
کارگرانپاسخمیدهند
»بیکار«کیست؟»بیکاری«چیست؟

 همه ی ما آدم های بی کار زیادی دیده ایم: کسانی که از کارکردن فرار می کنند و یا افرادی که دربه در دنبال کارند. چه  آن ها که به نظر
 مشغول کار ند و شاغل محسوب می شوند اما در عمل هیچ کاری نمی کنند،مثل رئیس کارخانه ای که تنها پشت میزی نشسته  و پول های

 واریزی به حساب های اش را می شمارد، و چه آن هایی که هزارجور تالش می کنند و تا شب گرفتار اند، اما جزء آمار شاغالن محسوب
 نمی شوند! »بی کار« و »بی کاری« مفهومی طبقاتی است. در مناسباِت سرمایه دارانه، جبهه ی سرمایه تنها دارنده ی سرمایه است که قدرت
 خود را در خرید مواد اولیه، ابزاِر کار و نیروی کار نشان می دهد و جبهه ی کار تنها تولیدکنندگان جامعه هستند. سرمایه داران سعی می کنند

 حتی وظیفه ی خرید و حفظ و حراست از سرمایه را نیز به دوش دیگران بیاندازند، آن ها نیروهای مختلفی استخدام می کنند تا خود دقیقًا
 هیچ کاری نکنند. اما بی کاری برای کارگران واژه ی تلخی است که شانه به شانه ی گرسنگی می زند! از این رو، بررسی مفهوم »بی کار« و

»بی کاری« برای کارگران دارای اهمیت زیادی است و دانِش کارگری تنها با تحلیل طبقاتی می تواند ابعاد مختلف آن را روشن کند.

 کارگری که برای مدتی طوالنی بی کار است، خود را تنها می بیند. اعتماد به نفس پایینی پیدا می کند. خود را ناتوان حس می کند. شاید هم
 فکر می کند بی مصرف است و کسی به او نیازی ندارد. احساس شرم می کند و در مقابل خانواده ی خود ِخِجل است. هر چه مدِت

 بی کاری اش بیش تر شود، این احساسات نیز بیشتر می شود و کارگر مورد نظر ما راضی می شود سخت ترین کارها را با کمترین حقوق انجام
 دهد. او حاضر می شود تن به هر کاری دهد، اما تنها کار داشته باشد! دوراِن بی کاری دوراِن سختی برای کارگران است. دورانی که

 هزینه های مختلف زندگی چون آواری بر سرشان خراب می شود، از اجاره ی خانه گرفته تا ناِن شب. از قضا در دوران بی کاری، به دلیل
 فشارهای ذهنی و تغذیه ی نامناسب اتفاقات بد پشت هم می افتند: از بیماری بچه ها تا تصادف و هزار گرفتاری دیگر. آن وقت است که

کارگر بی کار می گوید: »من چه قدر بدشناسم«، یا »هرچی سنگه واسه پای لنگه!«

کارچیست؟
 در مناسبات سرمایه داری، کار آن فعالیت خالقانه ای نیست که انسان با هماهنگِی ذهن و بدن اش قادر به انجام آن باشد؛ عمِل

 انسانی ای که وجه افتراِق انسان با دیگر موجودات باشد. در این مناسبات حتی خبری از »انسان« -آن گونه که انسان گرایان از آن سخن
 می گویند- نیست. هم انسان و هم کار »بیگانه« است. ما با افرادی صحبت می کنیم که به نماینده گی از کاالهایی که مالک شان هستند

 رفتار می کنند. ما با طبقاتی روبه رو هستیم که یک طرف آن به برکِت خداِی مالکیِت خصوصی، صاحب ابزاِرتولید است و چون نماینده ی
 سرمایه سخن می گوید و رفتار می کند، و در مقابل به لعنِت همان مالکیِت خصوصِی ابزاِر تولید جمعیِت پُرشمار افرادی است که هیچ جز

 تواِن کارشان برای فروش ندارند. در این میان »کار« عمِل بیگانه شده ای است که کارگر با فروِش نیروی کار خود به سرمایه دار به آن تن
 می دهد، تا از فشار گرسنگی برهد. این  کار که تنها و تنها برای دریافِت دستمزد انجام می شود را »کاِر ُمزدوری« می نامند. در سرمایه داری

»کار« تنها به شکِل کاِر مزدوری ُبروز می کند.



کارگرکیست؟
 کارگر در مناسبات سرمایه داری به وجود آمده است. در صورت بندی پیشا سرمایه دارانه این دهقان ها بودند که برای ارباب ها و خان ها کار

 می کردند. یا پیش از آن برد ه ها بودند. اما در مناسبات سرمایه داری کارگران در برابر سرمایه داران قرار دارند. ویژگی اصلی کارگران این
 است که غیر از نیروی کار خود هیچ چیز دیگری برای فروش ندارند. از این رو صاحِب سرمایه که صاحِب ابزارکار و موارد اولیه است با خریِد

نیروی کار کارگران به سود بیش تری به دست می آورد.

 می پرسید که سرمایه دار از کجا سرمایه ی خود را به دست آورده؟ پاسخ روشن است. از استثمار کارگران قبلی. مناسبات طبقاتی به
 واسطه ی قانون وراثت از مالکیِت خصوصی حاکمان دفاع کرده و آن را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند. در نتیجه استثمار کارگران

قدیم چون سرمایه در مقابل کارگران امروز می ایستد تا آن ها را بیش تر از قبل استثمار کند.

دستمزدچیست؟
 نیروی کار کارگران چون تنها موجودِی قابل فروش شان هم چون کاال در بازار عرضه می شود. اما این کاال هم مانند همه ی کاالهای دیگر

( ارزش مبادله.۲( ارزش مصرفی ۱دارای دو جنبه است: 

 ارزش مصرفی کار در واقع همان ویژگی های کیفی کار است. مثاًل کار یک خیاط با کار یک آهنگر ویژگی های کیفی متفاوتی دارند و به
 نیازهای متفاوتی پاسخ می دهند. بخاطر همین وقتی صاحب سرمایه برای خرید نیروی کار به بازار می رود حتمًا نیروی کاری با

ارزش مصرفی مورد نیازش را می خرد.

 اما ارزش مبادله ی نیروی کار در واقِع همان دستمزدی است که کارگران بابِت فروِش نیروی کارشان به سرمایه دار می گیرند. ارزِش
 مبادله ی نیروی کار، مبنای اصلی سود در مناسباِت سرمایه داری است چرا که نیروی کار تنها کاالیی است که سرمایه دار با خریِد آن

ارزشی بیش از آن چه بابت آن پرداخت کرده به دست می آورد، که به آن ارزِش اضافی می گویند.

مبلِغدستمزدیاارزِشنیرویکارچگونهتعیینمیشود؟
 در مناسباِت سرمایه داری ارزِش کاال برابر است با ارزش مواد اولیه ی بکار رفته در کاال )که با عنوان سرمایه ی ثابت شناخته می شود( و کاِر
 انجام شده برای تولید آن )که با عنوان سرمایه ی متغییر شناخته می شود(. سرمایه داری نیروی کار کارگر را نیز چون کاال در بازار می خرد و

 ارزشی که برای خریِد آن می دهد با ارزشی که کارگر تولید می کند برابر نیست، بلکه تنها به اندازه ی هزینه ی بازتولید نیروی کارش به او
 پرداخت می کند. یعنی تنها مبلغی که برای نمردن و بازتولید کارگر کافی باشد. چیزی که با عنوان حداقل دستمزد ممکن سنجیده می شود

و البته همیشه بر سر آن دعوا است.

 جدال بر سر میزان دستمزد یکی از تضادهای بنیادین سرمایه داری است، چرا که سوِد سرمایه تنها با پرداخت نکردن ارزِش نیروی کار
 به دست می آید و سرمایه دار تالش می کند برای باالتر بردن سوِد خود دستمزد نیروی کار را همیشه به پایین ترین حد خود بیاورد. این

 موضوع باعث فشار بیشتر بر کارگران شده و با فشار اجاره خانه و هزینه ی خوراک و پوشاک و … باعث می شود کارگران نیز برای باالبردن



 میزان دستمزد مقاومت کرده و دست به اقداماتی بزنند. مثاًل به صورت فردی اعتراض می کنند و یا دست از کار می کشند و به کارگاه و
 کارخانه ی دیگری می روند، یا به صورت جمعی، سعی می کنند با تشکیل اتحادیه و سندیکا با هم متحد شوند، یا دست به اعتصاب می زنند

و سرمایه دار را وادار به باالبردن دستمزد می کنند.

 سرمایه دار نیز که از شکل تشکل یافته ی مبارزاِت کارگری بسیار هراسان است سعی می کند به هر طریق جلوی این مسئله را بگیرد، حتی
 شده با زوِر سرکوِب دولتی. سرمایه دار می کوشد تا با پایین آوردن هزینه ی زندگی کارگر، یا حذف بسیاری از قوانیِن کار و حذف تشکل های
کارگری، کارگر را به فردی شکننده و آسیب پذیر تبدیل کند که هیچ وقت توان مقاومت دربرابر پیش روی های سرمایه دار را نداشته باشد.

 از طرفی حفظ همیشگی بی کاری در جامعه باعث می شود نیرویی ایجاد شود به نام ارتِش ذخیره ی کار. این بی کاران اما در مناسبات
 سرمایه داری بی کار نیستند، در واقع کاِر اصلِی ارتِش ذخیره ی  کار ایجاد قدرت بیشتر برای چانه زنی توسط سرمایه داران است. سرمایه داران

 این بی کاری را حفظ می کنند تا همواره نیرویی پشِت در کارخانه ها و شرکت ها صف کشیده  باشند و حاضر باشند با دستمزد کمتر و
انتظارات پایین تر کار کنند.

آیابیکاریاتفاقیوازبختبداست؟
 برخی معتقدند که تکنولوژی جدید باعث بی کاری می شود! البته درست است که همواره تکنولوژی جدید باعث بی کاری عده ای می شود،

 اما از سوی دیگر باعث استخدام نیروهای جدیدی نیز هست. پس اگر موردی و کوتاه مدت نگاه کنیم ممکن است چنین اشتباهی کنیم.
 بی کار خارج از مناسباِت تولیدی سرمایه داری نیست و به عبارتی بی کاری باید در نسبِت با کار فهمیده  شود. نظام سرمایه داری همان گونه

 که کار ایجاد می کند،همواره بی کاری نیز ایجاد می کند. آن ها کاری ندارند که تمدن چه توانی برای ایجاد رفاه عمومی و رفع نیازهای
 بشری دارد، حتی اگر میلیون ها خانه ی خالی داشته  باشند، یا اگر میلیون ها ُتن گندم را به دریا بریزند، اما قرار نیست شرایط کارگران جز از

 طریق پیشبرد مبارزه شان با سرمایه داران بهتر شود. با وجود این همه هیاهوی آزادی و دموکراسی هرگز نمی گذارند کارگران دور هم جمع
 شوند و با هم صحبت کنند. اتحاِد کارگران تمام بنیادهای آن ها را به لرزش می اندازد. )آزادِی بورژوایی تنها با اسارت کارگران محقق

 می شود. آن وقت که از مالکیِت خصوصی ابزار تولید توسط اقلیِت سرمایه دار، دفاع می شود، حِق اکثریت جامعه، برای داشتن زندگی
مناسب و دستمزدی برابر کار انجام شده شان، را سرکوب می کنند.(

 همواره سرمایه داری بخشی از نیروی کار را بی کار نگه می دارد و هدِف آن ها از این کار، همان هدف اصلی حیات شان است: کسب سود
بیشتر.

چهکسانیازبیکاریکارگرانسودمیبرد؟
 سرمایه داران از بی کارِی بخشی از نیروی کار سود می برند )سرمایه داران تنها نیرویی هستند که از بی کاران سود به دست می آورند(. آن ها

 چون اهرمی برای پایین نگاه داشتن حقوق کارگران از بی کاران استفاده می کنند. به عنوان جایگزین حاضر و آماده ای که در صورت
 سرپیچی کارگری سریع جایگزین اش حاضر است. اما در مقابل سرمایه داران که سود بسیاری از بی کاران می برند، نه تنها بی کاران ضرر



 می کنند و روزهای سختی را با گرسنگی و سرافکندگی و بی چارگی می گذرانند بلکه بخِش فعال نیروی کار هم متضرر می شود. در واقع هم
کارگران مشغول به کار و هم کارگران بی کار از بی کاری رنج می برند.

سرمایهدارانکاریمیکنندکهگویاکارگرانمشغولبهکاروکارگرانبیکاررقیبیکدیگراند.امااینرقابتتنهابه
سودسرمایهدارانختممیشود.

چهکسیازبیکارانحمایتمیکند؟
 در مناسبات سرمایه دارانه کارگران نیروهایی شمرده می شوند که جز نیروی کارشان چیزی برای فروش ندارند و در مقابل سرمایه داران با

 انحصار مالکیت ابزار تولید حاکمیت خود را بر تولید حفظ می کنند و با استثمار کارگران به سود می رسند. از این رو اگر کارگری نتواند نیروی
 کار خود را به سرمایه داری بفروشد بی کار خواهد ماند و زیر تیغ گرسنگی قرار می گیرد. کارگر بی کار بی چاره هیچ روزنه ای برای سیر کردن
 شکم خود و خانواده اش دراین مناسبات نمی یابد و باید به هر دری بزند تا کار گیر بیاورد. اما سرمایه داران عمدتًا )در شرایط مشخص( کار

 کمتری از جمعیت کارگران عرضه می کنند تا همیشه ارتِش ذخیره ی کار حفظ شود. اما کارگر بی کار که به آستانه های حیاتی خودش
 رسیده  است، ممکن است نظم سرمایه دارانه ی موجود را زیر سئوال ببرد و قادر به هر کاری هست. از این رو سرمایه داران دست به دامِن

 دولت می شوند تا ضمن کنترل بی کاران اما همچنان آن ها را برای سرمایه داران به عنوان ارتِش ذخیره ی  کار حفظ کنند. از این رو دولِت
 سرمایه همواره سعی می کند تا برای حفظ مناسبات سرمایه داری از بی کاران حمایت کند. یا حداقل این گونه نشان دهد. اما حمایت های

دولت سرمایه یا حمایت های خیریه ها و ان جی او ها به کارگران و افراد بی چاره تنها برای حفظ آن ها است و نه حذف علل بی چارگی آن ها.

 تنها چیزی که می تواند از کارگران، چه کارگران شاغل و چه کارگراِن بی کار حمایت کند، اتحاد طبقاتی  آنان است. کارگران باید تشکل یابی
 کنند و تنها با تشکل یابی در قامت نیرویی اجتماعی می توانند قدرت خود را به کار گیرند. تسخیر دولت و تشکیل دولِت کارگری می تواند گام

نهایی این تشکل یابی باشد و شرایط را برای حذف واقعی بی کاری محیا کند.

بیکارانچگونهمیتوانندمتشکلشوند؟
 تاریِخ مبارزات کارگری سرشار از تجربیات مفیدی برای آموزش کارگران است. ازاین رو کارگران بارها به تشکل یابی پرداخته اند. کارگراِن
 بی کار نیز از این دست هستند. همچنین کارگران مشغول به کار باید همواره حمایت خود را از بی کاران نشان دهند. رقابت بین کارگران

گاهی کارگری از  مشغول به کار و کارگران بی کار به ضرر هر دو گروه ختم خواهد شد. کارگران باید همدیگر را تشویق به تشکل یابی کنند و آ
منافع مشترک هر دو گروه را ترویج دهند و اتحادشان را تقویت کنند.

 برای مثال می توان به اعتراضات کارگران معلِم بی کار )کارنامه سبزها( اشاره کرد. منافع این گروه با معلمان رسمی استخدامی و یا معلمان
 آزاِد غیرانتفاعی پیوندی ناگسستنی از هم دارند. یا نمونه ی دیگر، اعتراضات کارگران فصلی هفت تپه که در فصولی بی کار هستند و لزومًا

حمایت همه جانبه ی کارگران دیگر بخش های هفت تپه از این کارگران را می طلبد.
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