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همراه با رشد سرمايه داری وپيشرفت های تکنيکی، . داری است بيکاری يکی از عوارض اصلی شيوه توليد سرمايه

هی از کارگران را  جايگزينی ماشين به جای انسان انبو                                         .ماند  ی آن عقب می تقاضا برای نيروی کار دائما از عرضه

چرا که شيوه توليد . راند شان به دامان فقر و گرسنگی می کند و آنان را همراه با خانواده های به خيابان پرتاب می

انباشت . داری مبتنی بر استثمار و انباشت سرمايه است، و روی ديگر انباشت سرمايه، انباشت فقر است سرمايه

دار همواره بر اين است که مقدار  سرمايه                                    ی  عالقه. سوی ديگر مالزم استسرمايه در يکسو، با انباشت فقر در 

ی بخش شاغل طبقه کارگر، بخشی از  کار شديد و بی اندازه. مشخصی کار از تعداد کمتری کارگر بيرون بکشد

ای که سپاه  از سوی ديگر فشار فزاينده. سازد ر میت و صف بيکاران يا سپاه ذخيره کار را متورم“ زائد”کارگران را 

کند، آن را به کار طاقت فرسا و قبول تعرضات و  ذخيره کار به وسيله رقابت خويش به بخش شاغل وارد می

محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بيکاری اجباری با توسل به کار طاقت . سازد تحميالت کارفرما وادار می

از اينرودر اين نظام،  وجود . دار است ی توانگر شدن و فربه تر شدن سرمايه  بالعکس، وسيلهفرسای بخش ديگر و

ی ارزان نيروی کار خود، در معرض ستم   يک ارتش عظيم از بيکاران سبب می شود که کارگران با عرضه

. پيدا کندالعاده افزايش ها نيز فوق واستثمار شديدتری قرار بگيرند و سطح استثمار آن  

 

العاده بر ابعاد بيکاری و بيکار سازی و  افزون بر اين روندها، پديده ی خصوصی سازی در جمهوری اسالمی، فوق

جمهوری اسالمی که پس از پايان جنگ با عراق و در چارچوب . همچنين بر شدت استثمار کارگران افزوده است

 آغاز نمود، بيش از يک دهه و نيم، به اين المللی پول،  خصوصی سازی را های بانک جهانی و صندوق بين سياست

ها و موسسات کوچک و کم  ها، شرکت اين سياست، که در آغاز شامل واگذاری کارخانه. سياست ادامه داده است

آهن،  مه، راهها، معادن، نفت و گاز، بي ؛ بانک                            های دولتی از جمله شد، در ادامه، به ديگر بخش تر دولتی می اهميت

، خطاب به رؤسای سه ٨۵ای دراوائل تيرماه سال  فرمان خامنه. هواپيمائی، دخانيات و حمل و نقل نيز تعميم يافت

ها و مؤسسات دولتی، بر آخرين ترديدهای   درصد بنگاه٨٠قوه و مجمع تشخيص مصلحت، مبنی بر واگذاری 

گرچه هيچگونه تفاوت ماهوی ميان .قطه پايان گذاشتموجود در زمينه واگذاری صنايع  و مؤسسات کليدی نيز ن

بخش دولتی سرمايه و بخش خصوصی آن وجود ندارد، اما گسترش خصوصی سازی، بيانگر اين مسئله است که 

 طبقه سرمايه دار، در ادامه ی تعرضات مرگبار پيشين خود به سطح زندگی ومعيشت کارگری، تعرضات مرگباری 

.تری را نيز تدارک ديده است  



اند،  طور که کارگران نيز شاهد بوده  و بارها به چشم خود ديده ها همان ی مستقيم  و بالفصل اکثر اين واگذاری نتيجه

صاحبان جديد . ها  و واحدهای واگذار شده، اخراج  و بيکارسازی کارگران بوده است توقف و تعطيل کارخانه

های  دهی و بهانه اختار کارخانه، کمبود مواد اوليه، بدهکاری، زيانهای گوناگونی مانند، تغيير س ها، به بهانه کارخانه

آالت  برخی از آنها، ابتدا ماشين. اند ديگری امثال اينها، تعطيل کارخانه  و اخراج دستجمعی کارگران را توجيه کرده

 کارخانه را تسطيح  و پول تبديل کرده اند  و در گام بعدی زمين را به فوريت از کارخانه خارج ساخته  و آن را به 

 کارگر ١۴۵٠٠ شرکت و ٣٢گروه صنعتی ملی که ”به اعتراف يک نماينده مجلس، . اند آن را نيز به فروش رسانده

“.های فرسوده  و اسقاطی تبديل شده است را تحت پوشش داشته است، پس از خصوصی سازی، به پارکينگ اتومبيل  

به اعتراف . اند  واحد توليدی تعطيل و کارگران آن بيکار شده۴٧۵ سال گذشته، تنها در تهران، قزوين و گيالن،

طی چهار پنج ماه .  کارگر از کار اخراج شده اند٣٢٠٠٠٠معاون نيروی انسانی وزير کار، در سال هشتاد و چهار،   

.اند  کارگر از کار اخراج شده٢٠٠٠٠٠اول سال جاری نيز   

 

کند، با اين همه همين ارقام نيز به   معموال ارقام واقعی را بيان نمیگونه موارد گرچه رژيم جمهوری اسالمی در اين

روند اخراج و بيکارسازی کارگران همچنان . ی اخراج وبيکارسازی کارگران است   ی موج فزاينده روشنی بيان کننده

شمار . ست درصد رسيده ا٣٠نرخ بيکاری پيوسته در حال افزايش است و در برخی مناطق کشور به . ادامه دارد

ست که هرساله بر تعداد جويندگان  اين در حالی.  ميليون نفر تخمين زده می شود۶ تا ۵/۵بيکاران، هم اکنون بين 

اما از آنجا که اشتغالی در کار نيست . شود و صدها هزار نيروی جوان نيز وارد بازار کار می شوند افزوده میکار  

ی آنها را جذب کند، بخش وسيعی از اين نيروها نيز به ناگزير به صف بيکاران  و بازار کار نمی تواند همه

انسانی و سياست گزاری اشتغال وزارت کار و معاون برنامه ريزی منابع “ فرشباف”بنا به اعتراف . پيوندند می

.  درصد افزايش داشته است٣۵٠، به ميزان ٨٠ تا ٧۵امور اجتماعی، بيکارن بامدارک تحصيلی، در فاصله سال 

. درصد هم خواهد گذشت٣۴ بينی می کند که در دوسال آينده نرخ بيکاری جوانان، از                              برده پيش نام  

 

تر می شود که در جمهوری اسالمی حتا يک  ن تر ومتراکم انبوه و پرشمار بيکاران در حالی پيوسته سنگيصف

سيستم بيمه بيکاری معمول در کشورهای سرمايه داری غربی نيز وجود ندارد و ميليون ها کارگر و اعضای 

از جمعيت شش ميليونی بيکاران، . دخانواده آنها، درشرايط بسيار دشوار و وخيم اقتصادی و معيشتی به سر می برن

 درصد کارگران بيکار، زير پوشش بيمه بيکاری قرار دارند که مبالغ ناچيزی به ٢ هزار نفر يعنی حدود ١٣٠تنها 

عاش خود و خانواده گونه  ممر درآمدی برای تامين م  درصد بيکاران هيچ٩٨کنند و  عنوان بيمه بيکاری دريافت می

.هايشان ندارند  

 در صد کارگران را تشکيل می دهند، به کلی از شمول بيمه بيکاری و دريافت ٧٠ان با قرارداد موقت که کارگر

 کارگر و کارگران قاليباف نيز اساسا از ١٠کارگاه های کوچک باکم تر از . مقرری ناچيز بيمه بيکاری محروم اند

ه اکثريت کارگران را تشکيل می دهند، در به عبارت ديگر اين دسته از کارگران، ک. شمول قانون کار معاف اند

اند، چه رسد به زمان بيکاری ودريافت مقرری  زمان شاغل بودن نيز از حق و حقوق اوليه کارگری خود محروم



کارفرما و کارگر واگذار “ توافق کتبی”در بسياری ديگر از کارگاه ها نيز بيمه کردن کارگر ظاهرا به . بيمه بيکاری

کارفرما عمال از اين اختيار . دانند که در عالم واقعيت، توافقی درکار نيست  ی کارگران میاما همه. شده است

ها، از بيمه  جوئی در هزينه اکثر کارفرمايان به خاطر صرفه. برخوردار است که کارگر رابيمه کند و يا بيمه نکند

عيشتی و ترس از اخراج و بيکاری،  روند و کارگران به دليل نيازها و مشکالت متعدد م کردن کارگران طفره می

تنها در سطح ”گويد  مدير کل تامين اجتماعی تهران بزرگ در اين زمينه می. اجبارا به شرايط کارفرما تن می دهند

 هزار کارگر در آن کار می کنند، که اين ۵۵٠ هزار کارگاه وجود دارد که بيش از ١٣٨تهران بزرگ بيش از 

ادی نامطلوب حاکم بر خانواده هايشان و ترس از اخراج، از هرگونه اعتراض نسبت کارگران به دليل شرايط اقتص

!“کنند به بيمه نکردن توسط کارفرمايان پرهيز می  

 

گرشرايط  بسيار سخت و دشواری است که رژيم سرمايه داری حاکم بر کارگران ايران  تمامی اين واقعيات، بيان 

ر روزه بر صفوف ميليونی بيکاران که هيچ گونه منبع درآمدی ندارند و در حالی که در يکسو ه. تحميل نموده است

ی  شود، در سمت ديگر عده اند افزوده می         ها مصيبت اجتماعی ديگر دست به گريبان  با فقر، گرسنگی، بيماری و ده

کشند، بر شدت کار و  ر میدار، با خريد بسيار ارزان نيروی کار کارگران، به طور وحشيانه از آنان کا قليلی سرمايه

داری را حد و مرزی  حرص و آز سرمايه داران و نظام سرمايه. شوند استثمار می افزايند و روزبروز فربه تر می

مادام که جمهوری اسالمی . گسترش فقر، بدبختی، گرسنگی و بيماری با حيات اين نظام آدم خوار عجين است. نيست

 سرمايه داری در ايران وجود دارد، راه رهائی از فقر و فالکت و بيکاری وجود بر ايران حاکم است، مادام که نظام

تنها حکومت کارگری  و سوساليسم است که قادر است معضل بيکاری را از ميان بردارد  و . نخواهد داشت

.کارگران و زحمتکشان را از فقر و فالکت واستثمار نجات دهد  

 

، دست روی دست بگذارند  و به تمام اجحافات سرمايه  يابی به سوسياليسم ستاما کارگران نمی توانند و نبايد تا د

اخراج کارگران توسط کارفرمايان از همين امروز بايد ممنوع شود و نمايندگان منتخب . داری حاکم تن بسپرند

 است که اين حق کارگر. گيری در مورداخراج  و نظارت براستخدام برخوردار شوند کارگران بايد از حق تصميمم

کارگران بايد در برابر سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، . از بيمه اجتماعی کامل برخوردار باشد

دولت . بيمه بيکاری از حقوق اوليه کارگران است. از کار افتادگی و امراض ناشی از حرفه و کار نيز بيمه شوند

اگر دولت به هر دليلی قادر .  کار، کار و اشتغال ايجاد کندی افراد آماده به موظف است برای کارگران بيکار و همه

مقرری بيمه بيکاری در حال . نيست کار واشتغال ايجاد نمايد، موظف است به بيکاران حق بيمه بيکاری پرداخت کند

. نفره کارگری افزايش پيدا کند۵اين مبلغ بايد معادل مخارج يک خانواده . حاضر بسيار ناچيز است  

 

) اقليت(سازمان فدائيان   -١٣۵٨ آبان نيمه دوم ۴٨٩کار شماره  نقل از    
 


