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 ُجنگ کارگری

 یادداشت  

 کار نامە یکسالە دولت، علیە ملت بە کام رهبر!

 صادق کار

 

م از در آستانە یکمین سال شروع بە کار دولت رئیسی مطابق آمارهای منتشر شدە این دولت بە هیچ کدا

. ی کشور دچار پسرفت شدەاستوعدە های خود نتوانستە عمل کند و در زمینە همە مسائل اساس

فان رئیسی در آخرین جلسە دولت و در واکنش بە آمارهای افشاگرانە و مستند و انتقادات منتقدین و مخال

دولت از کارهای بزرگ و بی سابقەای کە دولت در این یک سال انجام دادە است وآنها را برآوردە کردن 

ین دولت خواست ساکت ننشینند و ابعاد و اهمیت آرزوهای دیرین کشور نامید صحبت کرد و از مسئول

.دولت را برای مردم روشن کنند اقدامات انجام شدە   

ایش بی رئیسی البتە از کنار آمار و ارقام منتشر شدە راجع بە افزایش تورم و گرانی، فقیرتر شدن مردم، افز

شت و در لە طبقاتی و غیرە گذسابقە ی خانە و کرایە خانە، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش بیکاری و فاص

 در عوض بە انجام اقداماتی. زیرا کە نمی توانست هیچ یک را رد و انکار کند. بارە هیچیک توضیحی نداد

او در سخنان خود در . توسط دولت اشارە کردە کە مشخص کردن صحت و سقم آنها تقریبا ناممکن است

 جلسە هئیت دولت

 فر آمار ارائە داد و آماری در خصوص سایر اقدامات ادعایی دولت نتوانستمیلیون ن ٦تنها در مورد بیمە کردن 

کە البتە همین یک مورد نیز قابل اثبات نیست و با فاکتها و واقعیات همخوانی ندارد. ارائە دهد  
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 ُجنگ کارگری

ی برای مثال در این خصوص می توان بە گالیە و شکایات و گزارشات انجمن های صنفی کارگران ساختمان

 مە نکردن کارگران ساختمانی در سال گذشتە و بدتر از آن از سخت کردن مقررات بیمە ایندر خصوص بی

کارگران اشارە کرد کە سبب خارج شدن شماری از کارگران بیمە شدە پیشین از شمول بیمە و تامین 

میلیون نفر را در یک سال بطور  ٦چگونە ممکن است . این تنها یک نمونە است. اجتماعی شدە است

عی بیمە کرد اما آثار آن را در آمار و گزارشات تشکلهای کارگری حامی دولت هم ندید؟از این گذشتە واق

 بیمە کردن اسمی مردم در حالیکە طی یک سالە عمر دولت بیشتر هزینە های دارو و درمان و خدمات دیگر

تها فاک. می خوردتامین اجتماعی برای بیمە شدگان پیشین کاهش چشمگیری پیدا کردە است بە چە درد 

.و دالیل و گزارشات یک سال گذشتە حاکی از سقوط بیمە و تامین اجتماعی دارند  

ن ای. اشارە می کند" دارو یار"در جای دیگری رئیسی بە از بین بردن زمینە رانت و قاچاق دارو و اجرای طرح 

 کسی بر صفهای طوالنی مردم مگر اینکە. برابر شدن و کمیابی شدید دارو منافات دارد ٧ادعا نیز نظر بە 

برابر قیمت و گزارش های  ١٠نیازمند دارو مقابل داروخانە های سراسر کشور و وفور دارو در بازار سیاە با 

.رسانە های طرفدار دولت در این خصوص چشم خود را بستە باشد کە بتواند چنین الف و گزاف بگوید  

ازی ارانە دارو برای مدتی کوتاە بە عدەای جهت زمینە سطرح کذایی دارو یار در واقع چیزی بیشتر شبیە ی

برای . برای آزاد کردن قیمت دارو بود کە در همین حد هم دولت در عمل چندان بە آن پایبند نماندە است

افراد مشمول این طرح نیز این طور نبود کە داروهای مورد نیاز شان را با همان قیمت های پیشین تهیە 

. نندآنان هم گران شد اما نە بە اندازە کسانی کە مجبور شدند دارو را با قیمت آزاد تهیە کدارو برای . نمایند

یم و مشمولین این طرح نیز اغلب اوقات قادر بە پیداکردن دارو نمی شدند و بارها در رسانە ها خواندیم و دید

می  در مجموع. جمع کردندشنیدیم کە گروە هایی از کسانی کە بیماریدر خیابانها و مقابل مراکز دولتی ت

  یدنمقصود از برکش. توان گفت تمامی عملکرد دولت رئیسی علیە ملت و کشور و بە کام رهبر بودە است

.رئیسی هم غیر از این نبودە است  

ود اما از انصاف نگذریم، دولت منحوس سیزدهم ایدەآل خامنەای، پیشرفتهایی هم داشت کە منتقدین و خ

ش تشید فشار و خفغان، افزای. مربوط بە عملکرد یک سالە دولت بە آن نپرداختند دولت هم در گزارش های

ا و اعدام ها، پرتر کردن زندانها از مبارزان آزادیخواە، افزایش محاکمات مخالفان و منتقدین، آزاد سازی قیمته

ی ساجرای سیاست شوک درمانی، افزایش بی قانونی، تشدید سرکوب دگر کیشان، محدود کردن دستر

برد دولت یکدست ایدەآل علی خامنەای در واقع برای پیش. بە اینترنت، بە اجرا گذاشتن طرح حجاب و عفاف

ردە از این لحاظ می توان گفت دولت رئیسی موفق تر از سلف خود عمل ک. همین امور رخصت فعالیت یافت

!است  

ان برای ایجاد سندیکاهای قل حمایت  مست از مبارزه کارگران و سایر مزد و حقوق بگیر

!کنیم  

!رداشتە شوندموانع تشکیل و فعالیت سندیکاها و تشکلهای کارگری باید از میان ب  

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

ی شود !انعقاد قرارداهای مستقیم تضمیر  
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 ُجنگ کارگری

چهارمآیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش   

 "تحلیل انتقادی برنامە های دولت بە عنوان "کارفرمای ملجأ نهائی

 هیو استورجس

 

ادامه –تضمین اشتغال در ظرف تاریخی آن   

 برنامه های امروزی تضمین اشتغال

از گوردون قرن گذشته برمی گردد، که آثاری 90ظهور ایده های امروزی در بارۀ تضمین اشتغال به دهۀ   

(Gordon)میتچل ، (Mitchell)موسلر ، (Mosler)فورستاتر ، (Forstater) و ورای (Wray)  انتشار یافتند و به

د. عنوان سهمی اساسی در تکامل این ایده با استقبال قابل توجه طرفداران تضمین اشتغال روبرو شدن

رای شده باشد، به عنوان تنها راه حل مؤثر بتمام این آثار بر "کارفرمای ملجأ آخر"ی که توسط دولت تضمین 

خش بیکاری تأکید داشتند و به طریق مشابهی این این الزام را تشریح می کردند. دولت باید شغلی از ب

عمومی را به هر کس که خواهان کار است، عرضه کند، تا کارگرانی را که از بخش خصوصی رانده شده اند، 

ری ای ]برای دولت[ اختیاری نیست، بلکه دولت موظف به استخدام هر کارگمداوماً جذب کند". چنین برنامه 

است که هیچ کارفرمای دیگری مایل به استخدام او نیست. نامبردگان، همچون پیرسون و مینسکی، 

ردند. "تضمین اشتغال" را همچون نیروئی هم برای تحقق اشتغال کامل و هم برای ثبات قیمتها تلقی می ک

ت( تنها استراتژی معقول برای دولت" می نامید، "که می تواند پول بی پشتوانه )پول فیامیتچل آن را "

 ."عرضه کند و خواهان بیشینه کردن سود در اقتصاد کالن و ثبات قیمتهاست

ن بحث آکادمیک پیرامون ایدۀ "تضمین اشتغال" عمدتاً در میان طرفداران این ایده جریان داشته است. ای

، ای محسوس این بحث بوده است. رایجترین استنادها در حمایت از "تضمین اشتغال"کیفیت موجب انزو

رای. با استناد به آثار دیگر حامیان "تضمین اشتغال" اند، معموالً مشتمل بر حلقۀ کوچک میتچل، موسلر و و

https://bepish.org/taxonomy/term/3005
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 ُجنگ کارگری

ن این وجود، نقد بیرونی از آن بر سه وجه اصلی متمرکز شده است. هدف این نوشته تشریح و بسط آ

کیفیت و دوام مشاغلی  -آثار اقتصادی آن، و پ -کل هزینۀ طرح، ب -است. سه وجه مورد نظر عبارتند الف

  .که طرح ایجاد می کند

هزینه -الف  

وردون برآورد هزینه های "تضمین اشتغال" در یک جامعۀ پیشرفته معموالً دست پائین را گرفته اند. مثالً گ

میلیارد دالر برآورد می کند، و ورای این هزینه را برای 79 1997مریکای سال هزینۀ ناخالص این طرح را برای ا

راحتاً میلیارد دالر تخمین می زند. مطئناً این ارقام تخمینهای جداً دست پائینی اند، زیرا ص 100 1998سال 

ارۀ ب هزینه های سرمایه گذاری و مدیریت را شامل نمی شوند. هزینۀ "تضمین اشتغال" پرسشهائی را در

. گرچه امکان تداوم آن به لحاظ اقتصادی و خاصه در بارۀ منابع ممکن برای تأمین این هزینه برانگیخته است

مثل مینسکی و وندل گوردون -"تضمین اشتغال"   برخی از مدافعان آکادمیک  (Wendel Gordon) اقتصاددان ،

موسلر  به شمول ورای، میتچل، –وئیم تمام آنان از دیگر مکاتب اقتصادی اند، اما اغلب آنان، اگر نگ –نهادگرا 

برای پاسخ به پرسش گفته شده به مکتب "تئوری جدید پولی" اتکا دارند –و فورستاتر  . 

" آبا لرنرتئوری جدید پولی یک شاخۀ پساکینزی در اقتصادی است و از چارتالیسم* و تئوری "مالیۀ کارکردی  

(Abba Lerner) ه ل مرکزی تئوری جدید پولی بسیار سرراست است: از آنجایی کقویاً متأثر است. استدال

رای یک دولت با پول بدون پشتوانه )پول فیات( می تواند هر مقدار پول را که بخواهد، انتشار دهد، منطقاً ب

یت "تامین مالی" هزینه هایش به مالیات و استقراض وابسته نیست. تنها محدودیت در مخارج دولت محدود

ن ی است، که از طریق تورم بیان می شود. کارکرد واقعی مالیات و فروش اوراق قرضه ]نه تأمیمنابع واقع

 .منبع برای هزینه های دولت، بلکه برای[ مدیریت تقاضا از طریق تخلیۀ درآمدهای بخش خصوصی است

سو قابل توجهترین آنها، آسپرومورگو -تئوری جدید پولی توسط برخی از اقتصاددانان پساکینزی   

(Aspromourgos)الووئی ، (Lavoie) و ساویر (Sawyer) -  نقد شده است. آنها گزاره های این تئوری را بیش

از حد افراطی، توصیه های آن را بیش از حد ساده و رفتار مدافعان آن را بیش از حد تندروانه می دانند. 

چدید  با این حال مباحثه بین تئوری نیز در یک نوشته کوتاه به این موضوع می پردازد. (Krugman) کروگمن

ه استپولی و سایر مکاتب اقتصادی، حتی در خود مکتب پساکینزی نیز با شباهتهای بسیار، محدود بود .  

به تفصیل بیشتری مورد  3هزینه یک طرح "تضمین اشتغال" و رویکرد تئوری جدید پولی به این طرح در فصل 

 .بحث قرار خواهند گرفت

ل از ر اقتصاد کالن، یک نظریه خالف آموزشهای مرسوم در بارۀ پول است دایر بر این که پوچارتالیسم، د *

اه حلی نظر تاریخی با تالش دولتها برای هدایت فعالیتهای اقتصادی سرچشمه گرفته است و نه به عنوان ر

توانه ول بدون پشخودجوش برای مبادلۀ کاال یا به عنوان وسیله ای برای ثبت بدهیها. بنا به چارتالیسم پ

ادی )پول فیات( دارای ارزش مبادله است، زیرا متکی بر یک قدرت حکومتی است که بر فعالیتهای اقتص

   .مالیات می بندد و این مالیات می تواند با همان پول فیات پرداخت شود

!ایجاد کار برای بیکاران وظیفە دولت است  

!ت کنددولت موظف است بە بیکاران حقوق بیکاری پرداخ  
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 ُجنگ کارگری

!از کودک در مهد کودک تا پیرمرد بازنشستە اهوازی زیر تیغ سرکوب  

 صادق

 

کنی صرف اعتراض بە قانون ش تن از سازمانگران و فعاالن اعتراضات بازنشستگان در خوزستان بە ١٢حداقل 

دولت در مورد مصوبە مزدی شورای عالی کار پس از هجوم وحشیانە پاسداران مسلح بە تجمع 

بازنشستگانی کە تنها سالح شان مشت های گرە کردە شان بود بازداشت شدند و آنان را روانە زندان 

.نمایند کردند تا بە جرم طلب حق و اعتراض بە قانون شکنی دولت مجازات شان  

ە سپیدە رشنو زن نویسندە و روشنفکر را دو هفتە بعد از بازداشت بازنشستگان خوزستانی بە واسط

 مخالفت با حجاب اجباری ابتدا در زندان زیر شکنجە لە و رودە کردند و سپس در یک اقدام تهوع آور و نفرت

کنجە بجوید و سپس او را کە در اثر ش انگیز در یک فیلم نمایشی وادار کردند تا از اعتراض و حق خود برائت

.های وحشیانە دچار خونریزی در داخل شکم شدە است را بە بیمارستان طالقانی منتقل کردند  

در هجوم سراسری بە بهائیان از هیچ جنایت و پستی از تخریب خانە های شان و بستن محل های کسب 

و تبلیغ  کردن بچە های کودکستانی بە عامل بیگانە و کارشان تا بازداشت شمار زیادی از آنان گرفتە تا متهم

.و ترویج بی حجابی در مهد کودک بهائیان دریغ نکردند  

مشابە این رفتار را پاسداران استبداد و تحجر در مورد همە مخالفان و منتقدین رژیم دە ها سال است کە 

در مهد  بازنشستە اهوازی تا کودکانی کەاز نظر این جماعت زورگو و ستمگر گویی از پیرمرد . دنبال می کنند
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 ُجنگ کارگری

ران عامل بیگانە هستند و مشغول توطئە علیە ستمگ. کودک پیروان بهایی نگهداری و آموزش می بینند

.حاکم  

هزاران کارگر و معلم، دانشجو، وکیل، نویسندە و روزنامە نگار، فعال مدافع محیط زیست، هنرمند و زن 

سی و مدنی با همین بهانە سالهای زیادی از عمرشان را در زندانها برابرای طلب و مبارز و کنشگر سیا

 سپری کردە اند و هزاران نفر از آنان در خیابان و زندان و در کشورهای خارج بە قتل رسیدە و سر بە نیست

.شدەاند  

و  یدر این میان البتە دەها نفر نیز بە راستی جاسوس بیگانە بودەاند کە اکثریت شان در نهادهای نظام

استی امنیتی النە کردە بودند و از جنس خود همین جماعت سرکوبگر بودەاند و یقین بدانیم اگر کسی بە ر

زنان  دنبال جاسوس بیگانە می گردد، باید آنها را نە در میان بهائیان و بازنشستگان و معلمان و کارگران و

میان سرداران سپاە و سازمان های بل کە در ... آزادە برابری خواە و فعاالن مدافع حفظ محیط زیست

.اطالعاتی و امنیتی رژیم و نهادهای ایدولوژیک آن جستجو کند  

تا کنون هیچ سند و مدرکی دال بر جاسوس بودن کسی در میان گروە های نامبردە کە بە اتهامات جعلی 

کنجە کشتە و یا شوابستگی بە بیگانە دستگیر و بە نا حق و البتە آگاهانە با این قسم اتهامات متهم و 

بر . شدە و مدت زیادی از زندگی شان را در زندانهای دشمنان واقعی مردم و ایران گذراندەاند، یافت نشدە

 عکس این افراد در زمرە میهن دوستان و آزایخواهان و عدالت طلبان واقعی بودە و هستند و تا پای گذشتن

جرم واقعی آنان از نظر حکومت در واقع غیر از میهن . از زندگی خود در این راە ایستادگی و مبارزە کردەاند

.دوستی، آزادی و عدالت و برابری خواهی و دفاع از حفظ زاد و بوم اجدادی شان نبودە است  

هدف رژیم از این اعمال چیزی بە غیر از واداشتن مردم بە تمکین از خود و سکوت و بی عملی در قبال 

دتر شدە اینکە دامنە تعرضات رژیم روز بە روز وسیعتر و شدی. نیست سیاستهای ارتجاعی و تخریبی نبودە و

و حتی بازنشستە ها و کودکان و مهد کودکها هم از تعرض آن در امان نماندەاند، بخاطر شکست سیاست 

یری وادار کردن جامعە بە تمکین از رژیم، گسترش فزایندە مخالفتها و اعتراضات علیە آن و بحران های دامنگ

م با این همە جامعە مرعوب و تسلی. رژیم را در باتالق خود ساختە گرفتار و مستاصل کردە است است کە

ان را بر عکس انتظار کسانی کە تشدید سرکوب و خفق. همچنانکە تا کنون نشدە است. این جو نخواهد شد

بور عە برای ععامل فروکش کردن اعتراضات میفهمند برخوردهای رژیم بە کنش و واکنشهای گستردە تر جام

د با تشدی .همە بحران و سرکوب ساکت بماند زیرا کە جا معە نمی تواند با وجود این. از رژیم دامن خواهد زد

ت این اگر می شد چنین کرد دامنە اعتراضا. سرکوب رژیم قادر نیست از باتالق بحران ها خود را بیرون بکشد

کودک مهد کودکی گرفتە تا پیرمرد بازنشستە رژیمی کە از . همە از لحاظ اجتماعی گستردە نمی شد

این را خوب است آنهایی کە . اهوازی احساس وحشت می کند، فاقد آیندە است و فاتحەاش خواندە است

.مجری دستگاە سرکوب هستند بدانند و تا دیر نشدە حساب خود را از عامران سرکوب جدا کنند  

!رداخت شودوقع و بدون تاخیر پدست مزد و حقوق کارگران و بازنشستگان باید بە م  

ارزه کنیمهمە با هم برای آزادی کارگران، معلمان و سایر زندانیان مدنی و سیایس مب  

!همە زندانیان سیایس باید بالدرنگ آزاد شوند  
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 جنگ کارگری

 

ماناجرای سرهم بندی شدە رتبە بندی معلمان در غیاب رهبران زندانی تشکلهای صنفی معل  

اوری به آموزش، تحقیقات و فن به گزارش ایلنا، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش پس از نشست کمیسیون

ه هیات بندی معلمان گفت: آئین نامه رتبه بندی در جلسه روز یکشنبنامه رتبهخبرنگاران در خصوص آیین

 .ایرادات این هیات تطبیق به این آیین نامه طی دو جلسه مطرح و برطرف شد .دولت نهایی شد

بندی معلمان راه اندازی خواهد شد و برای اجرای وی تاکید کرد: از چهارشنبه سامانه اجرایی قانون رتبه 

و بعد  گیرِی هیاتهای ممیزه استانها استبندی و شکلاین قانون میزکاری تشکیل خواهد شد. گام اول رتبه

رویمبه سراغ اجرای رتبه بندی براساس آئین نامه تصویب شده برای همکاران فرهنگی می . 

 شکلهای صنفی معلمان بارها بە طرح مورد اشارە وزیر آموزشگفتنی است کە رهبران شورای هماهنگی ت

ست و پرورش بە دلیل اینکە طرحی سرهم بندی شدە است و متضمن تامین حقوق معلمان و فرهنگیان نی

اعتراض کردە بودند و تظاهرات وسیعی توسط معلمان در دە ها شهر علیە طرح دولت انجام شد. بی جهت 

 در نظر گرفتەاند کە اکثر رهبران شورای هماهنگی در زندان هستند و برای نیست کە شروع طرح را زمانی

ن در اینکە بە خواست نیروهای امنیتی مبنی بر وابستە بودن بە کشورهای خارجی و نوشتن توبە نامە ت

دولت می خواهد در غیاب رهبران شورای هماهنگی طرح مد نظر .دهند زیر شدیدترین فشارها قرار دارند

.بدهد با این وصف بعید است بتواند بە اعتراضات معلمان پایان. بە فرهنگیان در واقع حقنە نماید خودش را  

ای زنجانتجمع اعتراضی اپراتورهای برق منطقه  

ر اپراتورهای معترض در تجمع خودشان کە روز چهار شنبە این هفتە مقابل ساختمان برق منطقەای زنجان ب

 ٣٨ با زیر پا نهادە شدن قانون تعیین دستمزد توسط دولت خواستار افزایشگزار شد ضمن اعالم مخالفت 

گفتنی است کە .ماە گذشتە خود شدند ٦درصد بە دستمزدهای خود و صدور احکام افزایش دستمزد 

درصد مصوب شورای عالی  ٣٨درصدی حقوق و دستمزد توسط دولت بجای  ١٠اعتراض نسبت بە افزایش 

https://bepish.org/taxonomy/term/975
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ان و ی گستردە کارگران و بازنشستگان مواجە شدە و در تعدادی از موسسات کارگرکار تا کنون با واکنشها

.اعتراضات همچنان ادامە دارد. کارکنان با اعتصاب توانستەاند دولت را بە عقب نشینی وادار کنند  

با عوامل کارفرما درگیری در تجمع اعتراضی کارگران تولی پرس  

مرداد با برگزاری یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان فرمانداری قزوین  ١١کارگران کارخانە تولی پرس در 

کارگران بە جهت . خواستار پرداخت دستمزدها و مطالبات پرداخت نشدە ماە های گذشتە خود شدند

همین موضوع با خشم کارفرما مواجە شد و بە عوامل خود . دخالت فرمانداری مقابل آن تجمع کردە بودند

رود تعدادی از کارگران شرکت کنندە در تجمع بە داخل کارخانە را بگیرند کە موجب دستور داد جلوی و

پرداخت نشدن حق بیمە کارگران بە تامین اجتماعی توسط کارفرما از علل دیگر اعتراض . درگیری شد

.کارگران است  

روزە حسن سعیدی ٣٩پایان اعتصاب غذای   

روز اعتصاب غذا کە در اعتراض  ٣٩ی تهران پس از حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوسران

مرداد بە نوشتە کانال تلگرامی سندیکای واحد با  ٩بە بازداشت و تمدید بازداشت موقت خود انجام داد در 

ت بدون این فعال سرشناس جنبش سندیکایی در اردیبهش. بستە شدن پروندەاش بە اعتصاب خود پایان داد

نیروهای  تالش. د شبانە با یورش نیروهای امنیتی بە خانە اش دستگیر شداینکە مرتکب خالفی شدە باش

امنیتی در این مدت برای وادار کردن آقای سعیدی بە اعتراف بە اعمالی کە ساختە و پرداختە دستگاە 

ز مبارزان کما اینکە گرفتن اعترافات اجباری با زور شکنجە و تهدید ا. سرکوب رژیم بود بی نتیجە ماندە است

زندانی با نفرت عمومی مواجە شدە و باعث سمپاتی بیشتر نسبت بە مبارزانی می شود کە بە زور 

انی وادارشان می کنند سناریو های نوشتە شدە توسط بازجویان جنایتکار رژیم در نهادهای امنیتی را روخو

.کنند  

 "ستاد امر بە معروف" حرفهای صد من یک غاز

"گشتهای ارشاد" از طرف مسئولین و مقامات حرف و حدیث های مزخرف در هفتە های اخیر در ارتباط با 

نان زیادی برای توجیە سرکوب و آزار و اذیت زنان آزادە ایران گفتە شدە. بە حرف هم قنائت نشدە.تعدادی از ز

 راترو دخترانی را کە در مقابل این دستجات متحجر و شبە فاشیستی مقاومت کردە، روانە زندان کردەاند و ف

ە از آن سپیدە رشنو یکی از زنان آزادە را با زور شکنجە وادار بە اعتراف اجباری کردەاند. حرفهای ستاد امر ب

 :معروف کە گفتە است

: امروز حجاب در جامعه ما فوریت پیدا کرده / جایی که عفاف و حجاب نباشد، محیط رشد اقتصادی پیدا "

 " / نمی کند

ر است. این مسئول بە راستی ابلە حاال عدم رشد اقتصادی را هم بە از همە حرفهای گفتە شدە چرند ت

 کە اجباری در انتخاب لباس برای زنان وجود... حجاب زنان مربوط دانستە. انگار در آلمان و فرانسە و سوئد

ری ندارد، رشد اقتصادی از جمهوری اسالمی کمتر بودە است و اولویت حجاب از گرانی و تورم فزایندە، بیکا

ا وانان، رسیدگی بە سیل زدگان و زیرساختهای درب و داغان کە مرتب فاجعە می آفریند جان مردم زیادی رج

 ! .می گیرد بیشتر است

:در واکنش بە برخورد وزاری دولت رئیسی گفت غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده ادوار مجلس  
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های رئیس دولت محرومان له شدندمحرومان زیر سایه سیاست  

برای مثال خانه های مردم رفته است و آن جا وزیر راه و شهرسازی می خواهد ولی از وزیر شهرسازی و 

عوامل آن هیچ خبری نیست اما وزیر اقتصاد در آن جا چکمه پوش در حال رفت و آمد است، وزیر بهداشت ما 

 دستور ساخت مسجد می دهد، رئیس بانک مرکزی دستور حجاب می دهد،

در ورودی دانشگاە ها شکاف طبقاتی : 

 .همە امکانات کشور برای ثروتمندان و تضمین مدیریت کالن کشور در اختیار ثروتمند ترین ها

 :گزارش فرهیختگان

های زیر سه هزاررتبه -های کنکورها(، بیشترین قبولیدهک دهم )پر درآمدترین ! 

 ها، انتشارات و آموزش وسات، آموزشگاهسیستم کنکور ]ناکارآمد و نابرابر[ همراه با مافیاهای بزرگ موس

ها و استعدادهاستهای آن هستند، نشان از یک باتالق، سرکوب و ترور انگیزهپرورش که مدارها و هسته . 

هزار کنکور چه کسانی هستند؟٣ های زیررتبه  

ز درصد ا ٨١ تهران هستند و ۶ ها از منطقه یک تادرصد انسانی ١۴ های ریاضی ودرصد قبولی ٣٣

١٠ تا ٨ دهک  

هستند ١٠ درصد قبولی پزشکی از دهک ۵۶ . 

هستند ١٠ درصد قبولی کامپیوتر از دهک ۶٢ . 

منطقه تهران هستند ٩ ها ازدرصد کل قبولی ٢۵ . 

درصد از مدارس استعداد درخشان هستند ٣٧ . 

هستند ١٠ درصد ورودی های فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شریف از دهک ۵۵ . 

ناتحاد بازنشستگا  

  

بازنشستە در خوزستان ١٢بازداشت   

درصد  ٢٨درصدی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر کە  ١٠با وجود اعالم غیر قانونی بودن مصوبە افزایش 

کمتر از قانون است توسط رئیس مجلس و درخواست اجرای قانون، دولت همچنان از اجرای قانون در این 

درصد بە حقوق شان در  ٣٨رات بازنشستگان برای افزایش این در حالی است کە تظاه. مورد طفرە می رود

تن از فعاالن اعتراضات بازنشستگان را کە  ١٢هفتە گذشتە نیروهای امنیتی . شهرهای مختلف ادامە دارد

ای هفت گزارش کانال تلگرام سندیک. بە دلیل قانون شکنی دولت دست بە تجمع زدە بودند بازداشت کردند

:ازنشستگان نوشتتپە در خصوص دستگیری ب  

بازداشت گسترده بازنشستگان در اهواز توسط اطالعات سپاه "  
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 .مسئولیت جان بازنشستگان بازداشتی به عهده نظام جمهوری اسالمی است

تیرماه، دوازده تن از آنها از جمله آقایان رهداری، ٣١ در پی تجمع اعتراض آمیز بازنشستگان در اهواز، جمعه

گاه گرگان توسط اطالعات سپاه دستگیر شدند و در سلول های انفرادی بازداشت اکبری بیرگانی، برون و

 .اطالعات سپاه حبس می باشند

جدد گفتنی است که آقای رهداری عمل بایپس قلب انجام داده و طبق توصیه پزشک فورا نیاز به آنژیو م

 .دارد

داردآقای اکبری بیرگانی نیز بیماری های متعدد آلزایمر و اعصاب و قلب  . 

ت تا آفایان گرگان مبتال به بیماری شدید پوستی و ریه و اعصاب می باشد و همگی سالمند و بین شص

 .هفتاد سال سن دارند

رادر همچنین حسن طرفی بازنشسته هفت تپه بیش از یک هفته است که توسط اطالعات سپاه در منزل ب

 خود در اهواز بازداشت شده است

و بازنشستە مخابرات در چند شهر مختلفاعتراض جمعی کارکنان شاغل   

مرداد با خواست پرداخت منظم و بە موقع  ٩کارکنان شاغل و بازنشستە شرکت مخابرات بطور همزمان در 

حقوق و دستمزد در شهرهای، اهواز، ارومیە، اصفهان، سنندج، تهران، تبریز، کرج، شهرکرد، بجنورد، 

وف در سنندج نیروهای امنیتی و سرکوبگر بە صف. کردند کرمانشاە، مشهد مبادرت بە اعتراض خیابانی

.شرکت کنندگان وحشیانە یورش بردند و عدەای از آنان را نیز بازداشت کردند  

 ادامە اعتراضات کارگران فوالد خوزستان

ە اعتراضات کارگران حق طلب و معترض شرکت ملی فوالد با تجمع روزانە در مقابل استانداری در این هفت

در تجمع های این هفتە کارگران، خواستار رفع موانع ورود تعدادی از همکاران خود کە . اوم یافتنیز تد

 تامین امنیت شغلی، پرداخت حق بدی. بواسطە شرکت در اعتراض مدیریت مانع ورود آنان می شود شدند

کاری قطع  آب و هوا، طبقە بندی مشاغل و جلوگیری از تعطیلی برخی از خطوط تولید و پرداخت اضافە

کارگران در تجمع های خود بر تداوم اعتراضات . شدە، گفتە می شود از خواستە های عاجل کارگران هستند

.شان تا رسیدن بە نتیجە مطلوب تاکید دارند  

 ابتالی اسماعیل گرامی فعال زندانی بازنشستگان بە کرونا

. تال صنفی بازنشستە در زندان اسخبر های رسیدە از زندان حاکی از بدتر شدن وضعیت سالمتی این فع

با این همە زندانبانان بە رغم اطالع از وخامت حال اسماعیل گرامی در اثر کرونا و عدم رسیدگی از اعزام 

. کنند وی بە بیمارستان بە دلیل امتناع اسماعیل از رفتن بە بیمارستان با پابند و دستبند امتناع می

قط در ال بازنشستە بیماری برخورد می کنند کە در برخی از کشورها فزندانبانان جنایتکار جوری با این فع

ان از اعزام یک بیمار با دست بند و پا بند بە بیمارست. مورد جنایتکاران حرفەای و خطرناک بر خورد می شود

آن نوع وحشیگری و قساوت هایی است کە نمونە آن را تنها در رژیم های نظامی و فاشیستی می توان 

.فتسراغ گر  

 ادامە اعتراضات کارگران در کارخانە کمباین سازی تبریز
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 ُجنگ کارگری

دید علت اعتراضات کارگران افت ش. اعتراضات کارگران کارخانە کمبایان سازی تبریز ماە هاست کە ادامە دارد

 تولید بعد از واگذاری کارخانە بە بخش خصوصی و پرداخت نشدن منظم و بە موقع دستمزد های کارگران

نە مالک کارخانە در پی ادامە کار کارخانە نیست و گویا دارد برای تغییر کاربری کارخانە زمیظاهر . هستند

.سازی می کند  

 تجمع کارگران شهرداری اهواز با خواست افزایش دستمزد

. مرداد خواهان افزایش دستمزدهای خود شدند ١١عدەای از کارگران شهرداری اهواز با بر پایی تجمعی در 

 ز کارگران معترض حقوق ماهانە کارگران با وجود ساعت کار طوالنی در گرمای شدید حدودبە گفتە یکی ا

معە و همچنین کارگران نسبت بە وادار کردن کارگران بە اضافە کاری در تعطیلی ج. پنج میلیون تومان است

.نپرداختن اضافە کاری بابت کار در روز تعطیل معترض هستند  

وز باد مبارزه بازنشستگان !برای افزایش حقوق و بیمە کارآمد پیر  

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

 کنیم

 

روز در اثر  ٨٧از زندان با سپردن وثیقە یک و نیم میلیاردی پس از آزادی ریحانە انصاری نژاد 

!اعتراضات گستردە  
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 ُجنگ کارگری

 

!دفاع از حقوق خود بە رغم همە فشار هاتداوم اعتراضات کارگران تولی پرس برای   

 

!رضا شهابی و حسن سعیدی همچنان در بند و اسارت  
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 ُجنگ کارگری

 

 

 عکسی از بیهوش شدن 

درجە و نداشتن تجهیزات خنک کنندە و رعایت  ٥٠کارگر پاالیشگاە آبادان در اثر گرمای  ٥٠

!نشدن اصول بهداشتی و ایمنی  
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