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نبا آ  و راه مبارزهیکاريب  

 
م فرورين هشتاد وهفتپنجت بيس                                                                                                   یسامان  

  
  

است که از ذات اين نظام سرچشمه می گيرد و علت اصلی آن  بيکاری يکی از معضل های واقعی نظام سرمايه داری

اين راهکارها و سياست ها فقط می تواند . رژيم های گوناگون سرمايه داری ندارد ربطی به راهکارها و سياست های

توهمی بيش  عالج بيکاری در چهارچوب سرمايه داری. وضعف بيکاری و بيکار سازی ها تاثير داشته باشد در شدت

ش ريز وبازتوليد گسترش سرمايه و پي سرمايه برای کسب هرچه بيشتر سود و سودآوری و شرايط الزم آن يعنی. نيست

از راه های اين تشديد استثمار، افزايش بارآوری کار از طريق  يکی. آن راهی جز تشديد استثمار نيروی کار ندارد

 پيشرفته است و معنی استفاده از تکنولوژی پيشرفته در چهارچوب سرمايه داری نيزچيزی جز استفاده از تکنولوژی

مدرن راه سازی استفاده   برای راه سازی به جای بيل وکلنگ از ماشين هایوقتی سرمايه دار. بيکاری کارگران نيست

جاده را با بيل و کلنگ می کندند کار خود را از دست  می کند طبيعی است که تعداد زيادی از کارگرانی که تا ديروز

شتر و انباشت سرمايه است که اشکال از ماشين نيست و اين نياز سرمايه به سود بي روشن. می دهند و بيکار می شوند

  .کارگر را بيکار می کند است که

. شرايط و اوضاع گوناگون شکل های مختلف به خود می گيرد اما بيکاری به عنوان معلول گرايش ذاتی سرمايه، در

سرمايه داربه سرعت از يک رشته توليدی يا خدماتی به رشته ديگر می رود و خيلی  مثال اگر سودآوری اقتضا کند

. ارزان تر استخدام کند ارگران قبلی خود را بيکار می کند تا در رشته جديد تعداد کمتری کارگر قراردادی وک راحت

تبديل شود نقش دولت در سرمايه گذاری کمتر می  همچنين اگر دولت به عامل دست و پا گيری برای سودآوری سرمايه

رای پيش ريز و بازتوليد سرمايه، تقسيم کار، اداره کننده زمينه های الزم ب شود و درعوض نقش آن به عنوان تدارک

. آيد در اينجاست که خصوصی سازی پيش می. و تقويت ارتش و ماشين سرکوب برجسته تر می گردد بوروکراسی

ذاتی سرمايه به کسب سود  اما همان گرايش. يکی از اهداف خصوصی سازی، ايجاد رقابت بين سرمايه داران است

کارتل ها     را زير پا له کنند و خود تبديل به   شود که سرمايه های بزرگ سرمايه های کوچکهرچه بيشتر باعث می

. اينجاست که مرتب می شنويم فالن کارخانه ورشکست شده و کارگرانش بيکار .و تراست های انحصاری بزرگ شوند

ما نيز برای  .رگران تحميل می کنداين ميان آن است که اين ستيز درون سرمايه رقابتی را هم به ما کا و دردآور در

کارگر بيکار با . کارگران را تشديد می کند يافتن کار با يکديگر رقابت می کنيم و همين رقابت است که تفرقه بين ما

سرکار نازل ترين شرايط کارفرما را می پذيرد و کارگر شاغل هم  کارگر بيکار رقابت می کند و برای رفتن به

او  و برای حفظ اين کار تن به هر خفتی می دهد، غافل از اين که اين شتر باالخره دِر خانه سبددودستی به کارش می چ

   .نيز خواهد خوابيد، به قول معروف آسياب به نوبت

در مقابل اين پديده سرمايه داری چه کار بايد بکنيم؟ چه راهکاری  اما. تا اينجا بحث مختصری بود درباره علل بيکاری
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  ؟ماندن داريم؟ چه کار کنيم برای آن که خانواده هايمان از هم نپاشند برای زندگی و زنده

به انبوه : البته غير از اين هم نبوده است . کردن به بيکاری است اولين کاری که به نظر می رسد ايستادن و اعتراض

قزوين  نگاه کنيم، از کارخانه های... ها، تجمع ها، تحصن ها، راه پيمايی ها، جاده بستن ها و  ها، اعتراضاعتصاب

اما واقعيت ... سيستان و خراسان و وشمال و آذربايجان گرفته تا تهران و کردستان و لرستان و خوزستان و فارس و

ک حاصل ديگری نداشته است و بازهم در بر همان دستاوردهای کوچ تلخ اين است که اين همه مبارزه جز يک سری

گسيخته  حلقه های زنجير اين اعتراض ها از هم. اين مبارزات همه پراکنده بوده و ازهم جدا  .پاشنه قديم می چرخد

باشداين حلقه های ازهم گسيخته بايد به  دستاورد مهمی داشته... برای آن که اين همه اعتصاب و تجمع وتحصن و. بوده

بايد روشن کنيم که منظور ما از اين حلقه . بمانيم هنوز چيزی نگفته ايم اما اگر فقط در حد اين کلی گويی. بپيوندندهم 

بايد پرسيد که آيا  کدام است؟ آيا منظورفقط حلقه های پراکنده مبارزه عليه بيکاری است؟ در اين صورت، های پراکنده

ميان برداشت يا دست کم آن را کاهش داد؟ پاسخ  توان بيکاری را ازبدون مبارزه با ديگر عوارض سرمايه داری می 

پيوستن حلقه های پراکنده مبارزات کارگران فقط متحد ومتشکل کردن مبارزه  بنابراين منظور از به. آشکارا منفی است

افزايش  رایاعتراض عليه بيکاری اگر با مبارزه برای حفظ کار و اين يکی اگر با اعتصاب ب. نيست عليه بيکاری

پيوند نخورند هيچ ... کارگر زندانی و دستمزد و لغو قرارداد موقت و بيمه بيکاری و اين ها اگر به مبارزه برای آزادی

حلقه های پراکنده مبارزه بايد در يک ظرف تشکيالتی سراسری متحد  تمام اين. کدام به نتيجه مطلوب نخواهند رسيد

تشکل واقعی کارگر حول مبارزه برای .  متشکل در مقابل سرمايه بايستدصورت يک طبقه شوند و طبقه کارگر به

کارگران از  در اين ظرف است که. مطالبات است که شکل می گيرد و قوام می يابد و تکامل پيدا می کند همين

است که در يک تشکل سراسری  پويندگی و زندگی آن ها در اين. مطالبات کوچک به مطالبات بزرگ تر می رسند

 يک بخش می خواهد دستمزدش   و دنبال بيمه بيکاری، در اين تشکل، يکی کار دارد و ديگری بيکار است. متحد شوند

اما همه اين کارگران پشت به . موقت اش به قرارداد دائم تبديل شود و الی آخر زياد شود بخش ديگر می خواهد قرارداد

بارسوم برای لغو  ی به سرکار، بارديگر برای بيمه بيکاری،می دهند و يک بار برای آوردن کارگران اخراج پشت هم

پيداست که در اين حالت نيروی کارگران برای  .قرارداد موقت، و بارچهارم برای افزايش دستمزد مبارزه می کنند

کيست که نداند در مبارزه طبقاتی نيروی متشکل هر طبقه است که تعيين  رسيدن به هرمطالبه صدچندان می شود، و

  .پيروز است ی کند کدام طبقهم

ضديت با سرمايه داری نشات گرفته باشد از چه راه هايی بايد  اما برای رسيدن به اين تشکل سراسری که اساس آن از

 صرف داشتن تشکل کافی  ايجاد آن کدام است، و با چه رويکردهايی بايد مرزبندی کرد؟  گذشت، راهکارهای عملی

کارگری را دوباره در  ان با راه و روش های سرمايه عجين شده باشد خيزش هایتشکلی که تا مغز استخو. نيست

اتحاديه های کارگری اروپا و آمريکا است که ظاهرا  نمونه بارز اين تشکل ها. باتالق سرمايه داری فروخواهد برد

زنگاه های مبارزه درست دارند اما نه تنها در کنار کارگران نيستند بلکه در سر ب ميليون ها کارگر در آن ها وجود

رابطه اجتماعی  طبيعی است که تشکلی که اساس آن در ضديت با سرمايه داری و. کارگران عمل می کنند برضد

در چهارچوب سرمايه داری و رابطه اجتماعی  سرمايه شکل گرفته است بايد با اين گونه ها سنديکاها و اتحاديه ها که

  .اين مرزبندی را با حزب سازی های خارج از توده کارگرنيز حفظ کند باشد وسرمايه تالش می کنند مرزبندی داشته 
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به نظر می . داری طبقه کارگر نيز نبايد کلی گويی کرد در مورد راه های رسيدن به تشکل سراسری و ضدسرمايه

کارگران ابتدا در حوزه کاری و فعاليت خود حول مطالبات خود متشکل شوند و سپس  رسد که راه درست اين باشد که

سراسری را بکاوند و در  ها و تشکل ها در ارتباط ارگانيگ با هم راه های پيوستن به يکديگر و ايجاد تشکل اين جمع

اجی يا درمعرض بيکاری و کارگران بيکار و اخر اما واقعيت اين است که هم اکنون آمادگی. اين راستا کوشش کنند

برای سازمان يابی بيشتر از ) مثل نيشکر هفت تپه(در شرف تعطيل  اخراج درکارخانه های بحرانی و تعطيل يا

 است، چرا که کارگران شاغل هرچه باشد شغلی دارند حال آن که کارگران) کارگران رسمی به ويژه(کارگران شاغل 

. پيمانی نيز محروم شده اند ز کارقراردادی وخراج و بيکاری هستند حتی ابيکار و اخراجی يا آن ها که در معرض ا

و خانواده هايشان به مرز طالق و ازهم پاشيدگی و  سفره نان اين کارگران خالی تر از سفره کارگران ديگراست،

 ساز ايجاد يک اين واقعيت می تواند زمينه. هم اين مرز را درنورديده اند خودکشی نزديک ترند و در موارد زيادی

شبکه  مرتبط کردن اين کارگران فعال در جهت ايجاد يک. از کارگران فعال اين کارخانه ها باشد شبکه سراسری

 کارهايی که خود می -اخراجی سراسری و درعين حال طلب حمايت کارگران شاغل از اين شبکه کارگران بيکار و

 وظيفه ای است که دست -داری طبقه کارگرباشد سرمايهتواند زمينه ساز ايجاد هيئت موسس تشکل سراسری و ضد

 :اسری باشد به نظرمن عبارت اند ازمی تواند محور ايجاد اين شبکه سر مطالباتی که. فعاالن کارگری را می بوسد

  
  . کمتر از حداقل دستمزد کارگران شاغل باشدبيمه بيکاری برای تمام افراد آماده کار، که نبايد -

  یو اخراج بازگشت به کار و ايجاد اشتغال برای کارگران بيکار -

  تلغو قراردادهای موق -

  .تعطيل شده يا درشرف تعطيل اند کنترل کارگری و اداره کارخانه هايی که به هر دليل -
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