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د مزبدون ی ارزش اضافدي و تولکاريکارگران ب  
  

                 ١٣٨٨ فروردين ٢٢شنبه                                                                                            ی هماهنگتهيکم

    
 ميليون نفر و شمار بيکاران را ٢٩ايران، کل جمعيت فعال جامعه را چيزی حدود مرکز آمار ١٣٨۶گزارش سال 

بيکاران جزء  بر اساس تعاريف رسمی نهادهای دولتی بخش بسيار عظيمی از. ميليون نفر اعالم کرده است ٣حدود 

ای پياپی در حاشيه بزرگسالی که سال ه به عنوان مثال، ميليون ها انسان کودک و. جمعيت بيکار به شمار نمی آيند

« دولت سرمايه داری همه اينان را با اعطای مدال . آيند خيابان ها دست فروشی می کنند بيکار به حساب نمی

بازهم مطابق موازين مصوب دولت هر کس که نام خويش را در !! رها ساخته است از معضل بيکاری» خوداشتغال

عامل نيز به نوبه خود  اين. نرسانده باشد يک انسان بيکار نيستکاريابی به عنوان متقاضی استخدام به ثبت  اداره

جمعيت کارگران بيکار با رجوع به تجارب  شمار بيکاران را چند ميليون کاهش می دهد زيرا بخش وسيعی از

دولتی برای يافتن کار، به طور معمول نام خود را در اداره کار  طوالنی عمر خويش و يأس کامل از کمک نهادهای

 ٣١ يا ٣٠اين ها که بگذريم، بر پايه قوانين دولت سرمايه داری هر کارگری که در طول  از همه. ت نمی کنندثب

باشد يا به عنوان  روز هر ماه خورشيدی فقط يک روز در اين يا آن گوشه کشور نيروی کار خود را فروخته

باشد انسان شاغل محسوب می شود و داغ   يکی از خيابان ها يا سر يکی از کوچه ها ايستاده دستفروش در حاشيه

.  روز ديگر در هر سال ننشسته است٣۵٣ديگر در هر ماه و   روز٣٠ يا ٢٩بيکاری بر جبين وی حتی برای تمامی 

حکم را نيز از شمار بيکاران حدف کنيم پيداست که آمار رسمی بيکاران بيش از  اگر جمعيت عظيم مشموالن اين

و مفصل تر  ه اما سر دراز دارد و فهرست معاف شدگان از بيکاری بسيار طوالنی تراين رشت. می يابد پيش کاهش

در يک کالم، . حساب نمی آيند جمعيت چندين ميليونی زنان خانه دار هم در شمار بيکاران به. از اين ها است

 ٣ست که از تنها پس از شاغل حساب کردن آن ها ا گزارش مرکز آمار بر روی تمامی اين موارد خط می کشد و

آمارپردازی های بی اساس و بی هيچ اعتبار دولت سرمايه داری را کنار نهيم  اگر. ميليون بيکار سخن می راند

 برابر آنچه ۵ که آمار واقعی بيکاران در ايران بسيار هولناک است و به جرأت می توان ادعا کرد که از خواهيم ديد

مزدی فردی است که عجالتًا قادر به  ف جهانی همين نظام بردگیبيکار در عر. دولتمردان می گويند بيشتر است

دولت سرمايه داری نشده است، دستمزدی دريافت نمی کند و در  فروش نيروی کار خود به اين يا آن سرمايه دار يا

اگر اين تعريف را مالک گيريم آنگاه در جهنم سرمايه داری ايران . کار خويش است جستجوی کار و فروش نيروی

سوی ديگر نيروی   ميليونی مواجه می شويم که از يک سو به ظاهر بيکارند و از١۶ تا ١۵يک جمعيت عظيم  ما با

در باره زنان خانه . سرمايه اجتماعی هستند بسيار تعيين کننده ای در افزايش حجم اضافه ارزش ها و بازتوليد کل

 شيفت و گاه بيشتر برای ٢ينان در هر شبانه روز ا. صحبت کرده ايم دار قبًال بارها و به مناسبت های مختلف

 نظام سرمايه داری در قبال کار اين جمعيت بيش از ده ميليونی حتی يک ريال هم. کنند سرمايه داران کار می

اسکانديناوی در اواخر دهه هشتاد  برای لحظه ای در نظر آوريم که، به طور مثال، در کشورهای. پرداخت نمی کند



طبقه کارگر، هزينه آموزش و نگه داری ساالنه هر کودک   قبل از لگدمال شدن دستاوردهای رفاهیقرن پيش و تا

اين مبلغ اگر بنا باشد به صورت دستمزد .  دالر بالغ می شد٨٠٠٠به رقمی حدود   سال فقط در مهد کودک ها۶زير 

جمعيتی به  .ار تومان سر می زند هز۶٠٠يک کودک ايرانی پرداخت شود به حقوق ماهيانه ای باالتر از  به مادر

آنان . هيچ ريالی انجام می دهند  ميليون زن در خانواده های کارگری اين کار را بدون گرفتن١٠مراتب بيش از 

سرمايه داران و جامعه سرمايه داری کار می کنند و خود  نيروی کار مورد نياز سرمايه را پرورش می دهند، برای

زن زندگی می کنند، غذا می خورند، لباس می پوشند، اجاره مسکن می پردازند، پول  يوناين ده ميل. را می فرسايند

آنان هيچ مزدی در  اما. درمان و دکتر می دهند و همه مخارج ديگر بازتوليد نيروی کارشان را می پردازند دارو و

يک . ه اضافه می شوددولتی سرماي کل مزد آنان به سود صاحبان خصوصی و. قبال کارخود دريافت نمی دارند

نيروی کار يا امرار معاش اين جمعيت کثير که شب و روز  سؤال اساسی در اين ميان آن است که هزينه بازتوليد

سرمايه . دستمزد شوهرانشان با آنان نصف می شود: کجا می آيد؟ پاسخ، روشن است  برای سرمايه جان می کنند از

های کار طوالنی،  روزانه هزار تومانی به همسر وی آن هم در قبال ٢٠٠با پرداخت يک دستمزد ناچيز مثال  داران

در اين زمينه زياد صحبت کرده ايم و در  گفتيم که. از پرداخت هر مزدی به زن کارگر خانه دار سر باز می زنند

بق تعاريف عجالتًا بر سر جمعيت عظيمی از طبقه کارگر است که ط بحث. اينجا لزومی به ادامه اين بحث نمی بينيم

داری  بيکار نيستند يا حتی شاغل به شمار می آيند اما هيچ ريالی مزد از هيچ سرمايه  داری  وارونه دولت سرمايه

بازتوليد کل سرمايه ها است، اما  آنان بر حجم اضافه ارزش ها می افزايند و نيروی کارشان شرط الزم. نمی گيرند

سراغ گروه های ديگر اين بخش از طبقه . آنان تعلق می گيرد زدی بهنه کارگر مزدبگير حساب می شوند و نه هيچ م

 از کاهش آمار بيکاران چشم پوشی کنيم به هر حال کثرت به خاطر بسپاريم که حتی اگر  اين نکته را. کارگر برويم

دگی می به هر حال زن اين نيز روشن است که هر بيکاری. شمار کارگران بيکار ايران را نمی توان ناديده گرفت

دارد و تا زمانی که زير فشار گرسنگی از پا در  کند، به غذا و پوشاک و مسکن و ساير نيازهای اوليه زندگی احتياج

به عالوه، ما از سرمايه داری ايران و بيکاران درون . به شکلی برآورده کند نيامده است بايد اين نيازهای خود را

نيست و اگر   بيکاری و هيچ نوع تضمين معيشتی ديگر هم هيچ خبریدر اينجا از بيمه. صحبت می کنيم اين جهنم

با توجه . کارگری را حل نمی کند هست آن قدر نازل و حقير و ناچيز است که هيچ مشکلی از مشکالت زندگی هيچ

 اين چند ميليون: خانه دار طرح شد مجددًا مطرح می کنيم  به همه اين نکات، همان سؤالی را که در مورد زنان

هزينه معاش آنان از کجا تأمين می شود؟ پيداست که مخارج روزانه زندگی شمار  بيکار چگونه زندگی می کنند و

اين حکم  اما دايره شمول. آنان بر گرده معيشت کارگران شاغل درون خانواده هايشان سرشکن می شود زيادی از

منبعی برای ارتزاق خود دست و  يد به هر صورتواقعيت اين است که اين خيل کثير کارگران بيکار با. محدود است

دست فروشان کارگران بيکاری . دست فروشی روی می آورند توده نسبتًا وسيعی از آنان به طور معمول به. پا کنند

آنان نيز مانند . دستمزدی به افزايش حجم ارزش اضافی سرمايه داران کمک می کنند هستند که بدون دريافت هيچ

خود دريافت نمی  نيروی کار خويش را نمی فروشند و هيچ ريالی از هيچ سرمايه داری در قبال کارخانه دار  زنان

و کتاب و قلم و دفتر گرفته تا گل و اسباب  بخش قابل توجهی از کاالهای سرمايه داران از روزنامه و نشريه. دارند

 بسياری کاالهای ديگر توسط اينان در خورد و خوراک و وسايل خانه و بازی و ابزار و جوراب و لباس و ميوه و



يا  آنچه اينان در قبال دو شيفت کار.  به فروش می رود  چراغ قرمزها يا حاشيه خيابان ها سرچهارراه ها و پشت

برای اين که ابعاد استثمار . دهد بيشتر به دست می آورند هيچ گاه کفاف نان روزانه خود و افراد خانواده شان را نمی

کافی است به ميزان هزينه ای نگاه کنيم که سرمايه داران  سط سرمايه را به طور تقريب حدس بزنيماين جمعيت تو

 در اين مقايسه خواهيم ديد که آنچه اينان به دست می آورند تا آن حد. پرداخت کنند بايد در قبال بهای کار آن ها

گفت که جمعيت زيادی از  فقط بتوان اين راشايد . نامحسوس است که اساسًا هيچ جايی در محاسبات احراز نمی کند

فروش در سراسر ايران از پرداخت حقوق چند ميليون  صاحبان سرمايه به يمن کار اين توده کثير چند ميليونی دست

بخش . از خطر اعتصاب و اعتراض و مبارزات آنان هم در امان می مانند کارگر معاف می شوند، در همان حال که

فروش  کاران زنانی هستند که جامعه سرمايه داری آنان را به مکان دوزخيان نفرين شده تنبي گسترده ديگری از

خويش هزينه معاش و مخارج  اين توده عظيم ساقط از همه دار و ندار معيشتی بايد با فروش تن. تنزل داده است

د مشابه ديگری می توان اين فهرست را با موار .پرورش بخشی از نيروی کار نظام بردگی مزدی را پرداخت کنند

 شيفت را ٢شايد هر .  شيفت يا بيشتر کار می کنند٢ما به طور معمول  توده شاغل کارگر در جامعه. طوالنی کرد

مسافرکشی يا  دست فروشی کنند يا به فروشگاه و جای ديگر کار نکنند و شيفت دوم را به طور مثال در کارخانه يا

کل .  نفر يا بيشتر را انجام می دهد٢ ميان مهم است اين است که يک کارگر کارآنچه در اين . کار ديگری بپردازند

بازتوليد نيروی کار وی و هزينه پرورش و نگه داری ارتش  دستمزد وی در قبال دو شيفت کار از بهای واقعی

ه داران را از  شيفت کار خويش عمًال سرماي٢او کمتر است و در همان حال با اين  نيروی کار آينده سرمايه توسط

جهنم سرمايه داری  نظام سرمايه داری به طورکلی و. نيروی کار ميليون ها انسان کارگر ديگر معاف می کند خريد

 کارگر يا بيشتر کار می کشد، از يک ٢ ايران به طور خاص با نازل ترين دستمزدها از هر يک کارگر به اندازه

کشد، و همزمان در قبال خريد نيروی کار هر کارگر يک کارگر  ی کارگر ارزش اضافی بيرون م٢کارگر به اندازه 

 شاغل همزنجير او می  سازد و مخارج زندگی اين کارگر بيکار را بر دوش کارگر همزنجير وی را بيکار می

کار را انجام  نظام سرمايه داری به طور عام و سرمايه داری گند و خون و دهشت ايران به طور خاص اين .اندازد

االصول به معنی انسانی است که نيروی  واژه بيکار علی. هد اما دامنه جنايات به اين جا محدود نمی ماندمی د

اما توده . انسانی است که سرمايه عجالتا به نيروی کارش نياز ندارد به بيان ديگر، بيکار. کارش به فروش نمی رسد

معنی که  يت چندين ميليونی هم بيکار هستند، به ايناين جمع. ايران به طور واقعی چنين نيستند عظيم بيکاران در

از طريق کار خود به افزايش  هيچ دستمزدی از هيچ سرمايه داری نمی گيرند و هم در همان حال به طرق مختلف

در برخی از جوامع غربی، حداقل در طول . کنند حجم اضافه ارزش ها و باال بردن نرخ و ميزان سودها کمک می

نياز به توضيح ندارد که حتی . بيکاری به کارگران بيکار پرداخت می شود يزی به نام غرامت ايامدوره ای معين چ

غالب خود از  نه از کار پرداخت نشده طبقه کارگر يعنی سود سرمايه داران بلکه تمامًا يا در وجه اين غرامت نيز

گوييم، منبع پرداخت اين غرامت يا حق ب دقيق تر. کار پرداخت شده طبقه کارگر يعنی مزد تهيه و تأمين می شود

ها پرداخت کرده اند و يا ماليات بسيار گزافی است که بازهم  عضويتی است که کارگران به صندوق ذخيره اتحاديه

دريافت  دولت ها به ويژه در سه دهه اخير تالش کرده اند که بيکاران را در قبال. شده است از دستمزدهای آنان کسر

قرار دهند تا آنان از اين نيروی  شکال مختلف بدون گرفتن هيچ دستمزدی در اختيار سرمايه دارانهمين غرامت به ا



اين امر در جهنم سرمايه داری ايران ابعادی بازهم بسيار . بکشند کار کامًال رايگان حداکثر ارزش اضافی را بيرون

انجام شاق  کارگر بيکار مجبور به. رامتی نيستدر اينجا هيچ سخنی از هيچ غ. جنايتکارانه تر دارد بربرمنشانه تر و

او بايد خودش به شکل . دريافت کند ترين کارها است، بدون اين که در قبال اين کارها هيچ غرامتی يا هيچ مزدی

همزنجيران ديگرش زندگی کند و در همان حال حجم و نرخ  های مختلف با تکه پاره ای از دستمزدهای بسيار حقير

   .چشمگير باال برد مايه را به طورسود صاحبان سر

بيکاری در هر گوشه ای از دنيای سرمايه داری و به ويژه در جهنم سرمايه داری  براساس نکات باال، جنبش عليه

جداسازی  هر نوع. طور طبيعی بخش پيوسته و جدايی ناپذيری از جنبش کارگری را تشکيل می دهد ايران به

مطالبات معيشتی و خواه ساختار   مزد و يه سرمايه در هر سطحی خواه از لحاظمبارزه کارگران شاغل و بيکار عل

اين امر در جامعه ما . پيکار کارگران عليه سرمايه است متحد شدن و سازمانيابی طبعًا تالشی برای تضعيف قدرت

، اهميت بسيار توليد ارزش اضافی بدون مزد توسط بخش عظيمی از کارگران بيکار با توجه به آنچه گفتيم، يعنی

مطالبات و  همواره و در همه جا در طرح" کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری. "پيدا می کند بيشتری

انداموارتر مبارزه کارگران بيکار و  راهکارها بر روی پيوستگی و همبستگی و همسرنوشتی هر چه عميق تر و

ری ضدسرمايه داری توده های کارگر، تالش برای سراس طرح سازمانيابی شورايی و. شاغل اصرار ورزيده است

طبقه کارگر مستقل از شاغل و بيکار حول منشور مطالبات پايه ای طبقه  سازمانيابی متحد و سراسری همه آحاد

پافشاری  تصرف کارخانه های درمعرض تعطيل به عنوان يک اهرم مؤثر مقابله با بيکارسازی ها، کارگر، راهکار

های کارگر بيکار و شاغل عليه  ار به عنوان يک نقطه اتصال اعمال قدرت متحد و متشکل تودهبر اهميت اين راهک

کميته هماهنگی ازجمله براساس اهميت سازمانيابی واحد و  سرمايه و ساير رهنمودها، طرح ها و راهکارهای ديگر

   .کارگر شاغل و بيکار طرح ريزی شده اند مبارزه متحد و مشترک توده های
   

یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر هکميت  
١٣٨٨ فروردين ٢٢  
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