
 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

Iranian Workers Analects – No: 771 ۱۷۷ شماره ۲۰۲۲ ژوئن۲۴ ، برابر۱۴۰۱ریت ۳جمعه   

 

 

- 1 - 

 ُجنگ کارگری

 یادداشت  

!ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید جناب رئیس  

 صادق کار

 

 

 

 

تامین بودجە با کیفیتی کە ذکر شد اگر هم واقعیت داشتە باشد نە تنها هنری محسوب نمی 

شود بلکە عین بی لیاقتی و شارالتاریسم است. وضعیت خیابانهای مملو از معترضین بهترین 

گواە این امر است. بە قول و قرارهای دولتی کە نتوانستە بە هیچ یک از وعدەهایی کە بە مردم 

دادە عمل کند و اصوال رویکرد ها و برنامە های سیاسی و اقتصادی اش بحران آفرین است، 

 .نباید اعتماد کرد

ماە کشور را  ٨بە نوشتە روزنامە تسنیم مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامە و بودجە گفتە است، 
"تورم کنترول خواهد شد"دون ریالی قرض ادارە کردیم و افزودە است ب  

این ادعای کاذب در حالی مطرح می شود، کە روز گذشتە خبر شکستە شدن رکورد تورم در تاریخ ایران 
 ٥٢،٥توسط رسانەهای داخلی منتشر شد و این رسانە ها با استناد بە آمار رسمی نرخ تورم نقطعە ای را 

.ردند و افتخار آن را بە دولت رئیسی نسبت دادنددرصد اعالم ک  
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 ُجنگ کارگری

هش مردم هنوز از خاطر نبردەاند کە نزدیک بە یک سال پیش مهمترین وعدە انتخاباتی رئیسی و شرکا کا
.داما سفرە ها آب رفت و افزایش تورم یک سال نشدە تاریخی ش. تورم و بزرگتر کردن سفرە های مردم بود  

با این اوصاف و سابقە حال کە فریاد اعتراض مردم از . ع چندان فرقی ندارددر مورد سایر وعدەها هم وض
گرانی و تورم و سقوط همە روزە قدرت خرید از هر سو دم بە دم بلندتر می شود باید گفت جناب میر کا 

!ظمی ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید  

مدتی هم کە شدە از خشم در شرف انفجار مردم از او باز هم بە دروغ و نیرنگ متوسل می شود بلکە برای 
.او مدعی می شود کە کشور را بدون ریالی قرض ادارە کردە است. خود و دولت و حکومت اندکی بکاهد  

نشان  فریبکاری می کند چون، گزارشات و آنالیز وضعیت اقتصادی توسط کارشناسان اقتصادی و سیاسی
ت، رای تامین هزینە های دولت کە بیشتر از گذشتە شدە اسمی دهد سیاست چاپ پول بدون پشتوانە ب

.حجم نقدینگی و قیمت دالر نیز افزایش پیدا کردە اند  

 رئیس سازمان برنامە و بودجە دولت، افزون بر آن، بخش بزرگ دیگری از هزینە های دولت را با خالی کردن
همسان سازی بازنشستگان، کاهش جیب مردم و از طرقی چون، کش رفتن از بودجە رتبە بندی معلمان، 

حقوق کارکنان شاغل و بازنشستە دولت، دست درازی بە اندوختە های سازمان تامین اجتماعی، گران 
روە اعمالی کە با اعتراض همگانی گ. تامین می کند... کردن کاالها و خدمات و افزایش شدید مالیات کسبە

می گذرد عدە بیشتری از مردم علیە تامین بودجە  های شغلی و اجتماعی مختلف روبرو شدە و هر روز کە
اگر تا کنون عمدە ی اعتراضات از طرف گروە های مزد و حقوق . این چنینی بە اعتراض متوسل می شوند

هایی از  بگیر کە قربانیان اصلی سیاستهای حکومت هستند انجام می شد، اینکە کسبە و بازاریان و بخش
تە اخیر اعتصابات و اعتراضات کسبە و بازاریان در چند هف. ردە افزودە شدەاندصنعتگران نیز بە گروە های نامب

.در چنین ابعادی بی سابقە است  

 ادارە کردن کشور با دست کردن در جیب مردم و تهی کردن سفرە ها از نان البتە ابداعی است کە از ابلهان
ە با تامین بودج. ب وخیمی برای مردم داردو فریبکاران بر می آید و عالوە بر اینکە قابل دوام نیست، عواق

یاقتی و کیفیتی کە ذکر شد اگر هم واقعیت داشتە باشد نە تنها هنری محسوب نمی شود بلکە عین بی ل
 بە قول و قرارهای. وضعیت خیابانهای مملو از معترضین بهترین گواە این امر است. شارالتاریسم است

 ایی کە بە مردم دادە عمل کند و اصوال رویکرد ها و برنامە هایدولتی کە نتوانستە بە هیچ یک از وعدەه
.سیاسی و اقتصادی اش بحران آفرین است، نباید اعتماد کرد  

تهدید و  کما اینکە. با توصیە و تهدید و سرکوب چنین سیاستهای را نمیتوان برای مدت زیادی بە کار بست
وز پیش ذرەای از مخالفت ها با سیاستهای حاکمیت نصایح آشکارا جانبدارانە خامنەای از دولت در چند ر

.نکاست کە هیچ بە تشدید آن منجر شد  

بحران ناکارآمدی حکومت بە حدی رسیدە است کە دیگر با تهدید و سرکوب و نصایح و دادن وعدەهای 
بە  عجیب نیست کە در شرایط بحران های حاد نزدیکترین حلقە های مرتبط. سرخرمن قابل مهار نیستند

. ابنداس هرم قدرت بە انتقاد و مخالفت با حکومت می پردازند و اتوریتە دیکتاتور بزرگ را دیگر بر نمی تر
.سخنرانی تهدید آمیز خامنەای خطاب بە خودی ها ی حکومت بازتاب پیش آمد چنین موقعیتی است  

 

!ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت است  

!ی پرداخت کنددولت موظف است بە بیکاران حقوق بیکار   
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 ُجنگ کارگری

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

 فاضل کبوب

 

 
ریشۀ این انتقاد که تضمین اشتغال پیامدهای تورمی خواهد داشت، همانا این ادعاست که 

برنامۀ تضمین اشتغال چیزی جز سیاست کینزی برای تقویت تقاضای کل از طریق پمپاژ پول 

نیست. اما، این انتقاد در نظر نمی گیرد که با وجود برنامه ای برای تضمین اشتغال، اشتغال 

کامل بدون توجه به سطح تقاضای کل حاصل می شود. عالوه بر این، این برنامه باید مانند سایر 

برنامههای دولتی، از طریق اعتبار دادن به حسابهای بانکی، و نه با "قرض گرفتن" یا "چاپ 

پول" علمی شود )و مالیاتها هم با برداشت از حسابهای بانکی جمع آوری شوند(. به این ترتیب 

 .هزینههای برنامه صرفاً موجب افزایش ذخایر بانکی می گردد

 چالشهای تضمین اشتغال

کارفرمای آخر[ به طور کلی ایدۀ اشتغال کامل را  بیشتر منتقدان تضمین اشتغال ]از طریق دولت به عنوان
می پذیرند، اما نسبت به ظرفیتهای آن برای مقابله با بیکاری ساختاری، رفع پیامدهایش برای تورم و 

دشواریهای لجیستیک تردید دارند. بسیاری هم نسبت به فایدۀ اقتصادی مشاغلی که تحت پوشش برنامه 
د، و امکان انتقال مهارتهای حاصل از این برنامه به بخش خصوصی شک های تضمین اشتغال ایجاد می شون

 دارند.

تغییر ساختاری و تکنیکی یکی از جنبه های ثبت اقتصادهای سرمایه داری است. با این حال، دولتهای 
کنونی طریق سیستماتیکی را برای مواجهه و رسیدگی به این تغییرات نمی شناسند. در بهترین حالت آنها 

غییرات ساختاری و تکنیکی، پس از آن که این تغییرات حادث می شوند و پس از آن که کارگران از این و به ت
آن شغل اخراج می شوند، واکنش نشان می دهند. فقط پس از وقوع این کیفیت است که بازآموزی 

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

ریشه  موضوعیت می یابد و جستجو برای راه حل آغاز می شود. حکومتها به عوض رسیدگی به علتهای
ای، تنها وقتی به مسئله توجه نشان می دهند که در سطح آشکار شده باشد. این طریقی بسیار ناکارآ و 
نامسئوالنه برای مواجهه با تغییرات ساختاری و تکنیکی است. برنامه های تضمین اشتغال از این پتانسیل 

رهبران اتحادیه های   بخش خصوصی، برخوردارند که تغییرات مذکور را با برنامه ریزی دقیق در همکاری با
کارگری و همچنین کارشناسان آموزشهای حرفه ای مدیریت کنند و از این طریق بتوانند دائماً تغییرات 

ساختاری در اقتصاد را تعقیب کنند. این گیفیت به برنامه های تضمین اشتغال امکان می دهد که برای 
اخراجی آماده باشند، به نحوی که آنها بتوانند به مؤثرترین  تأمین آموزش های حرفه ای الزم برای کارگران

طریقی با نیازهای بازار کار مجدداً دمساز شوند. بنابراین تضمین اشتغال می تواند برنامۀ سیستماتیک 
 بازدارنده ای را برای کمینه کردن خسارات ناشی از تغییرات ساختاری و تکنیکی پیش ببرد.

وع تغییر در واقع یک مسئلۀ نهادی است. بنابراین راه حل آن هم باید نهادینه شده باید توجه داشت که این ن
باشد. برنامۀ تضمین اشتغال باید لیست روزآمدی از صنایع در معرض خطر و مناطق در معرض خطر داشته 

وزشی باشد، به نحوی که مدیریت آن بتواند برای ایجاد مشاغل زیر پوشش برنامه و پیشبرد برنامه های آم
در مناطقی که از تغییرات مذکور صدمه دیده اند، و برای مهارتهای جدیدی که مورد نیاز اند، آماده باشد. 
همچنین می توان قوانینی را وضع کرد که صنایع در معرض خطر را ملزم سازد به مقامات برنامه در مورد 

  ن اساس برنامه ریزی شوند.تعطیلی قریب الوقوع هشدار دهند تا تأمین مشاغل و بازآموزی بر ای

ریشۀ این انتقاد که تضمین اشتغال پیامدهای تورمی خواهد داشت، همانا این ادعاست که برنامۀ تضمین 
اشتغال چیزی جز سیاست کینزی برای تقویت تقاضای کل از طریق پمپاژ پول نیست. اما، این انتقاد در نظر 

تغال، اشتغال کامل بدون توجه به سطح تقاضای کل حاصل نمی گیرد که با وجود برنامه ای برای تضمین اش
های دولتی، از طریق اعتبار دادن به حسابهای می شود. عالوه بر این، این برنامه باید مانند سایر برنامه

بانکی، و نه با "قرض گرفتن" یا "چاپ پول" علمی شود )و مالیاتها هم با برداشت از حسابهای بانکی جمع 
 های برنامه صرفاً موجب افزایش ذخایر بانکی می گردد.ه این ترتیب هزینهآوری شوند(. ب

از آنجایی که کارگران زیر پوشش برنامۀ تضمین اشتغال برای معیشت خود دستمزد دریافت می کنند، 
قیمت تلقی می کنند، به -منتقدان برنامه غالباً این کیفیت را موجب و محرکی برای مارپیچ تورمی دستمزد

این که با وجود برنامه ای برای تضمین اشتغال، کارگرانی که کمتر از دستمزد کارگران تحت پوشش آن ویژه 
دریافت می کنند، طبعاً دستمزد باالتری )و شرایط کاری و مزایای بیشتر یا مشابهی( را طلب خواهند کرد. 

شود که ممکن است با  اما چنین روندی به یکباره باعث تعدیل مطلوب دستمزدها در سراسر اقتصاد می
کاهش سود همراه باشد و موجبی برای ایجاد یا تشدید تورم نشود. بانک مرکزی نمی تواند در چارچوب 

با تورم مبارزه کند،  -که موجب افزایش نرخ بیکاری می شود  -برنامۀ تضمین اشتغال، با افزایش نرخ بهره 
و اندازۀ دولت را افزایش خواهد داد. سیاست مناسب زیرا این امر صرفاً ذخیرۀ کارگران تحت پوشش برنامه 

 مورد نظر خود تثبیت کند.  بانک مرکزی، پیشبرد سیاست بازار باز است تا بتواند بهرۀ کوتاه مدت را در نرخ

برنامۀ تضمین اشتغال )از  عالوه بر این، قابل ذکر است که برآوردها حاکی از آن اند که هزینۀ تأمین مالی
ای لجیستیکی( نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است و نمی توان آن را تورمی جمله هزینه ه

 تلقی کرد.

ان برای ایجاد سندیکاهای مست قل حمایت  از 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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 ُجنگ کارگری

از تجربە یکسالە بیاموزیم اگر بخواهیم  

 مروری بر نقش تشکل در پرتو اعتصابات کارگران پیمانی

 

 

شورای سازماندهی اگر از این تجربە آموختە باشد، برای اینکە سردار بی سرباز نشود باید از 

نفوذ و اعتبار خود برای چنین مدلی از سازماندهی تحت هر نامی کە بیشتر می پسندد الی 

 .مجمع عمومی بهرە بگیرد

 

سال گذشتە تقریبا در همین موقع هزاران کارگر غیر رسمی شاغل در دەها شرکت پیمانکاری فعال در 
ندی صنعت نفت و پتروشیمی کە بصورت تک بە تک نتوانستە بودند بر سر دستمزد، مرخصی، طبقە ب

کیل یک نهاد مشاغل و خواستەهای صنفی و رفاهی شان با کارفرمایان بە توافق برسند پس از تش
هماهنگ کنندە بە منظور سازماندهی اعتراضات شان اقدام بە یک اعتصاب جمعی کە در سالهای بعد از 

.انقالب مشابە نداشت کردند  

کل نام این نهاد را شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گذاشتند و هدایت اعتصاب را این تش
ر کە از گزارشات بر می آمد سازمان دهنگان شورا قصد داشتند آنطو. نوپا و ناشناختە بە عهدە گرفت

سازماندهی از پائین را با تشکیل مجامع عمومی در هر شرکت انجام دهند و در چند شرکت نیز موفق بە 
اما در عمل مشخص شد کە ظرف مجمع عمومی . این کار شدند و گزارشات آنها را نیز منتشر کردند

. یستمطالبات کارگران هر شرکت را در مواقع الزم سازماندهی و پیگیری نماید نساختار مطلوبی کە بتواند 
ات بە واسطە همین مشکل سازماندهی از پائین دشوار شد و در اثر فقدان تشکل منتخب و پایدار و مذاکر

 سجداگانە در هر شرکت بین کارفرمایان و کارگران وحدت و یک پارچگی اعتصاب مخدوش شد و کارفرمایان پ
.از مدتی زیر توافقاتشان با کارگران زدند  
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 ُجنگ کارگری

ا شورای سازماندهی تصور می کرد با تعیین معیار برای مذاکرە می تواند انسجام و وحدت رویە میان دە ه
ا ب. شرکت را کە در اعتصاب بودند حفظ و از باال رهبری کند، ولی در عمل در این کار توفیق زیادی نداشت

واستە در بعضی شرکتها کارگران توانستند الاقل بە بعضی از خ. نتیجە نبوداین همە اعتصاب هم کال بی 
.هایشان برسند  

مهمترین ضعف آن اعتصاب در نحوە و مدل سازماندهی اش بود کە در تجربە هم مشخص شد مدل مجمع 
 ارعمومی مدل مطلوبی نیست زیرا کە بە نوعی یک بار مصرف بود و هر بار کە تشکیل می شد در همان ب

از آن گذشتە موارد زیادی مشکل در کارخانە پیش می آید کە بە نوعی . هم عمال خودش را منحل می کرد
ی گذارد آیا می شود و اصوال کارفرما م. با حقوق کارگر مرتبط هستند و نیاز بە برسی و تصمیم گیری دارند

ر اگ. اسخ آن منفی استکە کارگر هر بار کە می خواهد برای تصمیم گیری مجمع عمومی تشکیل دهد؟ پ
ر اجازە هم بدهد در آن صورت چە کسی باید تشخیص بدهد کی باید مجمع عمومی را فرا بخواند و بقیە امو

 مربوطە را انجام دهد کە از اختیار حقوقی برخوردار باشد؟

خاب و در نتکارگر باید تشکلهای درست کند کە مستمر باشند و بتوانند نمایندگان شان را برای مدت معینی ا
 چهار چوب اساسنامەای کە در مجمع عمومی بە تصویب می رسانند بە آنها اختیار بدهند تا از حق و حقوق

سندیکا و شورا هر دو این قابلیت را . شان در موقع لزوم حمایت و خواستە های شان را نمایدگی کنند
الیت برنامە فع اساسنامە تشکل و مجمع عمومی اساسا برای انتخاب نمایندگان و تصویب مقررات و . دارند

.تشکل است و کارکردی فراتر از این ها ندارد  

در  تعداد زیادی اعتصاب و اعتراض از پایان سال گذشتە تا حاال در بسیاری از شرکتهای پیمانکاری فعال
تهای صنعت نفت انجام گرفتە وقتی بە خواستە های امسال این اعتصابات نگاە می کنیم و آنها را با خواس

ان مثال بعنو. اعتصاب سراسری کارگران در سال گذشتە مقایسە می کنیم می بینیم کە پسرفت کردەاند
 حال اینکە خواستەهای اعتصابات سال. تعدادی بخاطر ندادن دستمزدها دو سە ماهە شان اعتصاب کردەاند

علت چیست؟ آیا . لهم بودروز مرخصی ماهانە و اجرای طبقە بندی و امثا ١٠میلیونی و  ١٦گذشتە دستمزد 
 غیر از نداشتن تشکل است؟

عرضی بە کارفرمایان از تجربە آن اعتصاب بهتر از کارگران یاد گرفتەاند کە موفق شدەاند، کارگران را از موضع ت
.تدافعی پس برانند  

ل شکیکارگران نە تنها بە تشکل ثابت و پایدار در هر کارخانە و موسسە احتیاج اکید دارند، بلکە بە ت
فید تر از تنها در چنین وضعیتی است کە می توانند بهتر و م. اتحادیەای متشکل از تشکلهای پایە نیاز دارند

.خواستها و حقوق خود دفاع نمایند  

تبار شورای سازماندهی اگر از این تجربە آموختە باشد، برای اینکە سردار بی سرباز نشود باید از نفوذ و اع
.مدلی از سازماندهی تحت هر نامی کە بیشتر می پسندد الی مجمع عمومی بهرە بگیرد خود برای چنین  

شرکت پیمانکاری دوبارە سە روز است کە در اعتصاب هستند و  ٢٢حاال دوبارە کارگران داربست بند در 
و  امید است این بار از تجربە سال گذشتە استفادە کنند. شدەاند خواستار همان مطالبات سال گذشتە 

.فکری برای سازماندهی مناسب خود بنمایند  

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  

د با انعقاد یل کارگران با یقرادادهای موقت و پیمانی در کارهای مستمر باید لغو و امنیت شغ
ی شود !قرارداهای مستقیم تضمیر  
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

 

 

تا روز دوم تیر کارگران داربست بند در ٢٢ شرکت پیمانکاری و پتروشیمی بە اعتصابی 

پیوستەاند کە از اول تیر با خواست افزایش، دستمزد، ١٠ روز استراحت ماهانە در ازای ٢٠ روز 

کار شروع شد. اکثر شرکت کنندە گان در این اعتصاب کارگران داربست بندها هستند. احتمال 

اینکە تعداد بیشتری از کارگران و گروە های شغلی دیگر شاغل در شرکتهای پتروشیمی و 

 .نفتی بە این اعتصاب ملحق شوند بسیار است زیرا مشکالت و مطالبات اکثر آنان مشابە است

شرکت پیمانکاری و پتروشیمی ٢٢عتصاب کارگران در داربست بند در ا  

  

ند در بە گزارش کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تا روز دوم تیر کارگران داربست ب
 ١٠تمزد، خواست افزایش، دس شرکت پیمانکاری و پتروشیمی بە اعتصابی پیوستەاند کە از اول تیر با  ٢٢

 اکثر شرکت کنندە گان در این اعتصاب کارگران داربست. روز کار شروع شد ٢٠ستراحت ماهانە در ازای روز ا
احتمال اینکە تعداد بیشتری از کارگران و گروە های شغلی دیگر شاغل در شرکتهای . بندها هستند

ابە نان مشپتروشیمی و نفتی بە این اعتصاب ملحق شوند بسیار است زیرا مشکالت و مطالبات اکثر آ
.است  
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ز، اسامی شرکتهایی کە تا کنون بنا بە گزارش کانال کارگران پیمانکار در اعتصاب هستند عبارت اند ا
یمی پتروشیمی صدف، پتروشیمی آپادانا، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی کیان، سایت یک و دو پتروش

تاک پویا، ری حاجی پور، شرکت رسپیمانکا بوشهر، پتروشیمی آرین، پتروشیمی مرجان، پتروپاالیش کنگان،
....شرکت فراسکو، پیمانکاری شهبازی، پیمانکاری مطوری، شرکت ایده سازان شرکت اکسیر صنعت و  

  

 ادامە اعتراضات بازنشستگان

د نظر اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی در این هفتە نیز ادامە یافت و بە رغم وعدە رسیدگی و تجدی
بازنشستگان بواسطە بی اعتمادی بە وعدە های دولت و مجلس بە اعتراضات  در مصوبە مزدی دولت

.خیابانی ادامە و بر انجام اعتراض تا قطعی شدن خواستە ها شان تاکید کردند  

ە تاثیر اعتراضات روی دولت و مجلس بە قدری است کە آنها را مجبور بە عقب نشینی از مواضع شان کرد
زمانی از این تظاهرات خرابتر شد کە دیدند تظاهرات شدت گرفت و  حال و احوال دولت و مجلس. است

 بهر جهت تنها وسیلە ای کە می تواند.شعارهای تندی در شماری از شهرها علیە دولت و رئیسی دادە شد
ایت در نوشتن طوما و شک. بازنشستگان را بە حقوق شان برساند، ادامە او تشدید اعتراضات خیابانی است

ە بە نشستگان وارد اعتراض خیابانی شدەاند، یک حرکت انحرافی بی فایدە و خاصیت است کزمانی کە باز
.کار امروز بازنشستگان نمی آید  

  

 بازداشت ٧ کارگر کارخانە سیمان بە خاطر اعتراض بە اخراج یکی از همکاران خود

بە گزارش خبرگزاری ایلنا ٧ تن از کارگران کارخانە سیمان کارون واقع در مسجد سلیمان بە دلیل اعتراض بە 
اخراج یکی از همکاران خود کە بخاطر شرکت در یک اعتراض صنفی صورت گرفت بازداشت شدند. بە نوشتە 
ایلنا گویا هنگام ممانعت از ورود یکی از کارگران بە کارخانە بین عوامل کارفرما و کارگران درگیری پیش آمدە و 

 ٧ کارگر بازداشت شدەاند.

.خرداد و در اول تیر درگیری و بازداشت کارگران انجام شدە است ٣١در اعتراض صنفی   

  

 ادامە اعتراضات کارگران کشت صنعت کارون

 کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

 .شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر به عدم دریافت مطالبات خود اعتراض کردند

 به گزارش خبرنگار ایلنا، یکم تیر ماه

 تعدای از کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون به عملی نشدن مطالبات صنفی خود و اجرا نشدن رای 
 .انفصال از خدمت مدیریت مجتمع اعتراض کردند

کارگران در ارتباط با مطالبات صنفی خود نیز گفتند: مطالبات کارگران این شرکت، همسانسازی حقوق و 
مزایای کارگران با شرکتهای همجوار و مشابه کشت و صنعت نیشکری، تبدیل وضعیت کارگران قراردادی و 

 .پیمانکاری است
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 نرخ تورم رکورد های پیشین را شکست

بە گزارش تعداد زیادی از رسانە ها نرخ تورم در پایان ماە گذشتە بە ٥٢،٥ درصد رسید و رکورد تورم در 
جمهوری اسالمی را شکست. رکورد پیشین نرخ تورم از آن دولت رفسنجانی و حدود ٥٠ درصد بود. این آمار 

ها البتە رسمی هستند کە معموال کمتر از نرخ واقعی تورم را منعکس می کنند، آمار واقعی حتی از این 
 هم بیشتر است. روزنامە آفتاب بە نقل از آمار رسمی تورم نوشت:

 "گرانی و تورم در ایران رکورد تاریخی زد

 دو موتور تورمزا باهم روشن شده

نرخ تورم با جهشی کم سابقه در دولت رئیسی رکورد تاریخی زد. نرخ تورم نقطهای در خردادماه ١٤٠١ به 
عدد ٥٢,٥ درصد رسیده که در تاریخ ایران بیسابقه است. ایران در حال حاضر از نظر سطح باالی نرخ تورم 

جزء ١٠ کشور صدرنشین جهان است و پس از ونزوئال، سودان، لبنان، سوریه، زیمباوه، ترکیه، سورینام و 
 .آرژانتین در رده نهم قرار دارد"

  

 اعتصاب کارگران کورە پزخانە ها در تبریز

زی در اول تیر کارگران کارخانە های آجر پزی در تبریز بە سبب امتناع صاحبان کارخانە ها و کارگاە های آجر پ
ران بنا بە برخی گزارشات کارگ. د های شان اعتصاب و مبادرت بە تظاهرات خیابانی کردنداز افزایش دستمز

بسیاری از کارگاە های آجر پزی بە صورت خانوادگی کار می کنند و معموال دستمزد های کمتری بە آنان 
.دادە می شود و از مزایای قانون کار هم بی بهرە هستند  

 اما امسال افزایش سرسام. ری از حداقل قانونی بە آنان می دهندکارفرمایان سالهاست کە دستمزد کمت
 کارفرمایان کە بە دادن دستمزدهای. آور هزینە های زندگی و فشار ناشی آنان را بە اعتصاب واداشتە است

ا اندک عادت کردەاند با وجود افزایش قیمتها با اینکە خودشان قیمت محصوالت خود را افزایش دادەاند، ام
.ە افزایش دستمزد کارگران نیستندحاضر ب  

 بستن معدن برای ندادن حقوق کارگر

کارگر  ١٣٠٠علت اعتراض . کارگران معدن کرومیت آسمینون در این هفتە دوبارە مجبور بە اعتراض شدند
.بستن وتعطیل کردن معدن توسط کارفرما برای ندادن حق و حقوق کارگران بودە است  

ادهای اب کارگران برای افزایش دستمزد، طبقە بندی مشاغل، تغییر قرارددر سال گذشتە نیز در پی اعتص
، کرمان بستن جادە ترانزیتی استان هرمزگان. کار، کارفرما برای فشار بە کارگران بە همین رویە متوسل شد

مات و سیستان و بلوچستان توسط کارگران در سال گذشتە، موجب دخالت فرماندار و استاندار و سایر مقا
بە نوشتە ایلنا . لتی در سال گذشتە شد و کارفرما متعهد شد خواستە های کارگران را عملی کنددو

بندِی مشاغل، انعقاد قرارداد یکساله به روال سالهای گذشته و اجرای طرح طبقه "مطالبات کارگران 
ی ملزم به اجرا های مسئوالِن وقت، کارفرمابرداشتِن سقف پرداخت حق اوالد کارگران بود که با پیگیری

".تعهدات شد  

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ایالم

کارگران شهرداری ایالم در اعتراض بە ندادن مطالبات مزدی شان طی چهار ماە گذشتە، تجمع و خواستار 
.پرداخت آن شدند  
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آنهایی کە با دست و جیب خالی بعد از کار روزانە بە خانە برگشتەاند و فرزندانشان مشتاقانە بە سوی 
شان با آغوش باز دویدەاند تا ببینند پدر یا مادر برایشان چە بە خانە آوردە، درد و رنج این کارگران و خانوادە 

 هایشان را بهتر درک می کنند!چە رنجی است کارگر بودن در این کشور بالزدە.

! 

 اعتراض پرستاران در مشهد

ری مشهد در اعتراض بە اخراج از کار پس از افت بیماتعدادی از پرستاران خراسان شمالی مقابل استانداری 
.تجمع و خواهان بازگشت بە سر کارهایشان شدند ١٩همە گیر کوید   

 اعتصاب کارگران دکل نفتی

 فتح متعلق بە شرکت ملی حفاری ایران دوم تیر در اعتراض بە ندادشتن آب و غذای ٣٧کارگران دکل نفتی 
ان کارگران معترض می گویند در هوای گرم تابست. عتراض خود شدندکافی اعتصاب و خواهان رسیدگی بە ا

.خوزستان بدون در اختیار داشتن آب و غذای کافی نمی توانند دوام بیاورند و کار کنند  

ط تاکنون با جان و دل در شرای پرسلن:"دکل در بخشی از نامە خود خطاب بە مسئولین نوشتەاند پرسنل
اند، اما ادامه حفاری بر روی سکو و غذایی و بهداشتی همکاری کرده سخت دمایی و کمبود شدید مواد

ان بروز اندازد و امکپذیر نیست، بلکه سالمتی کارکنان را به خطر میهای عملیاتی نه تنها امکاندیگر بخش
"سازدحوادث جانی و مالی را فراهم می . 

 پنج برابر شدن تعداد کودکان خیابانی در تهران

 احمد احمدیصدر، مدیرعامل سازمان رفاه، روز٣٠ خردادماه ١۴٠١، اعتراف کرد که تعداد کودکان کار تهران :
 .افزایش ۵ برابری داشته است

طبق برآوردها و آمارهایی که از طریق بهداری، بهزیستی و شهرداری تهران در دست داریم، تعداد کودکان »
تهران، در سال ١۴٠٠ کمتر از ٢ هزار نفر بود. اما با برآوردهای اولیهای که در این زمینه انجام شده، آمار 

کـودکان کار در تهران به سرعت رو به افزایش است. آمارهای بدست آمده نشان میدهد که تعداد کـودکان 
کار تهران در سال ١۴٠١ به بیش از ١٠ هزار نفر رسیده که نشاندهنده افزایشی ۵ برابری است. البتە 

 منابع مستقل شمار کارگران خیابانی را خیلی بیشتر از ١٠٠٠٠ نفر اعالم کردەاند. 

 

  همە با هم برای آزادی معلمان، کارگران و سایر زندانیان سیایس و مدنی مبارزه کنیم!.

وز باد مبارزه بازنشستگان برای افزایش حقوق و بیمە کارآمد !پیر  
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باری را تن اعترافات اجهای صنفی و تشدید فشار برای گرفپیگرد فعاالن تشکل
کنیممحکوم می  

 

  
 حزب چپ ایران )فدائیان خلق( - گروه کار کارگری

های صنفی فرهنگیان کە در روز کارگر و قبل از آن توسط نیروهای بسیاری از رهبران و فعاالن تشکل
و می خواهند با  چنان در زندان و زیر بازجویی قرار دارندنی شدەاند، همسرکوبگر حکومت بازداشت و زندا

 .بە اعمال ناکردە نمایند را وادار بە اعتراف آنان وارد آوردن فشار

اطالعات منتشر شدە از وضعیت شماری از فعالین زندانی حاکی از تشدید فشارهای جسمی و روحی 
  است.کە توسط نیروهای امنیتی ساختە و پرداختە شدە فزایندە برای تکمیل و توجیه سناریویی دارد

های صنفی فرهنگیان از جملە رسول بداقی، ابراهیم جعفری و تعدادی از رهبران شورای هماهنگی تشکل
های ی بازجویان بە سلولمحمد حبیبی بە منظور فشار بیشتر جهت تن دادن بە خواستە های تبهکارانە

  انفرادی منتقل شدەاند.

سرنوشت و وضعیت و محل نگهداری عدە دیگری از معلمان زندانی خبری بە خانوادەهای نگران آنان دادە از 
نمی شود و ماموران با امتناع از دادن اطالع و تهدید و بی احترامی بە همسران فعالین زندانی و ندادن 

  کنند.های زندانیان را نیز مجازات میمالقات در واقع خانوادە

فعال صنفی بازداشت و زندانی شدەاند. با این  ٢٣٠انال شورای هماهنگی طی دو ماە اخیر بە نوشتە ک
  چنان ادامە دارند و وقت و بی وقت عدە دیگری را بازداشت می کنند.ها هموجود پیگردها و بازداشت

ورد است. بازداشت حمید قندی عضو هیئت مدیرە کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر در دوم تیر تازە ترین م
فشار و امتناع از دادن اطالع از وضعیت رضا شهابی و حسن سعیدی دو تن از رهبران زندانی سندیکای 

گیری اجباری بە اعمال ناکردە نیز ادامە دارد و رضا شهابی از دوهفتە پیش و حسن واحد با نیت اعتراف
  اعتصاب غذا کردەاند. سعیدی از چهار روز قبل در اعتراض بە فشارهای طاقت فرسا، مبادرت بە

زندانبانان با وجود سپردن وثیقە یک میلیاردی از آزاد کردن ریحانە انصاری خودداری می کنند. اسکندر لطفی 
های صنفی معلمان در اعتراض بە فشار های بازجویان در )سوران( سخنگوی شورای هماهنگی تشکل

اجازە مالقات دادەاند. وضعیت سایر معلمان و روز بە همسر وی  ٥٠اعتصاب غذا بە سر می برد و بعد از 
  بیش مشابە است.  کارگران زندانی کم و

های صنفی و نفوذ و محبوبیت های تشکلخاطر فعالیتهمەی این فشارها و بگیر و ببند ها و بهانە آنها به
ق پروندە سازی، های صنفی و مدنی تاثیر گذار از طریها در میان زحمتکشان و بە منظور فلج کردن تشکلآن

https://bepish.org/taxonomy/term/290
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از بین بردن نفوذ و مقبولیت اجتماعی رهبران و فعاالن تشکل هاست. با این همە این   بە زندان افکندن و
های و افشا شدە نزد مردم بە نفوذ و محبوبیت بیشتر رهبران و فعاالن تشکل  اعمال جنایتکارانە و رسوا

فعالیت های سندیکایی، مدنی و آزادیخواهانە  صنفی و انزجار و بیزاری بیشتر مردم از حکومت و تشدید
 زحمتکشان خواهد شد.

گرفتن اعترافات اجباری بە زور شکنجە ذرەای از اعتبار و نفوذ رهبران جنبش معلمان و کارگران نزد مردم 
   .و خللی در ارادە معلمان و کارگران برای پیگیری حقوق شان بوجود نخواهد آورد نخواهد کاست.

 
کارگری حزب چپ ایران )فدائیان خلق( تشدید سرکوب رهبران و فعاالن سندیکایی و مدنی و تحت گروە کار 

فشار قرار دادن زندانیان مدنی و سیاسی و خانوادە های آنان را محکوم و با اعالم همبستگی با زندانیان و 
کند رهبران ن درخواست میخانوادە های آنان از همە نهادها و سازمان های دموکراتیک و عدالتخواە و آزادگا

وانند مورد حمایت قرار داده و برای آزادی های آنان را بە هر شکلی کە میزندانی این رزم مشترک و خانوادە
  تالش کنند. و مردم عزیزان آنان

  گروە کار کارگری حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 2022ژوئن  27 - ١۴٠١ تیر ۶
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