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 ُجنگ کارگری

 یادداشت   

 سیل اعتراضات معیشتی و اقتصادی از راە می رسد

 صادق کار

 

 

دگی ناتوانی دولت و رژیم در مهار رشد شتابان تورم و قیمتها کە اکثریت مردم را از تامین نیازهای اولیە زن

محروم کردە است و بی اطمینانی از بهبود اوضاع با وجود رژیم حاکم عواملی هستند کە بە نوبە خود در 

اعتراضات زحمتکشان گرچە از سایر گروەهای اجتماعی بیشتر و . ارندسیل آسا شدن اعتراضات نقش د

ز نقش اصلی را در مرحلە کنونی بازی خواهد کرد، اما دامنە ی اعتراضات اقتصادی محدود بە آنها نیست و ا

کسبە و دکانداران خرد و متوسط تا صاحبان واحدهای تولیدی و موسسات خدماتی بسیاری را در بر می 

اقع ما عالوە بر نارضایتی اعتبە و. گردد  

 

اعتراضات و اعتصاب های کارگری کە برای مدت کوتاهی افت کردە بود در هفتە های اخیر بە نحو بارزی 
بد  گسترش پیدا کردە و اگر با آهنگ هفتە های اخیر ادامە پیدا کند کە احتمالش نظر بە وضعیت بسیار

.ود تا بە سیلی خروشان تبدیل شودمعیشتی و ترمز پارە کردن قیمتها باالست، می ر  

، اعتراضات بسیار متنوع و گستردە هستند و از کارگران واحدهای تولیدی تا کارکنان شرکتهای خدماتی
یع این اعتراضات از اعتراض وسانگیزە و محرک اصلی همە . کارکنان دولت و بازنشستگان را شامل می شود

تگان معلمان بازنشستە تامین اجتماعی و بازنشستگان ماشین سازی، تراکتور سازی و موتوژن و بازنشس
ین اقتصادی و معیشتی و همچن...هفت تپە و خوزستانی تا کارگران رسمی نفت و پتروشیمی خمینی و

م از ه. ش انقالبی زن، زندگی، آزادی استنارضایتی و اعتراض بە سرکوب معترضین شرکت کنندە در جنب
.این رو زمینە گشترش و تداوم آن از هر جهت مهیاتر از گذشتە می باشد  
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 ُجنگ کارگری

دگی ناتوانی دولت و رژیم در مهار رشد شتابان تورم و قیمتها کە اکثریت مردم را از تامین نیازهای اولیە زن
ژیم حاکم عواملی هستند کە بە نوبە خود در محروم کردە است و بی اطمینانی از بهبود اوضاع با وجود ر

اعتراضات زحمتکشان گرچە از سایر گروەهای اجتماعی بیشتر و . سیل آسا شدن اعتراضات نقش دارند
ز نقش اصلی را در مرحلە کنونی بازی خواهد کرد، اما دامنە ی اعتراضات اقتصادی محدود بە آنها نیست و ا

احبان واحدهای تولیدی و موسسات خدماتی بسیاری را در بر می کسبە و دکانداران خرد و متوسط تا ص
مومی بە واقع ما عالوە بر نارضایتی اعتراضی سیاسی و اجتماعی گستردە با نارضایتی اقتصادی ع. گردد

ی طرح ها. بی سابقە و پیچیدەای نیز در کشور مواجە ایم کە روز بە روز ابعاد وسیعتری بە خود می گیرد
زند و  مد رژیم برای کاهش فشار های خرد کنندە اقتصادی و معیشتی نیز بە بحران دامن میاقتصادی ناکارآ

ور بسیاری از رسانە های داخلی بە رغم سانس. بە نارضایتی بیشتر اقشار و طبقات جامعە منجر می شود
از قول  و سرکوب و بازداشت تعدادی از روزنامە نگاران بخشی از نارضایتی ها و اعتراضات را منعکس و

لل آن اقتصاد خواندە های مختلف گوشە هایی از سیاستهای اقتصادی فاجعە بار رژیم را نقد و بی اعتبار و ع
در واقع هم بە واسطە حضور جنبش انقالبی جاری و هم وجود نارضایتی های اعتراضی . را افشا می کنند

کومت و جامعە بوجود آمدە کە بە بە رغم ادامە سرکوبهای وحشیانە نوعی بە هم ریختگی و بلبشو در ح
.گروە های اجتماعی مختلف فرصت اعتراض و اعتصاب صنفی و اقتصادی را می دهد  

درصدی کە کمتر از نرخ واقعی  ٤٦،٣درصدی بە حقوق کارکنان دولت با وجود نرخ رسمی تورم  ٢٠افزایش 
میلیون حقوق برای  ٧ درصد است و تعیین سقف ٦٨است آنهم در شرایطی کە نرخ تورم مواد غدایی 

 ٢٠تا  ١٨میلیون برای بازنشستگان با وجود افزایش سبد هزینەهای خانوار بە  ٦،٣کارکنان حداقل بگیر و 
نیز  در مورد کارگران. میلیون تومان در واقع بە منزلە کاهش حقوق ها و راندن آنها بە زیر خط مطلق فقر است

بی دلیل نیست کە بعد از اعالم . متفاوت باشد بە نظر نمی رسد افزایش اسمی دستمزدها چندان
 درصدی بە حقوق کارمندان اعتراضات گستردەای در دوهفتە اخیر بە راە افتاد و کارگران بخش ٢٠" افزایش"

یز دلیل علت گستردە بودن اعتراضات باز نشستگان ن. دولتی پیشاپیش بە مخالفت علنی بە آن پرداختند
.میلیونی ندارد ٦،٣ز حقوق دیگری جزء انفجار خشم آنان ا  

با این همە اعتراضات گستردە کارگران و مزد و حقوق بگیران چنانکە خوب هماهنگ و سازماندهی شدە 
باشد و از طرف جنبش انقالبی موجود بە موقع و موثر حمایت شود هم در سرنوشت جنبش و هم دستمزد 

   .و حقوق ها نقش مهمی خواهد داشت

 

ا تشدید  توقف اعدام ها و آزادی کلیە زندانیان سیایس ر مبارزه متحدانە برای 
! کنیم  

، آزادی حمایت یم کنیم
ی

! ما از جنبش انقالبی زن، زندگ  

 

! نیمهمە با هم علیە رسکوب جنبش انقالبی رسارسی متحدانە مبارزه ک  
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 ُجنگ کارگری

 تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش اول

 کار و درآمد در کشورهای درحال توسعه

 جرمی سیکینگز

 

 

 

اصطالحی که امروزه برای کشورهای "در حال توسعه" جهان مرسوم  –در بسیاری از کشورهای "جنوب" 
قر، دو رد. برای مقابله با این نوع ففقر گسترده با بیکاری و بی زمینی ارتباط تنگاتنگی دا -شده است 

یا کار برای برنامه، گاه به عنوان مکمل و گاه به عنوان بدیل، پیشنهاد شده اند: یکی برنامۀ تضمین اشتغال )
همه( و دیگری پرداخت نقدی به افراد بی درآمد یا کم درآمد. در قیاسی کلی، ایجاد شغل با دستمزد 

نند و می خواهند کار کنند، گزینه ارجح، هم برایحداقل برای همۀ کسانی که می توا  

 "توضیح "جنگ کارگری

و گاه در  برای کاهش نابرابری اقتصادی فزاینده در چارچوب نظام سرمایه داری، دو ایده، گاه در تکمیل یکدیگر
کار یا  ینبرابر هم، در میان نیروهای عدالتخواه در سطح ملی و بین المللی، بیشترین مدافعان را دارند: تضم

به   .(basic/minimum income guarantee)  و تضمین درآمد پایه یا حداقل (Job guarantee)اشتغال 
ی اختصار بسیار و محدود به اساس این دو ایده، تضمین اشتغال به معنای عرضۀ کار بدون محدودیت زمان

پایه به معنای تأمین درآمد برای هر آن کس است که می تواند و می خواهد کار کند؛ و تضمین درآمد 
 .معینی جهت رفع نیازهای اساسی برای تک تک شهروندان است

صرف نظر از مقاومت سیاسی و گاه اجتماعی که علیه هر دو ایده وجود دارد، قابل تصور است که چه در 
ن ین یا آمحافل آکادمیک و چه در میان احزاب و کنشگران سیاسی عدالتخواه حول امتیازات و محدودیتهای ا

 ایده نسبت به دیگری، مباحث آموزنده ای جاری اند که تحزب برنامه ای نیروهای چپ در ایران می تواند از
ت آنها بهرۀ بسیار گیرد؛ مباحثی که از پرداختن صرف در سطح انتزاعی به این ایده ها فراتر می روند، دس

ور ی هر یک را برای شرایط مشخص کشبه قیاس انضمامی بین دو ایده می زنند و تناسب و تحقق پذیر
 .خاص برمی رسند

https://bepish.org/taxonomy/term/3228
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 ُجنگ کارگری

ده نوشتۀ حاضر نمونه ای از این دست مباحث است که موضوع مرکزی آن وابستگی و تناسب این یا آن ای
و  به درجات رشد طبقۀ کارگر و در نتیجه سطح دستمزدهاست. جرمی سیکینگز، نویسندۀ مطلب، مدرس

ده کیپ تاون افریقای جنوبی است و چنان که خود می گوید: "عم محقق دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه
اهش فعالیت من بر آفریقای جنوبی متمرکز شده است، از جمله بر قشربندی اجتماعی و نابرابریها، ...، ک

 فقر و ایجاد دولت رفاه. کار فعلی من بیشتر شرق و جنوب آفریقا را پوشش می دهد و بر سیاست های
ر کاهش فقر و حمایت اجتماعی تمرکز داردعمومی با تاکید ب ". 

*** 

 چکیده

اصطالحی که امروزه برای کشورهای "در حال توسعه" جهان مرسوم  –در بسیاری از کشورهای "جنوب" 
قر، دو فقر گسترده با بیکاری و بی زمینی ارتباط تنگاتنگی دارد. برای مقابله با این نوع ف -شده است 

یا کار برای ل و گاه به عنوان بدیل، پیشنهاد شده اند: یکی برنامۀ تضمین اشتغال )برنامه، گاه به عنوان مکم
همه( و دیگری پرداخت نقدی به افراد بی درآمد یا کم درآمد. در قیاسی کلی، ایجاد شغل با دستمزد 
 هم حداقل برای همۀ کسانی که می توانند و می خواهند کار کنند، گزینه ارجح، هم برای سیاستگزاران و

 برای شهروندان به نظر می رسد. اما برخالف این گزینۀ ارجح، در آفریقای جنوبی پرداخت نقدی در چارچوب
 برنامه ای برای تضمین حداقل درآمد، ممکن است از نظر سیاسی پایدارتر و از نظر کاهش فقر مؤثرتر و

  .گسترده تر باشد

پردازد، که در حال حاضر به های پیشاروی آفریقای جنوبی میاین مقاله به بررسی معضالت و انتخاب
میزانی غیرعادی، هم "بیکاری روستائی" )ناشی از ترک روستاها و فعالیت کشاورزی( و هم "بیکاری 

جه د پایه در درشهری" را تجربه می کند. دوام و کارایی نسبی برنامه های تضمین اشتغال و تضمین درآم
 اول به سطح دستمزدهای مرسوم در "بازار" بستگی دارد. در یک اقتصاد با دستمزد باال مانند آفریقای

ستمزد جنوبی، در نگاهی کلی کار سازمانیافته از قدرت سیاسی کافی برای جلوگیری از ایجاد اشتغال با د
برخوردار است. در آفریقای جنوبی، برخالف  حداقل در چارچوب برنامه های ناظر بر "ایجاد کار برای همه"

رای موقعیتی که در کشورهای کم دستمزد مانند هند یا اتیوپی حاکم است، رویکرد تضمین درآمد پایه ب
ته برای همه می تواند برنامه ای پایدارتر از تضمین اشتغال باشد؛ البته ]مسنله فقط قدرت کار سازمانیاف

م ستمزد حداقل نیست[ و در این باره نیز نباید موانع سیاسی را دست کجلوگیری از ایجاد اشتغال با د
 گرفت

 

  

د تا رهاب   اض، اعتصاب، نتی ! اتحاد، اعتر  

! نابود باد استبداد و بی عدالتر   

! کار، رفاه، آزادی  
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 ُجنگ کارگری

 دیوار بلند حاشا نزد مقامات رژیم

 صادق

 

 

 

 

انکار نداشتن جمعیت زیر خط مطلق و فقر نسبی حاکی از نگاە عدالت ستیزانە دولت 
رئیسی و رژیم جمهوری اسالمی و تالشی است برای کاهش بیشتر سطح زندگی مردم 

جامعەعادی و افزودن بر ثروت ثروتمندترین های   

ر در بحبوحە بحث تعیین دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان دولت و در شرایطی کە شما
لتی افراد زیر خط فقر دم بە دم بیشتر می شود، "سید صولت مرتضوی باباحیدری" وزیر مو

ە ملیاردر تعاون، رفاە و کار کە ظرف مدت کوتاهی بواسطە سوء استفادە مالی از نهادهایی ک
را بە عهدە داشتە از فرش بە عرش رسیدە است وجود فقر مطلق در کشور را  مدیریت آنها

 .بە کلی انکار و گفتە است هیچکس زیر خط مطلق فقر نیست

لت این ادعای دروغ البتە بی ارتباط با بحث تعیین دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان دو
ستور ر دادن تشریفاتی آن در دنیست. او قبل از این نیز با طرح منطقەای کردن دستمزد و قرا

د کار شورای عالی کار، تالش ویژەای را برای کاهش دستمزدهای زیر خط فقر شروع کردە بو
 .کە با مخالفتهای بسیاری از کارگران روبرو شدە است

ری تالش برای تغییر تە ماندە قوانین رفاهی و افزایش سن بازنشستگی از اقدامات دیگ
صولتی با جدیت دنبال شدە است هستند کە در دورە وزارت . 
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 ُجنگ کارگری

انکار نداشتن جمعیت زیر خط مطلق و فقر نسبی حاکی از نگاە عدالت ستیزانە دولت 
رئیسی و رژیم جمهوری اسالمی و تالشی است برای کاهش بیشتر سطح زندگی مردم 

 .عادی و افزودن بر ثروت ثروتمندترین های جامعە

م مدادی و موتئلفەای و انجمن حجتیەای کە در رژینگاهی بە واقع بر آمدە از تفکر کمیتە ا
دە میلیونی زیر خط فقر مطلق و فقر نسبی و افزایش فزاین ٧٠تسلط دارد. در واقع جمعیت 

و  شکاف طبقاتی و بی عدالتی عمدتا بواسطە تسلط این جریانات است کە عالوە بر حرص
ت کردن هم هست و طمع مال اندوزی بە هر قیمت و جنایتی فاقد شعور سیاسی حکوم

 .نمی فهمد کە تحمل مردم بی حد و حصر نیست

 اینها از همان بدو انقالب با قوانین حمایتی و نظام تامین اجتماعی بە شدت مخالفت می
کردند. الگو و بدیل آنها بە جای نهاد تامین اجتماعی کمیتە امداد بود اما بواسطە رشد 

معە و حمایت قوانین حمایتی تالش کردند بە جامعە و جا باز کردن تامین اجتماعی در جا
 .صورت گام بە گام قانون کار و تامین اجتماعی را از میان تهی کنند

ە با این البتە مقاومت در مقابل این حرکت بە رغم سرکوبهای بی وقفە و جنایتکارانە کم نبود
ا با آهنگ حال متاسفانە آنها موفق شدەاند سیاستهای ارتجاعی و عدالت ستیزانە خود ر

شهای پیس ببرند. در دولت رئیسی این تالشها شدت گرفتە است. غرض از این تال کندتری 
عدالت ستیزانە و ضد مردمی محروم کردن مردم از حمایت تامین اجتماعی و مجبور کردن 

 .آنان بە کارکردن با دستمزد ناچیز است. است

تند کە نتیجە سیاستهای رژیم هس دیوار حاشای خود رئیسی در انکار واقعیت های دردناکی
ە از بقیە وزرا بلندتر است. ادعای کاهش تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و آمارهای کاذبی ک
وی از آنها ارایە می دهد آنقدر بی پایە و اساس هستند کە از طرف مردم و رسانەهای 

 .بسیاری رد و بە سخرە گرفتە می شود و بر نفرت مردم از رژیم می افزاید

  

! ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت است . 

ن اجتمایع قرار د اشتە بە بیکاران باید حقوق پرداخت شود و تحت پوشش تامی 

! باشند   

کتهای پیمانکاری و واسطە ای و علیە ق راردادهای از مبارزه کارگران برای انحالل رسر

! موقت تحمییل حمایت یم کنیم  
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 تشکلهای حکومتی و انتظار نابجا از وزارت کار

 صادق

 

 

 

م و انجمن صنفی کارگران ساختمانی جا دارد بجای التماس و درخواست و گالیە بی نتیجە از دخالتهای مداو

کند و استقالل خود را بە دست آوردمخرب وزارت کار خود را از وابستگی و اسارت بە آن خالص  . 

های اختالف بر سر رهبری تشکلهای وابستە در میان انجمن های صنفی اخیرا باال گرفتە و شعبە سازمان
ا امتناع کارگری و کارفرمایی وزارت کار کە در واقع نهادی امنیتی برای نظارت و کنترل بر تشکلهای کارگری ب

ە استانجمن های صنفی ساختمانی عمال جلوی فعالیت آنان را گرفت از برسمیت شناختن نتیجە انتخابات . 

سازمان بین المللی کار مجاز بە تشکیل و فعالیت  ٩٨و  ٨٧تشکلهای سندیکایی مطابق مقاولە نامە های 
 .هستند و مقامات و نهادها دولتی و کارفرمایی حق دخالت در امور آنها را ندارند

است کە از اجرای مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار امتناع ورزیدە و  سال ٩٠با این وصف اما دولتها 
 در امور تشکلهای کارگری دخالت و تشکلها و اتحادیە های کارگری مستقل و فعالین آنها را سرکوب می
ت و کنند. مقررات، اساسنامە و آئین نامە داخلی تشکلهای کارگری توسط نهادهای دولتی مطابق میل دول

رفرمایان نوشتە می شود و کارگران در تنظیم آنها نقشی ندارندکا . 

ت در این کشور تنها بە تشکلهای سازماندهی شدە توسط وزارت کار و نهادهای امنیتی کە مطابق درخواس
عالیت و منافع دولت و کار فرمایان فعالیت کنند اجازە فعالیت رسمی می دهند و مقررات ناظر بر تشکیل و ف

ها سمی بە قدری سختگیرانە است کە مانع از هر فعالیتی خارج از خواست کارفرمایان و دولتتشکلهای ر
 .می شود

گیرند  عالوە بر مقررات قانونی سختگیرانە این نوع تشکلها نیز هموارە زیر نظارت نهادهای امنیتی قرار می
ای نند. هر گاە نیز بین اعضکە نتوانند خارج از حیطە ای کە برای فعالیت شان در نظر گرفتە شدە عمل ک

ازمانهای تشکلهای وابستە اختالفی بر سر بە دست گرفتن رهبری پیش بیاید تصمیم نهایی را شعبە س
 .کارگری و کارفرمایی خواهد گرفت
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بە سە نوع تشکل "شورای اسالمی،  ٦٩در سالهای بعد از انقالب با وجود اینکە در قانون کار مصوب سال 
ن مایندگی کارگری" در واحدهای متوسط بە پایین دادە شدە است، با این حال تا زماانجمن های صنفی و ن

احمدی نژاد ببیشتر بە شوراهای اسالمی اجازە فعالیت دادە می شد. رهبری و هدایت شوراهای اسالمی 
نی و خانە کارگر در دست حزب کارگزاران سازندگی بود و احمدی نژاد کە میانە خوبی با طرفداران رفسنجا

نداشت تصمیم گرفت با تشکیل انجمن های صنفی از باال تشکل جناحی خاص خود را بوجود آورد و 
 .شوراهای اسالمی تحت نفوذ رقبای سیاسی خود را با کمک آنها از میدان بدر کند

ستە بعد از تشکیل انجمن ها رقابت سختی بین این دو تشکل رقیب بر سر اشغال جایگاە در نهاد های واب
ت یر مجموعە های وزارت کار، مانند امین اجتماعی و غیرە شروع شد کە تا انتصاب علی ربیعی بە سمبە ز

واب وزیر کار ادامە پیدا کرد. علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی کە اختالف بین تشکلهای حکومتی را ناص
ادت آنان پایان دمی دانست با بازتقسیم موقعیت های دولتی بین سرکردگان هر دو تشکل بە اختالفا . 

 بر خالف شوراهای اسالمی در میان انجمن های صنفی تعدادی پیدا شدند کە تالش کردند از دولت اندکی
ور کە فاصلە بگیرند و مبنای مراودات شان با وزارت کار و دولت را بر اساس رفتار آنها تنظیم کنند اما همانط

د. مدیران سازمانهای کارگری و کار فرمایی مواجە شدند و موفق بە این کار نشدنانتظار می رفت با موانع 
اە امتناع وزارت کار از تائید نتیجە انتخابات مجمع عمومی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کە دو م

پیش انجام شد نمونەای از دخالت آشکار وزارت کار حتی در امور داخلی تشکلهای حکومت ساختە است. 
در  قبل از این نیز این وزارتخانە با امتناع از بە رسمیت شناختن انجمن روزنامە نگاران، دخالت مستقیم

تقل تشکیل شورای اسالمی کارکنان شرکت واحد، امتناع از بە رسمیت شناختن فعالیت سندیکاهای مس
می تی و پتروشیهفت تپە و واحد و تشکیل صوری چند انجمن صنفی وابستە در تعدادی از شرکتهای نف

 .دخالت خود را نشان دادە بود

 بە گزارش ایلنا در پنجم بهمن سید رضا هاشمی )رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی
دی  ٢٨خوزستان( ضمن انتقاد از عملکرد وزارت کار:" با اشاره به برگزارِی انتخابات کانون عالی کارگران در 

ه شکل خله وزارت کار و بازنشستگانی که قبال در این کانون سمت داشتند، بماه گفت: این انتخابات با مدا
 احترامی شد. و افزود ... همچنینهای کارگری کشور از تمامی صنوف بیصوری برگزار و به اکثر نماینده

د. زار شهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در تهران برگتقریبا دو ماه قبل، انتخابات کانون انجمن
انجمن از سراسر کشور به تأیید هیئت رئیسه  ٣٣٩نماینده از وزارت کار با رأی  ۴این انتخابات با حضور 

ا مجمع رسید. با این وجود تاکنون وزارت گواهی ثبت کانون را صادر نکرده و قصد انحالل کانون کشوری ر
 ."دارد

تائید نتیجە مجمع عمومی انجمن کارگران هنوز بە روشنی علت رفتار دخالتگرانە وزارت کار و امتناع از 
در  ساختمانی معلوم نیست اما حدس می توان زد کە این دخالت بە واسطە ظرفیت اعتراضی شکل گرفتە

هبران میان کارگران ساختمانی بر سر بیمە آنها باید باشد کە در این اواخر اعتراض زیادی را بر انگیختە و ر
خاتمە  نمایندگان دولت و مجلس درگیر شوند. وزارت کار برای اینکە بە قضیەاین انجمن ها را بر آن داشتە با 

ان و جلوگیری از فعالیت تشکل مذکور از بە رسمیت شناختن انتخابات انجمن های صنفی کارگر بدهد. 
یمە ساختمانی امتناع می کند. بە عبارتی خیال کردە با پاک کردن صورت مسئلە گویا می تواند مشکل ب

ای ساختمانی را منتفی و بە اعتراض آنها پایان دهد! انجمن صنفی کارگران ساختمانی جا دارد بج کارگران
التماس و درخواست و گالیە بی نتیجە از دخالتهای مداوم و مخرب وزارت کار خود را از وابستگی و اسارت 

  .بە آن خالص کند و استقالل خود را بە دست آورد

! کمیتە های اعتصاب را در کارخانە و اداره تشکیل دهیم  
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ی بازنشستگان فرهنگی و تأمین اجتماعی با خانواده آقادیدار جمعی از معلمان، فعالین صنفی، مدنی، 
  سعید_مدنی_آزاد_بايد_گردددکتر مدنی 

 اتحاد بازنشستگان

 
یوخیم شدن شرایط جسمانی کارگر زندانی داود رضو  

مهرماه توسط نیروهای امنیتی  ۵داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در 
های طوالنی در وزارت اطالعات نگهداری میشد، پس از مدت ها انفرادی و بازجویی ٢۴٠بازداشت و در بند 

 بازجویی به زندان تهران بزرگ انتقالکیلو کاهش وزن پیدا کرد، و او را پس از اتمام  ٨شرایط بد زندان اوین 
دادند و طی این مدتی که آنجاست دچارمشکالت داخلی )خونریزی معده(شده و احتیاج شدید به مراقبت 

  .های درمانی در خارج از زندان را دارد
 .سندیکای کارگران شرکت واحد
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 های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به اخراج معلم فرهیخته عاتکهبیانیه شورای هماهنگی تشکل
ود رجبی، حکم سنگین و ظالمانه سارا سیاهپور و ادامه بازداشت غیر قانونی آقایان محمود مالکی و مسع

 فرهیخته
ی صنفی فرهنگیان هاشورای هماهنگی تشکل  

ی ظلموقتی که شعله  
های تو را سوختی لبغنچه  

 چشماِن سرِد من
ی شبستاِن عتیقِ درد بوددرهاِی کور و فروبسته . 

مسعود فرهیخته -محمود مالکی  -سارا سیاهپور  -عاتکه رجبی   
 !به نام خداوند رنگین کمان

 :معلمان و دانش آموزان آزاده و ملت حق طلب ایران
های مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی، خفه کردن های خسارت آور سیاستغم همه هشدارها و زیانعلی ر

صداها و محروم کردن کنشگران و فعاالن صنفی و مدنی از حقوق قانونی، همچنان حاکمان ایران تصور 
 اوم وها نیست بلکه تدها و اعتراضکنند تغییر رویکردها راه حل مناسبی برای کاستن نارضایتیمی

وج بی تواند اوضاع را به زعم آنان قابل کنترل نماید. این سیاست که اگسترش سرکوب و سیاست رعب می
بیند، اما خطای راهبردیش این تدبیری است، گرچه رضایت خلق را محلی از اعراب برای حکمرانی نمی

گز با مورد نظر حاکمان نیز هر تواند این نکته بدیهی را دریابد کنترل جامعه و نظم آهنیناست که حتی نمی
جاد هراس این شیوه به دست آمدنی نیست. متاسفانه حاکمیت و دستگاه قضایی با توسل به این نگاه و ای

 ۶در معلمان، اخیراً خانم عاتکه رجبی را از آموزش و پرورش اخراج و خانم سارا سیاهپور را به حبس طوالنی 
آذر دادگاه او  ٢٩نموده است. محمود مالکی علیرغم داشتن پرونده باز و در حالی که قرار بود  ساله محکوم

 برگزار شود، سه روز جلوتر دستگیر و بدون اتهام مشخص بازداشت شد و با وجود اتمام یک ماه بازداشت
آذر و بالتکلیفی او نیز  ١٢ته از موقت، برای یک ماه دیگر قرار بازداشتش تمدید شد. بازداشت مسعود فرهیخ

د را اند و هیچ قانونی حتی قوانین مدون خوحکایت از این است حضرات بنا را برای بقا، بر ادامه ظلم ُجسته
دهند، هرگز مورد قبول جامعه تابند. اتهامات جعلی که به کنشگران صنفی و مدنی نسبت میبر نمی

ام نیروهای خارج از قوه قضاییه، فعاالن صنفی و مدنی احکحقوقی کشور نبوده و تحت فشار ضابطان و 
...گیرندسنگین می  
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ی فساد استطرح فروش اموال دولت مایه  
 

 حسین راغفر

انتقادها از طرح دولت جمهوری اسالمی برای فروش اموال دولتی در میان نمایندگان مجلس، ��

ایط در این شر»است « مایه یک فساد»کارشناسان اقتصادی و فعاالن سیاسی افزایش یافته. این طرح 
ه من بخس بها را به ثخواهند این داراییکشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می

 «چه کسانی واگذار کنند؟
ا این اساسا مشخص نیست این هفت نفر ب»ای که برای فروش این اموال تعیین شده، این هیات هفت نفره

نفوذی را دنبال هایی هستند و منافع کدام گروه ذینماینده چه گروه سطح از اختیارات در هیات واگذاری
کنندمی .» 

ل چه صالحدیدی برای واگذاری اموا»ر جمهوری اسالمی افزود که این هفت نفر او با تاکید بر فساد مالی د
ی رسانند و مهم اینکه به چه کسگذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش میو قیمت

 «پاسخگو خواهند بود؟
رمولی در فساد معادله و ف»شیوه فروش اموال دولتی در جمهوری اسالمی عامل گسترش فساد است و 

 وجود دارد اینکه فساد مساوی است با انحصار به عالوه با صالحدید و منهای پاسخگویی که مجموع این
 .شود مصوبه "مولدسازی" هم خمیر مایه یک فساد استرسد و همانطور که دیده میمعادله به فساد می

.» 
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های کارگری از اعتصابات انگلیسحمایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه  

رانی کارگجنبش جهانی اتحادیه کارگری محکم در کنار کنگره ملی کارگران انگلیس و تمام 

ایستد. قانون ضد ترین حقوق مواجه هستند، میکه با تهدید از دست دادن این اساسی

 .اعتصاب یک قانون ضد کارگری است و باید متوقف شود

 

 

سال ٦٤سال بە  ٦٢اعتراضات در فرانسە علیە افزایش دورە بازنشستگی از ادامە   

 

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

 ج

 

یه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فدا نگ کارگری" نشر
ُ
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