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"خکُنت اکثشِت کارگشی جانػٌ را نّرُاٍّم، 
 اِيکٌ کاری ىزارد." –ه آىشا پّادً نّکيّم 
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کار، ةّکاری ه ىتشد 
 جُاىان: 

 اطب ٍا را زِو کيّز! 
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"بییییییییینیییی     یییی   یییی  " 

میییلیییتییی   م ییی ییی ییییییی  

 ی  ی ییی   ت ایت   یت  

 ییی  ت اییت   ییت  یی  بیی  

 عم    یی  ی ییی      ی   

گ یییییضیی یی  یییت  یی  گیی   

  گیزه،  ش یی      یمی یی  

       ب   ی       ی بی ت 

مییییینیی ییت  میی   ییز  یی     

 ش غ     ی   ت ه     ز 

بییییی ه  شییک    یی  یی   

  ت          ز آ  ب    

هیی   یی ت  ز   یی   یی    

یک  م  ب ل    بیتییییک 

 بل    می یت   

 کارگران !

 اتحاد، اتحاد!

کساوی که حاکمیت اقلیت استثمارگر را میبیىىذ که شذوی است ي با ایه حال                   

حاکمیت اکثریت بر سروًشت خًیش را غیر ممکه میخًاوىذ ي از کارگران تسلیم             

   ...شذن میخًاهىذ، دشمىان کارگران هستىذ
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بیکاری جوانان در ایران همچنان باالی سی درصد ادامه دارد. 

جوانان با تحصیالت دانشگاهی بیشترین تعداد بیکاران را 

تشکیل میدهند. بیش از هر چیز تقصیر بیکاری به گردن خود 

جوانان بیکار انداخته میشود و اینکه گویا جوانان "پر مدعا" 

هستند و واقعیت اقتصادی و شرایط و وضعیت کارفرمایان را 

در نظر نمیگیرند. این شماره نشریه علیه بیکاری  به موضوع 

بیکاری جوانان اختصاص دارد. موضوع اصلی تاکید 

بر روی  یک موج مقاومت در مقابل سیاست های 

اشتغال حکومت سرمایه در ایران است.  به جنون 

سازمان یافته بورژوازی ایران در حمله به این 

جوانان خواهیم پرداخت و حرف حساب نوشته ها در 

 این خالصه میشود که:

"بیکاری جوانان" محصول مستقیم سیاستهای 

دولت است. این دولت است که با اعمال 

سیاستهای افسار گسیخته ضد کارگری 

انگیزه، اشتیاق و تمایل جوانان به کار را 

نابود میکند. مراکز کار و اشتغال  جهنم 

دره ای از بهره کشی و سرکوب است که 

فرار از آن برای هر فرد از نسل جوان یک 

 امر برحق و بدیهی بحساب میاید.  

مقاومت وسیع موجود در میان بیکاران باید 

جای خود را به یک تحرک فعال و تعرضی 

 چپ و سوسیالیستی بدهد.

جوانان و بیکاری باید و میتواند موتور محرکه 

و قطب یک حق طلبی قدرتمند علیه بیکاری 

در دل جامعه باشند، باید دست بکار شد، 

 فردا دیر است. 

 تکلیف یک جوان از تبار طبقه کارگر در ایران چیست؟ 

نسل دوم از فرزندان کارگرانی که از کشتار جبهه های جنگ 

جان سالم بدر بردند، امروز با کوله باری از فرسودگی در 

تحصیالت دانشگاهی و هر کدام با یکی دو مدرک تحصیالت 

عالی بازیچه طرح های کاریابی و اشتغال ادارات کار در چنبره 

بیکاری و فقر سرگردان دور خود میچرخند. بخش بزرگتری از 

همین نسل در فرسودگی و بهره کشی وحشیانه در قالب کار 

کودکان و طرح های اشتغال خانگی و از جمله پای دار قالیبافی 

ِ آینده ای تیره در کلنجار بسر  با تن و روان در هم کوفته با

میبرند. سالها است و هر روز بیش از گذشته، کل جامعه و 

خود طبقه کارگر از نیرو، از انرژی و از پویایی نیروی جوان 

 خود بی بهره و محروم میماند. 

نیروی کار در جامعه ایران فنر فشرده عظیم سازندگی و 

خالقیت است که در محدوده کوچک ابراز وجود تاکنونی، با 

وجود همه موانع بزرگترین قطب تولیدی در منطقه را بر دوش 

گرفته است. جوانان بخش اصلی پیکره طبقه کارگر را تشکیل 

میدهند. این جمعیت با پایه های تحصیلی باال، انگیزه و 

الگوهای خود را از پیشرو ترین کشورها و قطب های جهانی 

میگیرند، تشنه تولید و خالقیت هستند، میخواهند مصرف کنند، 

آسودگی و رفاه را ممکن و در دسترس خود میبینند، پیشرفت 

جامعه، خدمت به همنوع در میان آنها موج میزند. جوانان 

طبقه کارگر در حصار تنگ و ارتجاعی حکومت اسالمی 

 سرمایه در پی کوچکترین مجال برای خالصی در خود میپیچند. 

 

 بیکاری جوانان، صورت مساله چیست؟ 

در توضیح دالیل بیکاری جوانان در ورق زدن ستون نشریات 

اقتصادی سر و کارتان با  یک مشت جمالت تکراری و عمیقا 

مسموم و مستهجن  میافتد که جوانان را به تنبلی، راحت 

طلبی، خود خواهی و چه بسا خیانت به وطن متهم میسازند. در 

جملگی رسانه های رسمی در همراهی با کاربدستان دولتی، 

تحصیالت و توانایی جوانان زیر سوال قرار میگیرد. حرص و 

نیاز  کارفرمایان در جذب و بکارگیری نیروی کار جوان در 

تمام سطوح دیده میشود. آمار و ارقام گویای صد ها هزار 

جوان بیکار است، در عوض نزد ماموران کاریابی اداره کار و 

دفاتر کارفرمایان کمتر خبری از این موجودات پیداست. وزیر 

 کار،  ةّکاری ه ىتشد جُاىان: 

 اطب ٍا را زِو کيّز! 

انشهز در غشاِعی کٌ آب آغانّزىی، طلفی ةاالی طش اتاكک ةتُىی ندزارس،   

درناىگاً ٍای ةا پشطيل هاجز خزاكل آنُزش، راً ٍا، هطاِل ىللٌّ غهُنی ه   

ٍصار ىّاز فُری ه طادً گشِتان  نّلُّىَا نشدم زخهتکع را گشفتٌ اطت، دً ٍا 
 ٍصار جُان تدؽّل کشدً آنادً ةکار در ؼف ةّکاری در جا نّصىيز. 

انشهز ةا کاٍع طاغات کار ه ةا افصاِع دطتهصدٍا نّتُان ةظشغت درب نشاکص 

 تُلّزی را ةشرهی ؼزٍا ٍصار جُان ه کارگش تػيٌ کار ةاز ىهُد ... 

 اِو کزام نالّرُلّا اطت کٌ جلُ دار چيّو اكزام طادً ه نيعلی اطت؟

نگش ىٌ اِيظت کٌ تيَا طُد جُِی ِک نػت اىگل طشناٌِ دار دطت ه پای نا را 

 ةظتٌ اطت؟ 

نگش ىٌ اِيظت کٌ زىجّشٍاِی کٌ ةش دطت ه پای نا طيگّيی نّکيز كتل از ٍدش    
چّص خاؼل ذشافٌ ه نلزطات پُچ، ىاغی از تفشكٌ ؼفُف کارگشان ه ىاةاهری از 

 كزرت نتدز ذُد نا اطت؟
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کار، مجلس و دولت جامعه را به "شکارگاه" جوانان بیکار 

تبدیل ساخته اند. یارانه و هرگونه امکان تامین معاش به 

گروگان گرفته شده است، انواع طعمه در اشکال مختلف 

وامهای  قرض الحسنه در جریان است ... اما کمتر نتیجه ای 

به بار میاورد. ُچسان فُسان دولت و کارفرمای ایرانی برای 

خدمات کاریابی  به جوانان بیکار شترمابانه و رسوا و بیش از 

 حد شلخته است.

هر جوان طبقه کارگر در همان قدم اول در مقابل این 

سوال قرار میگیرد که چرا باید با پای خود قدم در 

راهی بگذارد که با بردگی و فرو دستی او سنگفرش 

شده است؟ بازار کار ایران در هردنبیل ارتجاعی 

ترین قوانین و مصوبات، در همهمه اوباش دزد و 

رشوه خوار و سود جو، ... چرا باید برای یک 

کارگر جوان جذاب باشد؟  راستی، هر کارگر جوان 

در گذر اتفاقی از کنار صف اعتراض بازنشستگان، 

معلمان؛ با شنیدن اخبار اعتراضات هفت تپه و 

پتروشیمی ها کدام آینده را برای خود باید تصویر 

کند؟ راستی یک نوجوان خانواده کارگری چند بار 

باید مسخرگی قانون کار و مصوبات شورایی عالی 

دستمزد را دیده باشد، چقدر فقر و سفره خالی خانه 

را با گوشت و پوست خود تجربه کرده باشد...  تا 

 حداقل بدون مقاومت سر تسلیم فرود نیاورد؟

هر درجه از مقاومت جوانان هر درجه  از 

سختگیری در فروش نیروی کار به کاریابی و 

کارفرمای دولتی و خصوصی در ایران را باید به 

حساب آگاهی و آزادمنشی کارگری نوشت. این 

 مقاومت را باید قدر گذاشت و تقویت کرد. 

 از مقاومت تا تعرض و  ابتکار عمل 

ها از معضل "بیکاری جوانان" یاد میشود.  در رسانه

کارفرمایان برای بهره کشی از نیروی کار این 

جوانان آرام و قرار ندارند؛ دولت و اداره کار مداوما 

توطئه میچینند؛ اما در دل این "معضل" یک 

مقاومت و اعتراض در مقابل  بیکاری و در مقابل  

داران علیه کارگران  سیاست های دولت و سرمایه

بیکار جریان دارد.   این مقاومت خودجوش است. 

هنوز فردی و یا در جمع های کوچک شکل میگیرد. هنوز 

دفاعی است، اما یک حرکت آگاهانه و بر حق کارگری است، 

ُمهر آروگانس و گستاخی جوانی کارگری را بر خود دارد اما 

میتواند  با جوهره سوسیالیستی  به استخوان بندی یک جنبش 

 توده ای علیه بیکاری تبدیل شود. 

    

نسل آینده طبقه کارگر در ایران در مصاف با بیکاری پا به 

میدان زندگی کارگری میگذارد. دشمنان طبقاتی با شالق 

گرسنگی و لبخند تمسخر از  برادران و خواهران تازه از راه 

رسیده میخواهند برای ورود به بیغوله های جهنمی کار تنه 

بزنند، رقابت کنند، دست به کاله خود بگیرند، در مقابل وعده 

های پوچ خوش باوری به خرج دهند، قانع  باشند و به هر 

خفت تن بدهند. در آنطرف  میله های حصار کارخانه، در داخل 

سرویسها، زیر پوشش لباسهای زوار در رفته آبی رنگ... آنها 

مردمانی از تبار خود، برادران و خواهران و پدران و مادران 

هستند که در انتظار ورود همکاران جدید با کنجکاوی و هیجان 

چشم به در دوخته اند. آنها با کوله باری از اعتصابات و 

مبارزات و اشکال گوناگون همبستگی در نیمه راه حق طلبی 

خود در مقابل رذالت و بربریت حاکم بر کارخانه به هر صدا و 

هر حرکت نیاز دارند که وحدت و روشن بینی و اعتماد را در 

 شان تقویت کند.  صفوف کارگری

عضو جوان طبقه کارگر در ایران در اولین تجربه زنده و 

مستقیم خود می بیند، می آموزد و تمرین میکند که وحدت و 

پا ةٌ پای رغز "نػضل ةّکاری جُاىان" ٍهصنان ةعُر نُازی ىظل دهم آكازادً               

ٍای ظتلٌ ةُرژها در اِشان جای ذُد را ةاز نّکييز. از تکيُکشاتَای رهطای               

پظت ٍای اؼلی ؼيػتی ه نالی ه دهلتی، نلاظػٌ کاران پشهژً ٍای ؼيػتی جای 
پای ذُد را در اطکلت اؼلی خکُنت ظتلاتی طشناٌِ در اِشان طفت نّکييز.               

ىظل دهم آكازادً ٍا تا نغص اطترُان ه ةی پشها ضز کارگش،  ظشفزار غليی دطت                

تشِو طّاطتَای ضز کارگشی در تعتّق كاىُن کار ه تغّّشات الزم ةشای               راطتی

اىعتاق طاذتار هزارت کار  ةا طُد آهری دلرُاً ةشای ذُد پای ةش زنّو                  
 نّکُةيز. دهلت ه هزارت کار در ىلع ىُکش نيافع آكازادً ٍا طش از پا ىهّػياطز. 

چٌ کظی گفتٌ اطت کٌ ةشای اطترزام در ِک هاخز تُلّزی ةاِز كشِب ِک طال                

 در ذزنت کارفشناٍای طُد جُ ةعُر نجاىی ةٌ ةّگاری پشداذت؟ 

اِو کزام جاىُری اطت کٌ اطتػزاد ه تُاىاِی ه ذالكّت ِک کارگش جُان آنادً              
 ةکار را از زاهٌِ طُد پشطتی کارفشنای خشِص ركم نّصىز؟

جُاىان ةّکار ٍصار ةار خق دارىز کٌ تو ىزٍيز. نيعق، ةؽّشت، غشهر ه غصت                

ىفض، جُاىان ةّکار را ةٌ نلاهنت فشا نّرُاىز. اِو نلاهنت ةاِز ه نّتُاىز                

طازنان  ِافتٌ ه تُدً ای ةػُد، ةٌ غػارٍا ه ذُاطتَای اثتاتی  نتکی گشدد ه                  
دهلت را تدت فػار كشار دٍز. دهلت ىتاِز نجال ِاةز ةٌ ةَاىٌ ٍای نظرشً                 

 زىزگی نّلُّىَا ىفش از ىظل جُان را ةٌ ةازی ةگّشد. 
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تعلق طبقاتی خود را در فراز اشتغال یا بیکاری، در فراز مراکز 

تولیدی، در فراز تفرقه های جنسی و رشته ای و قومی و ... 

تشخیص دهد. عضو جوان طبقه کارگر هر چند با ایده های 

خام، اما با اراده و عزم بر هم زدن مناسبات استثمارگر حاکم پا 

به مراکز تولید میگذارد، هر گونه توهم به قانون و قانون 

گذاران کار از او سلب شده است، او بدنبال آینده نیست، او نیک 

بختی را در دستاوردهای فوری میطلبد تا خشت های آینده را با 

 دستهای خود روی هم بچیند.

 "نا تو ةٌ ةّگاری ىهّزٍّم"!

این طنین موج مقاومت نسل جوان کارگرانی است که جانشان 

از قرطاس بازی و توطئه های کفتار منشانه 

مشترک وزارت کار و کارفرمایان به لب رسیده 

 است.

این موج باید به اعتراض فعال تبدیل شود. باید کل 

نسل جوان جامعه را در خود گرد آورد و جای پای 

خود را در تمام محیطهای آموزشی و در میان 

جوانان آزاده باز کند. "اشتغال یا بیمه بیکاری قابل 

قبول"   موتور محرکه تعرضی باشد که صبر به 

کت آن نمیرود. موج اعتراضی جوانانی که صبر و 

شکیبایی سرشان نمیشود، صدقات حقیر را با 

پافشاری بر حقوق حقه خود پس میزنند، هر 

ساعت از حیات ننگین این نظام و هزاران فاجعه 

حاصل آن هزار برابر بر شتاب و آتش مبارزاتی 

 آنها میافزاید. 

اعتراض علیه بیکاری، اینکه همه حق دارند و 

باید بتوانند در سایه یک قانون کار کارگری، و به 

دور از قوانین و مصالح سودجویانه سرمایه دار 

کار کنند، کارگران باید بر مقدرات تولید اعمال 

اراده نمایند و همه آحاد جامعه از بیمه بیکاری 

قابل قبول برخوردار باشند؛ یک گام مهم در رهایی 

از مناسبات نفرت انگیز موجود و در راه جامعه 

شایسته  است. نفس آزادی مستلزم  خالصی از 

استثمار و فقر و گرسنگی است و آن در گرو قدرت 

و نفوذ اهداف سوسیالیستی در میان توده کارگران 

است... این همان اهدافی است که بطور خستگی 

ناپذیر در بیشمار اعتصابات و اعتراضات در مراکز 

 کارگری تعقیب میشود. 

صفوف اعتراضی طبقه کارگر در ایران باید متحد 

شود، به قدرت صفوف خود باور کند، با صدای آرمانهایش و با 

گستاخی جوانان صفوف خود مشت به آسمان بکوبد؛ دهان یاوه 

گوی حامیان قالبی که صبر و تسلیم میطلبند و ما را الیق چیز 

 بیشتری از آنچه هست نمیدانند، را به گل بگیرد. 

کسانی که حاکمیت اقلیت استثمارگر را میبینند که شدنی است و 

با این حال حاکمیت اکثریت بر سرنوشت خویش را غیر ممکن 

میخوانند و از کارگران تسلیم شدن میخواهند، دشمنان کارگران 

 هستند.

 

ؼف ؼزٍا ٍصار جُان آنادً ةکار گُاً گُِای جياِتی اطت کٌ غلٌّ اکثشِت                 

ةصرگ کارگشی جانػٌ طازنان ِافتٌ اطت. اِو ىظام خاکم اطت کٌ ةّکاری را ٍش               

رهز از ىُ طازنان نّزٍز، از ةّکاری ِک نؽّتت نّظازد ه آىشا غلٌّ زىزگی ه                 
نيافع کل ظتلٌ کارگش ةکار نّاىزازد. اةػاد گظتشدً ةّکاری جُاىان آنادً ةکار ه             

 پّانزٍای آن ِک پزِزً ٍُلياک جانػٌ نا اطت. 

ٍُلياک از آىجا کٌ چگُىٌ طُد پشطتی ِک اكلّت ىاچّص جانػٌ نّتُاىز زىزگی،               

غالئق،  آرزه ه تُاىاِی ةّػهار اىظاىَا را ةٌ ٍّچ تيصل دٍز؛ آىَا را از انکان تانّو 
زىزگی ندشهم طازد، ه ةا نَش "ةّکاری" ةشای نزت ىا نػلُم ه در اةػاد دلترُاٍی  

 ةا فلش ه فشهدطتی ىلشً داغ کيز...

ٍُلياک از آىجا کٌ چگُىٌ نؽالح طُد، فلط طُد ه دِگش ٍّچ ِک اكلّت ىاچّص                 

ةاِز تػّّو کيز کٌ نّلُّىَا کُدک ه جُان  ذاىُادً کارگشی چٌ چّص ه چلزر                 
ةّانُزىز، چگُىٌ غالئق ه اطتػزاد ذُد را غکل ةزٍيز، ه  چگُىٌ ثهشً طالَا تالش     

 ه دلتظتگی ذُد را دطت آذش ةَُّدً ه هةال گشدن ذُد ةّاةيز. 

ٍُلياک از آىجا کٌ ةّػهار از نشدم ندشهم  در ٍهّو جانػٌ در خظشت ِک                  

آنُزگار، ِک پشطتار، ِک لُّان آب طالم، ِک هغزً غسای نلُی، طلف ِک                
اتاكک گشم،  در خظشت ةازی ه ٍهيػّيی ه طشگشنی، در خظشت دطتشطی ةٌ                 

داىع ه اظالغات نّظُزىز ه ةاز نؽالح ذّل ظفّلی خکُنت اكلّت ٍهٌ انکاىات              

 را ةش رهی آىَا ةظتٌ اطت.

هجزان ةّزار جُاىاىی کٌ دلػان ةشای کهک ةٌ نشدم ندشهم پشپش نّصىز، اخظاس      
ٍهتظتگی ه تػلق ظتلاتی کٌ در هجُد ِک جُان ظتلٌ کارگش غػلٌ هر اطت، جص ةا          

 نتارزً ةش غلٌّ اِو ىظام جَيهی ىهّتُاىز آرام ةگّشد ه ةٌ ىتّجٌ ةشطز. 

"خکُنت اکثشِت کارگشی جانػٌ را نّرُاٍّم،      

 اِيکٌ کاری ىزارد" –ه آىشا پّادً نّکيّم 
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 از نّان آنار ه غُاٍز

براساش آمارٌای مرکس آمار ایران َ مرکس آمار َ اطالعات 

تعداد  9911در تببستبن سبل  راٌبردی َزارت کار،

تا  ۵۷نفر از جوانان در سن  ۵۰۷هسار و ۴۷۵

اند. این تعداد  ساله کشور بیکار بوده ۴۲

سال حکایت  ۴۲تا  ۵۷بیکار جوان در سن 

 .درصدی این گروه دارد۴۲از نرخ بیکاری 

تعذاد  9911تا تابستان سال  ۰۹۳۱ٌای  درحالی طی سال

ٌسار وفری داشتً ۲۳۴سال کاٌش  ۴۲تا  ۰۱بیکاران در سه 

طی ایه مدت از تعداد شبغالن در ایه سه حدود  کً

میلیون وفر کبستً شدي و از تعداد جمعیت فعبل )شبغل یب  یک

هسار نفر  ۴۴۵میلیون و  وجوی کبر( ویس یک در جست

 .کم شده است

المللی کار َ آمارٌای  ٌای آماری سازمان بیه طبق دادي

سالً ایران طی  ۴۲تا  ۰۱درصذ از جُاوان  ۴۲َزارت کار، 

ٌا یا جُاواوی کً وً مشغُل کار، NEET در ردیف ۳۹سال 

 آمُزی َ وً مشغُل تحصیلىذ، قرار داروذ. وً مشغُل مٍارت

)بً وقل از سایت فرٌیختگان، "ورخ بیکاری جُاوان در 

  (9911مٍر ماي  93ایران" تارید 

  

 

 وشریً علیً بیکبری
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 bikari.com-info@a 

مقبالت ایه شمبري توسط مصطفی 
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