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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  

 !با تغییر یک یا چند وزیر هیچ چیز از اساس تغییر نمی کند

 صادق کار

 

 

 

حجت هللا عبدالملکی )وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی( سر انجام بعد از شایعاتی کە از مدتی پیش در مورد 

 برکناری اش از وزارت مطرح بود استعفا داد و استعفایش بدون چک و چانە از طرف رئیسی پذیرفتە شد.

در مجلس  )کار، تعاون و رفاه اجتماعی( در هنگام معرفی برای وزارت حجت هللا عبدالملکیبا اینکە
فرمایشی رای نسبتا باالیی آوردە بود با این وجود از مدتها پیش عدەای از نمایندگان بارها خواستار 

 استیضاح و برکنار وی از این سمت شدە بودند.

همین موضوع باعث شدە است کە عدە ی زیاد بگویند، او را وادار بە استعفا کردەاند و در واقع چارەای جزء 
استعفا برای وی باقی نگذاشتە بودند. فشار برای استعفا بە وی وقتی شدید شد کە البی های قدرتمند 

با آن بە مخالفت بخش خصوصی در حکومت کە نسبت بە افزایش دستمزد سالیانە اعتراض داشتند و 
 برخاستند و عمال از اجرای آن شروع بە طفرە رفتن کردند.

درصد بە سایر سطوح مزدی با اینکە  ٣٨درصدی حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان و  ٥٧،٤افزایش 
فاصلە عمیق بین دستمزدها و هزینەهای حداقلی زندگی را پر نمی کرد ولی از نظر کارفرمایان رانتی کە بە 

 رگر ارزان و مفت و سودهای نجومی عادت کردەاند، رقم غیر قابل قبولی بود.کا

دولت و مجلس هم هیچکدام با این مقدار افزایش دستمزد موافقت نداشتند. کما اینکە در بودجە ساالنە 
دولت کە در مجلس با ایجاد تغییرات زیادی در جهت فربە کردن نهادهای سرکوبگر نظامی و امنیتی و 

درصد افزایش دستمزد و حقوق برای کارکنان شاغل و بازنشستە  ١٠ی ایدولوژیک حکومت دادە شد، نهادها
درصد  ١٠دولت منظور نشدە بود. یعنی دولت و مجلس و سرمایە داران انتظار داشتند وزیر کار با بیشتر از 

 افزایش دستمزد در شورای عالی کار موافقت نمی کرد.
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 ُجنگ کارگری

ث های زیادی گفتە شدە کە خیلی های شان هم دور از واقعیت نیست. در مورد عبدالملکی حرف و حدی
ناکامی وی در ایجاد اشتغال بر اساس ذهنیتی کە در خصوص آن داشت و ادعای کاهش بیکاری از طریق 
توسعە کار خانگی با اختصاص سرمایە اندک، از جملە نکاتی است کە مخالفان وی آنها را نشانە ضعف و 

مقام وزارت می دانند. اینها واقعیت هایی هستند کە نمی توان منکر شان شد. اما این بی تجرەیگی وی در 
ضعفها تنها عامل کنار گذاشتن وزیر کار دولت رئیسی از کابینە نیست. چرا کە اکثر وزرا اگر ناکارآمدتر از 

 عبدلملکی نباشند تواناتر هم نیستند.

درصدی اما بر خالف گفتە محجوب و  ٥٧،٤؟افزایش دستمزد اما چرا هیچکدام آنان را هنوز کنار نگذاشتەاند
خانە کارگری ها خواست قلبی عبدالملکی نبود. چرا کە وزیر کار توافق خودش با مقدار افزایش دستمزد را 
منوط بە توافق نمایندگان تشکلهای وابستە بە حکومت و کارفرمایان در شورای عالی کار کردە بود . این 

دالملکی در ازای حمایت شوراهای اسالمی کار از رئیسی و شخص او هنگام برسی پاداشی بود کە عب
 صالحیت اش در مجلس کردە بودند.

در واقع مصوبە دستمزدی شورای عالی کار نتیجە توافق نمایندگان سازمانهای کارفرمایی با شوراهای 
ر را فرا گرفتە بود و همە اسالمی در شرایطی بود کە اعتراضات با تقاضای افزایش دستمزد سراسر کشو

طرفهای موجود در شورای عالی کار را هراسناک کردە بود. پذیرش و امضا کردن مصوبە مزدی از طرف 
نماینگان کارفرمایان هم تاکتیکی بود. زیرا کارفرمایان بر حسب عادت راە های زیادی برای دبە درآوردن 

ق کارکنان خود راە فرار آنان را باز گذاشتە بود. کما درصد افزایش حقو ١٠داشتند و دولت با در نظر گرفتن 
اینکە چنین هم شد. برای وزیر کار هم امکاناتی برای تغییر موضع در شرایط مناسبتر موجود بود و نتیجتا او 

در نهایت با اعمال نیمی از مصوبە شورای عالی کار کە افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر بود موافقت 
 درصد مد نظر دولت و مجلس را پذیرفت. ١٠رد بقیە همان کرد و در مو

دلیل همین نیم گام عقب نشینی نیز بخاطر موج اعتراضات بازنشستگان و تالشی برای کاستن از فشار 
 ناشی از اعتراضات بود.

 با این وصف اما فارغ از اینکە چە علت و عللی در پس "استعفای" عبدالملکی نهفتە است، با رفتن و آمدن
سال گذشتە با حمایت  ٤٣یک یا چند وزیر در فاسد ترین، ناکارآمد ترین و دست راستی ترین دولتی کە طی 

کامل علی خامنەای تشکیل شدە است هیچ چیز بە نفع کارگران و زحمتکشان تغییر نخواهد کرد. چنان کە 
ین بە وزارت نرسیدە است. تا کنون هیچ وزیر کاری کە بهتر از سلف خود باشد در هیچ یک از دولتهای پیش

مشکل صرفا میزان توانایی و ناتوانی وزیر نیست، بە سیستم و برنامە کار دولتها در حکومت مطلقە و 
 استبدای علی خامنەای و شرکا بر می گردد.

علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی هیچ یک از ضعفهای عبد الملکی را نداشت مدعی داشتن سابقە و تبار 
بود با این وصف او در از بین بردن حقوق کارگر گوی سبقت را از وزاری گذشتە ربود و در این راە کارگری هم 

از توانایی و تجربە ضد کارگری و امنیتی اش نهایت بهرە را برد. فرق او با عبدلملکی در نحوە بی حقوق 
ز عبدلملکی بود. حاال سازی و سرکوب مزد و حقوق و تشکلهای مستقل بود. بە عبارتی وجودش زیانبارتر ا

هم تردید نباید داشت کسی را کە بجای وزیر مستعفی بر مسند وزارت تعاون، کار و رفاە خواهند نشاند نە 
 لزوما از لحاظ توان و تخصص بلکە از لحاظ توانایی در سرکوب با مهارت تر خواهد بود.

واند مجری قابلی برای هموار کردن سیاسی حکومت بە چنان وزیری نیاز دارد کە بت -برنامە های اقتصادی
سیاست های "آزاد سازی" و شوک درمانی حکومت باشد. بە دیگر سخن باید پذیرفت کە شخصی هم 

مانند علی ربیعی وابستە بە جریان موسوم بە اعتدالیون هم پیمان اصالح طلبان حکومتی مجری قابلتری از 
 ین سیاست بود.وزیر کار مستعفی دولت محافظە کاران افراطی برای ا

!برای بیکاران وظیفە دولت استکار ایجاد    

!دولت موظف است بە بیکاران حقوق بیکاری پرداخت کند  
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 برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش هشتم

 فاضل کبوب

 

 

 

 

برآوردهای انجام شده در ایاالت متحده، بریتانیا و استرالیا نشان داده اند که هزینۀ تأمین مالی 

برنامۀ تضمین اشتغال بین حدود 1 درصد از تولید ناخالص داخلی )در ایاالت متحده( تا حدود 3.5 

درصد تولید ناخالص داخلی )در استرالیا( متغیر بوده است. با این حال، این تخمینها هزینۀ 

واقعی تأمین مالی برنامه را بیش از مقدار واقعی نشان می دهند، زیرا اثرات مضاعف ایجاد 

شده در اثر درآمد حاصله برای کارگرانبرنامه را به حساب نمی آورند. به عالوه طرفداران برنامه 

استدالل می کنند که این برنامه هزینۀ خود را از طریق کاهش سایر هزینه های اجتماعی 

 مرتبط...

 

 ادامه –عاصر تضمین اشتغال مدلهای م

نگاه کنید(، طرفداران برنامه های تضمین اشتغال  5آبا لرنر )به بخش  تئوری مالیۀ کارکردیبا تکیه بر 
استدالل می کنند که دولت همیشه توانایی مالی برای پرداخت هزینۀ این برنامه را دارد. به زعم آنان 
"بیکاری فقط به دلیل ناکافی بودن بودجۀ تخصیص یافتۀ دولتی نسبت به پس اندازهای خصوصی ایجاد 

و تکمیل می کنند: "برای حفظ اشتغال کامل مهم نیست کسری بودجۀ دولت چقدر باشد؛  شود"...می

https://bepish.org/taxonomy/term/2887
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بدهی ملی، به همچنین! به این دلیل ساده که منطق مالی دولت با منطق یک خانوار یا یک شرکت 
خصوصی کامالً متفاوت است". حامیان تضمین اشتغال نشان می دهند که مالیاتها نمی توانند هزینه های 

ت را تآمین مالی کنند و چنین هم نمی کنند؛ زیرا در سطح کل، این تنها خود دولت است که می تواند دول
مولد "ناب" پول بدون پشتوانه )پول فیات( باشد. پس، نقطه شروع هزینه های دولت است. وقتی که دولت 

با عرضۀ آن(، در واقع  پول بی پشتوانه ای را صرف خرید کاالها و خدمات می کند )خواه با چاپ آن، خواه
دهد تا این بخش بتواند بدهیهای مالیاتی اش را بپردازد، مقدار پول الزم را در اختیار بخش خصوصی قرار می

انداز کند و تراز معامالت اش را تأمین کند. "دولت می تواند مادام که مقدار پول بدون پشتوانه و بدون پس
مردم را فراهم می کند، با خیال راحت کسری بودجه داشته  بهره، و اوراق قرضۀ سودآور مورد خواست

 باشد".

منتقدان تضمین اشتغال اغلب ادعا می کنند که این برنامه قدرت چانه زنی نیروی کار را افزایش می دهد، 
دستمزد" را حدت می بخشد. حامیان برنامه در  –زیرا خطر بیکاری را از بین می برد و در نتیجه مارپیچ "تورم 

اسخ به این انتقاد استدالل می کنند که یک گروه ماهر از کارگران برنامه، که قابل استخدام ]در بخش پ
خصوصی[ باشند، نسبت به ارتش ذخیره سنتی بیکاران "تهدید" بزرگتری برای کارمندان بخش خصوصی 

امۀ تضمین اشتغال محسوب می شوند. بنابراین، چرا باید تصور کنیم که تورم عنان گسیخته زیر تأثیر برن
شدت گیرد. عالوه بر این، با توجه به هزینۀ پائین اجرای برنامه، این مقدار اضافی هزینه های دولت به 
دشواری ممکن است تورم زا باشد. در مقابل، منتقدان برنامه استدالل می کنند که تورم نهایتاً به این 

ه بتوان آنها را "مهروموم کرد"، تولید می کنند یا بستگی دارد که آیا کارگران برنامه محصوالتی واقعی، ک
 خیر.

برآوردهای انجام شده در ایاالت متحده، بریتانیا و استرالیا نشان داده اند که هزینۀ تأمین مالی برنامۀ 
درصد تولید  3.5درصد از تولید ناخالص داخلی )در ایاالت متحده( تا حدود  1تضمین اشتغال بین حدود 

)در استرالیا( متغیر بوده است. با این حال، این تخمینها هزینۀ واقعی تأمین مالی برنامه را ناخالص داخلی 
بیش از مقدار واقعی نشان می دهند، زیرا اثرات مضاعف ایجاد شده در اثر درآمد حاصله برای کارگرانبرنامه 

رنامه هزینۀ خود را از طریق را به حساب نمی آورند. به عالوه طرفداران برنامه استدالل می کنند که این ب
کاهش سایر هزینه های اجتماعی مرتبط با بیکاری )حق بیکاری، کوپنهای غذا، جنایت، پلیس و دادگاه ها و 

 غیره( جبران خواهد کرد.

 وندل گوردون نتیجه می گیرد:

هد داشت. فراتر از این، یک دلیل مهم وجود دارد که به موجب آن برنامۀ تضمین کار هیچ هزینه ای نخوا
کاالها و خدمات تولید شده توسط نیروی کاری که در برنامۀ تضمین اشتغال ذینفع است، تولید ناخالص ملی 
و رفاه ملی را افزایش خواهند داد، برابر دستمزدی که به نیروی کار مورد نظر پرداخته می شود و مبتنی بر 

روا می شود. کارگر دستمزد یا حقوق دریافتی اش  «بازار آزاد»همان اندازه اعتمادی که به هر نیروی کار در 
به عالوه و مهمتر از آن، کارگر تحت پوشش برنامۀ تضمین اشتغال، شغلی دارد که «. به دست می آورد»را 

 می تواند و باید مثل هر شهروند دیگری به آن افتخار کند".

 

ان برای ا قل حمایت  ی مستیجاد سندیکاهااز مبارزه کارگران و سایر مزد و حقوق بگیر

!کنیم  

!رداشتە شوندموانع تشکیل و فعالیت سندیکاها و تشکلهای کارگری باید از میان ب  
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 تشکل قانونی"وسیله ای برای نفی و سرکوب تشکلهای واقعی

 صادق

 

خبر گزاری ایلنا در گزارشی کە ٢٧ خرداد با عنوان)احیای   توان   یک تشکل قانونی/ طرحی که بعد از ٧ سال 
هنوز به نتیجه نرسیده است" منتشر کرد ظاهرا در پی کشف علت ناتوانی تشکلهای کارگری حکومتی کە 

این خبر گزاری نام "تشکل قانونی" را بر آنان نهادە پرداختە است. گزارشگر خبرگزاری ایلنا برای برسی 
موضوع یکطرفە بە قاضی رفتە و بە اشخاصی مراجعە کردە کە از رهبران تشکلهای وابستە بە قدرت 

هستند. دلیل اش هم روشن است مدیریت این خبر گزاری بە هیچ وجە مایل نیست چنین موضوع مهمی 
بطور واقعی و همە جانبە با شرکت نمایندگان تشکلهای مستقل بە بحث گذاشتە شود زیرا کە نمایندگان 
تشکلهای مستقل اکثرا یا در زندان و زیر بازجویی همراە با شکنجە و فشار قرار دارند یا تحت پیگرد قرار 

دارند. مدعیان قالبی حق تشکل در این گزارش کوچکترین حرفی کە اندکی بوی حمایت از رهبران 
تشکلهای مستقل زندانی بدهد نمی زنندو انگار نە انگار کە دە ها تن از آنان در زندان هستند و در یکی دو 

 روز گذشتە دەها نفر از اعضای تشکلهای صنفی معلمان بازداشت و زندانی شدەاند.

همە تالشها در این گزارش برای آراستن چهرە و عملکرد زشت تشکلهای حکومتی و دفاع از قانونی بودن 
آنان و غیر قانونی بودن تشکلهای مستقل است. هر جا هم صحبت از فشار بە تشکلهای کارگری می شود 
منظور فشار بە همان تشکلهای قانونی است. زمان انتشار این گزارش هم کمی بو دار است، زیرا همزمان 
است با اجالس ساالنە سازمان بین المللی کار و اعزام همین نمایندگان تشکلهای "قانونی" بە این اجالس 
و فرستادن نمایندگان تشکلهای واقعی بە زندان و اعتراضی کە در جمعە گذشتە توسط ٦ اتحادیە فرانسوی 
و سوئیسی با درخواست آزادی رهبران سندیکایی از زندان و فشار بە دولت ایران برای برسمیت شناختن 
تشکل قانونی عنوانی است  حق تشکل بر مبنای مقاولە نامە های این سازمان بین المللی کارانجام گرفت.

، شکلهای حکومتی همچون شوراهای اسالمی بکار می برند تا بوسیلە آن بر وابستگیکە اخیرا برای ت
شکلها را تا قبل از گسترش اعتراضات کارگری این ت. ناکارآمدی و سر سپردگی این تشکلها سرپوش بگذارند

انجمن  شورای اسالمی، انجمن اسالمی،. با همان عناوینی کە از ابتدا روی آنها نهادە بودند، می خواندند
نظر  در محیط های کار نیز همین تشکلها بودند کە بە رسمیت شناختە می شدند و اوضاع را زیر.... صنفی

انونی در آن سالها هیچ کدام از سرکردگان تشکلهای نامبردە صحبتی از موانع ق .داشتند و کنترول می کردند
 بە باال. و آنطور بود کە می باید باشد همە چیز از نظر آنان ایدەال. ناظر بر فعالیت تشکلها نمی کردند

کی ی. دستی های این تشکلها نیز در دولت و نهادهای حکومتی مسئولیت های بزرگ و کوچکی دادە بودند

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1242139-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1242139-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 671 ۱۷۶ شماره ۲۰۲۲ ژوئن ۱۷ ، برابر۱۴۰۱خرداد  ۲۷جمعه   

 

 

- 6 - 

 ُجنگ کارگری

دی را چند دورە وزیر کار کردند، دیگری را نمایندە مجلس و بە یکی دیگر در سازمان امنیت یک پست کلی
 وزارتخانە کار، سازمان تامین اجتماعی و اتحادیە های مرکزی تعاونی عدەای را نیز در. مدیریتی دادە بودند

.های مسکن و مصرف پست و مقام های درجە دوم و سوم دادە بودند  

 در دولت دوم. تا دولت دوم خاتمی هر دولتی کە آمدە بود و رفتە بود این روال را دست نخوردە حفظ کردە بود
از وزارت کار و زمزمە بە رسمیت شناختن سندیکاها و آمدن  خاتمی با کنار گذاشتە شدن حسین کمالی

و  ٩٨و  ٨٧نمایندگان سازمان بین المللی کار بە ایران برای برسی موانع قانونی اجرای مقاولە نامە ها 
تشکیل اتحادیە های کارگری خانە کارگری ها و شوراهای اسالمی زیر مجموعە آن کە بقای خود را در 

الیت د، با تغییرات پیشنهادی سازمان بین المللی کار برای رفع موانع قانونی فعمعرض تهدید می دیدن
اهای اتحادیە های کارگری و با هئیت موسسان سندیکا های کارگری کە مترصد فرصت برای احیای سندیک

.سرکوب شدە بودد بە مخالفت و تهدید و حتی حملە فیزیکی بە فعالین سندیکایی متوسل شدند  

نند و اما وقتی دیدند کارگران چە حمایتی از چند سندیکا و تشکل مستقل و مبارز نو پا می کهمین جماعت 
ون کار و بار دیگر بقای خود را در خطر دیدند سعی کردند تقصیر ناکارآمدی و سر سپردگی خود را بە نقص قان

یص ون کار دارای نقابلە این کە قان. شوراهای اسالمی نسبت دهند بلکە بتوانند بقای خود را حفظ کنند
شکل بسیاری است و قانون تشکیل شوراهای اسالمی قانونی بکلی ارتجاعی و ضد کارگری و نافی حق ت

 اما این تشکلها سالهای طوالنی از قانون. و مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار است صحیح است
.ەاندشوراهای اسالمی حمایت و آن را اجرا و با اصالح آن مخالفت کرد  

ە روسای کانون های شوراهای اسالمی کار مدتی است کە پرچم اصالح همان قانونی را بدست گرفتەاند ک
ت با نمایندگان سازمان بین المللی کار دو دهە پیش پیشنهاد کردە بودند و این جماعت بە شدت بە مخالف

ار و چنان اصالحاتی در قانون ک منتها با این تفاوت کە نمایندگان مذکور می خواستند! آن برخاستە بودند
قانون شوراهای اسالمی بە عمل آید کە موانع فعالیت سندیکاها را بردارد و این جماعت می خواهند طوری 

قانون اصالح شود کە هم بقای آنان را از لحاظ حقوقی حفظ کند و هم مانع حقوقی بر سر راە فعالیت 
.ایان با هم می خواهندیعنی خر و خرما را آق. سندیکاها را نگە دارد  

این در حالی است کە همان نمایندگان سازمان بین المللی کار از اساس شوراهای اسالمی را بە عنوان 
د نظر حال این آقایان مدتی است کە برای اصالح مور. تشکل کارگری رد کردە و حاضر بە تائید آنها نشدەاند

ا کە اساسا بخاطر ماهیت محافظە کارانە و خود دست بە دامن مجلس شدەاند ولی مجلس هم از آنج
 استبدادی اش حاضر بە هیچ تغییری در قانون ارتجاعی شوراهای اسالمی نیست، از در دستور قرار دادن

حال اینکە قانون شوراهای اسالمی . پیشنهادات اصالحی روسای شوراهای اسالمی کار امتناع می کند
ن بود در مجلس اصالح می شد باز هم در ماهیت ارتجاعی و کار اگر همانطور کە مطلوب نظر این آقایا

شوراهای اسالمی را با تغییرات . ایدلوژیک شوراهای اسالمی و کارکرد ضد کارگری شان بوجود نمی آمد
معیار سنجش تشکل . سطحی در قانون آنان نمی شود تشکل کارگری جا زد و بر جای سندیکا نشاند

سازمان بین المللی کار هستند و معیار قانونی بودن و نبودن هر  ٩٨ و ٨٧سندیکایی مقاولە نامە های 
.تشکلی همین مقاولە نامە می باشند  

ان برای افزایش دستمزد حمایت !کنیم  از مبارزه کارگران، معلمان و سایر مزد و حقوق بگیر  

!وددست مزد و حقوق کارگران و بازنشستگان باید بە موقع و بدون تاخیر پرداخت ش  

گران با ید با در کارهای مستمر باید لغو و امنیت شغیل کار ادهای موقت و پیمانی قراد

ی شود !انعقاد قرارداهای مستقیم تضمیر  
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفته

 جنگ کارگری

 

دولت رئیسی با چند برابر کردن مالیات کسبە، گران کردن دالر، افزایش شدید قیمت کاالهای 

اساسی و خدمات، کاهش حق مسکن کارگران و امتناع از رتبە بندی حقوق معلمان و همسان 

سازی و افزایش حقوق بازنشستگان با زور و قلدری می خواهد کسری بودجە خود و هزینە 

های سرسام آور دستگاە های سرکوب و تبلیغاتی حکومت را جبران کند. امری کە از توش و 

توان و تحمل مردم خارج است و نمی توانند در مقابل آن سکوت کنند. تردید نباید داشت کە 

 .اعتراضات هر روز کە بگذرد وسیعتر، عمومی تر، رادیکالتر و مقاومتر خواهد شد

 

 برگزاری اعتراض سراسری معلمان بە رغم همە موانع سرکوبگرانە

موانع و تهدیدات و خرداد بە رغم همە  ٢٦اعتراض سراسری معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە در 
فشارهای نیروهای سرکوبگر و در شرایطی کە شمار زیادی از رهبران و فعالین تشکلهای مستقل فرهنگیان 
در زندان ها تحت فشار شدید قرار داشتند با موفقیعت در بسیاری از شهرها و مراکز استانها با شعار معلم 

شب و بامداد روز تظاهرات نیروهای سرکوبگر با هجوم  زندانی آزاد باید گردد برگزار شد. در تالشی دیگر در
خرداد و بازداشت شمار زیادی از آنان و اشغال محل های از پیش  ٢٦بە خانە های سازمانگران اعتراض 

 مشخص شدە تجمع ها کوشیدند مانع برگزاری اعتراضات شوند کە ناکام ماندند.

و در بعضی از شهرها ماموران سرکوبگر حکومت مسلح بە در جریان اعتراضات نیز دە ها نفر دیگر بازداشت 
همە ادوات سرکوب در تعدادی از شهرها بە تجمع ها ی مسالمت آمیز و مدنی معلمان یورش بردند و آنان 
را بە طرز وحشیانەای مورد ضرب و شتم قرار داند. در تهران محوطە مقابل مجلس برای جلوگیری از انجام 

ساعاتی قبل از تجمع اشغال شدە بود. این اعمال جنایتکارانە بە خشم و تنفر تظاهرات توسط ماموران 
 بیشتر معلمان از رژیم تبهکار منجر شد.
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برگزاری موفقیعت آمیز اعتراض سراسری روز گذشتە معلمان بە وضوح نشان داد کە جنبش حق طلبانە و 
بران تشکلهای معلمان و سرکوب و تهدید مدنی معلمان را رژیم نمی تواند با پروندە سازی، زندانی کردن ره

 از میان بردارد و حقوق معلمان را پایمال سازد.

همچنین روشن کرد هر گاە اعتراضات در ابعاد سراسری سازماندهی شود حکومت قادر بە جلوگیری کامل 
روە اجتماعی از اعتراضات نخواهد بود. تصورش را بکنیم با نظر داشت تجربە امروز و موارد پیشین اگر چند گ

 در یک روز معین برای اعتراض بە خیابان بیایند، حکومت تا چە حد از سرکوب آنها درماندە خواهد بود.

 همە روزە شدن اعتراضات بازنشستگان

اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی کە در هفتە گذشتە بە دنبال اعالم افزایش حقوق بازنشستگان 
خود گرفت. نیم گام عقب نشینی دولت از مواضع قبلی اش کە در اثر تشدید شدە بود حالت روزانە بە 

اعتراضات بازنشستگان انجام گرفت بە جای اینکە بە کاهش و پایان گرفتن اعتراض منجر شود بە تشدید آن 
 دامن زد.

 دولت پس از مدتها امتناع از اعمال مصوبە شورای عالی کار نیم گامی بە عقب برداشت و با افزایش حقوق
درصد افزایش  ١٠بازنشستگان حداقل بگیر مطابق مصوبە شورای عالی کار موافقت و حاضر شد عالوە بر 
هزار تومان  ٦٥٠مد نظر دولت حقوق بازنشستگانی را کە اندکی بیشتر از حداقل حقوق می گیرند را 

 درصد را بدهد. ١٠افزایش دهد و در مورد سایرین همان 

طع کنونی افزایش حقوق ها مطابق مصوبە شورای عالی کار در مورد خواست مقدم بازنشستگان در مق
همە بازنشستگان فارغ از سطوح مزدی آنهاست. احتمال تن دادن دولت بە این خواستە تنها با ادامە 
اعتراض در حجم کنونی محتمل است. بهر حال ادامە امتناع دولت بە رادیکالیزە شدن شعارها و تظاهرات 

روز گذشتە هم شاهد طرح شعارهای تند ضد دولتی در  ١٠ما اینکە در اعتراضات منجر خواهد شد. ک
 اعتراضات بازنشستگان بودیم.

 کاهش حق مسکن کارگران

دولت در این هفتە در یک اقدام غیر قانونی دیگر با زیر پا نهادن قوانین موجود حق مسکن کارگران برای سال 
هزار  ٦٥٠سیدە بود و نمایندە دولت هم بە آن رای دادە بود را از را کە در شورای عالی کار بە تصویب ر ١٤٠١

هزار تومان کاهش داد. بە نظر می رسد دولت از این بە بعد دیگر قانون کار خودش را هم هر  ٥٥٠تومان بە 
جا کە صد درصد بە نفع دولت و کارفرمایان ولی نعمت "دولت عدالتخواە" نباشد یکسرە کنار بگذارد و در 

 انون گذار و هم مجری عمل کند.نقش ق

درصد افزایش  ٥٠کاهش حق مسکن در شرایطی انجام می گیرد کە کرایە خانە در طول عمر دولت رئیسی 
 پیدا کردە. اما دولت با این وجود حق مسکن را کم کردە است.

 نتقال سە تن از رهبران شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان بە سلول انفرادیا

روز بازجویی توام با فشار و تهدید بی نتیجە برای گرفتن اعتراف  ٤٥خرداد پس از  ٢٥بازجویان و زندانبانان در 
اجباری بە اعمال ناکردە، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی سە تن از رهبران اصلی شورای 

سراسری معلمان برای فشار  هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان را یک روز پیش از برگزاری اعتراضات
 بیشتر بە انفرادی منتقل کردند.
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احتمال دادە می شود کە یکی ازعلل انتقال آنان بە انفرادی رد درخواست بازجوها برای لغو اعتراضات روز 
 خرداد بودە باشد. ٢٦

 پیوستن بازنشستگان بانکها بە اعتراضات

مقابل ساختمان  خرداد با تجمع مقابل ٢٥ر بانک در بە گزارش خبرگزاری ایلنا کارکنان بازنشستە شدە چها
خواستار رسیدگی و پرداخت مطالبات معوقە خود شدند. بازنشستگان در هنگام تجمع  هابازنشستگی بانک

خواستە خود شدند. خواستە های دهگانە آنان همگی رفاهی و معیشتی  ١٠اعتراضی خواستار تحقق 
 تا کنون عملی نشدەاند. هستند کە بە رغم تصویب بخشی از آنها

 اعتصاب غذای رضا شهابی در زندان

رضا شهابی یکی از رهبران زندانی سندیکای واحد کە سالهای زیادی را قبال نیز در زندان گذراندە و از مدتی 
پیش بە دلیل شرکت در یک مراسم دیدار با دو تن از سندیکالیست های فرانسوی بە همراە سە تن دیگر از 

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و دو مهمان فرانسوی بازداشت و زندانی شدە اند، رهبران 
در اعتراضات بە بازداشت و فشار بازجویان برای گرفتن اقرار بە اعمال نا کردە اعتصاب غذا کردە است. آقای 

دە و بیمار شهابی کە در هنگام گذراندان محکومیت های گذشتە بخشی از سالمتی خود را از دست دا
است با خطر جدی سالمتی در زندان مواجە است. او قبال نیز در اثر اعتصاب غذای طوالنی سالمتی اش 
دچار آسیب زیادی شدە و سالهاست کە با عوارض آن دست بە گریبان است. سندیکای کارگران شرکت 

متی وی را بد و خطرناک واحد اخیرا در بیانیەای کە در ارتباط با وضعیت شهابی منتشر کرد، وضعیت سال
 اعالم و خواهان آزادی وی شدە است.

 تجمع کارگران تولی پرس مقابل فرمانداری الوند

خرداد در  ٢٦کارگران شرکت تولی پرس و بستە بندی البرز واقع در شهر الوند کە در استان قزوین قرار دارد 
رای دومین بار طی روزهای اخیر اعتراض بە پرداخت نکردن مطالبات مزدی شان طی چند ماە گذشتە ب

 تجمع و خواستار پرداخت آن شدند.

 عتصاب کسبە در چندین شهرا

افزایش شدید مالیات کسبە، سقوط ارزش پول ملی و گرانی روز افزون ارزهای خارجی کە بە کسادی و 
هپیمایی کاهش درآمد کسبە و افزایش هزینە های آنان منجر شدە اهل کسب و کار را هم بە اعتصاب و را

اعتراضی وادار کرد. اعتصاب کە از فروشندگان وسایل خانگی در سە راە امین حضور تهران شروع شد بە 
سرعت بە چند شهر دیگر سرایت کرد و گسیل ماموران سرکوب بە مصاف معترضین و بازداشت دە ها نفر از 

ان شهرهای اراک، کازرون، میناب، معترضین نتوانست مانع گسترش اعتصاب شود. بازار ترە بار تهران، بازاری
 فسا از مکانهای بود کە کسبە اعتصاب کردند.

دولت رئیسی با چند برابر کردن مالیات کسبە، گران کردن دال، افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی و 
خدمات، کاهش حق مسکن کارگران و امتناع از رتبە بندی حقوق معلمان و همسان سازی و افزایش حقوق 

ستگان با زور و قلدری می خواهد کسری بودجە خود و هزینە های سرسام آور دستگاە های سرکوب بازنش
و تبلیغاتی حکومت را جبران کند. امری کە از توش و توان و تحمل مردم خارج است و نمی توانند در مقابل 

رادیکالتر و مقاومتر  آن سکوت کنند. تردید نباید داشت کە اعتراضات هر روز کە بگذرد وسیعتر، عمومی تر،
 خواهد شد.

 اعتصاب در شرکت پیمانکاری پارسا



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 671 ۱۷۶ شماره ۲۰۲۲ ژوئن ۱۷ ، برابر۱۴۰۱خرداد  ۲۷جمعه   

 

 

- 10 - 

 ُجنگ کارگری

برداری و کنگان که کارفرمای اصلی آن شرکت بهره ١٩ همکاران شاغل در شرکت پیمانکاری پارسا در فاز
 .تعمیراتی مپنا است دست به اعتصاب زدند

همکاران نه تنها هنوز حقوق  این اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها صورت گرفته و به گفته
را هم  فروردین ماه را دریافت نکرده بلکه پیمانکار از پرداخت آیتم های رفاهی سرباز زده و لیست بیمه آنها

 .رد نکرده است
 شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

  

 همکار گرامی ما " واله زمانی " بازداشت شده است

در شبکه های اجتماعی مطلع شدیم " واله زمانی " یکی از همکاران که سابقه بر اساس انتشار خبرهایی 
 .کار در بسیاری از پروژه های فازهای مختلف منطقه پارس جنوبی را دارد، بازداشت شده است

آنگونه که در خبرها آمده او در نهم خرداد بازداشت و در بیست و چهارم خرداد طی تماس تلفنی از  
 .خبر داده است 240شهر ارومیه و زندانی بودن در بند انفرادی  بازداشت خود در

خانواده وی از ابتالی واله به بیماری خطرناک هپاتیت گزارش میدهند و نگران جان و سالمت عزیز خود 
 .هستند

به گفته خانواده این همکار، وی بدلیل سالها کار در شرایط سخت، ناامن و غیر بهداشتی در پروژه های 
بخاطر   متاسفانه در جریان درمان و مداوا  مبتال بوده و  ه، به انواع بیماری های ریوی و گوارشیعسلوی

 .آلودگی بیمارستان به هپاتیت هم مبتال شده است

این خبر تا همین جا برای ما کارگران نفت هشدار دهنده است. اول اینکه واله این کارگر حق جو بخاطر حق 
ود. دوم اینکه این کارگر حق جو بخاطر حق جویی هایش زندانی میشود و سوم طلبی اش از کار اخراج میش

 .بالیی که محیط های کار بر سر ما کارگران می آورد و همیشه ما نسبت به آن معترض بوده ایم

  

شورای سازماندهی بازداشت " واله زمانی " را بشدت محکوم کرده و خواستار آزادی این همکار حق طلب 
برحقمان پای   در عین حال تاکید میکنیم که ما کارگران پروژه ای نفت همچنان بر خواستهایخود هست و 
 .و محیط کار امن وانسانی حق مسلم ماست  می فشاریم

 

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

کاالهای اسایسنە بە حذف سوبسید ها و افزایش قیمت نان و   ! 
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:گزارش تازە سندیکای واحد از وضعیت عضو رهبری این سندیکا در زندان  
امروز سی ام خرداد ماه خانم نسرین رحیمی همسر کارگر زندانی حسن سعیدی از اعضای 

 .شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد به دادسرای زندان اوین مراجعه کردند
م و اعالم کرد بازپرسی گفته به هیچ وجه با شما مالقات نخواه بعد از یک ساعت مامور آمد

را  کرد و اصال برای چه هر روز این جا میآیید تحقیقات هنوز ادامه دارد و باز هم بیایید همین
  خواهیم گفت
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خرداد ماه ٢۶تداوم بازداشت جمعی از فعالین تشکل های صنفی معلمان از روز پنج شنبه   

ان گیالنانجمن صنفی معلم : 

سعیدی_زادهجواد_پورعزیزقاسم_محمودصدیقی  

عادلی_انوش  

نهالی_آقای  

الجوردی_آقای   

سقز و زیویه_انجمن صنفی معلمان کردستان : 

عبداللهی_خالد # عبدی_سلیمان  

قادری_احمد         
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امینی_آمانج  

ریحانی_مرادیاسماعیل_زاهد # حامدی_رحیمیانطاهر_خاکپورحسن_حسام  

شکوهی_محسن   

دیواندره_صنفی معلمان کردستانانجمن  : 

قریشی_هیوا محمدزادە_کاوە   

محمدی_امیدشاە  

احسنی_پرویز  

سنندج_انجمن صنفی معلمان کردستان : 

نعمتی_غیاث  

مرادی_رضا_محمد  

میرزایی_حاجی_صالح  

قوامی_بهزاد  

#:کانون صنفی معلمان بوشهر عمرانی_محسن  

مالکی_محمود  

  :انجمن صنفی معلمان فارس

ریاسفندیا_زهرا    

مظلومی_الدین_حسام    

نوشادی_مراد رشیدی_مرتضی   

ابونصری_رمضان  

های صنفی فرهنگیان ایرانشورای هماهنگی تشکل  

١۴٠١خرداد ماه  ٢٩   
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!همە با هم برای آزادی معلمان، کارگران و سایر زندانیان سیاسی و مدنی مبارزە کنیم  

 

 پیروز باد جنبش  نان  کار  آزادی

تامین اجتماعی در شوشتجمع بازنشستگان   

١۴٠١خرداد  ٢٨شنبه   

تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت  

!پیروز باد مبارزە بازنشستگان برای افزایش حقوق و بیمە کارآمد  

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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