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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  

 !مردم زیر بار این همە گرانی و ستم نخواهند رفت

 صادق کار

 

 

 

در جواب فرا افکنان باید گفت، افزایش جهشی قیمت نان و سایر کاالها و بحران ها و فجایع 

موجود مسائلی نیستند کە با تغییر و جابجایی چند وزیر بشود آن را رفع و رجوع نمود. این یک 

سیاست و نتیجە دیدگاە و عملکرد حکومت و مدافعان سیاست های تعدیلی و شوک درمانی، 

طی چند دهە گذشتە هستند. حکومت نشان دادە نە راە حلی برای آنان دارد نە قادر بەتامین 

نیازهای مردم است، و نە حاضر بە تغییر سیاستها خود است. در این مدت ٩ دولت آمدەاند و 

 .رفتەاند، ولی هیچکدام نتوانستەاند جلوی این روند رابگیرند

همانطور کە کارشناسان سیاسی و اقتصادی از قبل پیشبینی کردە و هشدار دادە بودند، روند افزایش 
تومانی بە بعضی از کاالهای اساسی و شتاب بخشیدن بە  ٤٢٠٠قیمتها پس از قطع اختصاص ارز ترجیحی 

اشتە است همە روزە در حال افزایش سیاست آزاد سازی قیمتها با شدتی کە پیش از این سابقە ند
  هستند. بە واقع قیمت همەی کاالها و خدمات از آغاز سال جدید بە این سو ترمز پارە کردە است. 
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تومانی را  ٤٢٠٠افزایش قیمت ها در شرایطی دم بە دم بیشتر می شود کە مسئولین دولتی حذف ارز 
 ٤٢٠٠ر موجب خشم مردم شود چون پس از حذف ارز تکذیب کردە اند. اگر این ادعا کذب نباشد باید بیشت

 تومانی رشد قیمتها شتاب بیشتری خواهد گرفت.

برای مثال می توان بە اظهار نظر معاونت بهداشت رئیس جمهور استناد کرد کە گفتە است قیمت کاالهای 
زە دارو نباشد کمتر از برابر خواهد شد. در مورد بیشتر کاالها نیز اگر افزایش قیمت بە اندا ٧الی  ٦دارویی 

   آن نخواهد بود. 

طی کمتر از دوهفتە حداقل  درصد، قیمت ماکارونی  ١٣٠ماە  ٨مطابق آمارهای رسمی قیمت برنج طی  
درصد قیمت روغن های خوراکی و نان های سنتی نیز افزایش چشمگیری  ١٠٠درصد، قیمت حبوبات  ٢٠٠

ید اما روزنامە ی دولتی ایران بە جای مسئولین دولتی بە پیدا کردەاند. با وجود گرانی های محسوس و شد
نقل از خبرنگاران خود نسبت بە موج مهار نشدنی قیمتها جواب دادە و منکر گران شدن نان و حذف 

 سوبسید نان شدە است.

این  رشد تورم و قیمت ها نە پدیدە ی نوظهوری در ایران است و نە محدود بە کاالها و اقالم خاصی است. 
دیدە سالهای زیادی است ادامە دارد و رشد آن در سالهای اخیر و حتی پیش از اعالم تصمیم دولت و پ

     کنترول آن از دست دولت خارج شدە است.  مجلس بە حذف ترجیحی جریان داشتە و مدتهاست کە 

نزین در آبان برابر شدن قیمت آرد سفید توسط دولت بزرگترین شوکی بود کە بعد از گرانی ب ١٢در حقیقت 
 بە قیمتها وارد شد. ٩٨

قیمت نان غیر سنتی و صنعتی و ماکارونی چند برابر شد قیمت سایر اقالم  بالفاصلە پس از گران شدن آرد 
گرانیها در امان  خوراکی نیز متعاقب آن بە شدت افزایش یافت و بعضا نایاب شدند و هیچ کاالیی از تاثیر  

 نماندە و نخواهد ماند.

درصد افزایش پیدا کرد. قیمت سیب  ١٠٠درصد و حبوبات  ٢٠٠رش برخی روزنامە ها قیمت ماکارونی بە گزا
زمینی و گوجە و صیفی جات و میوە ها نیز بە شدت و بعضا دو تا سە برابر در هفتە های اخیر گران شدە 

از پس پرداخت  بودند. قیمت گوشت و مرغ هم کە از قبل بە حدی باال رفتە است کە فقط اعیان و اشراف
 قیمت آن بر می آیند.

این مقدار افزایش را نیز کافی نمی دانند و حاضر بە  این در حالی است کە تولید کنندگان و فروشندگان  
عرضە کاالهایی کە در انبار هایشان ذخیرە کردەاند نیستد. با این اوصاف قیمت ها بە نظر می رسد کە از 

محسوستر گردیدەاست.بقول یک زن خانە  مبود کاالها نیز از هم اکنون این کە هست گرانتر خواهند شد و ک
دار حاال دیگر در محلە های جنوب شهر مردم صف مرغ یخزدە دولتی را ول کردە و صف های روغن و 

 ماکارونی را پر کردەاند.

  

نخواهد ماند و برابر شدن قیمت آرد سفید محدود بە اقالم خوراکی  ١٢نا گفتە پیداست کە دایرە تاثیرات 
روی افزایش کاالهای غیر خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، سوخت، خدمات، دارو و درمان... چنان اثر 

 ویرانگری خواهد نهاد کە ابعاد آن بر زندگی اکثریت مردم فاجعە بار خواهد بود.

کشور است مهمترین پیامد اجتناب ناپذیر این شوک اقتصادی تحمیل گرسنگی بە بیش از نیمی از جمعیت 
کە یا درآمد کافی ندارند و یا بکلی بیکار و فاقد درآمد هستند و قبل از این نیز قادر بە تامین هزینە های یک 

 زندگی حداقلی هم نبودند.
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طبعا این گروە ها را دیگر کسی قادر نیست با دادن وعدەهای کاذب و فریب و توسل بە زور و سرکوب آرام  
  ان گردد. نگاە دارد و مانع طغیان آن

افزایش قیمت نان را تکذیب میکرد و آنرا بە گرانفروشان نسبت می   وزیر کشاورزی دولت رئیسی کە قبال
برابر گران  ١٢داد خودش این بار در گران کردن آرد کە اساسی ترین کاالی حیاتی است پیشقدم شد و آن را 

کشورهای همسایە عنوان کرد و افزود بزودی  کرد. و علت گران کردن قیمت آرد را جلوگیری از قاچاق آرد بە
با پرداخت یارانە بە مصرف کنندگان گرانی را جبران خواهند کرد.بە دنبال وزیر کشاورزی احسان ارکانی یکی 
از اعضای کمیسیون برنامە مجلس کە خودش هم حتمی بر حسب موقعیت اش باید دستی در این کار 

از انفجار خشم مردم وارد عمل شد و تالش کرد با وعدە جیرە نان  داشتە باشد برای آرام کردن و جلوگیری
  روزانە اندکی التهاب بوجود آمدە را پائین بیاورد. 

  

روزنامە انتخاب پنجشنبە همین هفتە از قول احسان ارکانی یکی از اعضای کمیسیون برنامە مجلس خبر از  
ام این است که گویا در قالب همین من شنیدهچیزی که  کو پنی و سهمیە بندی کردن نان داد و نوشت:"

شود که مثال به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان ها، یک ساز و کاری طراحی میکارت فعلی یارانه
خرید و از طریق سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود. به این شکل که شما نان که می

کشید، معادل آن سرانه تعریف شده مشمول یارانه و به همان انه که میدستگاه کارتخوان نانوایی کارت یار
کنند و به صورت شود و مازاد بر الگوی مصرف آن را از حساب بانکی برداشت میقیمت فعلی حساب می

 شود'آزاد محاسبه می

ی اگر این خبر احسان ارکانی درست باشد معلوم می شود کە دولت خالف اظهارات وزیر کشاورزی م
خواهد با این کلک بازاری حداقل یک سوم نان سنگک را بە هر نفر بە قیمت آزادبفروشد چرا کە نانوا نمی 
تواند بە هر مشتری هفت دهم یک نان را کە سهمیە اش است بفروشد و بقیە اش را نگە دارد! حساب و 

ال را سیر نمی کند و دهم یک نان سنگک شکم آدم بزرگس ٧کتاب اش را هم جور کردە، چون می داند کە 
 . طرف مجبور است همە نان را بخرد.

  

مردم اعتمادی بە این وعدە ها ندارند چون وعدە تا کنون بسیار شنیدەاند ولی در عمل خالف آنها را دیدەاند. 
ما از تشکیل دولت، رئیسی بە رغم شدت گرفتن سرعت افزایش  ٩مردم دیدە و می بینند با وجود گذشت 

عدە افزایش یارانە کە قبل از تشکیل دولت بە مردم دادە بود عمل نکردە است و وعدە کاهش قیمت ها بە و
 گرانیها نیز دروغ از کار درآمدە و مسئولین دولتی بە سردواندن مردم مشغول اند.

هم عملی شود آنقدر نخواهد بود کە بتواند این همە گرانی و پیامدهای اجرای شوک  افزایش یارانە ها اگر 
 انی و آزاد سازی قیمتها را کە توسط حکومت پیش بردە می شود جبران کند.درم

حذف یارانە کاالهای اساسی و تاثیرات آن روی قیمتها این روزها تنها مردم عادی و بی چیز و کم درآمد و 
مزد و حقوق بگیران و حاشیە نشینان را خشمگین و معترض و عصیان زدە نکردە است. تولید کنندگان و 

تومانی هورا می  ٤٢٠٠ضی از آنهایی را هم کە قبال برای مجلس و دولت بخاطر تصمیم بە لغو ارز بع 
کشیدند و در آغاز فرش قرمز برای جلوس ابراهیم رئیسی در اتاق بازرگانی پهن می کردند را بە خشم و 

 اعتراض در برابر دولت واداشتە است. خشم و اعتراضی کە در همە جا آشکار است .

این همە تولید کنندگان و کسبە و آنهایی کە دستشان بە دهانشان می رسد، کماکان با افزودن بر با  
قیمت کاالها و خدماتی کە تولید و عرضە می کنند گرانی ها را می توانند جبران کنند وگلیم خودشان را از 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 701 ۱۷۰ مارهش ۲۰۲۲مه  ۶برابربا ۱۴۰۱ بهشتیارد ۱۶جمعه   

 

 

- 4 - 

 ُجنگ کارگری

حرفها و اعتراض و خواستە  رسانە در اختیار دارند کە بتوانند آب بیرون بکشند و آنقدر نفوذ در حکومت و 
  هایشان را هم جا منتشر و بیشترشان را بە کرسی بنشانند. 

  

در این میان عدەای از نمایندگان مجلس و وابستگان بە قدرت کە خود در افزایش قیمتها و فجایع کنونی 
هستند، در تالشند با  نقش غیر قابل انکاری داشتە و دارند و از این بابت ذینفع بودە و نگران طغیان مردم نیز

قیمتها بە عهدە عدە معدودی از وزار و مسئولین، سیستم حاکم و  فرا افکنی و انداختن تقصیر ترمز بریدن 
سیاستها ی اقتصادی اجتماعی حکومت را کە عامل همە فجایع هستند از زیر ضرب خارج و جهت اعتراضات 

وی چند وزیر و مسئول و مهرە سوختە منحرف و سیاستهای حاکم بس اجتماعی را از مبارزە با حکومت 
نمایند. بهمین جهت عدەای از آنان خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدەاند، عدە دیگری می خواهند 
کاسە کوزە سیاست شوک درمانی را بر سر تولید کنندگان و کسبە خرد بشکنند و گروهی هم با وجود 

ابر میزان افزایش دستمزدهای کارگران باال بردەاند، بە نا روا اینکە خودشان قیمت کاالهای شان را چند بر
 افزایش ناچیز دستمزدها را عامل افزایش تورم می خوانند و کارزار وسیعی را علیە آن بە راە انداختەاند. 

این در حالی است کە افزودەی ناچیزی کە بە دستمزدها اختصاص یافتە هنوز یک ماە از سال نگذشتە در  
 است. ایش قیمتها بلعیدە و نیست و نابود گردیدە اثر افز

پیداست کە این گرانی ها روی زندگی و معیشت اکثریت مردم بە شمول گروە هایی از تولید کنندگان و  
اما بازندەگان و قربانیان اصلی سیاستهای شوک درمانی حکومت،  کسبە خردە پا اثر منفی می گذارد. 

دگان شهری و روستایی، بیکاران و میلیونها حاشیە نشینانی هستند کە کارگران و مزدبگیران، بی چیز ش
 دارند. هم اکنون نیز روزگار ناخوش و تحمل ناپذیری 

در جواب فرا افکنان باید گفت، افزایش جهشی قیمت نان و سایر کاالها و بحران ها و فجایع موجود مسائلی 
رفع و رجوع نمود. این یک سیاست و نتیجە دیدگاە و  نیستند کە با تغییر و جابجایی چند وزیر بشود آن را

عملکرد حکومت و مدافعان سیاست های تعدیلی و شوک درمانی، طی چند دهە گذشتە هستند. حکومت 
نشان دادە نە راە حلی برای آنان دارد نە قادر بەتامین نیازهای مردم است، و نە حاضر بە تغییر سیاستها 

 آمدەاند و رفتەاند، ولی هیچکدام نتوانستەاند جلوی این روند رابگیرند.دولت  ٩خود است. در این مدت 

در حکومتی کە تمام صاحب منصبان اصلی آن غرق در فساد و تباهی و ناالیق هستند با جا بجایی چند وزیر 
 و مسئول فاسد با تعداد دیگری از افراد همانند آنان ، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.

فجایع مردم باید بصورت جمعی و گستردە بە اعتراض علیە سیاستهای ضدمردمی رژیم برای خالصی از این 
 و عوامل و بانیان آن برخیزند

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  
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غال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دومبرنامە های تضمین اشت  

 فاضل کبوب

 

اما بیکاری ای که در دوران رکود بزرگ در همۀ سطوح وقوع یافت، به راستی فاجعه بار بود. 

دیگر تردیدی باقی نماند که دولت باید کاری می کرد. در امریکا، پس از آن که چندین بار برای 

احیای بازار اقدام شد، و توصیه های کینز دایر بر لزوم افزایش هزینه های دولت برای تقویت 

تقاضای کل به کناری نهاده شدند، باالخره سیاستگذاران دریافتند که توسل به اقتصاد آزاد و 

بازار آزاد راه حل مشکل موجود نیست )در سال 1933 میزان بیکاری متجاوز از 25 درصد نیروی 

 .کار بود( و متقاعد شدند که دولت بایست به عنوان کارفرمای آخرین راه حل وارد عمل شود

 

 ادامه –مقدمه 

اقتصاددانان نئوکالسیک، بیش از سه قرن، بر این تأکید کردند که بیکاری یک پدیده گذرا است. آنها یا وجود 
یزان آن را مصنواعاً به حداقل رسانده اند. آنها حتی در دوره هائی که بیکاری ناخواسته را انکار کرده اند یا م

بیکاری حدت داشته است، استدالل می کرده اند که تنها کاری که دولت باید بکند این است که در کار بازار 
ت کرده اند دخالت نکند و بگذارد تا بازار در نهایت وضع را سروسامان دهد. عالوه بر این، آنها از این ایده جمی

 که دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد و مشوق "دستمزدهای منعطف یا سیال" باشد.

اما بیکاری ای که در دوران رکود بزرگ در همۀ سطوح وقوع یافت، به راستی فاجعه بار بود. دیگر تردیدی 
ای احیای بازار اقدام شد، و باقی نماند که دولت باید کاری می کرد. در امریکا، پس از آن که چندین بار بر

توصیه های کینز دایر بر لزوم افزایش هزینه های دولت برای تقویت تقاضای کل به کناری نهاده شدند، 
باالخره سیاستگذاران دریافتند که توسل به اقتصاد آزاد و بازار آزاد راه حل مشکل موجود نیست )در سال 

کار بود( و متقاعد شدند که دولت بایست به عنوان کارفرمای  درصد نیروی 25میزان بیکاری متجاوز از  1933

https://bepish.org/taxonomy/term/2887
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( را  New Dealپرزیدنت روزولت برنامه "نیو دیل" )معاملۀ جدید 1933آخرین راه حل وارد عمل شود. در سال 
با مجموعه ای از آژانس های فعال در امر استخدام عمومی را اعالم کرد. این مجموعه، که بین سال های 

به تصویب رسید، از جمله دفتر امور همگانی، دفتر امور عمرانی، دفتر توسعۀ کار، سپاه  1936تا  1933
  عمران، دفتر ملی جوانان، دفتر برقرسانی روستایی و دفتر فدرال برای امداد اضطراری را شامل می شد.

دیل" باال گرفت.  علیرغم موفقیت فوری این دفاتر، مخالفت دنیای تجارت و کسب و کار با برنامه های "نیو
نشینی کرد و به ملت قول داد که "بودجه ای متعادل در راه است". در اثر این روزولت به سرعت عقب

تغییرات میزان بیکاری هم دستخوش تعییرات قابل توجهی شد: نرخ بیکاری که به یمن دو برابر کردن بودجۀ 
، در سال 1937-1936( بین سالهای Federal ReserveBankرزرو بانک   الزم توسط بانک مرکزی فدرال )فدرال

درصد افزایش یافت، زیرا روزولت در واکنش به  19دوباره به  1938رسیده بود، در سال  %14.3به  1937
ترسی که از افزایش تورم توسط بانک مرکزی فدرال ابراز شده بود، تصمیم گرفت مخارج دولت را کاهش 

رگز یک برنامۀ "دولت به عنوان کارفرمای آخرین راه حل" مد نظر نبود و دهد. از این قرار، اگرچه نیو دیل ه
هرگز هم در صدد ایجاد تقاضای بینهایت قابل گسترش برای نیروی کار برنیامد، اما به طور تجربی نشان داد 
ر که دولت می تواند به عنوان کارفرمای آخرین راه حل وارد عمل شود و مشاغل مناسبی را تأمین کند که د

 رقابت با بخش خصوصی عمل نکنند و از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مفید باشند.

از آن پس نسل جدیدی از اقتصاددانان در بارۀ "کارفرمای آخرین راه حل"، دیگر نه به عنوان یک مشغلۀ 
است روآورد. به روشنفکرانۀ صرف، بلکه به عنوان یک سیاست آلترناتیو آغاز به اندیشیدن کرد و به این سی

این ترتیب بود که وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، بدون آن که بحث چندانی صورت گیرد، این سیاست 
درصد  1.2به  1944پیشه شد. در طول دورۀ جنگ اشتغال کامل عمالً حاصل شد و نرخ بیکاری در سال 

در مورد افزایش تورم شتاب گرفته  رسید که کمترین نرخ ثبت شده در تاریخ ایاالت متحده بوده است. نگرانی
را به عنوان  1942های مارس سال ( قیمت1947-1942زمانی جدی گرفته شد که دفتر مدیریت قیمتها )

قلم مواد غذایی و نیز برای اجاره خانه مبنا قرار داد. در همین  90سقفی برای قیمت خرده فروشی حدود 
ل شد. به این ترتیب اشتغال کامل و ثبات قیمتها به طور دوره، سهمیه بندی بر کاالهای کلیدی نیز اعما

همزمان تحقق یافتند؛ اما تنها در زمان جنگ، یعنی در زمانی که شمار قابل توجهی از مردان بالغ در سن 
کار در ارتش و بقیۀ جمعیت در سن کار برای حمایت از تالشهای جنگی به کار گرفته شده بودند. بنابراین، 

ربۀ اشتغال کامل در امریکا، و نتیجه گیری از این تجربه باید با توجه به شرایط خاص زمان جنگ ارزیابی از تج
 های به کار گرفته شده در آن زمان بتوان بسیار آموخت.با احتیاط انجام شود، اگرچه که از روش

 

وزی است ، مبارزه ضامن پیر
ی

! اتحاد، همبستگ  

 

ان بر  مستقل کارگری  ای ایجاد سندیکا و تشکلهایاز مبارزه کارگران و مزد و حقوق بگیر

! حمایت کنیم  

ان علیە قراردادهای موقت و پیمانی حمایت ! کنیم  از مبارزات کارگران و مزد بگیر  
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 اول ماە مە از پاریس تا تهران

 صادق

 

بی عدالتی و  علیە کارگران جهان مبارزە مشترک اردیبهشت روز همبستگی و ١١اول ماە مە مصادف با 
تثمار وتبعیضاتی است کە نظام ها ودولتهای سرمایەداری علیە کارگران اعمال می کنند. کارگران اس

کشورهای مختلف فارغ از ملیت، مسلک رنگ و جنسیت دراین روز با برگزاری تظاهرات و مراسم مختلف 
انە مبارزە کنند.راهی خیابانها می شوند تا خواستە های خود را اعالم و برای عملی کردن آنها با هم متحد  

. و مظهر هم هست اول ماە مە روز همبستگی کارگران جهان است. اما فقط یک روز نیست. نماد بلە 
در کنگرە کارگری   ١٨٨٩ ژوئیە  ٢٠ سرانجام توسط سازمانهای کارگری جنبشی کە پس سالها تالش  مظهر

 پاریس از ایدە بە عمل درآمد.

ود بر عتی و نیمە صنعتی در نشست ها و کنگرە های پیشین خپیشروان جنبش کارگری در کشورهای صن
ز اهمیت و نقش دگرگون ساز همبستگی میان کارگران کشورهای مختلف وقوف داشتند. در همان ایام نی
وق کە کارگران در زیر استثمار شدید و بی رحمانە کارخانە داران و دولتهای سرمایە داری از بدیهی ترین حق

 شدە بودند سازمانهای کارگری در کشورهای صنعتی تاحدود زیادی بە رغم گرایشاتانسانی شان محروم 
ە نظری و شیوە های مبارزاتی کە داشتند بە نوعی همبستگی رسیدە بودند. با این حال می دانستند ک

انی انس کرد تا کارگران بتوانند بە کمک آن بە حقوق  همبستگی را بایستی از پائین و در ابعاد جهانی ایجاد
تە بودند شان برسند.خود جریانات متشکل در کنگرە پاریس دارای گرایشات مختلفی بودند با این همە توانس

 علرغم تفاوت های نظری و مسلکی حول ضرورت همبستگی طبقە کارگر نە تنها در یک کشور بلکە در
نرا الگو ی همبستگی آ  توافق کنند. آنها همبستگی را ابتدا از خود شروع کردند و  سطح جهان با هم
 جهانی قرار دادند

تالشها و کنفرانس های سازمان های کارگری با همە اهمیت و تاثیری کە در این خصوص داشت ولی  
ذاری و نتوانستە بود در آن ایام تودە های کارگر را از پائین و در سطح جهان بهم پیوند بزند.اما در سیاست گ

برای  انهای کارگری وقت نقش تعیین کنندە داشتند. ایدە روز جهانیایدە پردازی برای جنبش کارگری سازم
 همبستگی کارگران هم توسط این سازمانها طرح و عملی شد
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  گفتەاند کاهش ساعات کار بە هشت ساعت کار روزانە بودە ١٨٩٠مهمترین خواستە کارگران در سال 
کنگرە کارگری پاریس بە تصویب رسیدە مشخص می شود  ١٨٨٩است . با این حال از آنچە کە در قطعنامە 

 کە هدف موسسان روز جهانی کارگر فراتر از تقلیل ساعات کار بودە است.

ب حقوق انتخاباتی در کشورهایی کە کارگران از حقوق انتخاباتی محروم شدە بودند ، مبارزە برای کس
عتی تالش برای تسخیر قدرت از طریق قانونی، دفاع از آزادی، مبارزە برای جامعەای بر پایە تعاون کە هم صن

د. و هم اجتماعی باشد، بخش های دیگر قطعنامە هستند کە جز ء اهداف حاضران در کنگرە بودەان
 .میخواهم بگویم کە خواستها محدود بە مسائل صنفی نشدە است

ا امروزە وضعیت عمومی کارگران بە درجات متفاوتی در اکثر کشورها از لحاظ مختلف تغییر کردە است. و ب
ساعت کاهش یافتە، تبعیض مزدی  ٨بسیاری از کشورها بە زیر   گذشتە قابل قیاس نیست. ساعات کار در

بود پیدا بیش کمتر شدە است، وضعیت دستمزد و شرایط کاری کارگران در اکثر کشورها بهو جنسیتی کم و 
 کردە، قوانین اجتماعی و کار در تعداد قابل توجهی از کشورها بە تصویب رسیدە است کە باعث بهبود

ند وضعیت عمومی کارگران شدەاند. زنان و کارگران از حق رای برخوردار شدەاند. البتە هنوز کم نیست
کشورهای کە وضعیت کارگران در آنها بسیار نا مطلوب است. با این همە و با وجود این دست آوردها کە 

سال پیش دست نیافتنی بە نظر می رسید روز اول ماە مە ماندگار و پا برجا بە صورت مهمترین و  ١٠٠
 محبوب ترین روز بین المللی مطرح است. سبب آن چیست؟

ە فقط اول ماە مە در تغییر وضع دیروز با امروز توانستە بوجود آورد و در نیازی کە ن سبب را باید در نقشی کە
ە احساس می کنند باید دید. نگاهی ب  کارگران و مزدبگیران، بلکە بسیاری از گروەهای اجتماعی دیگر

  ترکیب اجتماعی شرکت کنندگان و طیفهای کە همە سالە در کشورهای مختلف در مراسم های این روز
ادها مانند همە چیز در گذر زمان و روید  سبب را خواهیم یافت. روز کارگر نیز  شرکت می کنند اگر بیندازیم

دچار تغییر و تحول شدە است، اما بە شکل مثبت. اول ماە مە همچنان مظهر و نماد همبستگی جنبش 
ی با آن ولی احساس نزدیک جهانی کارگر باقی ماندە با این وصف کم نیستند مردمی کە کارگر هم نیستند

 .!دارند و این نزدیکی را باشرکت در مراسم های روز کارگر نشان می دهند.

سال پیش در نشریە  ١٠٠یعنی  ١٢٩٩در سال   گفتەاند نخستین اطالعات در مورد اول ماە مە نخستین بار
تین ا شدند. نخسحقیقت منتشر شد و گروە بزرگتری با روز کارگر و فلسفە و چگونگی تشکیل آن آشن
سط هم زمان با آن تو  اتحادیە های کارگری نیز در همین دوران شکل گرفتند و برگزاری روز جهانی کارگر نیز

یە اتحادیە ها شروع شد و در آغاز و تا زمانی کە پایەهای دیکتاتوری رژیم رضا شاە محکم نشدە بود و اتحاد
های  نیز سال بە سال بهتر برگزار می شد. اتحادیە  کارگر  از آزادی نسبی برای فعالیت برخوردار بودند روز

 ١٣١٠کارگری نیز مرتب در حال رشد بودند و زمانی هم کە فعالیت احزاب واتحادیە های کارگری در سال 
در  رسما ممنوع شد و قانون منع "فعالیت های اشتراکی" بە تصویب رسید کارگران کارخانە نساجی وطن

ایی خواستە دست بە اعتصاب زدند و بە مقابلە با ممنوعیت فعالیت سندیک ١٣ت با اردیبهش ١٥اصفهان در 
شروع شدە بود بر خواستند. رهبران این اعتصاب نیز بە همراە  ١٣٠٥کە در واقع بطور غیر رسمی از سال 

.رهبر تعدادی از کارگران اخراج و زندانی شدند. با این حال کارگران بە بخشی از خواستە های خود رسیدند
بارزە این اعتصاب و کسی کە توانستە بود در اوج سیطرە رژیم دیکتاتوری رضا شاە دیکتاتوری وی را بە م

سال زندان بە قتل رسید. در  ٧بطلبد محمد اسماعیلی مشهور بە سید محمد تنها بود کە پساز تحمل 
های علی شرقی، محمد دوران رضا شاە عدە دیگری از مبرزترین رهبران وقت جنبش سندیکایی بە نام 

 بە قتل رسیدند و عدە دیگری از آنان تا  انزابی، پور رحمتی، سید تقی حجازی و رضا غالم عبدالە زادە،
 سقوط رضا شاە در زندان بە سر بردند

! ولت استایجاد کار برای بیکاران وظیفە د  

! دولت باید بە همە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند   

! آرای بە صلح و آزادینە بە جنگ و تجاوز،   
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

!متفاوت با خیلی سالها ١٤٠١روز کارگر   

تا  ٦٠روز کارگر امسال نە تنها مهمترین رویداد کارگری هفتە بود بلکە از جهاتی مهمترین روز کارگر از سال 
هزار نفر برگزار شد  ١٠٠و با شرکت بالغ بر  در میدان آزادی تهران ١٣٦٠آخرین روز کارگر در سال . کنون بود

ن کە با حمالت لباس شخصی ها و گروە های چماقدار مسلح وابستە بە حکومت بە آن و کشتە شدن یک ت
ن و محروح شدن چند تن دیگر در اثر پرتاب نارنجک بە میان جمعیت حاضر و هجوم اوباشان حکومتی در میدا

.آزادی تهران بە خون کشیدە شد  

گر آن پس دیگر بە تشکلهای مستقل و هیچ یک از سازمانهای مدافع حقوق کارگر اجازە برگزاری روز کاراز 
دادە نشد و حکومت با افزایش مداوم اختناق و سرکوب باقی ماندە شوراها و سندیکاهای غیر دولتی را 

.دعدتر در زندان بە قتل رسانیتعطیل و تعدادی از رهبران آنان را زندانی و عدەای از آنان را نیز در سالهای ب  

دند کە تعدادی از فعالین شورایی و سندیکایی در جریان آن بە قتل رسی ٦٠بعد از سرکوب های خونین دهە  
لیە تا زمان دولت دوم خاتمی فقط بە تشکل خانە کارگر کە وابستە بە حکومت بود و نقش چماق حکومت ع

.یابانی دادە می شدکارگران را بە عهدە داشت اجازە راهپیمایی خ  

در دولت دوم خاتمی بە کارگران در تهران اجازە دادە شد تا مراسم روز کارگر را در  ٨٢ و  ١٣٨١در سالهای 
در زمان احمدی نژاد پس از مدتی حتی بە . فرهنگسرای ارسباران و یاقوت بطور محدود برگزار کنند

.کارگر دادە نمی شد تشکلهای وابستە بە حکومت هم اجازە برگزاری قانونی روز  

وز امسال اما عالوە بر کارگران هفت کە ممنوعیت روز کارگر توسط حکومت را در هم شکستند و بمناسبت ر
نعت کارگر تظاهرات بزرگی بر پا کردند، بازنشستگان در چندین شهر، داروسازان در تهرا، کارگران کشت و ص

رت ای اعتراض بە نادیدە گرفتە شدن حقوق شان مبادکارون، کارگران شهرداری شوشتر نیز در همین روز بر
 ٥٠اما معلمان با برگزای تجمع و اعتراض از پیش اعالم شدە در حداقل . بە تجمع و اعتراض خیابانی نمودند

شهر در روز کارگر عمال طلسم ممنوعیت برگزاری روز کارگر را شکستند و همبستگی و همراهی خلل 
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ت آن ر مزد و حقوق بگیران را بە نمایش گذاشتند و هزینە سنگینی نیز بابناپذیر خود با کارگران و سای
فعال صنفی و مجروح و مضروب شدن دەها معلم زن و مرد در اثر یورش های  ٤٠بازداشت . متحمل شدند

لجام گسیختە و وحشیانە پاسداران استبداد و بی عدالتی بە تجمع های مسالمت آمیز، مدنی و حق 
گر نیروهای سرکوبگر و آتش بە اختیار بە اجتماع بزرگ روز جهانی کار داعی کنندە هجوم طلبانە معلمان ت

همانطور کە آن سرکوب و سرکوب های پیش از آن نتوانست خللی در عزم . در میدان آزادی تهران بود ١٣٦٠
نیز نخواهد  کارگران برای پاسداشت روز جهانی کارگر بوجود آورد، سرکوب و بازداشت دە ها معلم و کارگر

.توانست عزم و ارادە معلمان برای پیگیری حقوق شآن را متززل کند  

 ادامە مبارزە با اعتصاب غذا در زندان

معلمان مبارز و حق طلب در هر شرایطی بە مبارزات شان برای احقاق حق ادامە می دهند. حکومت 
سرکوبگر بە غلط تصور می کند کە با زندانی کردن فعالین صنفی معلمان می تواند بە مبارزات آنان خاتمە 

 دهد.

مبارزە حق طلبانە معلمان از حمایت گستردە مردم ایران برخوردار است. مردم مخالف برخوردهای 
سرکوبگرانە حکومت با معلمان و زندانی کردن معلمان هستند و خواستە های معلمان زحمتکش را بە حق 

می دانند و خواهان  دادن پاسخ  مثبت بە خواستە های معلمان هستند. دەها تشکل مختلف، کارگری، 
مدنی، سیاسی و اجتماعی مختلف ضرب و شتم و بازداشت فعالین صنفی معلمان را محکوم و خواستار 

 .آزادی بی قید 

با بازداشت دەها تن از معلمان و در زندان نگاە داشتن آنان مبارزە معلمان با اعتصاب غذا در زندان هم ادامە 
بعد از اعالم اعتصاب غذای اسماعیل عبدی کە از قبل در زندان بود و در اعتراض بە سرکوب . دپیدا کر

ل گفتنی است از مح. معلمان شروع شد تعداد دیگری از معلمان زندانی نیز مبادرت بە اعتصاب غذا کردند
ز آنان بازداشت بسیاری از معلمان خبری در دست نیست و بە درستی معلوم نیست کە چە تعدادی ا

 تازە ترین خبرها حاکی از انتقال اسماعیل. اعتصاب غذا کردەاند و با آنان در زندان چگونە رفتار می شود
 علت این انتقال هنوز دقیقا روشن نیست ولی بە نظر می رسد ناکامی. عبدی بە زندان کچویی است

 تصاب غذا هستند در انتقالزندانبانان در شکستن اعتصاب غذای آقای عبدی و معلمان زندانی کە در اع
.اسماعیل عبدی نقش داشتە است  

:حمایت سازمان جهانی معلمان از معلمان معترض و حق طلب ایران  

 از اعتراضات معلمان ایران و محکومیت برخوردهای قهری با معلمان (ei)حمایت سازمان جهانی معلمان  

در تاريخ ٣٠ آپريل ٢٠٢٢ )١٠ اردیبهشت ۴٠١( صفحهی "اتحاديه بینالمللي حمايت از كارگران ايران"، خبِر 
دستگیری چهار تن از فعالین صنفي ايران )رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، علیاکبر باغانی( 

 .در آستانهی روز معلم و كارگر در ايران، داد

پس از آن، در تاريخ ٣ ِمي )سیزدهم اردیبهشت ۴٠١( سازمان جهانی معلمان )نماينده سازمانهای 
معلمان و ساير كارمندان آموزش و پرورش در سراسر جهان( با بازنشر اين خبر، حمايت خود را از تظاهرات 

 :معمان ايران نشان داده و بیان كرد

دستگیری فعاالن معلمی در ایران در آستانه اول ماه می را قاطعانه محکوم می کنیم! سرکوب و تعقیب "
  معلمان و سایر فعاالن سندیکایی و جنبش های کارگری در این کشور باید متوقف شود"

اردیبهشت کە همچنان در زندان هستند ١١تن از فعالین صنفی بازداشت شدە معلمان در  ١١اسامی   

 تداوم بازداشت و بالتکلیفی معلمان بازداشت شده
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 ، محسن(تهران)لی اکبر باغانی ، ع(تهران) ، جعفر ابراهیمی (تهران)، محمد حبیبی (تهران)رسول بداقی 
رضا امانی فر )بوشهر (، اصغر حاجب )بوشهر(، - ،(بوشهر )، محمود مالکی (بوشهر )عمرانی 

 اسکندرلطفی )مریوان(، مسعود نیکخواه )مریوان(، هادی صادق زاده )مشهد(

    

 ادامە اعتصاب و اعتراض در شرکتهای پیمانکاری صنعت نفت

اردیبهشت بە این سو در کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران  ٤کە از  بنا بر گزارشات متعددی
 اعتراض و اعتصاب در تعدادی از واحد های نفتی و پتروشیمی و پروژەای. پیمانی نفت منتشر شدە است

ی از بە گزارش این کانال در تعداد. کە هنوز کارفرمایان حاضر بە پذیرش مطالبات کارگران نشدەاند ادامە دارد
اردیبهشت از  ٤اعتراضات نخست در . واحدها نیز کارفرمایان در مقابل اعتراض کارگران عقب نشینی کردەاند

( گانشهرهای عسلویه و کن  پاالیشگاه اصفهان، فازهای گازی عسلویه و پتروشیمی بوشهر واقع در میانه
کاری بهروز پتروشیمی بوشهر، پیمان یمانکار فاز دو پتروشیمی پترو کیان، شروع شد و با پیوستن کارگران 

ساخت  لیموچی در نیروگاه سیکل ترکیبی،اورود پتروپاالیش کنگان، اورود در پتروپاالیش کنگان،نیروهای
دو  مخزن و پایپ راک پتروشیمی اسالم آباد غرب،نیروهای پیمانکاری شیروانی پتروشیمی دماوند در فاز

در تعدادی از شرکتها نیز . ادامە پیدا کرد ه خوش دهلران عسلویه و کارگران پروژه ای آی جی سی چشم
بتە ال. کارفرمایان با مشاهدە اعتصاب در واحدهای دیگر عقب نشینی و با مطالبات کارگران موافقت کردند

آن عاملی کە باعث پیمان . معلوم نیست بعد از فروکش کردن اعتراضات زیر قول و قرار های شان نزنند
ای بعد از اعتصابات می شود فقدان تشکل پایدار در شرکتها و امضا نکردن قرار دادهشکنی کارفرمایان 

.دستە جمعی است کە بدون تشکل از لحاظ عملی و حقوقی دست یافتنی نیست  

اردیبهشت از  ٤مطالبات این دور از اعتراضات کارگران پیمانی نفت و دالیل آن در اعالمیە کوتاهی کە در 
اعتراضات کارگران پیمانی نفت طرف شورای سازماندهی  

:منتشر شد گفتە شدە  

 همکاران ما با اعتراضاتشان به پیشواز اعتصاب سراسری پنجم اردیبهشت میروند

اردیبهشت روز جهانی کارگر را گرامی میداریم ١١  

به  ضهمانطور که قبال اعالم کردیم ما کارگران پیمانی پروژه ای نفت برای پیگیری مطالباتمان و در اعترا
  .یمبرای روز پنجم اردیبهشت میرو  تعرض هر روزه به زندگی و معیشت خود به استقبال اعتصاب سراسری

ع در در پاالیشگاه اصفهان، فازهای گازی عسلویه و پتروشیمی بوشهر واق  در پی این تصمیم همکاران ما
ده هم اکنون وارد اعتصاب ش  به استقبال اعتصاب سراسری رفته و از  (شهرهای عسلویه و کنگان  میانه

یست شیفت کاری ب  .مفتخور نشان دهند  اند تا عزم راسخ خود را جهت پیگیری مطالباتشان به پیمانکاران
 روز کار و ده روز مرخصی و افزایش حقوقها در سطوح اعالم شده ما کارگران پیمانی، از جمله مطالبات فوری

ر روزه ید متناسب با نرخ واقعی هزینه های زندگی و افزایش هماست و باز هم تاکید میکنیم که حقوقها با
همچنین باید به امیتی کردن مبارزات و . میلیون باشد ١۶ مزد هیچ کارگری نباید کمتر از  آن افزایش یابد و

تهدید همکاران به اخراج بخاطر طلب حق و حقوق شان خاتمه داده شود و شرایط کاری و زیستی در 
  عاز جمله ما خواستار بهبود قابل قبول خوابگاهها، غذاخوریها و وض  .ندگی انسانی باشدمحیطهای کار و ز

 .غذا در کمپ ها هستیم

در عین حال ما نیز همچون معلمان و بازنشستگان بر خواستهایی چون درمان رایگان و تحصیل رایگان و 
خاتمه دادن به پرونده سازیهای حقوق پایه ای همه کارگران و همه مردم و   داشتن حق مسکن به عنوان

   .امنیتی تاکید داریم و خواستار آزادی کارگران زندانی، معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی هستیم

  یژهکوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین برده وار مناطق و  در آخر با تاکید بر دو خواست اساسی خود
ارگر ی مطالباتمان همراه با معلمان عزیز به استقبال روز جهانی کاقتصادی در مراکز نفتی و برای پیگیر



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 701 ۱۷۰ مارهش ۲۰۲۲مه  ۶برابربا ۱۴۰۱ بهشتیارد ۱۶جمعه   

 

 

- 12 - 

 ُجنگ کارگری

همه با هم این . اول ماه مه روز همه ما کارگران و همه مردم درد کشیده از بردگی و استثمار است  .میرویم
 .روز را گرامی بداریم

 مناطق_ویژه_اقتصادی#

ن ری شوش منتشر شدە کە از قول کارگرادر این کانال همچنین گزارشی از نهمین اعتراض کارگران شهردا
:نوشتە شدە  

  

ماه در سال گذشته و  ٤كارگران شهرداري شوش در نهمین روز اعتراضات خود براي حقوق معوقه خود، 
ي اين كارگران مي گويند ما در شرايط بسیار سختي زندگ. همچنین در سال جاري هنوز جوابي نگرفته اند

ه شان خالي است و معیشتمان بسیار سخت است، چرا مسئولین به مي كنیم و خانواده هايمان سفر
ا نه فرياد ما رسیدگي نمي كنند آنها نمي دانند ما با اين گرانیها چه شرايط سختي را تحمل مي كنیم، م

تنها براي حق وحقوق معوقه خود معترضیم بلكه نگران امنیت شغلي و نوع قراردادمان هستیم كه 
.ن ما را در اين شرايط قرار داده اندكارفرمايان از طريق آ  

درصد از کارگران قرارداد موقتی نیستند ٤فقط   

درصد کارگران در ایران  ٩٦بە گفتە علی خدایی نمایندە تشکلهای اسالمی حکومتی در شورای عالی کار، 
لبتە تعداد ا. و نیم میلیون نیز تحت پوشش قانون کار قرار ندارند ٣با قراردادهای موقت کار می کنند و 

همچنین باید افزود . و نیم میلیون است ٣کارگرانی کە تحت پوشش قانون کار نیستند بسیار بیشتر از 
 آنهایی هم کە اسما تحت پوشش قانون کار هستند قانون در موردشان رعایت نمی شود و وضعیت چندان 

 بهتری از کسانی کە قانون شامل حال شان می شود ندارند

  

بازنشستگان در گروگان تصمیم گیرندگان دولتیافزایش حقوق   

نان افزایشی کە قرار بود از اول امسال بە حقوق و مستمری بازنشستگان تعلق گیرد و پرداخت شود همچ
تە در گروگان مدیران ارشد دولتی قرار دارد و تا کنون بە رغم اینکە ظاهرا در مورد جزئیات آن هم تصمیم گرف

.شدە پرداخت نشدە است  

هشت ق خبرهای منتشر شدە توسط تشکلهای حکومتی بازنشستگی قرار است افزایش از پایان اردیبطب
ست با این وصف نظر بە خلف وعدەهای گذشتە معلوم نی. اعمال و بە حسابهای مستمری بگیران واریز شود

مری فزایش مستتعلل در پرداخت ا. کە در پایان اردیبهشت پرداخت شود و یا باز هم بە ماە بعد موکول شود
صورت می گیرد کە افزایش همە روزە قیمت کاالها ی اساسی و دارو، امان بازنشستگان را کە اکثرشان 

 . .حداقل بگیر هستند را بریدە است

 

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

 ! ان مدنی و سیایس مبارزه کنیمهمە با هم براێ آزادی کارگران، معلمان و کلیە زندانی
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اردیبهشت معلمان مریوانی در اعتراض بە در زندان نگاە داشتن دو تن از فعالین  ١٨در 

ە از این این تصویر تنها یکی از دەها تصویری است ک. صنفی شان در این شهر اعتصاب کردند

:در زیر تصویر نوشتە اند. اعتصاب منتشتر کردەاند  

ک نیکخواه و اعتراض به هت_لطفی و مسعود_مان کردستان از اسکندرتحصن حمایتی معل"

"حرمت معلمان  
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 عثمان اسماعیلی بازداشت شد
صبح به منزل شخصی عثمان اسماعیلی یورش می برند و  ۱۰نفر از ماموران لباس شخصی ساعت  ۱۱اردیبهشت حدود  ۱۰امروز شنبه 

ا با خود به می برندضمن تفتیش منزل ایشان تعدادی وسائل شخصی او ر  
 

.  

 

 

یه " ید: *برای تماس با نشر نگ کارگری" یم توانید با آدرس زیر تماس بگیر
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یه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را  نگ کارگری" نشر
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