جز ابداع یک چتر قانونی برای بردگی بمعنای دقیق کلمه نیستا این طره ناه 
برای کاه  بیکاری بلکه اساسا برای بهره کشی متانی از گرده کارگران بایاکاار ر بااز تاولایاد 
بیکاری در جامعه ریخته شده استا زمانی میشد امیدی داشت که شاایاد شاغالای حاتای باا حاداقال 
دستمزد را پیدا کردا هر کارگر ر جوان جویای کار باید به این خیاالت پایاان دهادا رزارت کاار 
 ساااااطاااااح رسااااامااااای دساااااتااااامااااازد را باااااه صااااارااااار کااااااهااااا  داده اسااااات!

 
معموال در انقالب مردم زحمتک  ساختمان قصر حکومتی ر زندان شهر بازسازی شده اسات تاا 
دیوار این اماکن گواه حقانیت انقالبشان باشدا در ایران امررز ساختمان نیمه سوخته رزارت کاار 
را باید به این اماکن اضافه کرد، ر آنرا بعنوان سمبلی بر بردگی ر تحقیر طبقه کارگر ر سمبلی از 
 نررت طبقه حاکم علیه کاارگار ر زحاماتاکا  آن جااماعاه بارای نسالاهاای باعادی باتاا گاذاشاتا

 
 آنها میگویند: کارگران برای حل مساله بیراری به ابزار قانونی متری شوند!

هیچ کد به اندازه کارگر خواهان پایبندی درلت به قانون نیستا باالخاره چاه رقات  ما میگوییم:
دستمزد کارگر بر اساس نیازهای یک خانواده پنج نرره تنظیم خواهد شد؟ چاه رقات قارار اسات 
جناب رزیر کار قانون را به اجرا دربیاررد؟ کتاست آن قاضی که قرار است گوش رزیر کاار ر 

 رتید درلت قانون شکن را بپیچاند؟
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 اگر در ایران در تشابه بعضی کشورهای دی ر، دست اه درلتی در ظاهر هم که شده در کشمک  
میان کارگران ر سرمایه داران جاند بی طرفی را ن ه میداشته شاید برای چند صبااحای مایاشاد 
کارگران را به قانون متوهم ن ه داشتا در این سرزمین این رقص زیادی شتری استا قانون کار 
را میتوان بعنوان دفترچه راهنمای کارفرماها بکار برد که دقیقا در چه مرادی میتوانند حق کارگر 
را زیر پا گذاشتا از انتا که مملکت صاحد دارد، شهر هرت نیست، کارفرمای گرامی میتاواناد 
رزارت کار ر راحد انتظامی مخصوص کارخانه ها را خبر کند تا کارگران بی خبر از قاناون را 

 سر جای خود بنشانند!
 

خود قانون بیمه بیکاری نشان ر آنستکه بدرن فشار مستقیم ر بدرن تهدید کارگران قانون ررق پاره 
ای بی  نیستا منتها تا اطالع ثانوی این ررق پاره سندی است که با آن سر کارگر فریاد بازناناد 
"در این مملکت خبری از بیمه بیکاری نخواهد بود، کپه مرگتان را ب اذاریاد"! ماحاض اناباسااط 
خاطر یادآرر میشویم مطابق قانون بیکاری موجود اگر کارگر در عرض یکسال مرتبا حق بایاماه 
خود را بپردازد )این خود مستلزم اینستکه این کارگر از خوشبختی کار برخوردار بااشاد، ، اگار 
کارفرما دل  بخواهد سهم خود از بیمه کارگر را بپردازد )این خود مستلزم رجاود یاک کاارفارماا 
است که از حقوق قانونی خود دال بر قراردادهای شراهی سرید زیر یکمااه چشام باپاوشاد، ر تاازه 
کارفرما راریز سهم کارگر که در حساب ایشان بعد از کسر حقوق باقیمانده است را فراموش نکند 
)توجه داشته باشید باال کشیدن سهم کارگر از حق بیمه که از حقوق خاودش کسار شاده اسات در 
ایران مطابق قانون جرم نیست ر مشمول تعقید قانونی نمی ردد،، اگر خزانه درلت سر ریز کند، 
اگر شورای ن هبان تصوید نماید ر اگر از سر شاند اسم این کارگر از قرعه بیررن بیاید، اگار 
این کارگر بیکار با همه سازهای اداره کار برقصد، معادل پنتاه درصد ساطاح حاداقال دساتامازد 

 مقرر در ارلین ماه شررع این پررسه میتواند به ار پرداخت شود!!
 

این ارج کارگر پناهی مشترک درلت ر متلد در یک نشخوار چهار ساله است! حاصل این قانون 
پول باد اررده در صندرق درلت از سهم بیمه کارگرانی شده است که هرگز قادر به برآرردن تمام 
 شررط قانون بیمه نشدندا این پولها به صاحبانشان بازگردانده نمیشودا باال کشیده میشودا شهر، 

 
 شااااهاااار دزدان ر ساااارگااااردناااااه باااا اااایاااااران اسااااتا باااااه هااااماااایااااان سااااادگااااایا
با اینحال رهبران کارگری مترای قانون را به حال خود رها نساخاتاه انادا هادف رهاباران آگااه 
کارگری نه عریضه نویسی ر التماس، نه ایتاد توهم، بلکه دقیقا بر عکد، هدف آنها افشاگری از 
سیاستهای ضدکارگری درلت ر متاری قانونی است در عین اینکه برای یک جنب  قوی بیکاران 
طرف شدن مستقیم با درلت ر تثبیت دستارردهای هر چند کوچک در هر قدم مباارزه از اهامایات 

 بسیاری برخوردار استا  
 

 
 حرف حساب ما در زمینه بیراری چیست؟

 
 کارگران شاغل و بیرار علیه بیراری  

 
بیکاری ر عواقد فالکت بار آن بر درش کل طبقه کارگر سن ینای مایاکانادا قاراردادهاای سارایاد، 
 کارهای موقت ر پیمانکاری پدیده بیکاری را به سرنوشت همه کارگران گره زده استا خط 
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فاصل قابل توجهی میان اشتغال ر بیکاری باقی نمانده استا بتای شکاف همیش ی میان کارگران 
شاغل ر بیکاران، محالت کارگری به تمرکز طیف رسیع از کارگرانی شده است که با پیشیناه ر 
پیوند با انواع مراکز تولیدی ر با سنین ر تتارب مترارته هم ی باهم در مبارزه مشتارک عالایاه 
بیکاری در کنار هم قرار گرفته اندا این میتواند به یک نقطه قوت بزرگ برای جنب  کارگری در 

 ایران تبدیل شودا
 
مراکز تولیدی ر اعتراضات کارگری شاغل ستون فقرات هر عرصه مبارزه ر از جمله علیه 
بیکاری را میسازدا در این مراکز است که طبقه کارگر شریانهای حیات اقتصادی حکومت را 
برشاردا هم اکنون یکی پد از دی ری اعتراضات ر اعتصابات در مراکز کاری چه بسا در یک 
شهر ر در یک منطقه سازمان مییابدا بخ  بزرگی از این اعتراضات متوجه قراردادهای کار 
استا آیا نمیتوان با ابتکار رهبران کارگری تعیین تکلیف بیمه بیکاری به شعار مشترک تبدیل 
 گردد؟ آیا نمیتوان علیه اخراجها مبارزان سن ر مشترک را در دستور قرار داد؟
 
محالت کارگر نشین با تتمع بزرگ کارگران، بیکاری ر مصاتد آن به بزرگترین کانون 
کارگری ر اعتراض ر نارضایتی تبدیل شده است بدرن اینکه این نیرر ر این اعتراض راه بتایی 
باز کندا کارگران باید بمثابه هسته اصلی مبارزات خود را سازمان دهدا یک خط کارگری طبقاتی 
باید متحد کننده باشد، باید بیشترین تعارن ر همبست ی ر همیاری میان کارگران ر خانواده آنها را 
بوجود بیاررد، باید راه چاره ای برای درد فوری کارگران ر خانواده هایشان بیاندیشدا ر مهمتر 
از همه باید اشکال مبارزاتی را جست که توده عظیم بیکار موفق شود یک فشار قدرتمند را علیه 
درلت به میدان آرردا سنگ بنای چنین جنب  قدرتمندی در گرر اینستکه طبقه کارگر در قامت 
یک آلترناتیو ظاهر شودا به قدرت خود بارر داشته باشد، ر به یک حق طلبی تمام قد کارگری در 
 فضای سیاسی جامعه جان ببخشدا                          
 

 
 ما و بیمه بیراری      

 
هر چه که با دخالت مستقیم درلت هر ررز به انبوه بیکاران اضافه میاشاود، هار چاه کاه فاقار ر 
فالکت تیشه به ریشه زندگی بیکاران میزنده از طرف درلت ر طبقه حاکمه بیشتر ر بیشتر از بیمه 
بیکاری فاصله گرفته ر بتای آن "سبد کمک پررتئین به دهک های کارگری"، "یااراناه ناان باه 
خانواده کارگری" ر در راقع صدقه های نوبتی جای زین شده استا این صدقه ها درست در تشابه 
با درر درم سبد کاالیی درلت ررحانی در یک سناریوی برنامه ریزی شده پد از یک درره چاناد 
 ماهه تبلیغاتی، در موقعیت مناسد که بودجه همه انتر بازیهای اقتصاد مقارمتی ر نمای  مالقات 

 
با علما کنار گذاشته شده باشد، در یک صحنه چینی از عصبانیت ر تصمیم قهرمانانه رهبر یا 
رتید جمهور ر با گزارش درربینهای خیابانی از صف گرسن ان توزیع می ردندا پد از آن تازه 
نوبت به تحلیل گرایان اقتصاد درر اندی  میرسد که افسوس بخورند "بتای ایتاد بد عادتی، مردم 
 را یاد بدهیم رری پای خود بایستند!" به این بازیها باید پایان دادا                                          
 

سطح بیمه بیکاری باید زندگی شایسته یک خانواده کارگری را تامین کندا بیمه بیکاری نباید اول، 
 از حقوق ر دریافتی های نمایندگان متلد کمتر باشدا                                                       
                                 

بیمه بیکاری یک حق است که باید همه خسارات رارده بر کارگر ناشی از شغل از دست  دوم،
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رفته را جبران کندا                                                                                                   
بیمه بیکاری باید همه افراد باالی شانزده سال را شامل گرددا این بیمه همه زنان ر مردان سوم، 

 خانه دار را نیز دربرمی یردا                                                                                     
                                   

تنها شرط برخورداری از بیمه بیکاری اعالم آمادگی فرد برای کار استا شعار "یا کار چهارم، 
یا بیمه بیکاری" نمیتواند شعار کارگران باشدا این شعار ابزار دست اداره کار برای گرر گرفتن 
بیمه کارگر ر رادار کردن ار به بی اری استا بیمه بیکاری باید بدرن محدردیت ر تا یافتن شغل 
جدید ادامه یابدا                                                                                                         

 
طرف حساب کارگران در زمینه بیمه بیکاری درلت استا تحمیل هر گونه بااجا ایاری از پنجم، 

 کارگران بعنوان عضویت در صندرق بیمه ر یا هر گونه محدردیت از این نوع ممنوع باید باشادا
 بااااا اعااااالم ایاااان خااااواسااااتااااهااااا صاااادای مااااخااااالاااارااااتااااهااااا باااالاااانااااد خااااواهااااد شااااد:  

 
میگویند: صندوق دولت از پس چنین هزینه ای بر نمیاید؟                           

چ ونه است که صندرق درلت در استخدام مامور سرکوب ر زندانبان ر پاسخ ما کارگران: 
شکنته گر )ببخشید، بازجو!، ر تامین زندان ر دادگاه محاکمه کارگران کم نمیاررد؟ چرا درلت 
در پرداخت حقوق چرب نمایندگان متلد ر رزرا ر متخصصین دردانه همیشه پول دارد؟ چرا 

چون باندازه دلخواه درلت فقیر ر سیاه بخت تحویل باالدستی های خود میدهند؟                        
  

 
ما کارگران خواهان تصریه دست اه ان لی درلت هستیما بخ  مهمی از این دست اه، اگر مستقایاماا 
دزد ر کالش نباشند، دست کم در حال خدمت کردن در راه سرازیر شدن بودجه به حساب طاباقاه 
سرمایه دار میشودا بخ  مهم دی ر صرف دخالت در مذهاد در مادارس عالایاه کاودکاان ر در 

 ره ذرهای عمومی می رددا باید جلوی مشت رندی بورژرایی ایستادا
 
 میگویند: در صور  بیمه بیراری اینقدر سخاوتمندانه دیگر کارگر سر کار نخواهد رفت؟         

نرد کار کارگر در دست شما سرمایه داران رسیله ای برای کسد سود است،  پاسخ ما کارگران:
 سودی که هر لحظه با هزار توطئه به قیمت فرسودگی جسم ر جان کارگر تشدید میشودا اگر 
 
کارگر میتوانست به کل این سناریو، فورا به بردگی مزدی پایان میبخشیدا تا آن زمان طبیعی است 
که از جسم ر جان ر سالمتی خود دفاع خواهد کردا مسخره اینتاست که کارفرما کارگر را به 
تنبلی متهم میسازد در حالیکه همه چیز بر درش کار کارگر ساخته شده استا در مورد بیمه 
بیکاری، فقط باید گرت در دهها کشور دنیا عالرغم تبلیغات پوچ بورژراها، نه ساعت کار کمتر، 
نه دستمزدهای باال ر نه بیمه بیکاری سخارتمندانه منتر به افزای  غیبت کارگران نشده استا بر 
عکد، در اکثر موارد این ونه اقدامات باعث افزای  ان یزه کار در میان کارگران گشته استا 
چطور است که زیر پرچم "منافع مام رطن" ر یا "رشد اقتصاد ملی" ر جنگ هایتان همین 
کارگران برایتان مملو از ان یزه ر غیرت بحساب میایند؟ چطور است از بودجه مملکت )که تماما 
حاصل کار خود کارگران است، انواع سوبسید ر تسهیالت، تل پایان ناپذیر خبرهای ارتشا ر 
 دزدی یکبار هم بعنوان بد عادتی صاحبان سرمایه مورد تردید قرار نمی یرد؟!                       

 
کارگر بیکار در ایام بیکاری بیشتر میخوابد، بیشتر با فرزندان خود بازی میکناد، اگار حاوصالاه 
 داشته باشد در بهترین پارک شهر بادبادک هوا میکند، ایام بیکاری بهترین فرصت برای خواندن 
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رمانهای مورد عالقه ری است، طبیعی است که کارگر بیکار عتالاه ای بارای باازگشات باکاار 
بخرج ندهدا صد البته ایام بیکاری برای ار فرصت مغتنمی برای ارتباط با سایر کارگران، برای 
جلسه ر همرکری جهت سر ر سامان دادن به صروف مبارزاتی خود استااا بدرن چنین ساطاحای  
از ادعا، حق طلبی ر اعتماد بنرد شکل گرفتن یک جنب  قدرتمند علیه بیکاری به سخاتای قاابال 

 تصور استا
 

بیکاری از جمله عرصه هایی است که راررن ی دنیای ماباتانای بار کاار مازدی را باه ناماایا  
می ذاردا در این نظام سازندگی ر تولید نه به نرع رفاه ر آسودگی انسانها بلکه در خادمات ماناافاع 
یک اقلیت ممتاز بکار گرفته میشودا در ایران این اجرای این منطق در رحشیانه ترین شکل آن به 
اجرا درآمده استا بورژرای ایرانی باید در نوبر آسای  ر رفاه ر پیشرفتی کاه بارای کاارگار ر 
 زحمتک  جااماعاه فاراهام آررده اناد تاخات ر طاباق "انا ایازه کاار ر تانابالای" را جاماع کانادا

 
میگویند: با مخارج بیمه بیراری برای کارفرما صرف نمیرند.                         

به جهنم!                                      پاسخ ما کارگران:  
 این دقیقا پاسخی است که آنها هر ررز هزار بار به صورت کارگر استرراغ میکنندا دستمزد زیر 
 
خط فقر، به جهنم! بی مسکنی، نا امنی ر محررمیت همه اعضای خانواده از همه حقوق ر 
شایست ی های پایه ای زندگی، به جنهم! چرا ر تا کتا باید کارگر به "صرف کردن" عالیتنابان 
سرمایه گردن ب ذارد؟ بالخره باید یک جا طبقه کارگر ترمز دستی را کشیده ر مدعی شود: 
 دستمزدها ر بیمه بیکاری "مخارج" نیست، بلکه دقیقا به اندازه سود، پی  شرط تولید باید باشدا
اگر نیررهای سرکوب نبود، خیلی زردتر از اینها، متمع عمومی کارخانه پررنده سود ر صرفه ر 
منت کارفرما را بسته بود ر کارگران کارخانه مدیریت تولید را خود بدست می رفتندا توانایی 
اداره جامعه، توانایی چرخاندن چرخ تولید، برقراری عدالت، توزیع عادالنه ثررتهای جامعه 

کسی نرهمید از کتا این پالتررم به  75پالتررمی است که از طبقه کارگر انتظار میرردا انقالب 
 داده میلیونها کارگر در هزاران هزار کارخانه تبدیل گردیدا فکر میکنید پاسخ شرکت کنندگان در 
 متمع عمومی کارخانه به ادعای "صرف نمیکند" از طرف کارفرما چه میتوانست باشد؟
 

 ما و شوراهای بیراران 
                         
شوراهای بیکاران همانطور که از نام آن برمیاید ظرف اتحاد کارگران بر علیه بیکاری استا این 
ظرف مبارزه توده های گرسنه ر بر علیه فقر علی العموم نیستا این ظرفی است که کارگر 
شاغل ر بیکار را برای مبارزه علیه پدیده اخراج ر بیکاری از طریق به اجرا درآرردن یک بیمه 
بیکاری شایسته سازمان میدهدا دستمزد مکری، جلوگیری از اخراجها ر بیمه بیکاری شایسته 
خواستهای اصلی این حرکت است که مطالبه ر بکرسی نشاندن آنها با موقعیت طبقه کارگر گره 
خورده استا این حرکت باید به اتحاد گسترده کارگران متکی شودا هیج کارگری بنا به دالیل 
اعتقادات مذهبی ر یا گرایشات سیاسی از موضوع کار فعالین علیه بیکاری خارج شودا زنان 
 کارگر ر زنان خانواده های کارگری ستون فقرات مبارزه علیه بیکاری را شکل میدهندا            

 
 تشکیل صف متحد کارگری برای هر خواست ر هدفی مستلزم یک فعالیت آگاه رایانه استا این 
بطریق ارلی در مورد مبارزه علیه بیکاری صدق میکندا تامین معاش ر گرسن ی غیر از نررت ر 
خشم گذرا اساسا انزرا ر استیصال، نابارری ر تررقه میافریندا باید ریشه های فقر، دالیل طبقاتی، 
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مسببین آنها، مطالبات ر اهداف ر چ ون ی مبارزه را با حوصله ر سازمان یافته تبلیغ ناماودا در 
عین حال برای هر فعال اجتماعی ناگرته پیداست که در چنین موقعیتی کارآگاه رایانه بی  از هر 

 رقت دی ر به فعالیت مشترک کارگران در مصاف با سختی های زندگی گره میخوردا
 

برای هر مبارزه ای نیاز به انسان است، انسانی که قادر باشد فکر کند ر سر پاای خاود باایساتادا 
مبارزه در سایه فقر ر فقدان هر گونه حمایت قانونی تنها میتواند به همت شبکه فعالینای صاورت 
بپذیرد که به اعتماد ر رفاقت عمیق متکی استا به این ترتید اتحاد علیه کارگری بمعنای شباکاه 
های متعدد است که کارگران ر اعضای خانواده را برای تامین این ر یا آن نیاز ماتاحاد مایاساازدا 
اتحاد میان کارگران ر شبکه های کوچک ر بزرگ ان هدف مبارزاتی را با خود حمال مایاکانانادا 
شبکه ای هستند که برای مطالبه کالس درس کودکان محله، برای ایتاد مرکز حمایت از معتادان 
ر یا خواستهای مشابه از مراجع درلتی مبارزه میکندا اما در عین حال همزمان نیارری مشاتارک 

 خود محله ر کارخانه را برای همیاری بسیچ مینمایدا فعالیت برای کمک به معتادین محله، 
 کالسهای آموزشی برای کودکاان، کاماک بارای جساتاتاوی کاار از آن جامالاه مایاتاواناد بااشادا

 
ما و شرم های گرسنه                                              
در محله ما کسی گرسنه سر بر بالین نمی ذارد! این جمله باید بر سر در محله گویای فعالیت 
فعالین اتحاد علیه بیکاری باشدا همه درد ر همه خشم علیه فقر را باید در انواع فعالیتهای مشترک 
به جریان انداختا صد البته محله ما باید با صندرق تعارنی بار سن ین مخارج را سبکتر سازدا 
صد البته باید به همیاری با فقیرترین همسایه ها شتافتا صد البته میتوان با قراررمدار ر توافقات 
کرایه خانه ها را پایین تر ن هداشتا اما مهمتر از همه سازمان دادن اعتراض در اشکال 
گوناگون علیه فقر ر گرانی استا                                                                                  

 
 

شکمهای گرسنه باید به خیابانها بیایندا هیچ جنایتی باالتر از این نیست که فرد بیکار در آن جامعه 
را با گرسن ی کشتا این کاری است که درلت محترم در حال اجرای آن استا باید زمایاناه هاای 
اخالقی ر فرهن ی که بتای اعتراض به فقر خود، فرد را به ختالت زدگی میکشد، گاوشاه گایار 
میسازد را باید در هم شکستا فقر اگر در اعتراض تتلی پیدا نکند، در دررن دنیای فردی انسانها 
در چهاردیواری خانواده با قدرت تخریبی مهیبی همه هستی قربانیان را باه تابااهای مایاکاشاانادا 
خرافه، ترس، بدبینی، ناامیدی، فردگرایی ناشی از درره امررز فقر را نه فقط انسانهای بی ناه در 
زندگی فردی خوی  بلکه جنبشهای حق طلبانه که به همین نیرری انسانی باید متکی باشد، خواهد 

 پرداختا
 
هیچ چیز محق تر از طلد شکم سیر در جامعه ای که الیت باالی آن در پول ر ثررت ر رفاهیات 
لوکد غرق شده اند، نیستا باید شکم سیر را برای خود ر کودکان خود طلد کردا هیج کتا 
مناسد تر از جلوی رزارتخانه ها، جلوی ادارات درلتی، در جلوی رستورانهای شیک که 
 بازارشان با مشتری های مسئوالن عالیرتبه در چنین ایامی از همیشه گرم تر است، نمی توان    
سراغ گرفتا غذا را با سربلندی طلد کنید، بصورتشان پرتاب کنیدا ب ذارید خاطره کودکمان از 
ما، خاطره پدر ر مادری باشد که برای حق خود پای فشرد ر رنگ بر رخسار مسئوالن حکومتی 
نماندا بدرن این، خاطره سرره های خالی در درره ای که پست ترین ر رسواترین سیاستمداران با 
 مسخره ترین بهانه ها جان سالم بدر بردند، به سادگی پاک نخواهد شدا
در مورد شورش گرسن ان زیاد گرته میشودا یک حق طلبی کارگری با افق ر خواست ررشن 
بمراتد راه حرکتهای توده ای بزرگ را هموارتر میسازدا قدم ارل اتحاد ر همبست ی الزم برای 
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محله ایست که اعتراض از آن میبارد، کسی کسی را تنها نمی ذارد، محله ای که در آن کسی 
 گرسنه نمیخوابدا                 
          
ما: یاغیان و مصادره کنندگان                                                   
درلت از مدتها قبل خود را برای مقابله با شورشهای خیابانی آماده کرده استا درلتی که یک 
شاهی برای پرداخت بیمه بیکاری ر یا افزای  دستمزد ندارد، ارقام نتومی را برای راحدهای 
 ضد شورش ر تسلیحات آنها کنار گذاشته است، زندانها آب ر جارر شده، متن اطالعیه مهار 
 
یاغیان در کشوی ارل میز آنها آماده استا خنده دار است، میخواهند بعنوان "حرظ نظم" به رری 
 مردم گلوله باز کنند! اگر کسی پرسید "کدام نظم؟"، پاسخ چه خواهد بود!؟
نظمی که برای کارگر ر کارکن زیر خط فقره برای بیکار صرر مطلق، برای سرمایه دار جن ل 
بی قانونی، برای اعتراض کارگری زندان به ارمغان آررده است؟ آن جامعه برای یاغیان این پا ر 
 آن پا میکندا یاغیان امررز قهرمانان تاریخ آن جامعه خواهند ماندا
ما اتحاد خود را با خونسردی ر بر متن ررابط اجتماعی میسازیما هدف ما تحمیل بیمه بیکاری 
استا اما "متاسرانه" برای تامین نان شد، این خود درلت است که چاره ای بتز یاغی گری باقی 
نمی ذاردا کسی نمیتواند شررع یک شورش را پی  بینی کند، اما ما میتوانیم محله خود را برای 
 در آغوش گرفتن یک شورش برحق "آب ر جارر" کنیما                                                   

 

 ما و کنترل محال                                          

در محل فعالیت یک شعبه از اتحاد علیه بیکاری طبعا رجود راحد تولیدی با کار کودک قابل تحمل 

نخواهد بودا نرد ابراز رجود کارگر بمعنای شکستن ترس ر کنترل حکومتی ر بمعنای سر بر 

آرردن ررحیه مبارزاتی در عرصه های دیر خواهد بودا به همین دلیل هر حرکت کارگری از 

همان ارلین قدمهای خود با مزاحمت ر توطئه های انواع دستتات ارباش ر باند سیاهی مواجد 

ب یر رربرر خواهد شدا از مشخصات این دستتات در اختیار داشتن قدرت مانور زیاد در آزار ر 

اذیت مردم ر شانه خالی کردن پلید در خنثی کردن آنهاستا هر حرکت علنی کارگری در ایران 

ناچارا باید به قدرت دفاع از خود فکر کرده باشدا صرف تتمع کارگران جان به لد رسیده که 

 قبال اعالم کرده باشند انتر بازی چند چماقدار را تحمل نخواهند کرد، کرایت میکندا                   
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 !بیکاری: ده سالی که ایران را لرزاند

مناسبات سرمایه داری از "دستهای نامریی   هنوز هم در کتد اقتصاد درتوجیه مشقات حاصل از
بارده مایاشاودا اسام  باازار" 

کااودک پاااناااج قبل از اینکه 
خااااااااااناااااااااواده سااالااه یااک 
ایاااان حااااکاااام کارگری باه 
طاااوالنااای از بخندد، صف 
ماناصاباان، از صاااااااحاااااااد 
 رزرا ر ر

  
 
 

تاحاوالتای کاه   با تحوالت معیانای اسام گاذاری مایاشاودا  هنوز هم رسم است درره های تاریخی
مشترک مردم یک سرزمین را تحت تاثیر قرار میدهندا مشخص کردن چنین درره هایای   زندگی

ر هر گونه نام گذاری آنها همواره با لغزشها ر مالحظات همراه استا هیچ اما ر اگر نمیتواند مانع 
اسارت بیکاری یک ملت" نام نهاد: ده سالی که ایران   بشود که ده ساله جاری در ایران را "درره

کمتر درره را میتوان در تاریخ دنیا یافت یک پدیده با چنین سرعت ر چانایان عاماقای   را لرزاند!
زندگی مشترک یک ملت را در خود بلعیده باشدا مهر "بیکاری" بر دنیای سیااسات ر مانااساباات 
طبقاتی، بر کش  ر کوش  ررزمره، بر باررها ر امایاد ر نااامایادی، بار زباان ر ادبایاات، بار 

 ارزشهای فردی ر اجتماعی حاکم بر جامعه ایران ش رت ان یز ر غیر قابل انکار استا
 

مناسبات سرمایه داری از "دستهای نامریی   هنوز هم در کتد اقتصاد درتوجیه مشقات حاصل از
اسم برده میشودا قبل از اینکه کودک پنج ساله یک خانواده کارگری به این حکم باخانادد،  بازار" 

بایاکااری ناقاشاه   که بارای صف طوالنی از صاحد منصبان، از رزرا ر رکال را ردیف میکند 
میریزند، قانون میاررند ر میبرند، فخر میرررشند ر با خونسردی در مقابل عواقد خانمان برانداز 

از پاالتارارم   این دهه برای آیندگان تاریخی است که سیمای سیاسی ایران  آن شانه باال میاندازندا
درلتها ر ارگانهای حکومتی تا تصویر مشترک عمومی مردم از خوشبختی به یکباره از هر گونه 

 بلند پررازی تهی شده ر به کف خیابانها سقوط میکند: یک شغل ر نه بیشتر!
 

بیکاری برای بورژرازی در طول تاریخ فرصتی بوده که در جنگ زرگری میان احازاب دررن 
پادیاده   باورژرازی از  خانوادگی در راه خواستهای طبقه کارگر سنگ اندازی کنندا گرته میشود

بیکاری برای خود یک نعمت میسازدا اینتا باید گرت "بیکاری" برای بورژرازی در ایران یاک 
در دل یاک کشاماکا  حااد ر   "معتزه" بوده استا در تاریخ سیاسی سی سال اخیر آن جامعه ر

بالرقره ر چه بسا خونین در میان باالیی ها، اما یک رحدت نظر در میان بورژرازی ایران نضج 
است که به آن عاقاالنای ساازی   پیدا کرده استا این رحدت نظر حول باز سازی اقتصادی ایران

 نیرری کار نام داده اند ر بیکار سازی هسته اصلی آن را شکل داذه استا تاریخ مدرن ایران، 
 

در زیر سایه "بیکاری چیست؟ ر راه حل آن کدام است؟" شکل   75درست از فردای انقالب سال 
گرفتا در آن جامعه از تندرران تا اصاله طلبان، از رفسنتانی تا احمادی نا اد، از سابازهاا تاا 
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مینیاسیبیا    هنوز هم در کتب اقتصاد درتوجیه مشقا  حاصل  از
اسم برده میشود. قبیل  سرمایه داری از "دستهای نامریی بازار" 

از اینره کودک پنج ساله یک خانواده کارگری به این حرم بخندد، 
صا طوالنی از صیاحیب مینیصیبیان، از وزرا و وکیال را ردییا 

بیراری نقشه میریزند، قانون میاورند و میبرند،   که برای میرند 
فخر میفروشند و با خونسردی در مقابل عواقب خانمان برانداز آن 

 شانه باال میاندازند.



در عین حال هر   خرخره همدی ر را جویده انده  طایره شریعتمداری، از آیت هللا ها تا تکنوکراتها
یک به سهم خود در شکل گیری یک صف قدرتمند بورژرایی حول پاسخ مشترک به ایان ساوال 

آن ررزی که "کارفرما هر رقت عشق  کشید، بتواند دُم کاارگار   زیر بغل همدی ر را گرفته اندا
مشترک بورژرازی ایران استا تک تک کلمات این پالتررم   را ب یرد ر بیاندازد بیررن" رریای

را بخاطر بسپارید! ساختار لمپنانه این تقصیر کسی نیستا محترم ترین مقامات حکومت کارگران 
بیکار را "عالف" ر تن پررر ر مرت خور نامیده اندا در بندهای بعدی باید از اختیارات کارفرماا 
گرت که هر رقت عشق  کشید دستمزد بپردازد، هر رقت عشق  کشایاد قاوه قضااتایاه را شاالق 
بدست به جان کارگران اخراجی بیاندازدا یک پالتررم، یک معتزه که بر متن یک لتانازار آنارا 

 شکل دادندا
 

"احزاب ر درلتهای بورژرایی را نه بر اساس ادعاها بلکه بر اساس پراکتیاک ر ناتایاتاه عامالای 
باید قضارت کردا" مارکد در اثبات این حکم ر آگااه ساازی کاارگاران پایاچایادگای   سیاستهایشان

در  زیادی را پشت سارگاذاشاتا تاتارباه زناده کاارگار ایاران گاواه طاباقاه باورژرا اسات کاه 
"مشکل" این درلت در اینستکه با چه زبانی باید ایان ماردم   استا را سازمان داده بیکاری  عمل

حرفهای "صادقانه" ر ررشن   مشکل در اینستکه  اکه قرار نیست بیکاری حل شود را متوجه کند
 حکومت بخرج کارگر جامعه نمی ررد ر حاضر نیست دست از توهم خودساخته خوی  برداردا

 
 نسل بیگاری

سیاستهای بیکارسازی، تعطیلی مراکز تولیدی ر اخراج ر تعدیل نیرری کار که از زمان ریااسات 
باه پاایاان خاود نازدیاک   جمهوری رفسنتانی شررع شده بود در طول ریاست جمهوری خاتمی

یکی پد از دیا اری در یاک پاالتارارم   در دنیای پر از دعوای دررن جناحی اما همزمان   شدا
مشترک با سرعت سرسام آرر از مصوبات ر پررژه های تاریخ ساز یکی پد از دی ری قوانیان 
از هر نشانی از امنیت شغلی کارگران پاک میشودا این درره را باید درره حراج حقوق ر حرمات 
ر ارزشهای فردی ر اجتماعی طبقه کارگر ر کل جامعه دانستا قانون کار، حاصل سالها مباارزه 

به هوا میرردا دستمزد، امنیت شغلی، بیمه ها، مقررات نازل بر ساعات ر   ر  به یکباره درد شده
صرحات ررزنامه ها در میان تلنباری از   شرایط کاره در یک گان ستریسم آشکار تاراج می رددا

بازی دلقک مابانه ارقام ر منحنی های بغایت پوچ ر مسخره هر ررز مایاتاواناد، هار باخاشای از 
زندگی شهررندان را با مخاطره رربرر سازندا این درره، درره رکاود ر باحاران ر کسار باودجاه 
است، اما سهم بی سابقه ای از خزانه عمومی به جید ررشکست ی ر ررشکسته ها مایارردا ایان 

ساختار درلت رسما با فساد   درره سال پد از سال شعار نظم ر صرفه جویی برافراشته میشود تا
ر ارتشاء در تنیده گردد ا این درره ای است که بخ  عظیم طبقه کارگر بیشتر ر بیشتر کار میکند 

سه ماحاور اصالای    ر با هر گام تعداد بیشتری از همین طبقه به کام بیکاری ر تباهی فرر میررد
 درحمله مستقیم به معیشت طبقه کارگر در این درره به ارج خود میرسدا

 
 ساکنین خطه ایران شاند آررده اند که بنا به ررایت پررردگار   دستمزدهای پرداخت نشده: اول،

 
است، در غیر اینصورت با کوچکترین اثری   تعریف ادیان ابراهیمی پوچ ر من درآرردی  بنا به

درآید،   از یک خدارند عادل، خدارندی که در همین دنیا میتواند بر علیه بندگان گنه کار به غضد
میبایست خاک ایران به توبره کشیده شده باشدا دستمزدهای عقد افتاده داستان ملت لعنات خاورده 
ای است که در آن از یک طرف حاصل کار ر عرق جبین توده عظیمی با یک "نُچ" رسما، علناا 
ر قانونا به جید زده می شد )ر میشود، ر از طرف دی ر قربانیان  ر توده عظیم ناظر جز تماشا 

 کارگران و مساله بیکاری 67صفحه   



ر سر تکان دادن کاری نکردند! آیندگان در تاریخ این درره از عدم اثری از به آت  کشیدن مستد 
ر منبر ر رزارت کار ر ساختمان خانه کارگر ان شت بدهاان خاواهاناد ماانادا هایاچ اداره درلاتای 
مسئولیت ثبت این دزدی ر جنایت را بعهده نداشت ر نداردا هیچ مرجع قانونی ر هیچ بند قااناونای 

 برای ثبت شکایات کارگران هرگز معین ن ردیدا
این پدیده چیزی جز رادار ساختن یک جویای کار به کاار ماتاانای  پررژه های کار آفرینی:دوم، 
در قالد این پدیده به زماخات تاریان ر   جلوه حکم "درلت در خدمت منافع طبقه بورژرا"  نیستا

زننده ترین شکل خود بررز پیدا میکندا حتی برای یک عضو طبقاه کاارگار ر دشامان حاکاومات 
سرمایه طرف شدن با رزیر کار در این هیبت "کسر شان" باید باشد!ً مطابق ایان طاره رزارت 
کار راسا با زرر ر با گرر گرفتن نان، یقه جویای کار ن ون بخت را گرفته بدست کاارفارماا مای 
سپارد، رزارت کار نظارت بر کیریت کار ر اساسا متانی بودن آنرا راساا باه اناتاام مایارساانادا 
رزارت کار رسما بیشرافتی "رعده استخدام در پایان پررسه" را بعهده می یردا ر هر چند یاکاباار 

خود ر کارفرمایان بخاطر ایحاد فرصتهای شاغالای طالاد   رزیر کار با نی  تا بناگوش باز برای
طول عمر میکندا بر مبنای آمار درایر کارآفرینی رزارت کار در استانهای مختلف ساالنه   دعای

 قرید یک میلیون نرر در قالد این طره بکار گرفته میشوندا
 

را میتوان سال پرتاب طره بیمه بیکاری به سطل آشغال  3131سال  اخت ی بیمه بیکاری: سوم،
نامیدا در آخرین ماههای ریاست جمهوری احمدی ن اد با حکم شورای ن هبان سقف پرداخت بیمه 
بیکاری بر اساس میزان پی  بینی شده در بودجه ساالنه پررنده فکاهیات بیمه بیکاری در ایاران 
بسته شدا با فرض اینکه همه مشمولین راقعا کارگر باشند کل تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکااری 

هازار نارار اعاالم  352هزار نرر فراتر نرفته استا رزیر کار هرته قبل آخرین آمار را  012از 
 درصد کل بیکاران مطابق محاسبات درلتی استا 3  دربر گیرنده کمتر از  کردا این رقم

 
 دوره ای که بورژوازی ایران خود را کشا کرد!

سه دهه اخیر ر بخصوص دهه اخیر را باید بهترین ر پر جوش  ترین درره های تولید در تاریخ 
ایران محسوب کردا در طی این سالها اساسا به یمن بیکاری ر بی پناهی مطلق طبقه کارگار یاک 
درر جدید از تولید در ایران براه افتادا این درره را باید از سیاه ترین فصول تاریاخ سارماایاه در 
ایران ر جهان ثبت نمودا در این درره نیرری کار تقریبا متانی کارگار ایاران ر چاهاار مایالایاون 
کارگر افغانی در مشت سرمایه دار ایران قرار کرفتا مهمترین مشخصه این درره نامحدرد بودن 
نیرری کار در دسترس کارفرمایان استا میلیونها، ده میلیون، بیست میلیون، سی میلیاون، چاهال 
میلیون، زن یا مرد، کودک، با هر دستمزدی ر یا بدرن دستمزد، بدرن هیچ حارااظای در اخاتایاار 
کارفرمایان بوده استا در تاریخ توح  سرمایه نام ایران بعنوان خطه ای که در آن کشتن کارگر 

 در محل کار بالمانع است، جاردانه خواهد ماندا
 

بناگهان تاریخ به عقد برگشت ر "صنایع" فراموش شده ررنق تازه پیدا کردا بدرن نیاز باه یاک 
چهار دیواری، بدرن نیاز به بیل ر کلنگ، بدرن نیاز به یک کاغذ پاره قراردادی، بدرن نیاز حتی 

آشغالدانی هاا   به رعده دستمزده میلیونها کارگر به جان معادن کار افتاده، گیاهان بیابانها، به جان
انداختندا مرگ، مرگ بر اثر بیکاری ر گرسن ی محارک ررناق "صاناایاعای" گاردیاد کاه ساود 
سرشاری را نصید نسل جدید سرمایه داران ایران ساختا مطابق محاسبات اداره آمار هر کد با 
در ساعت کار در طول در هرته گذشته، شاغل محسوب میشود! حق با اداره آماار اساتا شارایاط 

 کاری یک کارگر در ایران همینقدرمستقیم ر تن اتنگ با بیکاری گره خورده استا
 

 کارگران و مساله بیکاری 68صفحه   



نساجی ها ر قالی بافی ها هر یک با یک تا در میلیون کارگر باید به مثابه تقاطع مایاان در پادیاده 
ر بعنوان شاخص این درره شکرت ی  مرگبار، از یک طرف بیکاری ر از طرف دی ر کار شاقه، 

بورژرازی ایران ثبت کردا از دهه درم حکومت جمهوری اسالمی احیای نسااجای هاا باا کاماک 
مستقیم درلتی دهها هزار کارفرمای جدید در ایران متولد شدا آنچه که در ابتادا پاررژه باازساازی 

در حاالایاکاه ماوج   یک کالشی مرگاباار بارداشاتا خیلی سریع پرده از   صنایع ملی اسم گرفت
کارگرانی که با ماهها ر سالها دستمزد پرداخت نشده با گارد ری ه سرکاوب گاالریاز باوده   تتمع

این عاباارت سار   از فرش زمینهای کارخانه های مربوطه "پول مرت پارر کردند"ا  کارفرمایان
زبانها گویا استا اما پررنده این کالشی بزرگ را باید با رسوایی تمام عیار همه کساانای کاه در 

دال بر" ناتوانی درلت در سازمان دادن اقاتاصااد" ر " ایاتااد   سوگواری ررشکست ی نساجی ها
   فرصت های شغلی راقعی" در بوق کردند، بهم گره زدا

 
ستون فترت فکری حاکم بر جامعاه را ناماایا  مایا اذارد کاه هارگاز   عبارات مشعشع ذکر شده

نتوانست از زاریه استثمار کارگران در البالی چرخ دنده های ماشیان هاای ریسانادگای خاواهاان 
 تعطیلی فوری این مسخره بازی گان ستری گرددا

صنعت فرشبافی از این بدتر استا با این ترارت که این صنعت بر درش یاک مایالایاون   رضعیت
انسان کماکان در گردش استا بکارگیری عبارت "صنعت" در تولیدات فرشهاای دساتابااف یاک 
طنز تاریخی استا "صنعت" با یک طنین مثبت به استراده از ماشین ر کاه  درد ر فارساودگای 
کارگران رجه تشابهی با تولیدات فرش که دقیقا به سیاق هزار سال پی  کار کاودک ر پشاتاهاای 
خمیده را میطلبد، نداردا دشمنی بورژرای ایرانی با بیمه بیکاری کاماال باتااساتا باا پایادا شادن 

بیمه بیکاری کل این "صنایع" درد شده ر به هاوا مایارردا تاار ر پاود ایان   کوچکترین اثری از
عشق مردم به این "صنعت" بیمار گونه استا چ اوناه مایاتاوان بار   "صنعت" بوی خون میدهدا

به آت  کشیدن بیغوله هاای   شرایط دهشتناک نهرته بر تک تک بندهای این تولیدات چشم پوشید؟
 برای حکمرانی رجدان انسانی در آن جامعه استا  فرش بافی نشانه خوبی از اراده انسانها

 
 نسل بی کار و بی افق

امار دقیقی از میزان بیکاری در ایران در دست نیستا بعضا به دلیل انواع مشاغل موقت ر سیال 
تشخیص این کار دشوار استا اما عبارات "سیل ر سونامی"، "غول" ر یاا اماثاال آن گاواه یاک 
بیکاری دست کم پنج تا هرت میلیون نرری ر اساسا جوانان استا هیچ افاقای بارای اشاتاغاال ایان 
جمعیت در دست نبوده ر حتی در بهترین ر خوشبینانه ترین ررندهای سرمایه جاهاانای ر داخالای 
رضعیت از همین قرار خواهد ماندا این جمعیت، این نسل ر بیکاری انها مهر ریا ه خاود را بار 
 تحوالت آن جامعه زده استا مشخصات این نسل چیست ر کدام ررندها را پی  رری جامعه قرار 

 
 داده ر میدهند باید مشغله طبقه کارگر تبدیل شودا

 
بخ  اصلی بیکاران نسل فعلی از تتربه کاری تا چه رسد به تترباه ماباارزاتای کاارگاری اول: 

برخوردار نیستندا حتی تماس ر یا شرکت در شبکه های اعتراضی کارگری نیز در میان انها باه 
 سختی قابل مشاهده استا

 
این نسل بشدت زنانه استا این جنبه به معنای نقاط قوت ری ه ای برای مبارزه طبقه کارگر دوم: 
بخشا به دلیل ابعاد رسیع زنان در ترکید جمعیتی آن ر مهمتر اینکه بخ  اصلی ایان زناان   است

 با افکار ر انتظارات برابری طلبانه از قبل تحصیالت ر تتربه کاری را با خود دارندا
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این نسل جنگ خود را با جمهوری اسالمی هنوز شررع نکرده استا ترسی که در دل نسل سوم: 

های پیشین بر اثر سرکوب گسترده جنب  کارگری توسط حکومت النه کرده است، در مورد این 
نتیته تخمیر فاکاری   حدس ر گمان درباره آینده، ر  کارگران میدان عمل بسیار محدردتری داردا

 ر مبارزاتی این نسل هنوز زرد استا
 

 سانتیمانتال طبقاتی  پایان  ده سال پیش رو: باز هم بیراری و

بقول مارکد انقالبات پررلتری " ااا دشمن خود را گویی فقط برای آن بر زمین میکوبند کاه از 
زمین نیرری تازه ب یرد ر بار دی ر غول آسا علیه آنها قد برافرازد، در بارابار هایاوالی ماباهام 
هدفهای خوی  آنقدر پد مینشینند تا سرانتام رضعی پدید آید که هر گونه راه باازگشات آناهاا را 

شاره حاال طاباقاه  قطع کندااا" این توصیف مارکد از انقالبات کارگری قرن نوزدهم است، اما 
کارگر ایران در مقابل پدیده بیکاری استا غول بیکاری همه شیره توانایی ر ظرفیتهای سازندگی 

 یک طبقه را مکیده استا 
 

بازار میلیونی کار کودکان ر تن فررشی ر جان  هیوالی بیکاری م ر چقدر میتواند قد بر افرازد؟ 
کندن خانوادگی بتای خود، م ر بازار دی ری جز فررش کلیه ر خون ر مغز استخوان هم میتواند 

ر در مقابل یک بورژرای   آزمای  شود؟! طبقه کارگر در ایران در در مقابله با مصیبت بیکاری
باعاد   توهم از "تولید ملی" تا "برجام" برای خود رقت خریده اساتا  ذخایر هار با توسل به همه 

از بازار گسترده "نذر ر دعای بیکاری" ر بعد از نسخه مناطق آزاد صنعتی، آیاا تاوهام دیا اری 
 باقی است که طبقه کارگر بتواند با توسل به آن از نبرد تعیین کننده پد بنشیند؟

 
بیکاری یک هیوالستا جلوی چشمان همه استا رژه قربانیان  در مقابل پنتره ها پایان ناداردا 
عوارض آن خررار خررار از در ر دیوار میباردا زمانیکه در همسای ی، در سر هر چهاار راه، 
با چرخاندن سر آدم های زنده ر سرگذشت آنها در مقابل هم ان قارار دارد، زماانایاکاه عاامالایان 
بیکاری خود در انعکاس این راقعیت در رسانه ها پی  افتاده اند، افشاگری دی ر از ماعاناا تاهای 

 میشودا
مبارزه برعلیه بیکاری باید بر یک نقد بی پررا، تعرضی ر طبقاتی کارگری در سطح کل جامعه 
متکی باشدا "بیکاری" بنا به تعبیر بورژرایی جامعه ر حتی خود طبقه کارگر را کور ر فلج کرده 
 استا کار با مرهوم کارگری آن بعنوان ابزار شراکت انسانها در سازندگی ر نه اسباب سودجویی 

 
بدرن یک افق سوسیالیستی ماباارزه  سرمایه دار باید بتای سموم ضد کارگری فعلی قرار ب یردا 

بر سر بیکاری به هیچ جا نمیرسدا بیکاری از صد سال پی  در دنیای حاضر حتی در چهارچوب 
جامعه سرمایه داری قابل حل بوده استا صد سال پی  در ررسیه، هرتاد سال پی  در کشورهای 

کاه    یکباره از لتن زار مشابه ایران نتات داده شدا  اررپایی با بیمه بیکاری زندگی یک ملت
ساعت کار، دستمزد کافی ر بیمه بیکاری بمثابه خواستهای فوری باایاد باا آلاتارنااتایاو حاکاومات 

 برای حل فوری مساله بیکاری همه گیر شودا  کارگری
 

اتحاد کارگران شاغل ر بیکار برای به کرسی نشاندن بیمه بیکاری ماهاماتاریان الزماه پایاشارفات 
کارگران در این زمینه استا اما همزمان باید در سوال مهم طبقه کارگر جهانی را در میان طبقاه 
کارگر ایران زنده کرد: تشکل یابی کارگران بیکار ر بعالره اهرمهای فشار بیکااران بار درلاتا 

 نشریه علیه بیکاری تالشی در جهت پاسخ به این در سوال استا
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قشر زحمتک  از حکومت مستضعران پناه" ر یاا   سالهای آتی دی ر نمیتواند جای "طلد حمایت

فقر مردم فقیر ر زحمتک  با پررنده کلرت کار ر بعد بیاکااری بااشادا سااناتای ماالایاسام  "افشای" 
ررشنرکر طبقه باال ر رعده های پوچ در مقابل طبقه کارگر در زمینه بیکاری بالخره باید جواب 

 قاطع ب یردا
 
 0232ارت  
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 بیکاری، طبقه کارگر و افق پیروزی علیه بیکاری

 

 پیررزی بر بیکاری به چه معنا است؟

 طبقه کارگر ر تعیین تکلیف اجتناب ناپذیر

 طبقه کارگر برای حرظ اشتغال، پیکار با شمشیر چوبین!

 "انتظار بی جا": کارگران شاغل ر مبارزه علیه بیکاری

 کارگران بیکار ر مبارزه علیه بیکاری  ر باز هم "انتظار بیتا":

 "انقالبات معوقه" ر در قورت ر نیم باقی از طبقه کارگر!

 مبارزات اقتصادی طبقه کارگر خود انقالب است

 شیپور از دهان گشاد: خیابان ر گرسن ان!

 

 افق جلو روی جامعه  طبقه کارگر، بیراری و 

 مقدمه
بدرن ررشهای مبارزاتی ر   طبقه کارگر در ایران در مقابل پدیده بیکاری بدرن افق، بدرن سنت،

تاماام ظارفایاتاهاای   بدرن سازمان کامال سپر انداخته استا این در حاالای اسات کاه باورژرازی
زرادخانه طبقاتی خود را برای در هم کوبیدن هر گونه سن ر دفاعی کاارگاران از پایا  نشااناه 

ر اساسا با تکیه به نیرری باخا  بایاکاار طاباقاه   یک جنب  قدرتمند علیه بیکاری   گرفته استا
ایان جانابا ، ایان   باه پایاررزی بارسادا  کارگر میتواند پا ب یرد ر حول پرچم بایاماه بایاکااری

پیررزی ر سواالت پی  رری آن از رگه های اصلی پیکارهای کارگاری ر ماارکسایاساتای   افق،
جهان امررز بخصوص در صد سال اخیر بوده استا در یک ن ااه باه پاالتارارم ر مشاغالاه هاای 
اعتراضی در میان جریانات ر فعالین چپ ر رهبران عملی ر همچنایان در ماررر چاناد ر چاون 
اعتراضات کارگری حکایت از بی ان ی مطلق طبقه کارگر در ایران از این رگه جهانی داردا در 
حالیکه پدیده بیکاری موجودیت فیزیکی، سیاسی ر اجتماعی طبقه کارگر را با فرردستی ر تباهی 
توام ساخته است این بی ان ی ر بخصوص در بررسی دالیل عینی آن غیار قاابال تاوجایاه اساتا 
حرف حساب این نوشته، در ادامه پالتررم "علبه بیکاری" در این خالصه میشود که بدرن پارچام 
ررشن ر مبارزه مشخص بر سر "بیمه بیکاری برای همه افراد آماده به کار" سیالب اعتراضات 
کارگران نیشکر از تکرار بدرن حاصل فراتر نخواهد رفته شورشهای گرسن ان با همه حقانیات 
بی چون ر چرای خود، در تقویت صف طبقاتی کارگری عاجز میمانده ر همچنان صف پر خبر ر 

از اعتراض طبقه کارگر در ایران هر چه بیشتر در دست ر پنته با تباهی ر تررقه در جا   ماالمال
 میزتدا

 طبقه کارگر و تعیین ترلیا اجتناب ناپذیر

 
چپ ر کارگری در ایران به فرارانی مبتوان اسنااد ر احاکاامای را   در متون ر برنامه جریانهای

سراغ گرفت که در آن پیررزی در مبارزه علیه بیکاری در گرر مبارزه مشترک کارگران شاغل 
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ر بیکار شناخته میشودا این حکم بختکی است که بر دست ر پای فعالین کارگری سن ینی کرده ر 
شکل گیری نطره های هر حرکت ر چشم اندازی برای غلبه بر پراکندگی مهلک موجود را بشدت 

 تضعیف میکندا استدالل حول بطالت ر بی پای ی این حکم نقطه آغاز این نوشته استا
 
شکی نیست که مبارزه علیه بیکاری یک مبارزه مرکد ر چند رجهی است، شکی نیست که نق   

فعال مبارزاتی بخ  شاغل طبقه در ان عرصه حیاتی است، اما به همان اندازه حواله به ابهامات 
کلی جز متال برای باال دستی طبقه بورژرا نبوده ر نمیتواند باشدا آیا کسی میداند چ وناه ر چاه 
زمانی کولبری ر کار کودکان به لیست قابل قبول راههای امرار معاش طباقاه کاارگار در ایاران 

از "حق   اضافه شد؟ بورژرازی حاکم در ایران در ررای هر گستاخی در صحن متلد با دم زدن
فررش اعضای بدن" خر طبقاتی خود را رانده ر مستقیما منت تامین معاش را بر سر طبقه کارگر 
گذاشته استا این یک عقد نشینی ناگوار ر یک ضایعه غیر قابل چشم پوشی در صف کاارگاری 
تقابل طبقاتی در عرصه ر در زمان سرنوشت ساز آن در ایران استا طبقه کارگر در ایران بایاد 
در مقابل این عقد نشینی کمر راست کندا بیمه بیکاری، ر همه ملزرمات ایدتولوژیک ر بسیج ر 
سازماندهی کل صروف طبقه این مبارزه، راهی است که منافع طبقاتی کارگاری را ناه فاقاط در 
مقابل دشمنان امررز بلکه، مهمتر از آن، در مقابل سم صف رن ارنگ "درستان" ضد رژیمی ر 

 ناسیونالیست این طبقه میتواند تضمین کندا
 

 پیروزی بر بیراری به چه معنا است؟

کاار جازء الیاتاتازای   ارتا  ذخایاره  بیکاری ریشه در موجودیت نظام سرمایه داری دارد، ر
طبقه بورژرا جایی که در دفاع آباررماناد   کارکرد تولید کاپیتالیستی استا در متالت الیت فکری

لزرم درصد معینی از بیکاری ر ضرررت آن   از سیستم اقتصادی محلی از اعراب دارد، از بیان
در باالند قیمت نیرری کار گریزی ندارندا آبرری کذایی مدافعان بورژرای ما تا آنتا قد مایادهاد 

   که سرمایه ر سود ار جزر نعمات زندگی کارگر به حساب آررده میشوده که
 

 تا شاغل است باید توقعات خود را با سود مطلوب کارفرما رصد کند، اوال،
 

 در زمان جستتوی کار باندازه کافی در ل د زدن به شاغلین از خود مایه ب ذارداثانیا، 
این در راقع نه برده داری بلکه یک توح  بمراتد سازمان یاافاتاه تار اسات کاه در قاالاد کاار 

در اساس خود نان شد کارگر را به گرر می یرد تا ار را رادار باه تاماکایان در ماقاابال   مزدی
مصالح سود جویانه سرمایه نمایدا رابطه کار مزدی تعطیل بردار نیست، با سابقه کار ر با هاماه 
فداکاری کارگر تخریف پیدا نمیکندا کارگر بنا به قاعده در آستانه هر شیرت کاری، در هر ناوبات 
دریافت دستمزد، از طرف کارفرما، بر اساس ترازنامه سود سرمایه، از زاریه منحنی های بازار 

که عشق سرمایه دار ما برای تثبیت بسااط باهاره کشای خاویا    سهام ر از هزار زاریه دی ری
    توقعات خود بیاندیشدا  بکشد، ناچارا باید تکلیف تازه ای برای دستمزد ر زندگی ر

مبتنی بر سارماایاه باه گاور   طبقه کارگر در نخستین بارقه پیررزی خود بیکاری را با کل نظام
 میسپاردا هیچ منرعتی ر هیچ مصلحتی در بزک ر حک ر اصاله ر تدارم نسخه مالیم پدیده 

 
بعالره برای بسیج نیرری الزم برای غلبه بر نکبت   بیکاری برای طبقه کارگر قابل تصور نیستا

 سرمایه چاره ای جز مقابله فوری ر بالفاصله با پدیده بیکاری ندارد، این مقابله نمیتواند 
سوسیالیستی نباشدا همه زیبایی خواست بیمه بیکاری در زیر سوال باردن هامایان اماررز ناراد 
حاکمیت سرمایه ر مشخصا در جلوه های تند سوسیالیستی آن اساتا ماطالاوبایات خاواسات بایاماه 
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بیکاری در استرات ی مبارزه طبقه کارگر بر علیه کل نظام مبتنی بر سرمایه را میتوان در رتوس 
 زیر خالصه نمود:

 
 در قدرت بسیج آن )مردم زحمتک ، معلمان ر کارمندان جزء، -
 در سهیم کردن همه بخ  های طبقه )زنان خانه دار ر بازنشست ان، -
 باز کردن جبهه های تازه تر عالره بر کارخانه )محالت، نقاط حساس شهر، اماکن درلتی، -
میدان دادن به حقانیت اشکال دی ر تقاابال باا باورژرازی عاالره بار اعاتاصااب در کاارخااناه  -

  )مصادره ر اشغال اماکن ر مسکنهای خالی،
 هم طبقه ای های خود در این مسیر متکی گردد  طبقه کارگر ایران میتواند به تتربه غنی

  

 طبقه کارگر برای حفظ اشتغال، پیرار با شمشیر چوبین!

زمانی در تاریخ نظام سرمایه داری را میتوان سراغ گرفت که بیکاری یک بلیه ر بد بایااری باه 
شمار میامد، موقت ر گذرا تداعی می شتا هر عضو طبقه کارگر میتوانست رری یافتن یک شغل 
ر تامین زندگی از این مترا حساب کندا ماشینیزه شدن تولید، کارگران را باه کساد ماهاارت ر 
تحصیالت معطوف ساخت ر دست کم در کوتاه مدت زیر پای کارگر را در یافتن ر تدارم اشتغاال 

ماوقاعایات باهاتار قارار   در  در کشمک  با کاارفارماا  محکم تر میساخت، ر در نتیته کارگر را
امریکا آغازگر دررانی است که بیکاری به اصل، ر اشتغال به  3302بحران بزرگ دهه   میدادا

درران اقبال زندگی کارگر تبدیل شده استا ررنق بعد از جنگ جاهاانای درم یاک اساتاثاناا ر در 
یک سده از تشدید ررند بیکاری در صروف طبقه کارگر در ابعاد جاهاانای اساتا پایاشارفات   متن

عظیم صنعتی ر تحوالت ش رف تکنولوژیک، رشد امپریالیستی تولید سرمایه داری، قدر قدرتای 
سوپر ارزان ر مهمتر از همه شکل   امریکا ر غرب در استحکام ر ثبات کمربندهای طبقه کارگر

گیری یک بازار راحد جهانی تولید سرمایه داری مناسبات ر کشمکشهای طاباقااتای کاارگاران باا 
در ماحصل تحوالتی که هر یک نیاز باه باررسای   بورژرازی را از اساس دگرگون کرده استا
پررلتاریای متشکل ر متحد که میتوانست با توقف   مرصل جداگانه دارد، در ترارت اساسی با درره

ر   چرخ تولید ر گرر گرفتن منافع کارفرما خواستهای خود را تحمیل کند، رابطه کارگر با تولایاد
 ابزارهای تحمیل خواستهای ار به سرمایه از اساس دگرگون شده استا

 
طنز تلخ در موقعیت امررز طبقه در ایران آنتاست که طبقه کارگر در ابعادی خیره کننده درگیر 
تولید است، ثررت عظیم حاصل کارگر شیشه عمر طبقه بورژرای را در دسات کاارگاران قارار 
داده استه اما در عین حال ابعاد بیدفاعی طبقه کارگر در مقابل تعرضات گستاخانه ر بیارحامااناه 

 استا  بورژرازی غیر قابل توجیه
 بیکاری پاشنه آشیل طبقه کارگر، میلیونها کارگر شاغل ر اساسا در بخشهای صنعتی را در  
 

جوالن بیرحمانه بورژرازی قرار داده است ر سالهای سال اسات کاه طاباقاه کاارگار در   معرض
زمین بازی دشمنان خود با شعار حرظ اشتغال از موضع بازنده مبارزه میکندا داستان نساجی ها، 
 نیشکر هرت تپه، معادن البرز، معادن طال، ذرب آهن اردبیل ر بسیاری از مراکز مشابه داستان 

 
مبارزه از قبل محکوم به شکست کارگرانی است که مدیریت را بارای اثاباات باا صارفاه باودن 

 چرخ  کار کارخانه بر اساس دستمزدها ر شرایط نازل کار به هماررد طلبیدند!
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 "انتظار بی جا": کارگران شاغل و مبارزه علیه بیراری
 

نا گرته پیداست که هیچ چیز بر حق تر از اصرار کارگر بر علیه اخراج نیاساتا اخاراج کاارگار 
کار دست   ارج توح  نهرته در رابطه کار مزدی است که در آن صرفا بر اساس به صرفه نبودن

کارگر مربوطه از تامین زندگی کوتاه میشودا برگه پایان خدمت کارگزینی کارخانه اعالم پاایاان 
دستمزد, اعالم پا در هوا شدن بیمه ها، اعالم بالتکلیری تحصیل کاودکاان، اعاالم بای اعاتابااری 
قرارداد اجاره خانه ر شیپور آغاز دربدری کارگر مربوطه در جستتوی کار استا این به معنای 
شررع درباره زندگی، شررع درباره سابقه کار ر شاررع دربااره دساتامازدهاا از صارار اساتا 
همان ونه که قانون ر درلت مسئولیت تامین امنیت زندگی کارگران در مقابل دزدی ر سارگاردناه 
ب یری را بعهده دارد، همان ونه که درلت در مقابل دفاع از اموال کارخاناه در ماقاابال خساارات 
ناشی از اعتصاب کارگری از هیچ اقدامی، محاکمه ر متازات ر لشاکار کشای کاوتااهای باخارج 
نمیدهد، کارگران صد بار بیشتر حق دارند درلت را مسئول حراظت از حرمت ر زندگی خاود در 

 مقابل اخراج ر مخاطرات آن بحساب بیاررندا
 

اخراج یک جنایت استا اما مبارزه با اخراج اساسا نه با از جان گذشت ی کارگران در مقابالاه باا 
کارفرما ر درلت ر دریای امکانات آنها بلکه در خنثی کردن اثرات مخرب پاایاان اشاتاغاال بارای 
کارگران نهرته است، ر از طرف دی ر مبارزه با اخراج از کانال بستن دست کارفرما در استخدام 
کارگر تازه می ذردا درست بر همین منطق سد دفاعی کارگران در حراظت از حق اعاتاصااب ر 
تضمین پیررزی اعتصابات بر جلوگیری از بکارگیری اعتصاب شکن ها استوار استا در مقابل 
بیکار سازی، در مقابل بهره گیری کاارفارماا از فشاار ارتا  ذخایاره بایاکااران، ناقا  تاامایان 

بیکاری برای کارگران بیکار پر راضح است، اما مهمترین عرصه مبارزه علیه بیکاری ر   بیمه
استا تاتارباه ساه دهاه   اثرات مهلک آن برای کارگران شاغل مبارزه برای کاه  ساعات کار

اضافه کاری ر کاار بایاشاتار جاز   اخیر مبارزات کارگری در ایران به رضوه گواه آن است که
فرسودگی ر تلنباری از مصاتد گوناگون نتیته دی ری به همراه نداشته استا بااال باردن ساطاح 
زندگی کارگران تنها در گرر مبارزه مستقیم برای افزای  دستمزدها استا باه هامایان سایااق در 
زمینه بیکاری نیز توکل به هر گونه راه حل فردی یک سم استا طبقه کارگر جز مبارزه ر جاز 
مبارزه متحد، ر در زمینه بیکاری چاره ای جز پایان رقابت میان کارگران بیکار ر شاغل نداردا 
مبارزه برای کاه  ساعت کار، به جای رقابت میان صروف کارگران، فشار را متوجه کارفارماا 

این یک رعظ بی جاا   میسازد که برای تولید چاره ای جز استخدام کارگران تازه نداشته باشدا آیا
 آیا انتظار بی جا از   از طرف یک شکم سیر در مقابل درماندگی یک خانواده کارگری نیست؟

 یک کارگر شاغل نیست که در رانرسای دستمزدها ر در مقابل فشار فوری زندگی چشم بر 
احتیاجات خود ببندد ر تازه برای دفاع از همکاران بیکار با کارفرما دربایاافاتاد ر اضاافاه کااری 

 نکند؟
 

 سواالت ذکر شده، هستند، ر باید پاسخ ب یرندا اما تک تک آنها قبل از اینکه یک سوال باشند، 
یک حکم، یک پیشدارری، قضارت را با خود یدک میکشندا اینها سواالتی است که از در ر دیوار 
در مقابل یک فعال کارگری میبارد در حقیقت ابهامات ر نابارری است که دست ر پاای ماباارزه 
کارگری را میبنددا به این "سواالت" ر تحت عنوان "مبارزه اقتصادی طباقاه کاارگار" در اداماه 
نوشته بطور متزا باز خواهم گشتا اما هنوز باید جنبه های دی اری از ایان دسات ساواالت را 

 شناختا
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 کارگران بیرار و مبارزه علیه بیراری  و باز هم "انتظار بیجا":
 

چاره یک کارگر ر خانواده کارگری در ارج مصاتد ناشی از بیکاری نمیتواند پایادا کاردن یاک 
رصله پینه این ماه به ماه بعد، شغل ر درآمدهای موقت، تامین زندگی نیست، بار بااد   شغل باشدا

دادن زندگی استا کیست که این را نداند؟ همه کثافت نظام سرمایه مبتنی بر کار مزدی در رادار 
کردن کارگر به راه چاره فردی در مقابل پدیده های عظیم اقتصادی ر اجتماعی اساتا بایاکااری 
رری دی ر سکه "نعمتی" است که سرمایه به کارگر "اعطا" میکندا تن ندادن کارگر بیکار به هر 
شغل ر تسلیم نشدن به خرت دامن زدن به تررقه ر پاسداری از منافع دراز مدت تر ر عماومای تار 
کل طبقه دقیقا ر تنها چاره یک کارگر ر خانواده کارگری در غلبه بر مصاتد جاری آنها استا به 
حکم یک قرن مبارزه ر چاره جویی طبقه کارگر جهانی مبارزه بارای تاحامایال بایاماه بایاکااری 
موثرترین ر فوری ترین پاسخ طبقه کارگر در مقابل بیکاری ر در عین حال موثرترین ابزار حرظ 

مبارزاتی کارگران در مقابل کل بورژرازی استا آیا "فاراخاوان بارای ماباارزه  -رحدت طبقاتی
یک رعظ بی جا از طرف یک شکم سیر در مقابل درماندگی یاک خااناواده   برای بیمه بیکاری"

کارگری نیست؟ آیا رعظ بی جا ر از نوع "کنار گود" نیست که از کارگران انتظار داشت کودکان 
خود را به کار نسپارند؟ از کولبری بپرهیزند؟ منافع آتی طبقه را بر ضرررت های فوری زندگی 

 ترجیح دهند؟
  

 "انقالبا  معوقه" و دو قور  و نیم باقی از طبقه کارگر!
 

جامعه ایران از تنرر ر بیزاری از جمهوری اسالمی اشباع استا هر ررز با انتشار ررزنامه های 

صبح، ر با انعکاس بی رقره خبر فتایع ر نارضایتی ر اعتراض، رژه الترناتیوهای جای زینی از 

سر گرفته میشودا حتم عظیم گزارشات ر بیانیه ر فراخوان جریانات سیاسی ایران معاصر رر به 

رسما راست نیز م افون درد ر   دیدنی است که جمل ی احزاب ناسیونالیستی  کارگر جامعه داردا

 محررمیت کارگر در جامعه شده اندا اما دقت زیادی الزم نیست که متوجه طعنه ر تشر بر علیه 

 طبقه کارگر در میان این صف بودا مخرج مشترک اصلی ضد رژیمی بخ  عظیم این جریانات 

در سوگند از راه رسیدن لحظه موعود سرن ونی ر تالش رقت ان یز برای یافتان فارماول بانادی 

کاافای اسات باه   جدید دال بر "این تو بمیری از آن تو بمیری های قبلی نیست" خالصه میشاود،

 بیقراری ر فراخوان پر شور جمل ی این جریانات برای شورش ر عصیان کارگران گرسنه ر 

  جان به لد رسیده دقت بخرج دادا

 

ظاهرا سرن ونی طلبی )در عبارت دقیق تر همان "رژیم چنج"، بر صف اپوزسیون غلاباه دارد، 
رلی کسی هست بپرسد چرا با هر قدم بریدن از همکاری ر توهم پراکنی نسبت به رژیمه چارا باا 
هر پوست لیبرال ر دمکرات شدن که می اندازنده چارا باه ازاء هار ررز از خاراه خاون "امایاد 

که می ذرده چرا با خاموشی کور سوی امید به رفسنتانیه چرا به ازاء هر مورد از فارر   سبز"
از کانال جنگ ر محاصره اقتصادی اماریاکااه هار ررز نسابات باه   رفتن در منتالب "رهایی"

کارگر در آن جامعه طلبکارتر از آب در میایند؟ آیا راقعا بطریق ارلی در قیاس با سواالت قبل تر 
انتظار جانرشانی یک کارگر در همهمه یک تظاهارات خایااباانای خاودجاوش ر   در همین نوشته،

 عصیانی، بخوبی مشت کارگر پناهی ریاکارانه این جریانات را باز نمیکند؟
 

 کارگران و مساله بیکاری 21صفحه   



سیاست در ایران نیست، این یک پالتررم سیاسی فکر شده   نسخه ضد رژیمی یک فضا در دنیای
ر منستم ر پرچم نمایان ر خودآگاهی بورژرازی ر سیر تکوین این طبقه در ایران استا کارربای 

"زیر بته" سر بر نیارردند، کاخ سرید به ضرب ر به برکت مااهاواره باه عاناصار   ر موسوی از
فعال دنیای سیاست در ایران بدل ن ردیدا تکیه بر اکسیونهای درره ای خود جاوش ر خایااباانای، 
ظهور ابن الوقت درلتهای حاصل از انقالب در راه، سرن ونی ر شورش های مدارما باه تاعاویاق 
 افتاده، هیچ یک اتراقی ر یا حاصل ندانم کاری ر اشتباه کد ر یا جریان عضو این کلوب نیستا 

 
اسالمای،  –تقلیل جمهوری اسالمی از یک حکومت تمام عیار بورژرایی به یک حکومت مذهبی 

ر از آن مهمتر ر در پله بعدی، تقلیل این حکومت به یک دار ر دسته بنیادگرای اسالمای، ماخارج 
مشترک لیست طوالنی از احزاب سیاسی است که در خاک پاشیدن به چشم طبقه کارگر به یااری 

پنتاه سال پیا  باا تسالاط شاعاار "ارل سارنا اونای شااه"  بدرن مضایقه یکدی ر متکی بوده اندا
در خایااباان ر کاوچاه ر   بورژرازی ایران از دخالت ر از زحمت ر دردسر شمشیر زدن ررزانه

در تراارت باا آن   بازار جهت انحراف افکار انقالبی طبقه کارگر ر مردم زحمتک  بی نیاز ماندا
درره کافی است که تنها به لیست اتحاد ر رحدت ر کنررانسها فی مابین جریانات اپوزسیون در راه 

 "ارل سرن ونی" نظری انداخت!
  

 مبارزا  اقتصادی طبقه کارگر خود انقالب است
 

همواره ر در تمام ادبیات انقالبی طبقه کارگر مبارزات اقتصاادی کاارگاران بساتار ضاررری ر 
 اساسی برای خودآگاهی ر خمیرمایه انستام صف آگاه ر متحد کارگران شناخته شده استا نرد 
 اعتراض اقتصادی کارگران بعنوان یک بخ  تعطیل ناپذبر ر ضررری ر غیر قابل اجتناب 
اما   زندگی کارگران در مقابل استثمار ر سود جویی کارفرمای مربوطه، هر چقدر هم که بر حق،

هنوز چیزی درباره جنبه انقالبی ر سوسیالیستی کارگری در بر ناداردا هار ماباارزه اقاتاصاادی 
فلسره، هدف ر معیاری جز پی یری ر به کرسی نشاندن خواستهای معین ر قابل دسترس نمیتواناد 
داشته باشدا این خواستها ر پیررزی در کسد آنها اختیاری نیست، بلکاه هار یاک ماتارادف یاک 
 متال حیاتی در مقابل فرسودگی ر گرسن یه رصله ای برای تلنبار نیازها ر حسرت ها استا اما 

خود اعتراض مشترک   در عین حال طبقه کارگر درگیر یک سیستم تولید بهم بافته با هر حرکت
کل طبقه را در یک جبهه معین به جلو میراندا هر اعتصاب ر مطالباه کاارگاران درگایار را باه 
یکباره با سواالت اساسی رربرر میسازد، دامنه یک اعتصاب ر دایره تاثیر آن هرگاز باه قایاد ر 

در دل مباارزات اقاتاصاادی اسات کاه کاارگاران   بندهای زمان ر مکان معین محدرد نشده استا
یک آگااهای ذهانای   مراهیم اتحاد طبقاتی ر تعهد به آن را در عمل تتربه میکنندا اتحاد طبقاتی نه

بلکه یک پدیده مادی ر قابل لمد از شبکه های رهبران شناخته شده، انواع نهادها ر شبکاه هاای 
طرد   مالی ر ررابط طبیعی مبارزاتی، فرهنگ ر اخالقیات جا افتاده علیه شکافهای جنسی ر ملی،

 اعتصاب شکنی ر امثال آن میتواند باشدا
 

در یک بیان فشرده طبقه کارگر در ایران چاره ای جز تعیین تکلیف با کل بورژرازی در ایران ر 
ناداردا بارای طاباقاه  قبل از سرن ونی جمهوری اساالمای از جمله با اپوزسیون ضد رژیمی دقیقا

جمهوری اسالمی خیلی قبل تر از فتح دفتر ریاسات جاماهاوری  عملی کارگر میتواند ر باید سقوط
ر مشخصاا بایاماه بایاکااری   رخ داده باشدا علیه بیکاری از دریچه مبارزه سوسیالیستی کارگری

موثرترین لوالی مبارزات اقتصادی ر بسیج گسترده ترین اتحاد کارگری عالایاه باورژرازی هام 
   امررز ر هم برای فردای پد از سقوط درلت اسالمی سرمایه در ایران استا
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 شیپور از دهان گشاد: خیابان و گرسنگان!

اعتراضات دیماه با همه توجه ر تاکید آن به توده زحمتک  از چهارچوب مبارزات ضد رژیامای 
خارج نشدا هر اندازه که این اعتراضات از کارگر بعنوان محررمان ر گرسن ان جااماعاه بادسات 
میداد، به همان اندازه که اعتراضات رنگ شورش گرسن ان در محالت در مقابل یک درلت فاسد 
ر ناالیق را بخود گرفت به همان اندازه در چاوب باورژرایای ر ضاد رژیامای بااقای ماانادا ایان 

نایاازی نادارد بالاکاه پایاررزی خاود را باطاور   بسیج طبقاتای کاارگاران  چهارچوب نه تنها به
تقویت طبقه کارگر در آن    در شکست جمهوری اسالمی ر در عین حال بدرن متال به  موازی

جامعه تعریف کرده استا تالطم های سیاسی ر اجتماعی در دل بحران فلج کننده اقتصاادی بارای 
رفتن جمهوری اسالمی این پا ر آن پا میکندا نیررهای اجتماعی ر بخ  های متشکل ر نمایندگان 
احزاب یک دم از تکاپو نمی افتندا گره گاه اصلی آن جامعه خالصی از جمهوری اسالمی است ر 
این خود در گرر پرچم ر آلترناتیو اقتصادی است ر درجه اعتبار این آلترناتیو در پاسخ باه مساالاه 

 بیکاری نهرته استا

 افق جلو روی جامعه  طبقه کارگر، بیراری و 

بخ  اصلی طبقه کارگر در ایران قدرت عظیم اعتراضی خود را در  75چهل سال پی  در سال 
خیابانها بدنبال شعارهای موهوم در دفاع از محررمان ر مستضعران به هدر دادا سه سال پاد از 
انقالب اینبار در دل مراکز تولیدی تتربه یک جنب  کارگری قدرتمند سر بر آرردا از بسایااری 
 جهات ر جبهه های نبرد طبقاتی شور ر شوق بارقه اکتبر دی ری را در دل جهان معاصر خود 
زنده کردا این جنب  در مقابله با بیکار سازیها ر بیکاری به زانو درآمدا جامعه ایران امررز باه 

ر باز کردن افق زندگی برای نسال  یمن چند دهه مبارزه در تعیین تکلیف با کشمک  های اصلی 
آتی رر به طبقه کارگر خود داردا بیکاری، راه حل، بسیج ر آمادگی مصافهای آن تاکالایاف آیاناده 

 ایران ر از جمله طبقه کارگر را رقم خواهد زدا
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 نگاهی به سوگواری ضد کارگری برای نساجی ها

 

 

 

 

 

 بیچاره رضا شاه! 

                              

گرته میشود رضا شاه در مقابل فشار بیکاری گسترده، امر فرموده اند که دسته های بزرگ 

کارگران تحت سرپرستی درلت بکار گرفته شوندا شغل این کارگران شامل کار بسیار ساده ای 

بوده است: یک دسته کارگر با کلنگ رری زمین چال حرر کنند ر دسته بعدی چاله را با همان 

خاک پر کند! این ررایت هنوز هم بعنوان ابتکار ابلهانه یک قزاق قلدر ررستایی مورد تمسخر 

اقدام رضا شاه یک سیاست  قرار می یردا با یک ذره انصاف باید از ار اعاده حیثیت کردا

بورژرایی بسیار جا افتاده ر داهیانه ر بسیار متدارل را پشت سر داشتا هسته اصلی این سیاست 

بسادگی اینستکه جایی که متبور به تقبل بخشی از هزینه زندگی کارگر میشوند این پول نباید با 

حق کارگر، نباید با بیمه بیکاری تداعی شودا رضا شاه یک سیاستمدار الیق برای بورژرازی 

ایران بودا امررز بورژرازی ایران از درلت ر سیاستمدارانی بسیار الیق تر برخوردار استا 

بتای کندن بیهوده زمین توسط دسته های چند صد نررهه درلت بمراتد عاقل تر بورژرازی از 

جمله چند صد هزار از کارگران را در کارخانتات نساجی بکار می یردا بیمه بیکاری بتای 

 خود، اینبار از پرداخت همان دستمزد هم اجتناب میکندا                                                    

 

"صد هزار فرصت شغلی در طی در دهه اخیر در صنعت نساجی از دست رفته است" این تایاتار 

خبری است که از جاند مدیر اتحادیه کارفرمایان صنعت نساجی اعالم گردیدا در فاصله کوتاهی 

این خبر در راس اخبار قرار گرفت ر بوی ه از جاند نهادها ر احزابی که خود را بنوعی مخالف 

درلت میدانند، چه در داخل ر چه در خارج مورد توجه قرار گرفتا این تیتر با پز دلسوزاناه اش 

کلمه کثافت ضد کارگری حاکم در ایران را به راضحترین شکل ممکن بایاان  37برای کارگر در 

 میکند ر محک گویایی برای جریانات درر ر نزدیک به حکومت فعلی هم هستا
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برای کسی که وجدان و عقل را مبنا قرار بدهد این نساجی بیافیییهیا 

میبایست متوقا میییگیردیید. تیا حیال میییبیایسیت چینید دوجییین از 

کارفرمایان به دست قانون سپرده میشدند. از این نوع "فرصتهای 

شغلی" و از جمله از همیین نیوع کیارخیانیه هیای نسیاجیی هینیوز 

بسیارند که باید تعطیل شوند. نه بخاطر سود آوری احتمیاال پیایییین 

 آنها، بلره بخاطر شرایط کار کارگران.



سیاست رضا شاهی در صنعت نساجی                                  

آنچه که بعنوان صنایع نساجی در ایران در سی سال گذشته رجود داشته از نظر صرف اقتصادی 

داستان تزریق شیر به الشه یک گار مرده استا مهمترین خاصیت این گار در اینست که زنده 

نیستا در سی سال اخیر هیچ رشته تولیدی ر یا طره مالی قانونی یا غیر قانونی باندازه دست 

یازیدن به یکی در عدد کارخانه نساجی مساری با ثررت بادآررده نبوده استا بقول نمایندگان 

متلد کارخانه های نساجی کمر اقتصاد ر بودجه مملکت را شکسته است، صنعتی که فقط مینالد 

ر از ایستادن رری پای خود مصرانه سرباز میزند! راست می ویندا میزان تسهیالت ارزی ر 

کمکهای بالعوض درلت ر رامهای کالن با بهره نازل که قرید یک میلیارد دالر تخمین زده 

 میشود، تنها یک گوشه کمکهای درلتی از خزانه به این رشته استا                                      

 

طره بازسازی صنایع مصوبه متلد هر کارخانه نساجی را به یک گنج قاررن تابادیال سااخاتا 

صاحبان کارخانه ها که قبال کارخانه ها را تقریبا متانی ر به قیمت نااچایازی از درلات خاریاده 

بودند، اجازه یافتند زمین کارخانه را به شهرداری فررخته ر کارخانه را بمکان مناسبی در خارج 

شهر منتقل کنندا کارخانه نساجی در ایران بمعنای یک چهار دیواری است که در آن چند دست ااه 

ماشین نساجی دست چندم محمل کار کشیدن از دهها کارگر بوده استا اما سوال اینستکاه چارا ر 

چ ونه صنعتی که چشم اندازی جز ررشکست ی ر بن بست برای آن متصور نبوده است، باید باه 

 قیمت حمایتهای درلتی سرپا ن ه داشته شود؟

 

بنا به اقرار صریح درلت حرظ اشتغال کارگران، تنها محرک اصلی این سیاسات باوده اساتا در 

یک محاسبه ساده کل حمایتهای مالی مستقیم )پول به دالر ر یورر، ر قیمت زمیاناهاای اهادایای ر 

مخارج اعزام راحد ضد شورش علیه کارگران معترض به حقوقهای معوقه میتوانست هازیاناه ده 

سال از بیمه بیکاری کارگران اخراجی را تامین کندا این گناهی است که درلات عااماداناه از آن 

اجتناب داردا مصلحت طبقاتی حکم میکند که کارگران بکار گرفته شوندا پول را ترجیحا به جید 

"خودی های" طبقاتی میریزندا پول را ترجیحا به دریا میریزند تا صرف کارگر کنندا اینتا تازه 

 باید از خود پرسید مشخصات این "اشتغال" چیست؟

 اردوگاه کار نساجی ها                                    

آنچه بعنوان "فرصت شغلی" از آن نام برده میشود را باید زیر ذره بین قرار داد تا بتوان آنرا 

 بعنوان یک دهن کتی کینه توزانه به طبقه کارگر ترجمه کردا نساجیها قلمرر کارفرماهایی بوده 

است که هر چه سریعتر با استراده از تمام فرصتها از کار ارزان کارگران بهره ب یرد، به اسم 

مخارج سرپا ن ه داشتن کارخانه از کمکهای درلتی تلکه کند، تا آنتا که ممکن است از پرداخت 

دستمزد کارگران اجتناب ررزند ر دست آخر بدرن یک سر سوزن مسئولیت با منت "اشتغال 

زایی" دنبال کار خود برردا نساجیها الشه سن ین گار مرده بر درش کارگران است که از جنازه 

 اش هم به قیمت استثمار شدید کارگر سود بیررن بکشندا                                                    
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برای یک کارگر کار در نساجی ها یک بی اری، تنها آلترناتیو ممکن در غیاب بیمه بیکاری بوده 

استا چه دیوانه ای هر ررز به سر کاری میررد که قرید به یقین میداند در پایان ماه دستامازدی 

در کار نخواهد بود؟ کدام دیوانه ای به شرایط کاری تن میدهد که حتی سگ قرارداد سرید بار آن 

شرافت دارد؟ تحقیر ر فرسودگی ر بردگی کار بدرن دستمزد بد نبود حاال باایاد مانات "فارصات 

شغلی" را هم ب ردن بکشد؟ "فرصت شغلی" عبارت کسی است که از حسارت باه کاار کشایادن 

 نیرری کار ارزان کارگر ایرانی بخود میپیچدا

 

برای کسی که در مصالح سرمایه دارانه درلت شریک نیست، برای کسی که چشام باه ساودآرری 

کارگر ندرخته است، برای کسی که رجدان ر عقل را مبنا قرار بدهد این نساجی بافیها مایاباایسات 

متوقف می ردیدا تا حال میبایست چند درجین از کارفرمایان به دست قانون سپرده میشدندا از این 

نوع "فرصتهای شغلی" ر از جمله از همین نوع کارخانه های نساجای هاناوز بسایاارناد کاه باایاد 

 تعطیل شوندا نه بخاطر سود آرری احتماال پایین آنها، بلکه بخاطر شرایط کار کارگرانا

 

بیمه بیکاری مکری ر بدرن قید ر شرط یک تضمین برای جالاوگایاری از هار گاوناه زررگاویای 

کارفرمایان علیه کارگران استا ر این یک قدم به سوی جامعه ای است که "کار" بمعنای خالقیت 

 ر سازندگی ر یک حق برای همه انسانها استا این جامعه ای است که طبقه کارگر مبشر آنستا

 

 0237ریل رآ
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 رویادر کارآفرینی: وارونگی در کار، در زندگی و 

 

 

 

 

 

 

 

جامعه بورژرایی رری سر خود ایستاده است، راررن ای خصالات ذاتای آنسات ر در ایان ماورد 

بارای کاار   بعاناوان طارحای کارآفرینی شاخص ترین این راررن ی استا کارآفرینی را باید نه 

بطور کلی، کار بمعنای متعارف آن، بلکه نوع معینی از اشتغال هاماراه باا خالاساه عارفاانای از 

اثنی اعشری دیدا چیزی شبیه قمه زنیا همان قدر پوچ، همان قدر با محتوای حقیر اما ظاهر   نوع

پر سر ر صدا، همانقدر برای منافع شخصی در عین حال پر منت بر سر ابواب جمعی ره ذران 

از همه جا بی خبر، همان قدر پیچیده در لرافه عقل فردی در عین حال سار کایاساه شادن تاوساط 

پدیده های منری در تاریخ را کم نمیشود سراغ گرفت که تیشه   مردک فرصت طلد نوحه خوان! 

اسات کاه   به ریشه یک ملت زده باشندا کار آفرینی یک مدینه فاضله پوچ ر کاذب ر سااخاتا ای

کاارآفاریانای قاادر   جمعیت اصلی ر زحمتک  جامعه را در تشخیص منافع خود کور کرده استا

است بزردی زرد این مردم را علیه خود بشوراندا کاش این اتراق بیافتدا، شورش تنها راه ناتاات 

 از بختکی است که بر جامعه ایران سایه انداخته استا

کار آفرینی ر یا به عبارت اصلی خوی  "اقتصاد میکررساکاپای" از قادمات زیاادی بارخاوردار 

نیستا آنچه که زمانی طرحی برای مبارزه با گسترش فقر عمیق در کشورهای جهان سومی بود 

امررز یک ترند جهانی است که حتی در کشورهای غربی جای پا پیدا کرده استا هدف اصلی از 

این طره شهررندان در کشورهای با جمعیت زیاد، فقر پایدار ر تحت حاکاومات درلاتاهاایای باوده 

ایان طاره   است که امید چندانی برای بهبود زندگی مردم در آنها متصور نباودا در چاهاارچاوب

مردم میباست خود به فریاد خوی  برسندا رامهای کوچک میبایست پشتوانه ان یازه ر اباتاکاار ر 

 کار مردم چه در تنهایی ر چه در اشتراک با یکدی ر قرار ب یردا
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پدیده های منفی در تاریخ را کم نمیشود سراغ گیرفیت کیه تیییشیه بیه 

ریشه یک ملت زده باشند. کار آفرینی یک مدینه فاضله پوچ و کیابب 

است که جمعیت اصلی و زحمترش جامعه را در تشخیص   و ساختگی

کارآفرینی قیادر اسیت بیزودی زود ایین   منافع خود کور کرده است.

مردم را علیه خود بشوراند. کاش این اتفاق بیافتد.، شورش تنها راه 

 نجا  از بختری است که بر جامعه ایران سایه انداخته است.



کارآفرینی بخ  بزرگی از اقتصاد ایران را در بیست ساال اخایار باخاود   این طره تحت عنوان

اختصاص داده آستا ابعاد این پدیده بسیار گسترده تر از آن است که بتوان ابعاد دقایاق ر راقاعای 

آنرا بسادگی در یک تصویر گنتاندا کارآفرینی در اقتصاد، در معیارهای اجتامااعای، در تاامایان 

انسانها، در رابطه مردم با درلت ر در افق ها ر معیارهای فردی تاثیر عمیقی   معاش، در ررحیه

 بتا گذاشته استا

در عرض چند سال سراسر ایران ر بخصوص شهرهای بزرگ در قرق شهاررنادانای درآماد کاه 

یک شبه اراده کرده بودند ثررتمند بشوند، شهررندانی که یک شبه جوهر ناشانااخاتاه دررن خاود 

برای صعود از نردبان ترقی را کشف می کردندا در یک چشم بهام زدن شارکات هاای "بالاه ماا 

میتوانیم!" در هر کوی ر برزن مثل قارچ سبز شدا ر مدت زمان زیادی الزم ناباود تاا ارج ایان 

نردبان ترقی در انبوهی از کار خان ی مشقت بار به ثمر بنشیندا با گسترش بیکارسازیها ر کاور 

شدن افق اشتغال دسته دسته کارگرانی که میبایست در صف مطالبه بیمه بیکاری با درلت بتن ند، 

راه خانه در پی  گرفتند تا در تنهایی از پد تامین معاش بارآیانادا بایاماه بایاکااری یاک سانا ار 

مبارزاتی، مولد غررر ر همبست ی میتوانست باشد ر هر قدم پیشرری در آن میتوانست راه تحمیل 

خواستهای بزرگتر را هموار کندا صف اعتراض کارگری بند ناف خانواده کارگری را باا بایاماه 

های اجتماعی با خود یدک میکشیدا بتای صف مبارزاتی اینبار میلیونها کارگر شهری در خااناه 

بکارگیری فرزندان ج رگوشه خود متمع التزایری از محیطهای قررن رسطایی   های خود ر با

 تولیدی را شکل دادندا

خانه، اگر در معنای متعارف آن نشانه هایی از امنیت ر آرام  را به ذهن متباادر مایاکاناد، اگار 

خانه برای بورژرای جامعه در یک رابطه نزدیک با نرد تقدس مالکیت خصوصی عین امانایات 

نایاساتا خااناه،   است، اما نوبت به کارگر که میرسد خانه چیزی جز حیاط خلوت طبقاه باورژرا

برای کارگر همواره ادامه طبیعی ر منطقی کار ررزانه جایی است که ل  در هم کاوفاناه اش را 

برای همسر ر فرزندان  به ارمغان میبردا دستمزد کارگر همواره حریم خصوصی ار ر خاناواده 

اش در چهار دیواری خانه، تازه اگر خانه ای در کار باشد را رقم زده استا با دستمزد زیر خاط 

فقر، ساعات طوالنی ر شرایط دشوار کار، ر در غیاب تشکل ر اماکاان چااره جاویای طاباقااتای، 

بناچار خانه ر خانواده آخرین خاکریز نبرد زندگی استا ادر آخرین مشت بر دیوار کوبیدنها ر در 

آخرین نتواها خانواده کارگری تنها نیستندا خیل بزرگی از علما ر مقامات در گوشه خانه کارگر 

چمباتمه زده ر با کمال میل ر دلسوزانه با همه هیبت الاهای ر درلاتای آن عصاای دسات کاارگار 

میشوند، که اگر اعتصاب میتواند مانند کارگاران آقادره باا شاالق پااساخ با ایارد، اگار مصاادره 

انبارهای غذایی سرنوشت بد تری به همراه دارد، در عوض میتوان کودک را به گدایی فرساتااد، 

 زن خانواده را میتوان به همبستری با بی ان ان سپردا کارگر اشتباه میکند اگر خود را تنها حد 

میکند، پد رزیر کار برای چیست؟ بیخود می ویند نمایندگان متلد پول مرت می ایارناد! فاردای 

ررز تصمیم شما، تک تک مقامات درلت اسالمی عزیز دست شما را میبوسند، فرش قارماز زیار 

شما تاوضایاح مایادهاناد گاوش   پای شما پهن میکنندا قانون پد از قانون با جزییات با حوصله به

کودکتان را به دست کارفرمای کدام جهنم دره بسپاریدا مقامات نیررهای انتظاامای نایاز کاررکای 
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شهر در مناطق کامال امن در تن فررشی همسرتان را متانا در اختیار شما قرار میدهنادا عالاماای 

دینی فکر همه چیز را کرده اند، فصلهای معینی از کتاب مقدس تا اطالع ثانوی ر تا تعیین تکلیف 

 برجام کان لم یکن است!

اگر تک تک سطور فوق ضربدر چهره های راقعی از اعضای طبقه کاارگار چایازی کاماتار از 

توح  بنظر نمیرسد، کار خان ی ارج این توح  استا اینتا کارگر خود نق  کارفرما را بعاهاده 

لباس "اراده" بر تن میکند ر همه بار تولید ر رقابت ر فررش ر کساد ساود را بار  توهم می یردا

رری درش ار قرار میدهدا در دهه اخیر ایران تاریخ در هم شکستن هست ر نیست بخ  بازرگای 

از نیرری طبقه کارگر در چهارچوب طره کارآفرینی استا این طره پای کارفرمای ایرانای را 

رسما ر به معنای راقعی کلمه به خانه کارگران باز کردا راهی را باز کرد که بخا  بازرگای از 

زنانی که با آزادگی یک تنه در مقابل مردساالری مخوف جامعه رری پای خود ایساتاادناد را از 

طریق کار خان ی در من نه تحقیر ر تعرض جنسی قرار دهندا درلت راه تازه ای را یافت که از 

صندرقهای خیریه یک قربان اه تازه بهره کشی افسانه ای از بی پناه ترین بخ  جامعه، از بیوه ها 

ر یتیمان ر معلولین سود کالن به جید بزندا در این ره ذر یکی از کثیف ترین درلتاهاای درران 

سرمایه تاریخ بشری فرصت پیدا کرد در حالیکه صندرق بیمه بیکاری ار تنها یک درصد از ده 

میلیون بیکار جامعه را در بر گرفته است، تمام کثاافات ذاتای خاود را از در پاد تابالایاغاات ر 

 رر به شرافت مند ترین بخشهای جامعه استرراغ کندا  “کارگران تنبل ر مرت خور” هیستری 

ایران قطعا سرزمین تحقق رریاهای بزرگ طبقات دارا بوده استا در این جامعاه باخا  بازرگ 

طبقه کارگر در مدرن ترین صنایع ر رشته های تولیدی کار کرده ر پشته های افسانه ای از سود 

را نصید سرمایه ساخته اندا بانکها با مشکل انباشت پول دست ر پنته نرم میکنند، دست اه عظیم 

درلتی با مخارج عظیم پا بپای ساکنین مناطق لوکد به قیمت تباهی مطلق کارگران عسلویه ساکن 

 در کانترهای موقت خیال فررک  ندارندا

امررز در فررک  تد پدیده کارآفرینی، پد از آنکه میلیونها کارگر ر ضغیار ر کابایار خااناواده 

کارگری رجد به رجد خاک آن میهن را شاخام زده، ثاررت آفاریادناد، خاون گاریساتاناد ر جاز 

محررمیت نصیبی نبردند، طبقه کارگر در مواجهه با یک حکم بدیهی مواجه است که قدرت ار در 

ررشن بینی ار، در اتحاد طبقاتی ار ر در پی یری خواست های دستمزدها ر بیمه بیاکااری بارای 

 همه اعضای طبقه استا 

در جامعه بورژرایی ، مدینه فاضله یک بورژرای انساندرست ر کارگر پناه یاک سام اساته در 

در کار نیست ر هر کور سوی امید فقط ر فقط در   جامغع بورژرایی برای کارگر گنج نایافته ای

 دشمنی بی کم ر کاست با سرمایه نهرته استا باندازه بورژراها باید یک طبقه بودا

 0232دسامبر 
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