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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  

!امردم نە تحمل سختی های بیشتر را دارند و نە تحمل حکومت شما ر  

 صادق کار

 

 

آن نیرویی کە می تواند راە را بر این روند ارتجاعی و ضد مردمی ببندد و کشور را 

بسوی تحول دمکراتیک و مردمی کم هزینە هدایت کند جنبشها و نهادهای مدنی 

سازمانیافتە، با برنامە و قابل مدیریت هستند، بهمین جهت تالش باید کرد راە 

کارهای عملی و کارآمدی برای سازماندهی اعتراضات مختلف و هم راستا کردن 

  .آنها پیدا کرد

 اعتراض مردم بە گرانی و تورم لگام گسیختە از هر سو بلند است و روز بە روز با مشاهدە افزایش
رانی سمی جریان دارد اعتراضات نیز پا بە پای گقیمت کاالهای دیگری کە بە صورت رسمی و غیر ر
.هایی کە خارج از تحمل مردم است بیشتر میشود  

زد و کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و کادر درمانی، کارکنان دولت و بە یک معنی همە م
ە حقوق بگیران در بخشهای دولتی و خصوصی نسبت بە عدم تناسب میان دستمزد و حقوقی ک

. رندگیرند با هزینەهای فزایندە زندگی ناراضی و معترض و بە واقع در موقعیت انفجاری قرار دامی 
ردم کە تنها مزد و حقوق بگیران نیستند کە در موقعیت انفجاری قرار دارند، میلیونها نفر دیگر از م
ی شمار حتبواسطە بیکاری، حاشیە نشینی وضعیت بە مراتب بدتری از مزد و حقوق بگیران دارند و 
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 ُجنگ کارگری

بزرگی از صاحبان مشاغل خصوصی خرد و متوسط کە از لحاظ درآمد موقعیت بهتری دارند بخاطر 
و  اینکە آیندە کار و کسب خود را نامطمعن می بینند هم بە شدت از اوضاع فعلی و روند آن نگران

 ندحضور گروە هایی کە معرف ترکیب متنوع معترضین در اعتراضات خیابانی هست. معترض اند
.بازتابی از این واقعیت هستند  

در چنین اوضاع و احوالی باز هم مقامات دولتی وعدە ی سختی های بیشتر می دهند و مردم را با 
 در همان. دادن وعدەهای کاذب تازە بە تحمل سختیهای بیشتر در آیندەای نامعلوم فرا می خوانند

می کند و وعدە عدالت هم می  حال رئیسی صحبت از محرومیت زدایی در بودجە امسال دولت

!دهد  

اما زمانی کە مردم بە رفتار و اظهارات و برنامە ها و وعدەهای بە فراموشی سپردە ی وی نگاە می 
می کنند بە سهولت در می یابند کە نە تنها اثر و نشانی از محرومیت زدایی وعدالت در آنها دیدە ن

سختی های وعدە دادە شدە و سیاست شود، بلکە پی می برد بار عمدە هزینە سنگین همە 
مزدها شوک درمانی اش را نیز با افزایش قیمتها و برداشتن سوبسیدها و منجمد نگاە داشتن دست

.بر دوش محرومین قرار دادە است  

 رئیسی هفتە گذشتە در کنفرانسی کە برای تسهیل واگذاری تە ماندە اموال عمومی بە بخش
برگزار  و شرکای حکومتی آنان نیستند( حسین عبدالباقی ها کە کسانی بە غیر از امثال)خصوصی 

تە شد، با سخنان صریحی جهت گیری اقتصادی و طبقاتی واقعی حکومت را کە چندان هم ناشناخ
غیر از  اجتماعی دیگری بە –نبود مورد تاکید قرار داد و نشان داد کە دولت او در واقع برنامە اقتصادی 

ت در ایران توسط دولتهای پیشین بە اجرا گذاشتە شدە و وضعیت آنچە نزدیک بە چهار دهە اس
.بحرانی کنونی عمدتا نتیجە آن است ندارد  

بین  برای آنهایی کە تاثیرات مخرب و فالکت آور برنامە های الهام گرفتە دولتهای گذشتە از صندوق
اوان آن کردە و تالمللی پول و نئولیبرالیسم اقتصادی روی زندگی شان را با پوست و گوشت لمس 

 را از گردە شان کشیدەاند، روشن است کە ادامە و تسریع آن توسط دولت رئیسی نە تنها حامل
ین جهت هیچ عدالتی نیست بلکە بە بی عدالتی و فقر و فالکت آنان بیش از پیش خواهد افزود بهم

.فریب آن را نخواهند خورد  

 چند میلیونی، سقوط سطح زندگی مگر نە این است کە متروکە شدن بخش تولید، بیکاری
ت مزدبگیران و تهی دستان شهری و روستایی، از بین رفتن قوانین رفاهی، از دست رفتن امنی

 شغلی و شان و منزلت اجتماعی و انسانی زحمتکشان، محروم شدن میلیونها کودک از تحصیل،
ە زیر خط و ایجاد گران شدن دارو و درمان و سقوط سطح زندگی بالغ بر دوسوم جمعیت کشور ب

ن شکاف طبقاتی بی سابقە، همە از نتایج سیاست خصوصی سازی بودەاند؟ عجیب است با ای
سابقە یکی دوبارە ادعا کند می خواهد با همان نسخە بیمار کش بیماری هایی را کە نتیجە و 

!دباور کنمحصول آن هستند را درمان کردە و محرومیت زدایی کند و انتظار داشتە باشد کسی آن را   

ا از مردم نە تحمل سختی های از این بیشتر را دارند ونە تحمل حکومت شما را، لطف کنید شرتان ر
ە سر مردم کمک کنید و بگذارید مردم خودشان چارەای برای برداشتن این همە مصیبت و فالکت ک

.سال روی دوش شان گذاشتەاید بیندیشند ٤٤طی   

اجرای برنامە شکست خوردە رفسنجانی را ادامە و "مقاومتی اقتصاد"می خواهند زیر عنوان کاذب 
 پیداست کە برندە اصلی سیاست آزادسازی و خصوصی سازی مد نظر حکومت. تسریع نمایند

آن لیبرالهای خوش خیالی کە . همان هایی هستند کە دست باال را در همە ارگانهای قدرت دارند
یری را کشیدند،اگر تصور می کنند سهم دندان گهو" دفاع تمام قد رئیسی از خصوصی سازی"برای 
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از این خصوصی سازی نصیب آنان خواهد شد، بزودی در خواهند یافت کە بی جهت ذوق زدە 
 سهم اصلی از آن همانهایی است کەبر شرکت پر سود مخابرات و صدها موسسە کالن پر. شدەاند

.سود دیگر بدون کوچکترین مزاحمتی چنگ انداختند  

 بهانەای بیش برای رفع موانع تسلط حقوقی همین جماعت همە کارە مملکت بر خصوصی سازی
یکی از  . اموال عمومی کە دست باال را هم در قدرت سیاسی و هم اقتصادی پیدا کردە نیست
ە وظیف. وظایف مهم و ماموریتهای دولت رئیسی نیز چیزی غیر از رفع موانع این انتقال نیست

ن انتقال را هم خود سرداران سپاە با کمک سازمان های اطالعاتی و شکستن مقاومت در برابر ای

د و نیروهای سرکوبگر دیگری همچون بسیج و غیرە کە بر آنها فرمانروایی می کنند بە عهدە دارن
.مشغول انجام آن هستند  

توسط سپاە و دیگر اعتراضات مردمی و  ٦٩و آبان  ٦٩سرکوب خونین و وحشیانە خیزشهای دی 
چرا کە کارگردانان این پروژە خوب . مدنی و سندیکایی هم در خدمت این انتقال قرار دارد نهادهای

می دانند، با وجود تشکلهای سندیکایی و مدنی و آزادی مطبوعات نمی توانند بە هدف شان 
پروندە سازی و زدن اتهامات سخیف و جعلی بە رهبران تشکلهای مستقل کارگران و . برسند

 ە نگاران و صدور احکام سنگین برای در بند نگاە داشتن آنان از همین روست کەمعلمان و روزنام
، سیاست خصوصی سازی تنها حقوق و منافع زحمتکشان را تضعیف نمی کند. انجام می گیرد

یدها حذف سوبس. منافع همە مردم بە استثنای الیە های نازک باالیی جامعە را نیز تضعیف می کند
 ان کردن هزینەهای دارو و درمان در واقع بخشی از سیاست خصوصی سازیو افزایش قیمتها و گر

یز است کە بە غیر از مزدبگیران گروەهای وسیعی از مردم را تضعیف می کند و هزینە های آنان را ن
.باال می برد  

آن نیرویی کە می تواند راە را بر این روند ارتجاعی و ضد مردمی ببندد و کشور را بسوی تحول 
ابل تیک و مردمی کم هزینە هدایت کند جنبشها و نهادهای مدنی سازمانیافتە، با برنامە و قدمکرا

مدیریت هستند، بهمین جهت تالش باید کرد راە کارهای عملی و کارآمدی برای سازماندهی 
مطالبات و ماهیت خواستە های اکثر شرکت . اعتراضات مختلف و هم راستا کردن آنها پیدا کرد

ستمزد راضات چە آنهایی کە توسط کارگران و معلمان و سایر مزد بگیران برای افزایش دکنندگان اعت
و وعلیە خصوصی سازی صورت می گیرند و چە آنهایی کە توسط مردم علیە گرانی و فساد و 

بهمین خاطر هم راستا کردن اعتراضات هم ممکن و هم . استبداد انجام می شوند یکی است
چنین اقداماتی اعتراضات مردمی خود بخودی بە نتیجە مطلوب نمی ضروری است، بدون انجام 

 رسند

 

ا مبارزه  متحدانە علیە سیاست فقر و فالکت آور شوک درمانی و آزاد سازی قیمته

!کنیم  

!نە بە حذف سوبسید ها و افزایش قیمت نان و کاالهای اسایس  

ان برای افزایش دستمزد  ا هزینەهای متناسب باز مبارزه کارگران و مزد و حقوق بگیر

 
 

!حمایت کنیم واقیع زندگ  
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 ُجنگ کارگری

 برنامە های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش پنجم

 فاضل کبوب

 

دل سوئد نشان داد راهی وجود دارد که بتوان به ثبات قیمتها دست یافت بی آن 

که بیکاری را به عنوان یک اقدام اصولی علیه کار، مورد استفاده قرار داد. این 

و  (Rehn) مدل پس از جنگ جهانی دوم توسط دو اقتصاددان اتحادیه ای، رن

، تدبیر شد. آنها بر دو عنصر اساسی به عنوان شاخصهای (Meidner) میدنر

اقتصاد سوئد در بیشتر از 4 دهه انگشت می گذاشتند: 1( چانه زنی فوق العاده 

متمرکز روی دستمزدها، و 2( سیاستهای فعال ]دولت[ ناظر بر بازار کار. مدل 

سوئدی بر "سوسیالیزه کردن سرمایه داری" تمرکز داشت و با تأکید بر "حق کار" 

 .به جای "حق درآمد"، بدیلی عملی برای رفاه گرائی ارائه می داد

 تئوری مالیۀ کارکردی
( در ادبیات مربوط به تضمین اشتغال اصل "مالیۀ کارکردی" است که او Abba Lerner)مهمترین سهم آبا لرنر 

در برابر دیدگاه ارتدوکسی "مالیۀ صوری" پیش کشید. بنا به تصریح لرنر: "ایدۀ مرکزی این است که 
و سیاست مالی حکومت، هزینه ها و مالیاتهای آن، دیون و بازپرداخت حقوق توسط آن، انتشار پول جدید 

خارج کردن پول، همه و همه، باید فقط با نظرداشت به اثرات این اقدامات روی اقتصاد انجام شوند و نه با 
مالحظۀ دکترینهای سنتی جاافتاده که در این موارد به جاروجنجال برمی خیزند یا، درست برعکس، سکوت 

 می کنند."
. پول هنگامی خلق می شود که دولت از این منظر کارکردی به سیاست مالی، "پول مخلوق دولت است"

هزینه می کند، و نابود می شود هنگامی که دولت مالیات می گیرد. حکومت نیازی ندارد که پولی را که 
خود خلق می کند، از مردم "وام بگیرد"، بلکه دولت "وام می گیرد" تا پول را از سیستم مالی خارج کند و 

 اندازکنندگان قرار دهد. -امکان بدیل سودآوری را در اختیار پس

https://bepish.org/taxonomy/term/2887
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 ُجنگ کارگری

به همین سیاق دولت نیازی ندارد که از مردم مالیات بگیرد تا هزینه هایش را تأمین کند، بلکه دولت نیازمند 
آن است که مردم برای پول اش ارزش قائل شوند. بنابراین هیچ محدودیت مالی ای نمی تواند بر چاپ کنندۀ 

د. یک دولت مستقل علی القاعده می تواند هر چیزی را قابل انحصاری پول )یعنی دولت( وجود داشته باش
پذیرش کند و مادام که آن دولت "خود پذیرای آن چیز برای پرداخت مالیاتها و دیگر تعهدات به خودش باشد، 

کارکرد، که آن را پول بنامد." از این منظر تمام نگرانیها در بارۀ کسری بودجه و دیون ملی، در قیاس و در پرتو 
بی معنا خواهند شد. کارفرمای آخرین راه حل در واقع پرداخت مانا تأمین بودجه برای اشتغال کامل است، ه

کنندۀ آخرین راه حل خواهد بود، که مسئولیت اش حفظ کل پرداختها در اقتصاد است به نحوی که "این کل 
ها و خدمات را که تولیدشان ممکن نه کمتر و نه بیشتر از میزانی باشد که با قیمتهای فعلی، بتوان تمام کاال

است، خرید. اگر میزان پرداختها زیاده از اندازۀ مذکور باشد، تورم ایجاد خواهد شد و اگر کمتر از آن باشد، 
 نتیجه بیکاری خواهد بود".

این رویکرد، که می توان آن را رویکرد "پول بر بنیان مالیات" نامید، سنگ بنای اغلب پیشنهادهائی است که 
برای تضمین اشتغال از طریق دولت به عنوان استخدام کنندۀ آخر داده شده اند. این رویکرد توسط لوئی ف. 

( مورد نقد قرار گرفته است. آنها بر این Matias Vernengo( و ماتیاس ورننگو )Louis-Ph. Rochonروچون )
نیز این که پول بانکی بر پول دولتی نظر اند که دولت فقط اعتبار پول، و نه ارزش آن، را تثبیت می کند و 

تقدم دارد. دلیل آنها این است که وقتی دولت ضعیف است و نمی تواند دست به جمع آوری مالیات بزند، 
بانکها هنوز می توانند از طریق وام برای تأمین مالی استخدام کارگران برای تولید بیشتر، پول خلق کنند. 

پذیرفته می شود که کارگران می خواهند از آن برای خرید تولیدات  پول از آن رو در اقتصاد استفاده و
استفاده کنند و شرکتها آن را می پذیرند، زیرا می خواهند با آن، وامی را که از بانکها گرفته اند پس بدهند. 

از این رو ارزش پول بر اساس تعامل بین میزان کاالهای جدید و مقدار پولی تعیین می شود که شرکتها 
 رای تولید این کاالها به کارگران می پردازند.ب

اگرچه مطمئناً این یک سناریوی معتبر است، اما تعارضی با رویکرد "پول بر بنیان مالیات" ندارد. این نقد صرفاً 
که کنترل خلق پول و نابودی آن را در اختیار دارد، به آن ارزش می دهد و پذیرش  اتوریته اینشان می دهد 

میسر می سازد، می تواند دولت باشد، یا سیستم بانکی، یا مقامات مذهبی، ارتش، یا  عمومی آن را
حتی مافیا. فقدان استقالل دولت، در معنای وسیع، موجب خالئی می شود که اجازه می دهد دیگر اتوریته 

 ها پا به میدان بگذارند و روند کنترل پول را در دست گیرند.
  

  مدل سوئدی اشتغال کامل
سوئد نشان داد راهی وجود دارد که بتوان به ثبات قیمتها دست یافت بی آن که بیکاری را به عنوان مدل 

یک اقدام اصولی علیه کار، مورد استفاده قرار داد. این مدل پس از جنگ جهانی دوم توسط دو اقتصاددان 
به عنوان شاخصهای  (، تدبیر شد. آنها بر دو عنصر اساسیMeidner( و میدنر )Rehnاتحادیه ای، رن )

( چانه زنی فوق العاده متمرکز روی دستمزدها، و 1دهه انگشت می گذاشتند:  4اقتصاد سوئد در بیشتر از 
( سیاستهای فعال ]دولت[ ناظر بر بازار کار. مدل سوئدی بر "سوسیالیزه کردن سرمایه داری" تمرکز 2

 عملی برای رفاه گرائی ارائه می داد.داشت و با تأکید بر "حق کار" به جای "حق درآمد"، بدیلی 

 

وزی است ، تشکل ضامن پیر
 

!اتحاد، همبستگ  

ان برای ایجاد سندیکا و تشکلهای مستقل کارگری حمایت    از مبارزه کارگران و مزد و حقوق بگیر

!کنیم  

ان علیە قراردادهای موقت و پیمانی حمایت کنیم !از مبارزات کارگران و مزد بگیر  
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 ُجنگ کارگری

!آزادی معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی ادامە خواهد یافتمبارزە برای   

 صادق

 

 

ە خانە بعد از یورشهای پیاپی ب. در ماە های اخیر بساط بگیر وببند فعالین کارگری بازهم پهن تر شدە است
های رهبران و فعالین شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و بازداشت دە ها تن از آنان نوبت 

حداقل سە تن از آنان بازداشت یورشهای دزدانە شبانە بە خانە رهبران سندیکایی رسید و در جریان آن 
اردیبهشت بە همراە دە ها  ٦٩وحید فریدونی نیز در هنگام اعتصاب دو روزە رانندگان شرکت واحد در . شدند

.نفر دیگر بازداشت شد کە او هم هنوز آزاد نشدە است  

. زندان هستندنفر در  ٦٩نفر معلمی کە در یک ماە اخیر بازداشت شدەاند، هنوز حداقل  ٠٧از میان بیش از 
تند بە غیر از این ها دو سندیکالیست فرانسوی عضو یکی از سندیکاهای معلمان فرانسە هم در زندان هس

 کە بە جرم دیدار و گفتگو با چهار تن از رهبران معلمان و سندیکای واحد دستگیر و متهم بە جاسوسی
و رسول بداقی و دو فعال دیگر عضمگر رضا شهابی، ! جاسوسی برای کە و برای چە معلوم نیست. شدەاند

شورای همانگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در کدام نهاد و مرکز حساس کشور کار می کردەاند کە 
دسترسی بە اسناد محرمانە داشتە باشند و بتوانند آن را در اختیار دیگری قرار دهند کە بشود بە 

 جاسوسی متهم شان کرد؟

ان و از دست دادن نیمی از سالمتی اش از کار اخراج و بە او کار سال زند ٩رضا شهابی کە پس از تحمل 
سال زندان از کار اخراج و  ٠رسول بداقی پس از تحمل . نمی دادند کە بتواند نان خانوادە اش را در بیاورد

ند آن دو رفیق بازداشتی دیگر شان کە در مدرسە معلم بودەا. وضعیت مشابە ای با شهابی داشتە است
 نهایتا برای اینکە یک توجیحی. درسە کە بە درد جاسوسی بخورد دم دست شان نبودە استچیزی در م

 برای محاکمە آنان داشتەاند، گفتەاند با همکاری دو سندیکالیست فرانسوی قصد راە انداختن اعتراض
 مە جاالبتە نام فرانسە را روی شان نشدە ه. داشتەاند و گویا از طرف دولت فرانسە ماموریتی داشتەاند

ین بهر حال استعداد و توانایی ا. این اتهامات سراپا مضحک است و سبب ریشخند آنان شدە است. بیاورند
یک سرهنگ امنیتی آنان را کە " جاسوس گیری"تنها چند روز بعد از این . حضرات بیش از این نیست

 اندە سپاە قدس هویتوجودش از دستگاە های اطالعاتی خودشان هم پنهان بود و گفتە می شود فقط فرم
گ او را می دانست در وسط روز روشن کشتە شد و تروریست های ضارب بدون اینکە شناسایی شوند فلن
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 ُجنگ کارگری

ار این ها بە جای آنکە دنبال آنان باشند، خودشان را با پروندە سازی های ابلهانە سر ک. را بستند و رفتند
.گذاشتەاند  

 برای تشکیل پروندە و محاکمە کسی پیدا کند خودش برایش وزارت اطالعات اما هر جا کە نتواند اتهامی
رش اتهامات هم بستگی بە نوع و مدت مجازاتی دارد کە پیشاپیش برای سوژە مورد نظ. اتهام ابداع می کند

م اول طرف را دستگیر می کند سپس برای او اتهام و قبل از تشکیل دادگاە مدت زندان را ه. در نظر گرفتە
ت کە فراد زیادی از زندانیان گفتەاند کە کار قاضی و دادگاە تائید جرم و مدت مجازاتی اسا. تعیین می کند

.بازجو برایشان در نظر داشتەاند و پیش از دادگاە مدت محکومیت زندانی را نیز بە او گفتەاند  

ند صد ە و چسر چند انسان بیگناە توسط بازجویان پا منبری بر سر دار رفت. بلە مضحک است اما واقعیت دارد
 ولی حداقل. نفر با اتهامات جعلی بازجوها سالهای زیادی از عمرشان را در زندانها گذراندە اند معلوم نیست

و  بازداشتها هم با انگیزەهای مختلفی انجام می شود. تعداد زیادی از آنان را با نام و نشان می شناسیم
ار نسبت دادە اند سرسختی نشان می دهد، فشبە همان نسبت کە متهم از پذیرفتن اتهاماتی کە بە وی 

 وای. در هر حال مقصود گرفتن اقرار از زندانی است. و سختگیری و اعمال شکنجە بر وی بیشتر می شود
چ در آن صورت بازجوها از هی. بە حال زندانیانی کە حاضر بە پذیرش اتهامات ناروایی کە بە آنان زدەاند نزنند

س اینها همە مواردی هستند کە توسط زندانیان پ. اقرار خودداری نمی کنند عمل غیر انسانی برای گرفتن
نفری  ٩بهمین جهت االن خیلی ها نگران سالمت زندانیان خصوصا . از آزادی نوشتە شدە و مسند هستند

دید کە بە جاسوسی متهم شدەاند هستند کە نکند برای گرفتن اقرار بە اعمال ناکردە آنان را زیر فشار ش
در اثر  نگرانی وقتی بیشتر می شود کە می دانیم افراد ایرانی پروندە بخصوص شهابی و بداقی. دهند قرار

ب مقاومتی کە در دورە بازداشتهای پیشین داشتەاند در مقابل بازجوها سرسختی نشان دادەاند و بە سب
.آن شهابی نیمی از سالمتی اش را از دست دادە است  

تن هستند و کشاندن موضوع  ٩کارگری کشورهای مختلف کە پیگیر پروندە این البتە اعتراضات اتحادیە های 
ر آن این دستگیری ها بە اجالس ساالنە آی ال او در ژنو کە بە زودی تشکیل خواهد شد، شاید زندانبانان را ب

اما مقصود از پروندە سازی چیست؟. دارد کە با زندانیان رفتار مالیمتری در پیش بگیرند  

 ە بە چهار فعال سندیکایی ایرانی مر بوط می شود هدف از بازداشت و پروندە سازی برای آنان وتا آنجا ک
همچنین سایر کسانی کە در زندان هستند، ضربە زدن بە شورای هماهنگی و سندیکای واحد بە منظور 

 د اعتماد و احترامافرادی کە دستگیر شدەاند از رهبران مبارز و مقاوم و مور. اخالل در فعالیت های آنان است
 ماموران ابلە اطالعاتی کە برنامە ریز و مجری این. معلمان و کارگران و همچنین میلیونها ایرانی هستند

ام و بازداشتها و توطئە های کثیف و مندرسی هستند تصور می کنند می توانند با این گونە اقدامات مق
 گویی سرکوب وحشیانە جنبش. دشە دار کنندشان اجتماعی این انسانهای شریف را نزد افکار عمومی خ

ها در معلمان و نتایج آن را کە سبب رشد و محبویت رهبران تشکلهای معلمان و گسترش نفوذ این تشکل
.میان معلمان و سایر گروەهای مردمی شد را از یاد بردەاند  

. جامعە است جنبش معلمان یک جنبش دمکراتیک اجتماعی ریشە دار مردمی، عدالتخواە و محبوب در
جنبشی با خواستە هایی بە حق وعادالنە و مشی مبارزاتی مدنی و بر خوردار از رهبری مبارز و مقاوم و 

ن معقول و پیگیرحقوق اعضای خود و دانش آموزان کە با اعمال سرکوبگرانە کسی قادر بە از بین بردن آ
انع نبش را نمی توانید بە بند بکشید و مرهبران آن را می توانید در زندان نگاە دارید، ولی خود ج. نیست

!مبارزە برای آزادی معلمان و کارگران زندانی تا آزادی آنان ادامە خواهد یافت. فعالیت و پویایی آن شوید  

 

!ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت است  

 دولت باید بە همە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند
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هفتەگذر و نظری بر رویدادهای کارگری   

 جنگ کارگری

 
در شب سوم حادثە خشم و غضب مردم کە بخاطر احترام بە قربانیان فاجعە و 

خانوادە های عزادار در سینە ها حبس شدە بود بیرون ریخت و بە اعتراضی ضد 

دولتی با شعارهای تند علیە خامنەای، رئیسی و دیگر کارگزاران حکومتی تبدیل 

شد. اعتراضی چنان بزرک و کوبندە کە ماموران ضد شورش هم جرات در گیر 

شدن با مردم خشمگین را پیدا نکردند. لحظاتی بعد از آن مردم شهرهای 

خرمشهر، بهبهان، بندر عباس، شاهین شهر و اصفهان نیز با بر پایی تظاهرات 

 خیابانی همبستگی و حمایت خود از مردم آبادان را اعالم کردند

. 

دە ها نفر از مردم در اثر فاجعە آبادانجان باختن و مصدوم شدن   

داد بود مهمترین رویداد کارگری این هفتە فاجعە فروریختن برج متروپل واقع در خیابان امیری آبادان در دوم خر
علت . کە در اثر آن دەها کارگر و مردمی کە در داخل ساختمان بودند زیر آور کشتە و یا مصدوم شدند

ط کنون گفتە شدە رعایت نکردن اصول ایمنی و استاندارد ساخت و ساز توس فروریختن برج آنچنان کە تا
تی و مالک و پیمانکار و چشم فروبستن آگاهانە مسئولین مختلف نهادهای حکومتی و تبانی و زد وبند ران

 اسناد و. مالی کارگزازان محلی حکومت با مالک مولتی میلیاردر برج حاج حسین عبدالباقی بودە است
دی کە از روابط ویژە عبدالباقی با کارگزاران حکومتی در روزهای پس از فاجعە منتشر شدەاند تردیشواهدی 

در مورد وجود چنین روابطی کە کشتە و مجروح شدن دەها نفر از مردم بیگناە تنها یکی از پیامدهای آن 
ا می کنند ببی جهت نیست کە مقامات دولتی و صدا و سیمای فقاهتی تالش . است باقی نمی گذارد

علل  دروغگویی و انتشار اطالعات نادرست و سانسور خبرها سرو تە قضیە را بهم بیاورند و نگذارند مردم بە
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واقعی فاجعە کە همانا استبداد و فساد ساختاری و تسلط سرمایە داری رانتخوار و دالل در حکومت 
.فقاهتی است پی ببرنند   

اطر احترام بە قربانیان فاجعە و خانوادە های عزادار در سینە در شب سوم حادثە خشم و غضب مردم کە بخ
گر ها حبس شدە بود بیرون ریخت و بە اعتراضی ضد دولتی با شعارهای تند علیە خامنەای، رئیسی و دی

ر اعتراضی چنان بزرک و کوبندە بود کە ماموران ضد شورش هم جرات در گی. کارگزاران حکومتی تبدیل شد
لحظاتی بعد از آن مردم شهرهای خرمشهر، بهبهان، بندر عباس، . ین را پیدا نکردندشدن با مردم خشمگ

 شاهین شهر و اصفهان نیز با بر پایی تظاهرات خیابانی همبستگی و حمایت خود از مردم آبادان را اعالم
ا کە ی رهمین اعتراضات بود کە خامنەای را مجبور کرد سکوت سە روزە خود را بشکند و پیام تسلیت. کردند

.قبال تمایلی بە دادن آن نداشت منتشر کند  

 اعتصاب کارگران پاالیشگاە آبادان برای همدردی با مردم داغدار آبادان

 :گزارش کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت را ببینید

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده های 
جانباختگان ساختمان متروپل اعالم داشته و خود را با اعتراضات مردم خشمگین این شهر به بساط مافیایی 

 .حاکم که آفرینننده چنین فجایعی است همراه میداند

در واکنش به این فاجعه همکاران ما در پاالیشگاه و پتروشیمی آبادان طی بیانیه ای تصویری اعالم کرده اند 
که در اعتراض به فاجعه متروپل و ابراز همدرددی با خانواده های جانباختگان اعتصاب خود را آغاز خواهند 

 .کرد

 .در همین راستا امروز بعد از ظهر در شهر تجمعی خواهند داشت و اعتصاب خود را رسما اعالم خواهند کرد

شورای سازماندهی با حمایت از این اقدام همکاران در پتروشیمی و پاالیشگاه آبادان و خواستهای اعالم 
شده در بیانیه اعتراضی آنها همه همکاران در مراکز نفتی را به پیوستن به این اعتصاب و ابراز خشم و نفرت 

خود به آنچه در آبادان اتفاق افتاده فرا میخواند. از نظر ما مردم، بساط مافیایی سرمایه داری حاکم و 
 .حمایتهای حکومتی از افراد چون عبدالباقی مالک ساختمان متروپل، عامل اصلی چنین فجایعی است

 .مسببین این جنایت آشکار باید محاکمه شوند

 ادامە اعتصاب و اعتراض برای افزایش دستمزد

درصدی دستمزد و حقوق کارگران موسسات  ٠٧اعتصاب و اعتراض برای افزایش دستمزد و علیە افزایش 
ی رانندگان و کارگران شرکت واحد هفتە گذشتە با برگزار. کشور ادامە دارد دولتی همچنان در گوشە وکنار

 گرچە این مبلغ فعال. درصد بە دستمزد هایشان بیفزایند ٤٧یک اعتصاب دوروزە پرقدرت و متحدانە توانستند 
 گربە عنوان علی الحساب بە آنان پرداخت شدە با این حال پس گرفتن آن توسط شهرداری آسان نیست و ا

.هم بخواهند آن را پس بگیرنند کارگران قطعا با کنش الزم بە آن برخورد خواهند کرد  

نفر از بازداشتی های اعتصاب شرکت واحد آزاد شدند ٩٢  

نفری کە بخاطر شرکت فعال در اعتصاب زندانی شدە بودند را در اثر اعتراض کارگران بە  ٠٧نفر از ٦٦
تنها وحید فریدونی را هنوز آزاد نکردەاند کە با تداوم اعتراضات و بازداشت آنان مجبور شدند آزاد کنند و 

.اقدامات دیگر مجبور خواهند شد ایشان را نیز آزاد کنند  
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 ُجنگ کارگری

اگر اعتصاب نمی کردند محال . درصد دستمزد شان را بهبود بدهند ٤٧بلە کارگران توانستند با یک اعتصاب 
ە ثر است، حتی اگر سرکوب شود و بە ظاهر بی نتیجاعتصاب ثمر بخش و مو. بود همین مقدار را بگیرند

.بماند، کارفرما و دولت را محتاط می کند و امکان اقدامات ضد کارگری بعدی شان را کم می کند  

 اعتصاب و اعتراض در شرکتهای پیمانکاری نفتی ادامە دارد

منتشر شد، مبارزە  بنا بە گزارشاتی کە در کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگری در این هفتە
.کارگران این شرکتها برای افزایش دستمزد و چند مطالبە دیگر ادامە دارد  

:سە گزارش از اعتراضات هفتە اخیر بە نقل از کانال کارگران را ببینید  

:گزارش اول  

آغاجری همکاران قرارداد موقت در شرکت های بهره برداری کارون؛مارون و   اردیبهشت ٦٩  امروز چهارشنبه
 .در اعتراض به افزایش ده درصدی دستمزدها دست به اعتراض زدند

 .این چندمین تجمع اعتراض آنها در روزهای گذشته است

 در اهواز تجمع همکاران مقابل ساختمان مناطق نفتخیز جنوب و در آغاجاری مقابل شرکت بهره برداری نفت
.و گاز برگزار شد  

:گزارش دوم  

قرارداد موقت صنعت نفت با خواست تعیین وضعیت شغلی و افزایش دستمزدتجمع کارگران  .  

ت از کارکنان قرارداد موقت صنعت نفت امروز شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه در اعتراض به امتناع وزارت نف
افزایش دستمزد به میزان مصوب وزارت کار، و با خواست تعیین وضعیت شغلی خود، مقابل ساختمان 

وزارت خانه تجمع کردندمرکزی این  . 

:گزارش سوم  

نیروهای قرارداد موقت و معین نفت در ادامه اعتراضات قبلی، چهارشنبه چهارم خرداد مقابل ساختمان 
 .وزارت نفت در تهران تجمع کردند

تجمع اعتراضی کارکنان قرارداد مدت موقت در اعتراض به مصوبه ضد کارگری هیات وزیران در  
قوق استدرصدی ح ٠٧ افزایش . 

نه کارگریم نه کارمند زندگیمون هدر رفت: »دهندکنندگان شعار میتجمع   

 تظاهران بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر

بازنشستگان برای اعتراض بە تعلل دولت در افزایش مستمری های شان یکشنبە این هفتە نیز بە خیابان 
 .آمدند

بە غیر از رشت، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای، تهران، کرمان، تبریز، اهواز، قزوین. کرمانشاە، 
شوش، شوشتر و ایالم نیز از شهرهایی هستند کە امروز یکشنبە اول خرداد بازنشستگان در آنها تظاهرات 

 .کردند

معترضین خواستار افزایش حقوق، درمان رایگان و اجرای قانون همسان سازی و پرداخت بدهی نجومی 
 دولت بە صندوق تامین اجتماعی هستند
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درخواست برای اخراج نمایندگان حکومت اسالمی از هیأت مدیره سازمان جهانی 
 کار

ده حکومت اسالمی برای خاموش کردن صدای اعتراضات گسترده اجتماعی فعاالن اجتماعی را به بند کشی
« نمایندگان کارگری»کارفرمایان و های دولتی، نمایندگان مجلس، نفره شامل مقام ۳٠ و خود یک هیأت

های صنفی معلمان و در مقابل، شورای هماهنگی تشکل. های حکومتی را به ژنو اعزام کرده استتشکل
یژه وکننده در کنفراس بههای نمایندگی شرکتچند تشکل مستقل صنفی دیگر طوماری خطاب به هیأت

 های سازمان جهانینامهدلیل عدم اجرای مقاولهاند بهها خواستههای کارگری تهیه و از آننمایندگان تشکل
کار و نقض حقوق اولیه کارگران در ایران، خواستار اخراج حکومت اسالمی از هیأت مدیره سازمان جهانی 

 کار شوند

 اعتصاب کارگران شرکت کیانپور در بوشهر

کارگران شرکت کیانپور در سایت یک پتروشیمی بوشهر با خواست پرداخت مطالبات پرداخت نشدە ٠ ماە 
گذشتە، افزایش ٠٩ درصد بە دستمزد و اجرای توافقات عملی نشدە سال گذشتە خاصە ٠٧ روز مرخصی 

 .در مقابل ٦٧ روز کار پیوستە اعتصاب کردند

کارفرمایان تصور می کردند با زیر پا نهادن توافقاتی کە در هنگام اعتصاب سراسری سال گذشتە شرکتهای 
نفتی با کارگران انجام دادەاند می توانند زیر تعهدات خود بزنند. کارگران با انجام اعتصاب دوبارە بە مقابلە با 

  .این عهد شکنی برخاستە اند

 اعتصاب کارگران پروژەای در پترو پاالیش

کارگران پروژەای شاغل در پتروپاالیش کنگان روز گذشتە دوبارە با خواست افزایش ٠٩ درصد بە دستمزدهای 
خود اعتصاب کردند.اعتصاب ٥ خرداد در واقع بە علت خلف وعدە کارفرما کە در اعتصاب قبلی بە کارگران دادە 

بود شکل گرفت. تقاضای ٠٩ درصد افزایش دستمزد در واقع رقمی است کە شورای عالی کار تعیین کردە. 
با اینکە این رقم با خواستە کارگران فاصلە زیادی دارد، اما کارفرمایان از پرداخت آن طفرە می روند و بە منشا 

 .یک رشتە اعتراضات تازە تبدیل شدە است

 کشتە شدن ٣ کارگر کارخانە مقوا سازی در اثر گازگرفتگی

کارگران جان باختە در کارخانە مقوا سازی پانولی در شهرک صنعتی سپهرآباد واقع در شهرضا کار می 
 کردند

 ٥ کارگر دیگر نیز در جریان این حادثە شغلی مسموم شدند

 .علت حادثە عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت توسط صاحب کارخانە بودە است

 

ی صنفی از زندان حمایت کنیم  !از مبارزه معلمان برای آزادی فعالیر

!کنیم  ارزههمە با هم براێ آزادی کارگران، معلمان و کلیە زندانیان مدنی و سیایس مب  
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ادامه بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی دوتن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و آنیشا 

اسدالهی و کیوان مهتدی از حامیان طبقه کارگر درپی سناریو سازی ها و اتهامات واهی جهت سرکوب 

  اعتراضات معلمان و کارگران

 

 معلمان در زندان
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ضد حکومتی مردم در آبادان و چند شهر دیگر ظاهراتت  

 

یه " ید: *برای تماس با نشر نگ کارگری" یم توانید با آدرس زیر تماس بگیر
ُ

 ج

sabosob@gmail.com 

یه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را  نگ کارگری" نشر
ُ

*"ج

 یم توانید در آدرس زیر ببینید: 

https://bepish.org/taxonomy/term/457 
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