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!بیکاری، مھمترین پیامد اصلی بحران

کشورھای صنعتی یکی بعد از . ی بھ تولیدی شیفت کرده استھمانطور کھ پیش بینی میشد بحران جھانگیر اخیر از مال
. مراکز تولیدی صنایع یکی بعداز دیگری تعطیل و یا نیمھ تعطیل میشوند. دیگری آغاز دوره رکود خود را اعالم میکنند

. نرخ بیکاری جھانی در کشورھای صنعتی بسرعت باال میرود
موج اول بیکارسازیھا از کشورھای صنعتی پیشرفتھ برخاستھ . رسدھر دم اخبار تازه تری از بیکارسازی ھا بگوش می

بزودی قرار است این اموج ھر جا و ھمھ جا را درنوردند و زیر رسوبات خود زندگی میلیونھا انسان را مدفون . اند
.کنند

آمارھا روز . الم کنندشتاب بیکارسازیھا آنقدر سریع است کھ تحلیل گران اقتصادی قادر نیستند با قاطعیت آمارش را اع
تحلیل گران ناچارند با احتیاط کامل تخمین بزنند و تخمین ھایشان را دم بھ . بروز و بعضا لحظھ بھ لحظھ باال می گیرند

.دم دستکاری و بھ روز کنند

کردن علیرغم تدابیر صاحبان سرمایھ و بکارگیری کلیھ امکانات دولتی و نشست ھا و مذاکرات پی در پی برای مھار 
بحران عظیم اقتصادی جاری، بیکارسازیھا بعنوان اولین و مھم ترین پیامدھای آن ؛ با شتاب ھر چھ بیشتری پیش می 

. تازد

نھ نشست . حاصل این نشست ھا و این مذاکرات ھر چھ باشد جلودار امواج بیکارسازیھای ناشی از بحران اخیر نیست
 کشور صنعتی و در ٢۰ رییس جمھور جدید آمریکا، نھ نشست رھبران  کشورعضو اتحادیھ اروپا با٢٧وزرای خارجھ

Gحال توسعھ جھان موسوم بھ   بانک بزرگ ٣۰ در واشنگتن و نھ پیشنھاد تاسیس ھییت ویژه ای کھ بر عملکرد 20
 پروسھ. سرمایھ گذار بزرگ دنیا و نھ بستھ نجات ملی، شتاب بیکارسازیھا را کھ امواجش جاری است مانع نمیشود

.دولتھا، با شتابی باور نکردنی پیش میرود'' پیشگیرانھ''بیکارسازیھا بی اعتنا بھ ھر اقدام 
گذشت آن دورانی کھ کانالھای تلویزیونی و صفحاتی از روزنامھ ھای آمریکای شمالی و اروپا بھ اشکال جذاب و 

مغازه ھا ھم پوشیده از آگھی ھای استخدام فریبنده ای انوع مشاغل را تبلیغ می کردند، حتی در و دیوار فروشگاه ھا و 
بر عکس حجم زیادی از برنامھ ھای تلویزیونی و صفحات . اکنون دیگر از آن آگھی ھای دلفریب خبری نیست. بود

. زیادی از روزنامھ ھا میزان بیکارسازیھای وسیع و تعطیل مراکز کار را شماره می کنند
ی یکی در تلویزیون ھا ظاھر میشوند و اعالم میکنند کھ سرعت سرازیری کارگزاران دولتی و کارشناسان اقتصادی یک

کشورھای متبوعشان بھ یک رکود ھمھ جانبھ اقتصادی و تولیدی در این حد، خارج از انتظار و پیش بینی آنھا بوده 
.است

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com afgazad@gmail.com2

کشورھای صنعتی بر اساس تحلیل ھا و اخبار و گزارشات و مشاھدات روزمره، صف اول قربانیان امواج بیکاری در 
و پیشرفتھ و از میان کارگران بخشھای صنایع اتومبیل سازی، ساختمانی، بانکھا و موسسات مالی، توریسم و 

نمونھ ھای زیر ابعاد این بیکارسازیھا را کھ می رود تا کل جھان را . گردشگری، و بخشھای خدمات عمومی می باشند
:درنوردد گویاتر خواھد کرد

یک چھارم کارگرانش را بیکار کرده است و بسیاری از کارگران این کارخانھ و واحدھای ) VOLVO(کارخانھ ولو 
 نفر از کارکنانش رادر سوید ٢۰۰۰ولو سوید بزودی قرار است مجموعا . تابعھ اش برگھ پایان اشتغال دریافت کرده اند

یکاری سوید کھ تا چندی پیش کمی بیش از نرخ ب. و بلژیک بدلیل کاھش میزان فروش در بازارھای اروپایی، بیکار کند
. بود با بیکار سازیھای اخیر بسرعت رو بھ افزایش است۵.۵٪

در آمریکا و کانادا کارخانھ ھای اتومبیل سازی فورد و جنرال موتورز بحالت نیمھ تعطیل در آمده اند و بسیاری از 
 ٣۶۰۰۰تنھا در یک شھرک . ا از مدیریت گرفتھ اندکارگران این کارخانھ ھای عظیم آخرین ھشدار بیکار سازی خود ر

. کارگر جنرال موتورز کارشان را از دست داده اند٢۰۰۰نفری سنت توماس اونتاریو کانادا 
Gکاھش فروش .  افت فروش داشتھ اند٪٣۰ و فورد ٪٣۵در ھمین مدت خودروھای ساخت جنرال موتورز M در این 

)  نفر۵۰۰۰حدود( از کارمندان خود را٪٢۵شرکت کرایسلر قرار است . ست سال اخیر بی سابقھ بوده ا۶۰حد، ظرف 
. اخراج کند

 ھزار کارگر دارد بھ دلیل بحران در ٢۶کھ '' اوپل''بر اساس گزارش رسانھ ھای خبری آلمان شرکت خودروسازی 
 و بیکارسازی وسیعی آمریکا، برای ادامھ فعالیت با مشکالت جدی روبرو است'' جنرال موتورز''شرکت مادر یعنی 

.کارگران این کمپانی را تھدید میکند

در . این روزھا صحبت از تعطیل موقت چند کارخانھ داخلی و خارجی وابستھ بھ شرکت بنز و شرکت رنو در میان است
.  فرصت شغلی از بین رفتھ است١۰۰۰کارخانھ رنو

شرکت خودروسازی تویوتا، بزرگترین شرکت . آمده استفروش خودروھای ژاپنی نیز در آمریکا و اروپا بشدت پایین 
. درصدی فروش خود در ماه سپتامبر در آمریکا خبر داده بود٢۹.۵خودروسازی ژاپن از کاھش 

سخنگوي نیسان ھم اعالم کرده است کھ بھ علت کاھش فروش خودروھای این کمپانی بھ فکر حذف فرصت شغلي حدود 
.خانھ ھای خود است کارگر موقت شاغل در کار٢۰۰۰۰

***
نرخ بیکاری آمریکا بھ نسبت اوایل سال جاری . نرخ بیکاری تمامی کشورھا بھ نسبت چند ماه اخیر بسرعت باال میرود

 سال قبل تا کنون بی ١۴این حد، از بیکاری از .  رسیده است٪۶.۵ افزایش یافتھ و بھ ٪١.۵ بود بیش از ٪۵کھ کمتر از 
. سابقھ بوده است

میلیون و ٢ میلیون نفر تخمین زده می شود، کھ بھ نسبت سال گذشتھ ١۰د بیکاران آمریکا در حال حاضر بیش از تعدا
کارشناسان اقتصادی آمریکا پیش بینی میکنند کھ بزودی نرخ بیکاری در این .  ھزار نفر افزایش یافتھ است٨۰۰۰۰۰

. ھم خواھد گذشت٪٧.۵کشور از مرز 

 سال اخیر را نشان میداد میرود ١۶ رسیده بود و باالترین رکورد طی ٪٨.٧ر آستانھ بحران بھ نرخ بیکاری آلمان کھ د
.کھ از این ھم بیشتر شود

ھزار نفر بیكار بوده است، كھ بیش از ۹٧۰  بر اساس آمار یک آژانس فرانسوی، سال گذشتھ فرانسھ داراي یك میلیون و
ار بیکاری این کشور متاثرازبحران اخیر بیشتر از دو میلیو ن بیکار را آم.  كل جمعیت فعال فرانسھ را تشكیل میداد٪٨

. نشان میدھد و میرود کھ بیشتر و بیشتر ھم بشود
 میلیون ٢۰مسوالن سازمان بین المللی کار ھشدار داده اند کھ بحران مالی جھانی ممکن است تعداد بیکاران در جھان را 

. میلیون نفر برسد٢١۰مار بیکاران در جھان بھ  ش٢۰۰۹نفر افزایش دھد و تا پایان سال 
*OECD'' ھای اقتصادی سازمان توسعھ و ھمكاری''ھای اقتصادی جورجن المسكوف رییس مركز مطالعات سیاست

: در مورد وضعیت بیكاری و تورم در كشورھای صنعتی جھان ضمن حفظ حرمت و تقدس بازار آزاد می گوید
ثباتی اقتصادی سبب شد تا اغلب مشاغل و  بی. استثباتی و ناامنی اقتصادی وجود در دنیا بیترین مسالھ م اكنون مھم ھم''

ثباتی بازار كار و فضای اقتصادی بھ دلیل بحران  بی. ھای شغلی از بین برود و بر شمار بیكاران افزوده شود فرصت
ورھای جھان بھ خصوص كشورھای در دنیا ایجاد شد و زمینھ را برای ركود اقتصادی اغلب كشمالی و اعتباری
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 میالدی را ٢۰۰٨سازمان در سال وی در گزارش اخیر خود نرخ بیكاری در كشورھای عضو'' .صنعتی فراھم کرد
. درصد برآورد كرده است۹.۵
***

امواج بیکارسازیھا فراتر از صنایع و مراکز تولیدی، بیشتر از ھر عرصھ دیگری کارکنان و کارمندان بانکھا و 
.ات مالی را در آمریکاو اروپا و دیگر کشورھای صنعتی و پیشرفتھ نشانھ گرفتھ استموسس

یکی از بزرگترین بانک ھای آمریکا خبر '' سیتی گروپ''کھ مدیران بانک )  نوامبر١٧دوشنبھ (ھمین چند روز پیش بود 
 ٧۵بیکار کرده بود و قرار است  ھزار کارمند خود را ٢۰این بانک قبال .  ھزار کارمند خود را اعالم کرد٧۵اخراج 

از آنجایی کھ این بانک عظیم در سراسر جھان شعبھ دارد، انتظار می رود کھ شمار . ھزار کارمند دیگر را اخراج کند
.زیادی از کارمندان این بانک در سراسر جھان کار خود را از دست بدھند

اگرچھ در گیر و دار این بیکارسازیھا، کارگران و کارکنان مراکز صنعتی و بانکھا و موسسات مالی، موج اول قربانی 
. ھا را تشکیل میدھند؛ اما سنگین ترین تاوان ھا را کارگران کم تخصص و بی تخصص و مھاجر خواھند پرداخت

ند، بیشتر از ھر بخش دیگری از کارگران بھ خیل بیکاران این طیف از کارگران کھ عمده تا بھ کارھای خدماتی مشغول
کارگران فنی حرفھ ای علیرغم اینکھ کارفعلی شان را از دست می دھند، بھ اعتبار تخصص . ھمیشگی پرتاب می شوند

.  با مزد کمتری گیر آورند شانس این را دارند کھ کار دیگریو مھارتھای فنی شان، ھنوز

تاریخا ھم بورژوازی از این فرصت ھا بھربرداری میکند و ازمیان انبوه بیکاران، کارگران ماھر تر و متخصص تر را 
نتیجھ این جابحایی ھا موجب بیکار شدن بخش وسیعی از کارگران نا متخصص .  می گیردبا دستمزدھای پایینی بھ کار

.کھ اساسا مھاجرند میشود
***
ینکھ مصایب ناشی از بیکاری و بیکاری ناشی از بحران گریبان ھمھ را و بیشتر از ھر کسی کارگران و اقشار گو ا

پایینی جامعھ را گرفتھ و خواھد گرفت، اما این مصایب برای کارگران و مزدبگیران آمریکایی و اروپایی کھ در نتیجھ 
اختار اقتصادی قوی کشورھایشان، بدرجھ ای صاحب نان مجموعھ عواملی از جملھ سنتھای دیرینھ مبارزاتی خود، و س

و آب و مسکن و خدمات اجتماعی و امنیت شغلی و بیمھ بیکاری بوده اند، و نرم زندگی و توقعاتی متفاوت با کارگر و 
.مزدبگیر کشورھای جھان سوم دارند، نھ ساده است و نھ قابل تحمل

روتین زندگی اش بوده است، ... رفتن و پارتی دادن و پارتی رفتن وبرای کارگری کھ تا کنون سفر و تعطیالت و بار 
اکنون کھ قرار است با جاری شدن امواج بیکارسازیھا روال زندگی اش بھم ریختھ شود و نوع دیگری از زندگی را 

. تجربھ کند، نھ قابل تحمل است و نھ قابل چشم پوشی
ر کارگر دیگری توسط سرمایھ استثمار شده و می شود، اما بھ کارگر و کارکن آمریکایی و اروپایی اگرچھ ھمچون ھ

پشتوانھ دستاوردھای مبارزاتی خود و ھم طبقھ ای ھای پیش از خودش ھیچگاه بھ سطح نازلی از زندگی، کھ متاسفانھ 
 بنابراین کارگر متوقع دنیای غرب بآسانی زیر بار تحمیالت. نرم زندگی کارگر جھان سومی است تن نخواھد داد

پیامدھای بحران اقتصادی جاری نمی رود و می توان پیش بینی کرد کھ از این پس شاھد کشمکش ھای وسیعی در 
برای ابراز ... از ھم اکنون کارگرن فرانسھ و آلمان و فرانسھ و ایتالیا و.سراسر اروپا و آمریکای شمالی خواھیم بود

.خشم و اعتراضاتشان بی تابی میکنند
***

:حث بالفاصلھ ممکن است این سوالھا بنظر برسددرادامھ این ب
 آیا بیکار سازیھا و دیگر مصایب ناشی از بحران در ھمان ابعادی کھ آمریکا و اروپا را زیر ضرب گرفتھ است، -١

دیگر کشورھا و از آنجملھ ایران ا زیر ضرب خواھد گرفت؟
 آنجملھ ایران علیھ بیکار سازیھا و دیگر مصایب ـ آیا از سوی کارگران کشورھای غیر آمریکایی و غیر اروپایی از٢

ناشی از بحران، اعتراضات و مبارزاتی را شاھد خواھیم بود؟
دامنھ بیکارسازیھا در کشورھای غیر آمریکایی و غیر اروپایی اگر : در پاسخ بھ سوال اول با قاطعیت میتوان گفت

کھ فالکت ھای ناشی ازبیکارسازیھا در این کشورھا بھ مراتب این را ھم باید اضافھ کرد . بیشتر نباشد کمتر نخواھد بود
اگر کارگر اروپایی با از دست دادن کارش بدرجاتی نرم زندگی اش بھم ریختھ . دردناکتر و خانمان براندازتر است

شد کارگر اروپایی در بدترین حالت ھم مجبور نخواھد . کل زندگی اش زیر سوال می رود... میشود، کارگر ایرانی و
بچھ ھایش را از مدرسھ بیرون کشد، و وادارشان کند کھ کنار خیابان واکس بزنند و سر چھار راه ھا شیشھ اتومبیل ھا 

پیامدھای بحران، بدتر از اینھا را ھم برای . را پاک کنند و یا با دستان کوچکشان در کوره پزخانھ ھا خشت بزنند
!ن خواھد آوردکارگران غیر آمریکایی و غیر اروپایی بھ ارمغا
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در پاسخ بھ سوال دوم ھرچند با قاطعیت نمیتوان اظھار نظر کرد، اما امید می رود کھ با تالش جدی تر کمونیستھا و 
درس آموزی کارگران این کشورھا از جنبش کارگری بین المللی، شاھد جنب و جوش ھای بیشتری باشیم و کار و 

.ض تھدید نباشدمعیشت کارگران این مناطق بیش از این در معر
واقعیت این است کھ خو گرفتن بھ پیامدھای ناشی از بحران

برای کارگری کھ روزمره در شرایطی بحرانی زیستھ است و ھیچگاه از ابتدایی ترین حقوق کارگریش برخوردار نبوده 
و ھمواره زیر ضرب دیکتاتوری از بی تشکلی در رنج بوده است؛ 

ھیچگاه سقف دستمزدش از دو دالر در روز تجاوز نکرده است؛  میلیون کارگری کھ ١۰۰برای آن 
 میلیون کارگری کھ ھیچگاه سقف دستمزدش از یک دالر در روز تجاوز نکرده است؛ بسیار آسانتر از ۴۰برای آن 

کارگر متشکل و مجرب اروپایی و آمریکایی است کھ بھ دستاوردھای صد سالھ مبارزاتی خود و پیشینیان ھم طبقھ اش 
.تکی استم

اما آنچھ کھ روشن است، مبارزات متشکل کارگران کشورھای صنعتی و پیشرفتھ درس آموزی ھای گرانبھایی برای کل 
طبقھ کارگر در سراسر دنیا خواھد داشت و اعتماد بھ نفس ھر کارگری را در ھر گوشھ ای از دنیا برای طرح 

.مطالباتش بیشتر خواھد کرد
 کھ طی دو سھ سال اخیر بدرجاتی دستاوردھای مبارزات متشکلی را در توشھ دارند، بالقوه در این میان کارگران ایران

از آمادگی نسبتا بیشتری برای مبارزه علیھ تحمیالت دوران بحران برخوردارند؛ کھ باید بھ ھمت کارگران آگاه و پیشرو 
.و فعاالن جنبش کارگری بھ فعل درآید

***
ی در ھمھ جا و از جملھ در ایران کھ پرچمش را کارگران آگاه و متشکل بھ دوش در جریان این کشمکش ھای طبقات

خواھند داشت، کمونیستھا میتوانند نقش تعیین کننده ای در یک مصاف جھانی علیھ کل بورژوازی در سطح کشوری و 
. بین المللی داشتھ باشند

سود می جوید و سران و ) بخرج طبقھ کارگر(اگر بورژوازی برای سر و سامان دادن طبقھ خود از ھمھ امکاناتش 
برنامھ ریزان و ایدولوگ ھایش گرد ھم می آیند و جلسھ میگیرند و تصمیم اتخاذ میکنند، چرا نباید کمونیست ھااز کلیھ 
امکانات شان بھره گیرند و بجای مجادلھ ھای کشدار بی سرانجام و بی فایده درون سازمانی، توش و توان شان را 

! جنبش کمونیستی و کارگری کنند و پرچم اتحاد کارگران و پیوند طبقاتی آنھا را بدوش گیرند؟صرف تقویت
بورژوازی تصمیم گرفتھ است خسارات ناشی از بحرانی کھ خود مسبب آن است با گرو گرفتن کار وزندگی کارگر و 

یمانھ و جدی کارگران را بھم نزدیک این وظیفھ کمونیست ھاست کھ باید با تالشی صم. اقشار پایینی جامعھ سرشکن کند
تر و صفوف شان را متحد تر کنند و در ھموار کردن راه مبارزه متشکل شان برای رویارویی با مصایب تحمیلی 

. پیامدھای بحران و تامین معیشتی بھتر و انسانی نقش ایفا نمایند
: با صدای رساتری شعارکاگران ایران در این دوره و در تقابل با موج بیکارسازیھا، الزم است
 را سر دھند و بھ صدر مطالبات حداقل سال١٨کار مناسب یا بیمھ بیکاری مکفی برای کلیھ آحاد جامعھ باالتر از 

. کارگری خود ببرند؛ و کمونیستھا و فعاالن جنبش کارگری وسیع ترین توده کارگران را حول آن بسیج و متشکل کنند
است کھ نقش خود را در بسیج و سازماندھی کارگران برای طرح مطالبات ھمین این وظیفھ عاجل و مھم کمونیستھ

.امروزشان و سرنگونی جمھوری اسالمی و تدارک یک انقالب سوسیالیستی ایفا نمایند
ھای منسجمی در اقتصاد  كشورھای عضو این سازمان كشورھایی ھستند كھ اقتصاد نسبتا بزرگی دارند و زیرساخت* 

كشورھای صنعتی اروپایی و آمریكایی و آسیایی عضو این سازمان ھستند و برخی از كشورھای در . آنھا وجود دارد
 کشور ٣۰در حال حاضر. اند حال گذاری كھ اوضاع اقتصادی روبھ رشدی دارند نیز بھ اعضای این سازمان اضافھ شده

.عضو این سازمان ھستند


