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ت اسهي سرماهي درگرو اعمال قدرت علیکاري از بيیرها  

 
   ١٣٨٧م مرداد شش ستيبشنبه                                                                             )منطقه تهران( هماهنگیکميته

                                                              
کارواموراجتماعی  اداره های. حتی منابع رسمی دولت سرمايه داری مدام از افزايش بيکاری سخن می گويند اين روزها

مورد فزونی نرخ بيکاری در حوزه های خود  در استان های مختلف ايران يکی پس از ديگری ارقام دهشت آوری را در

برای مثال، اداره کار و امور اجتماعی قم از افزايش . چاپ می رسانند گزارش می کنند و در روزنامه های مختلف به

ماهه نخست  ه گفته مسئوالن اين اداره، نرخ بيکاری در اين استان در سهب. بيکاری خبرداده است  درصدی نرخ۴/٣

همچنين، طبق آمار دولت . بوده است  درصد۶/٧ درصد بوده که اين رقم در زمان مشابه سال گذشته ٩/١١سال جاری 

 درصد ۶/١٢درصد بوده که در زمان مشابه سال جاری به  ٧/١٠نرخ بيکاری کل کشور در سه ماهه اول سال گذشته 

   .افزايش يافته است

 ارقام دولتی نيز فوران اما حتی همين. منابع منعکس می کنند بی ترديد با آمارهای واقعی فاصله ای عظيم دارد آنچه اين

 درصدی وکاهش آن حرف می ٧/١٠که تا ديروز از بيکاری  دولت سرمايه. نرخ بيکاری را نشان می دهد ماه به ماه 

درصد است و ثانيًا به سرعت افزايش می ١٢کند که ميزان بيکاری اوًال باالتر از  ی اذعان میزد امروز به طور رسم

به هيچ توضيحی نياز  وجود چند ميليون بيکار و دنيای فقر و نکبت و گرسنگی دامنگير آنان و خانواده هايشان .يابد

 پرسش  .ر بيکار از اين وضعيت کدام استکارگ سخن بر سر چه بايد کرد است و اين که راه نجات ميليون ها . ندارد

درون جنبش کارگری تا امروز پاسخ  درون جامعه و گرايش های گوناگون  اساسی اين است، پرسشی که طبقات مختلف

   .داده اند و متضادی به آن  های بسيار متفاوت

ديد اينان سرمايه  از. وشن استکه به طبقه حاکم سرمايه دار و دولت سرمايه داری مربوط می شود همه چيز رتا آنجا 

جهان موجود بايد بر وفق مراد سرمايه و  همه چيز. است که تعيين می کند چه برخوردی با بيکاری صورت گيرد

سرمايه اگر به نيروی کار نياز داشت می خرد، در غير اين صورت . شود سوداندوزی هر چه عظيم تر سرمايه ها تنظيم

نيستند و به  بيکاران موجودات مورد نياز روند ارزش افزايی سرمايه. پرتاب می کندبرهوت بيکاری  کارگران را به

جان کالم سرمايه و سرمايه . سرمايه ندارد همين دليل هست ونيست يا امرار معاش آنان نيز موضوعيت چندانی برای

 سياست و اقتصاد و جامعه به زبان های مختلف وارونه سازی های گوناگون  دار اين است، هرچند اين کالم در قالب

ذهن توده های  اين ها بيان می شود که خود دنيايی از توهم و خرافه و تزوير و جعل واقعيات را نيز به شناسی و نوع

. کنند که در حال تالش برای عالج بيکاری هستند مثال سرمايه داران و دولت آن ها پيوسته ادعا می. کارگر القا می کند

تبليغاتی و وارونه پردازی خود می کوشند تا سرچشمه واقعی وجود بيکاری و  خانه های عظيمزراد آنان به کمک 

چهارچوب برنامه  وقفه آن را از انظار کارگران مخفی سازند و چنين وانمود کنند که گويا مشکل بيکاری در گسترش بی

   .ريزی ها و دستکاری های نظام سرمايه داری قابل حل است
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کارگر درمورد بيکاری   دفاع از  ن سياسی طبقه سرمايه دار در لباس چپ و در بسياری جاها زير ناماپوزيسيو بخشی از

سياسی رسمی طبقه سرمايه دار را در بسته بندی ها و  و راه های مقابله با آن همان حرف های دولتمردان يا نمايندگان

 کمبود انباشت سرمايه در قلمروهای صنعتی را پيش اينان بالفاصله پای. می دهند  ديگر به کارگران تحويل آرايش های

ناکافی انباشت صنعتی يا  و اين چنين وانمود می کنند که گويا تمامی بدبختی های طبقه کارگر ايران در رشد می کشند

عالج اين معضل هم کاهش حجم سرمايه های تجاری به  کل نسخه آنان برای. اصًال کمبود رشد سرمايه داری ريشه دارد

واقعيت اين است که اين جمعيت تالش می کند تا زير نام کارگر و کارگردوستی  .فع سرمايه گذاری های صنعتی استن

بيکاری، همان . کند هايی از طبقه سرمايه دار و مصالح کل نظام سرمايه داری را از کار طبقه کارگر تامين منافع بخش

هيچ ربطی به کمبود انباشت صنعتی ندارد و . است فروش نيروی کارگونه که بارها گفته ايم، پديده ذاتی رابطه خريد و 

فقط هيچ کاهشی در طول و عرض و ميزان آن نمی دهد بلکه می تواند حتی  دنيای سرمايه گذاری های صنعتی هم نه

 به نظر اما  وارونه پردازی اين جماعت می توان دنيايی استدالل کرد، برای اثبات. بيشتر آن شود باعث افزايش هرچه

جريان دارد به اندازه کافی بی پايه و جعلی  آنچه به طور روزمره در برابر ديدگان ما. ما اين کار هيچ ضرورتی ندارد

. سرمايه گذاری های صنعتی چند سال اخير در جامعه ما سر به فلک می زند حجم. بودن اين حرف ها را نشان می دهد

 ٣  جامعه ايران نامه چهارم اقتصادی در حوزه های مختلف صنعتیگذاری های خارجی در طول بر ميزان سرمايه

کوه عظيم سرمايه ها را در  سرمايه داران خصوصی يا دولت سرمايه داری اين. برابر سال های پيش از انقالب است

در کشورهای عضو . از روز قبل بيشتر شده است بخش های مختلف صنعتی انباشت کرده اند، اما بيکاری هر روز

سر به کهکشان می سايد، اما درهمين کشورها ده ها ميليون کارگر در  تحاديه اروپا سرمايه های انحصارات صنعتیا

   .فقدان امنيت شغلی غوطه می خورند  بيکاری و  باتالق

و ضرورت مبارزه   پيوسته از مخاطرات بيکاری جريانات باال که بگذريم، گرايش های مختلف جنبش کارگری هماز 

 يا  باورهای سياسی و وابستگی های تشکيالتی اين گرايش ها طبعًا يکدست نيستند و به لحاظ. ن حرف می زنندعليه آ

اما ترجيع بند مشترک بحث همه آن ها در اين مورد آن است که بايد . هستند عقيدتی بسيار متشتت و چه بسا مخالف هم

به همه . تضمين کند سرمايه داری بايد اشتغال همه کارگران رادولت . بيکاران بايد متحد شوند. مبارزه کرد عليه بيکاری

گردد و مطالبات ديگری که همگی از اين سنخ  بيکاران بايد در طول دوره محروميت از اشتغال بيمه بيکاری پرداخت

 زيرا هيچ .واقعيت را بخواهيم آنچه اين طيف می گويند اوًال شعارپردازی است .هستند و در اين راستا قرار می گيرند

حلوا حلوا کردن  با. عملی مشخص و زمينی برای مبارزه جدی و سرنوشت ساز با پديده بيکاری همراه ندارد راه حل

گرسنه ای کار به دست نمی آورد و شکم گرسنه  دهن شيرين نمی شود و با فرياد زدن عليه بيکاری هم هيچ کارگر بيکار

پرسش . ر ضرورت اتحاد بيکاران و متشکل شدن آنان انگشت می گذارندب بسياری از اينان. فرزندش را سير نمی کند

سازماندهی همه   و  است که بيکاران با هم متحد شوند که چه کنند؟ اتحاد عليه بيکاری بدون بسيج مهم در اين مورد آن

 از ضرورت همه اين گرايش ها. کند کارگران عليه سرمايه به عنوان علت العلل بيکاری هيچ دردی را عالج نمی

و با کدام قدرت می خواهند   اما هيچ معلوم نيست که چگونه  پرداخت بيمه بيکاری به کارگران بيکار حرف می زنند،

   .صاحبان سرمايه و دولت تحميل کنند پرداخت اين حقوق را بر

 بر آن فقط و فقط  غلبهبسيار اساسی درمورد پديده بيکاری مانند هر معضل ديگر دامنگير طبقه ما اين است کهنکته 
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دو طبقه اجتماعی است و توده های کارگر  قدرت طبقاتی تقابلاساسًا مبارزه .  کل کارگران استقدرت متشکلدرگرو 

طبقاتی خود را به ميدان  پيکار قدرت ميزان مطالبات خود بر سرمايه داران و نظام سرمايه داری بايد برای تحميل هر

تشکل و سازمانيابی به خودی خود نشانه اعمال قدرت   باشيم که صرف متحد شدن يااين را نيز به خاطر داشته. بکشند

تشکل بايد حتمًا پديد آيد و شرط الزم هر گونه اعمال قدرت است، اما به هر حال  اين اتحاد و. عليه سرمايه نيست

سرمايه يا دولت آن ها  صاحبانمهم و حياتی اين است که ما بتوانيم با اعمال قدرت تعيين کننده و سرنوشت ساز  موضوع

ترتيب و با توجه به همين توضيح بسيار مختصر کامًال  به اين. را مجبور به عقب نشينی و قبول خواسته های خود بکنيم

. مطالبات، نفس اتحاد و متشکل شدن و دست به اعتراض و مبارزه زدن نيست روشن است که بحث صرفا بر سر طرح

ما را در  می اين کارها در خدمت اعمال قدرت طبقاتی ما عليه سرمايه قرار گيرد، جنبشاست که تما بحث اساسی اين

. آگاهی و درايت و افق و نيروی کافی بجنگد بتواند با. موقعيتی قرار دهد که قادر به جنگ با نظام سرمايه داری باشد

 نيرومندتر و نقشه مندتر و با افق تر به آن تحميل کند و در همين راستا خواسته هايش را بر طبقه سرمايه دار و دولت

از وجود اين  نوع موفقيت در مبارزه عليه سرمايه داری يا عليه هر نوع شدت استثمار و بی حقوقی ناشی هر. پيش تازد

راستا و با توجه به اين معيارها و مبانی و  نظام از جمله مبارزه عليه پديده بيکاری بايد چنين باشد و درست در همين

  :بيکاری نکات زير را پيشنهاد می کنيم  اسبات است که ما درمورد پيکار عليهمح

زندگی می کنيم و  کارگران اعم از بيکار و شاغل و در حال اخراج، اعم از زن و مرد، در هرجای جامعه کههمه ما . ١

 ضد سرمايه داری طبقه ايجاد تشکل سراسری و در هر مرکز کار و توليد که استثمار می شويم دست در دست هم برای

از هر چيز در حوزه های کار و توليد و زندگی و سکونت خود به هم پيوند  بسيار طبيعی است که قبل. کارگر تالش کنيم

درون مبارزات   ايجاد می کنيم، از  نخستين گام شوراهای خويش را در محل های کار و توليد و زندگی می خوريم، در

بی گمان، از اينجا آغاز . ها را می ريزيم کار و توليد است که شالوده اين متشکل شدنجاری روزمره در همين مراکز 

کنيم که تشکل محيط کار ما به اتحاد و تشکل سراسری، طبقاتی، ضد  اما همزمان با همه نيرو تالش می. می کنيم

سرمايه  رای اعمال قدرت عليه تنها در اين صورت است که ما توانايی الزم ب .ما گره بخورد سرمايه داری و شورايی

چرخ کار و توليد و شريان حيات نظام  اتحاد سراسری ما يعنی اتحاد سراسری طبقه ای که می تواند کل. را پيدا می کنيم

مادام که ما فاقد اين سازمانيابی هستيم ظرفيت و توان الزم . دهد  را زير فشار قدرت پيکار خود قرار سرمايه داری

چندانی نمی  به عنوان مثال، ما به فرض ايجاد يک تشکل بيکاران بازهم کار. عليه سرمايه را نداريم برای اعمال قدرت

کنيم؟ کدام خسارت عظيم را بر صاحبان  کدام کارخانه را به اعتصاب بکشيم؟ کدام کارخانه را تصرف. توانيم بکنيم

اين مسئله در مورد تشکل ما ... ه های خود کنيم؟ ومجبور به قبول خواست چگونه سرمايه داران را سرمايه وارد سازيم؟ 

خوزستان   کارگر کارخانه لوله سازی۵٠٠ناگفته پيداست که مثال تشکل . آن کارخانه هم صدق می کند در در اين يا

هنوز هيچ ظرف مؤثری برای مجبور  بدون حمايت متشکل، عملی، تعيين کننده و قدرتمند ساير بخش های طبقه کارگر

تأکيد می کنيم که هر نوع تالش برای ايجاد سازمان سراسری و  .رمايه به قبول خواسته های کارگران نيستساختن س

اما هر کوشش . همين جاها و از درون همين مراکز کار و توليد است که شروع می شود شورائی ضد سرمايه داری از

   .ند مثمر ثمر شوداين مراکز فقط با چشم انداز تشکل واتحاد سراسری ما می توا ما در

اين منشور در . کنيم را شالوده اتحاد سراسری ضد سرمايه داری خود" مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايرانمنشور ."٢
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اين منشور همه ما به صورت يک ارتش عظيم  با طرح. برگيرنده مطالبات عاجل و فوری همه توده های طبقه ماست

همه ما همه چيز را برای همگان . همه يک حرف می زنيم. گذاريم م میکارگری و ضد سرمايه داری دست در دست ه

  .يک طبقه در مقابل نظام سرمايه داری قرار می گيريم همه به عنوان. می خواهيم

را خودمان به  کارخانه های درحال تعطيل را به تصرف خود در آوريم و برنامه ريزی کار و توليد آن ها کليه. ٣

   .نيماداره ک صورت شورايی 

سرمايه استفاده کنيم و  سالح اعتصاب در کارخانه ها و مراکز کار به ويژه صنايع کليدی و استراتژيک عليهاز . ۴

اعمال قدرت مجبور سازيم که تمام نيازها و مصالح  صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری را با تکيه به اين سالح و

   . اختيار همزنجيران ما در آن کارخانه ها قرار دهدتعطيل را در  کار و توليد کارخانه های در حال

نخست فشار بيکاری و  بر بستر چنين سازمانيابی و اتحاد و مبارزه و رويکردی است که می توانيم درگام هایتنها . ۵

 و  آن را به سرمايه و دولت اش منتقل کنيم  و بيکارسازی و ديگر مصائب سرمايه داری را از روی خود برداريم

مبارزه طبقاتی عليه سرمايه را به پيش بريم ، قدرت سياسی را به چنگ آوريم و  آگاهانه تر، متحدتر و قدرتمندتر سپس 

   . مينظام بردگی مزدی را ساقط ساز درنهايت

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 

  )منطقه تهران(ری هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگ کميته

  ٨٧د امرد٢۶
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