
 ؟طبقه کارگر توان مبارزاتی 

 ماه مه  1به مناسبت 

 مرجان افتخاری 

 

در مناسبات تولیدی سرمایه داری که همه مناسبات و روابط بر محور تولید ارزش اضافی و انباشت سرمایه سازمان داده 

سرمایه داری در    شده، ارزان تر کردن نیروی کار تنها استراتژی سرمایه داری جهانی بویژه در زمان بحرانها است.

گ معروف است، در بحران کوتاه مدت پس از جنگ جهانی دوم  که به رکود یا بحران بزر  1930بحران اقتصادی دهه  

بحران فراگیر سرمایه داری    امایک برنامه استراتژیک داشت،" ارزان تر کردن نیروی کار".  70ودر بحران نفتی دهه  

تولید، ابعاد پیچیده تری پیدا کرد. کاهش رشد    19آغاز شد با بحران بهداشتی ویروس کوید    2007جهانی که از نیمه سال  

در ارزان تر کردن  بویژه  تی  یرکود اقتصادی، تورم و بیکاری گسترده نیروی کار، افزایش نا برابریها و تبعیضهای جنس 

کاهش سطح زندگی   ،نیروی کار زنان پیامدهای اولیه بحرانی است که با آن روبرو هستیم. افزایش قیمت کاالها و خدمات

 وجهی آن است.چند سرمایه داری و بحران  یتهیدستی اکثریت مزد بگیران ادامه سیاستهاو در نتیجه افزایش فقر و 

شرایط زندگی اکثریت مردم در کشورهایی و      گسترش بیکاری، گرانی فزاینده  دستمزدها،سطح  ،  مزدبگیراناما وضعیت  

داری است. سیل مهاحرین  که به کشورهای جهان سوم معروف هستند به مراتب اسفبارتر از کشورهای بزرگ سرمایه  

به اروپا با تمام محدودیتها و    سوریهگان  کشورهای آفریقایی به اروپا، جنگ زدتهیدستان  مردم آمریکای التین به آمریکا،  

پناهندگان در لبنان، اردون و ترکیه تنها موضوعی اقتصادی نیست بلکه روابط اجتماعی، انسانی و آسیبهای  میلیونی  کمپهای  

 م را شامل می شود. محیط زیستی ه

% بودجه دولت را  80آمریکا و کاهش حداکثری در آمدهای نفتی که  امپریالیسم  در ایران به غیر از تحریمهای اقتصادی  

ابعاد بحران و ویرانی اقتصادی را چند برابر    ،در منطقهتشیکل میدهد، غارت و فساد مالی، هزینه های نظامی و جنگی  

دو دهه   در  اما،.  بیکارانومزدبگیران   زندگی  براست   یتحریم های اقتصادی آسیب و ضربه بزرگدون شک  . باستکرده  

. یکی همهمی نداشتسرمایه گذاری    صنایع تولیدیجمهوری اسالمی برای توسعه زیر ساختهای اقتصادی و نوسازی    گذشته

که به   بین عرضه و تقاضای نیروی کار است  عدم تناسباز دالیل بیکاری بویژه بیکاری جوانان با مدارک تحصیلی باال  

 مربوط می شود.  ای باال بردن ظرفیتها بر صنایعزیر ساختها و مدرنیزاسیون 

ل شده. در پی  یدر حالی طبقه کارگر و مزدبگیران به استقبال اول ماه مه میروند که فقر و تهیدستی گسترده ای به آنها تحم

به    سیاستهای جمهوری اسالمی و سرمایه ایران که  اقتصاد  آمریکا،  امپریالیسم  داری جهانی بطور مشخص تحریمهای 

  .میلیون بشکه2,8  صادرات نفت  2018در سال  صادرات نفت وابسته است با رکود بی سابقه ای روبرو است. در حالی که  

  2016غیر از سال    (BIPرشد تولید ناخالص داخلی) بشکه در روز رسید.    300,000  به  2020اواخر سال  در روز بود در  

ابتداء به کمترین در   2017. به این صورت که در سال  شترو به کاهش گذا  2017% از سال  13.40با رشدی برابر با  

هنوز آمار مربوط    (1).میرسد  2019در سال   -6.78  به  و  2018در سال    -6.03%% و سپس به  3.75صد رشد مثبت یعنی  

 منتشر نشده.  2020به سال 



 2021را همراه با شاخص های دیگری اقتصادی از جمله صادرات را با ارزیابی تا سال    رشد اقتصادی   درصدنمودار زیر

 نشان می دهد.

https://theconversation.com/iran-un-effondrement-economique-amorce-bien-avant-les-

sanctions-americaines-120873 

 منفی است.  2020و  2019سینوسی تولید ناخالص داخلی برای سالهای همانطور که مشاهد می شود منحنی 

را می توان  جمهوری اسالمی  و سیاستهای اقتصادی، مالی و ارزی چندین ساله  امپریالیسم آمریکا    ی گستردهنتیجه تحریمها

  سالمیا  مهوریهمیشه بدلیل سیاستهای دو رژیم پهلوی و ج  بِویژه استانهایی که  ،در تمام شهرها  نرخ بیکاری  افزایشدر

  کرد. مشاهدهدر محرومیت نگهداشته شده اند 

قابل اندازه گیری شرایط و وضعیت اقتصادی آمار بیکاری است. آماری که بخاطر سیاستهای   هاییکی از بهترین شاخص

برای  یاما تنها مالک و معیار .قعیت نیستنداقتصادی هیچگاه بیان وا حقایقجمهوری اسالمی در مخفی نگاه داشتن 

 بررسی است. 

 

 

 



 (2)  رقمی دو بیکاری نرخ دارای هایاستان

. 

%  12.9یر ساختهای اقتصادی و صنایع بزرگ و کلیدی است اما نرخ بیکاری  زبا وجود اینکه استان خوزستان دارای  

بودجه و  در جمهوری اسالمی  دلیلی است که صنایع ظرفیت الزم برای تولید و در نتیجه استخدام نیروی کار را ندارند.  

تورم  نرخ    د ندارد.وجوزار تولیدی بعنوان یک سیاست اقتصادی  بین آالت و اشون مایهزینه های الزم برای مدرنیزاس

اعال  46% مرکزی(  م)طبق  بانک  زندگی  و    رئیس  بر  فرسایی  طاقت  و  سنگین  بار  نیاز  مورد  اقالم  کمرشکن  گرانی 

 باز نشستگان گذاشته است. ، تهیدستان و مزدبگیران

هم افزوده شد. بحرانی که    19شیوع جهانی ویروس کوید    بحران بهداشتی و درمانی با  به این شرایط اسفبار اقتصادی، 

نداشت و ندارد. در حالیکه در بیشتر    و کمترین هزینه ای برای مهار این ویروس، سیاست  جمهوری اسالمی کمترین برنامه 

جلو  یر  و مرگ و م از انتشار بیشتر ویروس    زیادی  توانستند تا حدود  به مزدبگیران  کمکهای مالیبا قرنطینه و    هاکشور

باعث مرگ و میر تعداد ، دروغگویی و تبلیغات خرافی اسالمی  یزمالتانرشا ،گیری کنند. جمهوری اسالمی با عوام فریبی

را  از مردم  جان بسیاری    دکه می تواندر مورد واکسن    شد.  درمانی  پزشکی و  و کادر  تهیدستان  مزدبگیران،زیادی از  

به درگیرهای دروغین    ،نجات دهد آنرا  ابتدا  با دروغ    42در  آمریکا و غرب کشاندند و سپس  با  های پردازیساله خود 

  بحرانی ترین در  مرگ و میر ناشی از ویروس  و  گستردهامروز مردم با فقر    مردم را به حال خود رها کردند.  گوناگون

 قرار دارند. وضعیت روحی و روانی 

سنگین های  عالوه بر هزینه  قطع نشد.    در تمام این سالها   سالح های هسته ای است کهانرژی و  دستیبابی به  تنها پروژه   

، دستیابی به سالح های هسته ای برای رژیم جمهوری اسالم یک موضوع استراتژیک، هویتی و  آن بر گرده مزد بگیران

رویگردان    و جنایتی  از هیچ سیاستدر منطقه    و هسته ای  تبدیل شدن به یک قدرت نظامیحیثیتی است. این رژیم برای  

در خارج از مرزها با هزینه  و  شد    دیده  98و آبان    96آنگونه که در دی ماه  در داخل    سرکوب وحشیانه  سیاست  نیست.  

بسیار سنگین که باز هم از سفره و سبد معیشتی مردم کاسته می شود با ارتجاعی ترین نیروهای اسالمی چون حزب  های 

https://static.etemaadonline.ir/Image/3799168f-a521-421f-bd38-35ed0ef18b9a.PNG?v=1


جنگی ناخواسته کشانده  لبه  حوثیهای یمن و در کنارجنایتکاری چون بشر األسد منطقه را به    حماس،  هللا لبنان، حشد الشعبی،

 است. 

بدون ساله با چین    25سند همکاریهای    امسالماه  در فروردین  پنهان کاری باالخره    شش سالپس از  ،  بدنبال این شرایط

سرمایه گذاری که این سند در زمینه اقتصادی،    شد. تنها گفته  اعالم شد  باشند  متن آن داشته    ازاینکه مردم کمترین اطالعی  

 ای و همکاری های نظامی، امنیتب و قضایی است. در صنعت نفت، صنایع پتروشیمی، زیر ساخته

ه گذاریهای چین در یو متخصصین اما تجربه سرما  مزدبگیرانبه غیر از استفاده از نیروی کار ارزان و استثمار بیشتر  

های  شبکه  کنترل  سیستم  مهم  این  کنار  در  آورد.  می  بوجود  را  زیست  میحط  برای  جدی  نگرانی  آفریقایی  کشورهای 

اگر   بر نگرانیها می افزاید. انجام می شود آنگونه که در چین  امنیتی کردن فضای سیاسی و اجتماعی  و نترنتیاجتماعی، ا

از آنجایی که تمام قراردادها، تفاهیم نامه و سندها بطور  اما    سی به متن آن ممکن نیستچه نقد این سند همکاری بدون دستر

 پافشاری کرد.  متن این سند انتشار د باید برنمستقیم به زندگی اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی و آزادیها مربوط می شو

درخشان  باز نشستکان ابعاد گسترده تری داشت. مبارزه  و پرستاران شته مبارزات کارگران، معلمان،ذسال گچند در طی 

کارگران هفت تپه و رهبران آن و همینطور سپیده قلیان فعال کارگری فصل جدیدی در مبارزات کارگری بود. در کنار آن 

مانند    هنچشم انداز نوینی از مبارزه طبقاتی بود که متاسفاهفت تپه و فوالد اهواز    یدو واحد تولید  یهمبستگی مبارزات

 سرکوب شد.  همیشه

اگر تنها وضعیت جنبش  جنبش کارگری هم مانند جنبش زنان، دانشجویی و معلمان فراز و نشیبهایی را تجربه کرده است. 

مشاهده می کنم که سیاستهای واگذاری   ،کارگری را در هشت سال ریاست جمهوری روحانی مورد بررسی قرار دهیم

و سختی    بیمه ها  ،واحد های تولیدی به بخش خصوصی، کاهش نیروی کار یا همان بیکار سازیها، کاهش دستمزها، خدمات

و    یبهداشت  -ی درمانخدمات  مورد نیاز،  ی  که قیمت مسکن، کاالهابا این تفاوت    افزایشی داشته است.  یشرایط کار روند

های  شدن کارگران حتی در واحد  تر  به جرعت می توان گفت که روند تهیدستین برابر افزایش پیدا کرد.  حمل و نقل چند

تناسبی با نرخ    چهیهزار تومان در ماه    655میلیون    2حقوق پایه  تصویت حد اقل  افزایش است.  تولیدی بزرگ در حال  

مزد بگیران به پدیده  تمامی  بحران فقر در بین    که  از این روی است% اعالم شده از سوی بانک مرکزی ندارد.  46تورم  

  ای گسترده تبدیل خواهد شد.

تاکید سالها است که فعالین کارگری بویژه در خارج از کشور بر "تشکلهای مستقل کارگری"  در مورد مبارزات کارگران،  

کنار گذاشتند. اگر  یا کمرنگ کردند یا  بحثهای خود    در  این موضوع را بدون یک جمع بندی یا تحلیل  مدتی است، اما  کردند

کشت و صنعت هفت  مجتمع  با  اجتماعی شهر شوش را  -مبارزات رادیکال و استثنایی کارگران هفت تپه و ارتباط طبقاتی

مبارزات کارگران هفت تپه با سایر واحد های صنعتی دیگر روشن خواهد شد.   م تفاوت و استثنایی بودنیر بگیرظتپه در ن

وجود ندارد. رادیکالیزم طبقاتی و آگاهی سیاسی کارگران این واحد تولیدی در واحد های تولیدی  دیگر  شرایطی که در  

گسرش داد.    یفرهنگی و خانوادگی با شهر شوش را نمی توان به سایر واحد های تولید  ،اجتماعیاقتصادی،  پیوند طبقاتی،  

یز و  یا ماشین سازی تبر  کلیدیواحد تولیدی    امانند شهر صنعتی اراک با دهه  واحد های تولیدی بزرگبا    مشخصبطور  

کارگران دراین واحدهای تولیدی بزرگ بیشتر  پراکنده  در تمام این سالها مبارزات  ه.  مجتمع صنعتی بزرک مبارکهمچین  

 که از نظر کیفی با مبارزات کارگران هفت تپه متفاوت هستند.   بودحول خواسته های معیشتی )حقوق های پرداخت نشده( 



بیش از    نشان داد که تاکید  تهیدستان خیزشکشتار و سرکوب وحشیانه      98و آبان    97، مرداد  96گره گاههای تاریخی دی  

درمورد  در حالی که اگر سیاست سرکوب رژیم ندارد.  یعنی علنی کاری رابطه ای با واقعیت  ل"شکلهای مستق"تبر اندازه

امروز در فضا و جو سیاسی دیگری  شاید    ،نیرو گذاشته می شدیج و  وتبلیغ، تر  از نوع دیگری  و ارتباطات  سازماندهی

   بودیم.

مع در محل کار،  مورد اعتراضات از تج  1915بیش از    1399سال    فعالین کارگری اعالم کردند درروز گذشته،   چند    در

در خارج از محل کار، در برابر مراکز رسمی دولتی مانند مجلس، شهرداریها، فرمانداریها یا وزارت خانه ثبت شده است.  

ها، افزایش معیشتی بود. بیشتر برای عدم پرداخت به موقع دستمزدو  این اعتراضات بدون استثناء صنفی    بیشترمحور  

 علیه خصوصی سازیها و شرکتهای پیمانکاری بود.  چند مورد هم دستمزدها، 

های تولیدی بزرگ در چند سال گذشته نگاهی داشته باشیم، بطور مشخص هپکو، آذر آب اگر به مبارزات کارگران واحد

شیوه مبارزاتی  و یا بخش های خدماتی مثال کارگران شهرداریها یک    کوچکتریا واگن پارس یا حتی در واحد های تولیدی  

هر چند ماه یک بار برای حقوقهای عقب ان آمدن  د"عادت" به میمی کنیم.  " را در این مبارزات مشاهده  "عادت  کی  ای

  گرانتی کارزاتوان مبارشده    "عادت"  زاتیشیوه مبار  این  آیا بدون اینکه تغیریا ارتقایی در مبارزات آنها مشاهده شود.    مانده

  ؟ضعیف نمی کندترا 

سالهای با    و یا شیوه مبارزاتی  مطالبات   ،با وجود تعداد زیاد اعتصابات و اعتراضات ولی تغیر کیفی از نطر خواسته ها

ارتقاء و رشد    به مفهوم  وضعیت اقتصادی فروپاشیده استمربوط به    اعتراضات کهافزایش کمی    مشاهده نمی شود.گذشته  

حرکتها و خواسته هایی    ،پاندمی کرونا و خطر مرگ و میردر همان ابتدا ء شیوع    می رفت که  ظارانت.  یستمبارزاتی ن

و مواد ضد عفونی کننده مجانی و مهمتر از آن واکس مجانی    سک مبنی بر تعطیلی همراه با دستمزد، کمکهای مالی، ما

با توجه به در صد باالی مرگ و میر در بین کارگران، تهیدستان و    .ران باشدیجزء خواسته و مطالبات تمامی مزدبگ

مسایل بهداشتی  در حالی که موضوع واکسن و    نبودیم.این خواسته ها  و طرح علنی    زحمتکشان ولی شاهد اعتراضات

  سته ای است صفیبهداشت هم خوا

های  مبارزه کارگران بویژه در واحد  در   "عادت"یا    یک نواختی  الیلمهمترین دیکی از    می تواند  سرکوببدون تردید  

و موضوع تازه و یا جدیدی    اما سرکوب سابقه طوالنی چهل و دو ساله در جمهوری اسالمی دارد  .تولیدی کلیدی باشد

حتی اگر کمترین خواسته،  اعمال می شود.    مردم در سطح وسعیی  تمام طبقات، اقشار  بهسیستماتیک که    ی. سرکوبنیست

 سرکوباتفاقا در برابر    . آنچه کهوجود دارددر زمینه دیگری  و    یبه شکل دیگر  سرکوبمطالبه ای و یا اعتصابی هم نباشد  

و    یک درکهمبستگی و اتحاد بعنوان  ،  پس از سالها مبارزهاهمیت دارد همبستگی بعنوان یک "ضرورت" است. هنوز  

 "در بین کارگران واحد های برزگ صنعتی و بخش های دیگر تولیدی و خدماتی مطرح نیست.  ضرورت"

جنبش    این تفاوت کهبرجسته است. با    تنها در بین کارگران نیست در بین دانشجویان و یا زنان هم  عدم همبستگیمشکل  

وسیعی  در سطح  "  درد مشترک"با این که  بعبارت دیگر  است.    مکانیصنفی و  زنان اساسا متفاوت از بقیه جنبش ها از نظر  

ندارد.   وجود  یک ضرورت  بعنوان  هنوز  کن"  فریاد  "مرا  ولی  دارد  وجود  عریان  بصورت  جامعه  فقر، از  بیکاری، 

که بدون همبستگی مبارزاتی    هستندتهیدستی، بی خانمانی، گرسنگی و مرگ ومیر ویروس کرونا دردهای ها مشترکی  

 . پاسخی نخواهند داشت
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