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 یادداشت      

 نوید یک خیزش تازە است!تیر  ٢٦تظاهرات 

 صادق کار

 

-- 

د و ان آمدنتیر بار دیگر با وجود سیطرە فضای کرونایی و امنیتی در کشور، مردم در چند شهر بە خیاب ٢٦در 

علیم تعلیە رژیم شعار دادند. متعاقب شروع اعتراضات نیروی یکم ویژە کە برای سرکوب خیزش های مردمی 

ز گیری اای سرکوب معترضان و پیشدادە شدەاند بهمراە شمار زیادی از نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها بر

شات ە گزاریک خیزش سراسری قدرتمند تودەای، خیابانها و میادین بسیاری از شهرها را اشغال نمودند. بنا ب

م انجام شد. تیر توسط مرد ٢٦منتشرە اعتراضاتی در شهرهای بهبهان، مشهد، تبریز، اصفهان، ارومیە تهران در 

خیزش  ما جو اعتراضی همچنان در شهرهای مختلف حاکم است و نوید شروعبا وجود سرکوب اعتراضات اولیە ا

 ی. تازەای را می دهد. خیزشی وسیع تر، قدرتمندتر، تودەای تر و مقاوم تر از همە خیزش های تاکنون

دن سبت داسرداران سپاە این بار نیز در تالشند بە نیابت از طرف سران حکومت با هراس افکنی و سرکوب و ن

یزش رکوب خت واهی بە تظاهرکنندگان صورت مسئلە را پاک کنند. بە نظر می رسد آنها هنوز از تجربە ساتهاما

نند. کد شنا های تاکنونی و کوتاە شدن فاصلە زمانی بین آنها نمی خواهند بیاموزند و خالف جهت آب می خواهن

وز ز بە رعتصابات و اعتراضات روغافل از آن کە اگر روش های سرکوبگرانە تا کنونی شان موثر بود تعداد ا

 بیشتر نمی شد. 

سرهنگ محمد عزیزی یکی از فرماندهان نیروهای امنیتی حکومت کە مامور سرکوب تظاهرات هزارن نفر از 

مردم بهبهان شدە است، شمار تظاهرکنندگان در بهبهان را اندک، انگیزە آنها را اقتصادی و تظاهرات شان را 

ند" خواندە است و بە خبرگزاری ایرنا گفتە است پس از آنکە تظاهرکنندگان شعارهای تحت تاثیر گروەهای "معا
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هنجارشکنانە سر دادند، با صالبت آنها را "متفرق" کردە است! او وارد شدن هرگونە خسارت مالی و جانی را 

 رد کردە و گفتە است با هر نوع حرکتی با صالبت برخورد خواهند کرد.

ر تیر بودە است، "سپاە امام رضا" خراسان رضوی د ٢٦نون های عمدە تظاهرات در مشهد کە یکی از کا

ە کها را اعالمیەای کە منتشر نمود، تظاهرکنندگان مشهد را اعضای گروە های معاند نامیدە و شماری از آن

وز نی ارسفتعدادشان را مشخص نکردە دستگیر کردە است. در بخشی از اعالمیە مذکور کە بە نقل از خبرگزاری 

که با شب شماری از عوامل اصلی گروه های معاند که ضمن ارتباط در سایت )انتخاب( منتشر شد، گفتە شدە: "

ردند، ق می کهای ضدانقالب، با انتشار فراخوان هایی هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشوی

 شناسایی و دستگیر شدند". 

تر از واقعیت آن است که سرداران سپاە خود از عمق و گستردگی نارضایتی مردم و علت اعتراضات آنها به

ه در یگری کددیگران اطالع دارند. آنها با آن همه امکانات رسانهای، سازمانهای اطالعاتی و نهادهای سرکوب 

ی دانند مبی هم شند. آری می دانند و بخواختیار دارند نمی توانند از ریشه و علل واقعی اعتراضات بی اطالع با

ند. م نیستهدر کشور چه می گذرد. می بینند بیش از نیمی از مردم کشور دیگر حتی قادر به تهیه نان شب شان 

ی نجا که نمآما از حاشیه نشینی، گورخوابی، بی خانمانی دەها میلیون انسان دردمند را نمی توانند ندیدە باشند. ا

، مثل ل کنندکثریت مردم به ستوە آمدە از حکومت شان را بعنوان یک واقعیت انکارناپذیر قبوخواهند بیزاری ا

 تهم بههمیشه برای تختطه حرکت مردم و توجیه رفتار جنایتکارانه و ضد مردمی شان علیه مردم آنها را م

اهند ند. نمی خووابستگی به گروەهای مخالف و بیگانه می کنند. از سرکوب با "صالبت" مردم سخن می ران

ان بپذیرند اینها که دیروز علیه حکومت تظاهرات کردند و می خواهند با صالبت سرکوب شان کنند، هم

 وتضعاف "مستضعفان و کوخ نشینان هایی" هستند که خمینی و دیگر سران حکومت در آغاز وعدە رهایی از "اس

وری دیکتات مخالف در هیچ کجا جز در حکومتهایکوخ نشینی" به آنها دادە بودند. طرفداری از گروەهای سیاسی 

 و نظامی جرم نیست. سرکوب گروەهای مخالف و طرفداران آنها است که جرم محسوب می شود. کسی منکر

فراهم  ادە راسواستفادە های احتمالی کشوری از نارضایتی مردم در کشور دیگری نیست، اما آن که زمینه سواستف

 تاتور و ستمگر حکومت نیستند. می کند کسی غیر از سران دیک

ازات شعار دادن علیه رهبران حکومت و خود حکومت نیز جرم نیست که کسی را به دلیل آن با "صالبت" مج

سال طفرە  ٤0کنند. وقتی حکومتی حاضر به گذاشتن خودش به رفراندوم نیست و از برگزاری انتخابات آزاد طی 

 ٤0تبداد ر و اسهای مدنی اجازە فعالیت دادە نمی شود، وقتی که سانسومی رود، وقتی به احزاب، سندیکاها و نهاد

 د. ری کننساله بر مردم تحمیل می شود، طبیعی است که مردم تالش کنند حقوق شان را به اقتضای شرایط پیگی

ه زندان و این بیگانگان که سعی می کنید ناکارآمدی و بی تدبیری خودتان را به آنها نسبت دهید، نیستند که این هم

شکنجه گاە در کشور ساختهاند، فعالیت های سیاسی، سندیکایی و مدنی و حقوق شهروندی مردم را سلب نمودەاند. 

بیگانگان نیستند که کارگر، معلم، روزنامه نگار، نویسندە، وکیل و زنان مخالف تبعیض و بی عدالتی را زندانی و 

این همه انسان را اعدام و ترور کردە و می کنند و تظاهرات  شکنجه و به شالق می بندند. بیگانگان نیستند که

مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون می کشند. بیگانگان نیستند که این همه غارت و فساد و جنایت می کنند، 

 ند!همه این کارها را خود شما کردەاید. اتفاقا اعمال خود شما با مردم است که زمینه برای نفوذ بیگانه مهیا می ک
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اعدام و  هدید وسرداران و پاسداران استبداد و بی عدالتی بدانند، گذشت آن زمان که می توانستند با سرکوب و ت

ملت  ترور عدالت خواهان خفقان جهنمی شان را حفظ کنند. سرکوب دیگر جواب نمی دهد. اکنون شما با یک

ملکت وانید متحکومت ظالم شما را ندارد. نمی ناراضی و به تنگ آمدە طرف هستید، ملتی که دیگر تحمل برتافتن 

 ر نکنید!نگین تسرا ادارە کنید آن را به دست خود مردم بسپارید، با ادامه اعمال جنایتکارانه تان جرم تان را 

کە  رانەایگندیدید حکم اعدام برای سە تن از جوانان شرکت کنندە در خیزش آبان و هشتک بسیج گرانە و آگاە 

عی مواجە اجتما م جبارانە سازمان دادە شد با چە استقبال بی سابقە و کم نظیری از جانب گروەهایعلیە این احکا

ت عتراضاشد؟ این است قضاوت مردم در مورد جنایتی کە شما با شرکت کنندگان در خیزش آبان مرتکب شدید. ا

ندە در آی از بهبود شرایط روز گذشتە مردم ریشە در عواملی همچون فقر، گرانی، بیکاری، فساد و مایوس شدن

خیزش  وعتراض ادور ونزدیک دارد. اینها همە نکاتی هستند کە اعتراضات مردم از آنها مایە می گیرند و اگر بە 

شور کداخل  منجر نشوند مایە شگفتی خواهد بود. انعکاس "هشتک اعدام نکنید"در تعدادی از روزنامە های مجاز

یاست سرکوب و گسترش نارضایتی فعال در میان گروەهایی از قرینە ی دیگری است حاکی از شکست س

عداد تهواداران حکومت از وضعیت حاکم و نحوە ادارە کشور کە این خود نشان می دهد حکومت روز بە روز 

 بیشتری از هواداران قلیلی را کە برایش باقی ماندە از دست می دهد. 

 شود. حکومت با سرکوب نمی تواند مانع از ظهور آن تیر نوید یک خیزش تازە است. خیزشی کە ٢٦تظاهرات 

 

 !کند نیکرونا را تام دگانیدبیدستان و آسیمعاش ته دیدولت با
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 ی دولت در وام کروناییخلف وعده

 مراد رضایی

 

 

های گویی اقتصادی دولت مستقر، حاال به کمتر از یک هفته رسیده است. دولت حسن روحانی که وعدهی دروغحافظه

ورده هایی با تاریخ مصرف روی آکالن خود در انتخابات ریاست جمهوری را بسیار زود فراموش کرد، حاال به وعده

د ی گذشته روحانی در مورد دالرهای کسب شده توسط صادکنندگان، گفته بواست. به عنوان یک مثال مشخص، هفته

گذشته ز این ادعا ناصادی کشور برگرداند. یک هفته ی اقتصادرکننده حداکثر سه ماه وقت دارد تا دالر را به چرخه

ی عالی مصوبه شورا 2-جلسه کمیته موضوع بند»بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به نقل از 

، ی اقتصادی برگرددمدعی شد که این فرصت چهار ماه است، اما اگر تا سه ماه ارز به چرخه« هماهنگی اقتصادی

یب م بخشی از جد ده درصد کمتر از مبلغی که خودش اعالم کرده، به کشور برگرداند. این حاتتوانصادرکننده می

 کند!گیرند، اما با بازار مصرفی مواجه هستند که با دالر رشد میشود که به لایر دستمزد میکارگرانی انجام می

ماه سال ای است که در فروردینوعدهست. اما موضوع این متن، های اقتصادی توخالی بسیار امثال برای وعده

ماه، فروردین 1٤ی این ستاد در جاری، ستاد اقتصادی دولت در مورد وضعیت کرونایی مطرح کرده بود. جلسه

های حمایتی به کارفرمایان مطرح شد. موضوعی که توجیه آن حفظ اشتغال بود. علی ربیعی، ی پرداخت واممساله

 یکی»ترین نیروهای تاریخ جمهوری اسالمی، در گزارش این جلسه نوشته بودگریسخنگوی دولت و یکی از ضد کار

ها بود... پیشنهاد آقای شریعتمداری )وزیر تعاون( و اصرار جمهوری، ماندن کارگران در کارخانهاز تاکیدهای رییس

ا ربخشی از دستمزد های وزارت کار معتقدند باید درستی که او دارد برای ماندن کارگر در کارخانه است. بچه

 «پرداخت کنیم تا کارگران در محیط کار باقی بمانند یا رابطه با شغل خود را حفظ کنند.

ک بزرگی این هزار میلیارد تومان وام حمایتی داده شود. برای در 75ی این توجیه نیز این بود که به کارفرماها نتیجه

رای حذف ن اختصاص داده بود و بنی در چهار سال اول به بنزیای که دولت روحارقم کافی است بدانیم که جمع یارانه

هزار  7۵. هزار میلیارد تومان بود1٤0آن حاضر شد صدها نفر را به قتل برساند و هزاران نفر را زندانی کند، 

های ملی و در نهایت توان حدس زد که از مالیات کارگران، ثروتمیلیارد تومان، که منبع آن مشخص نیست ولی می

داری خصوصی روانه خواهد شد. آن هم به شکلی که هر کسی گردش مالی سازی تامین و به جیب سرمایهخصوصی

های بخش مند شود. در واقع این به معنی دمیدن خون تازه، در رگبیشتری داشته باشد، بیشتر از آن وام بهره

 گر ایرانی خواهد بود.خصوصی وامانده، رانتی و غارت
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مومی عکارگران، برای پرداخت این تسهیالت هم، دوختن کاله شرعی برای این دزدی از اموال آوردن شرط حفظ 

 بود. اما حاال دولت به صراحت اعالم کرده است که از این شرط صرف نظر کرده است!

. دبدیل شوتامروز در جلسه بحث شد که این وام نباید به یک رانت »ربیعی در گزارش آن جلسه همچنین نوشته بود 

تحمل صادی مآقای نهاوندیان مسؤولیت ستاد اقتصادی کرونا را بر عهده دارد. نهاوندیان زحمات خوبی در بخش اقت

ان، ی نهاوندیان است که به حق، لقب پدر رانت ایرنظارت بر رانتی نبودن پرداخت تسهیالت، به عهده« شده است.

 ی اوست.شایسته

هایی که به دستور دولت و به یان بنگاهمیلیون تومانی برای کارفرما 16 ها به این صورت است: وامتقسیم این وام

اند و نشده میلیون تومانی برای کسب و کارهایی که در بحران کرونا فعال بوده و تعطیل 12اند، وام اجبار تعطیل شده

 ون تومانی.لیم 6فرمایی هستند نیز وام یششهری که بیمه خوشهری و برونبرای رانندگان مسافربر درون

د ما با حذف قیامیلیون تومان، قرار بود در تعداد افراد شاغل در بنگاه اقتصادی ضرب شود.  12یا  16در واقع این 

 تواند وام را بر اساس میانگین تعداد کارگران در سال گذشته دریافت کند.ممنوعیت اخراج، کارفرما می

، این قتصادی اعالم کند که کارگرانی داشته است که بیمه نبودنده اشود. اگر یک بنگاجا ختم نمیموضوع به همین

 هزار نفر از همین 500شود. طبق اعالم وزارت صمت یک ملیون و تعداد هم در میزان وام دریافتی محاسبه می

 اند و البته تا انتهای تیر هم فرصت دارند که ثبت شوند!طریق در لیست دریافت وام ثبت شده

ه های کرونایی نقض شده است؛ نه شرط حفظ اشتغال و ندو شرط ستاد اقتصادی دولت برای وام با این احوال هر

ی ارزی، ها رعایت نشد. کرونا تنها به دولت کمک کرد تا از صندوق توسعهشرط مقابله با رانت در تقسیم این پول

 خوار تامین کند.پولی برای بخش خصوصی رانت

ان ند، همگنای یک ملیون تومانی به قیمت حذف دو سال از یارانه دست به سر شدهدر حالی که عموم مردم با وام

هزار میلیارد  75ی شفافیت دخل و خرج این ی کرونا، به غایت تنعم کردند. مطالبهی گشادهخصوصی دولت از سفره

 تواند در سطح جنبش کارگری مطرح و دنبال شود.تومان، که از جیب مردم زده شده است، می

 

 

 خواهند!بیکاری میخواهند، کار، یا حقوق نمی قهصدبیکاران 
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 1بخش  -مکونگ -مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا

 2019(: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 1نگاهی به جهان) –فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم 

 ترجمه گودرز - دنیس آرنولد

 

 مقدمه

کست نعتی شصتعداد قابل توجهی از اقتصاد های صنعتی در رسیدن از قعر به اوج در "انباشت ارزش افزوده" با تولید 

دی و ران مزخورده اند. در این کشور ها دالیل کمی وجود دارد که نشان دهد خوش بینی ها برای افزایش دستمزد کارگ

است  مناطق د. شبه قاره مکونگ در جنوب شرق آسیا یکی از اینتأمین اجتماعی جامع در آینده نزدیک قابل دسترس باش

لید یا رای توکه در آن مسئله اجتماعی بر اساس مدل "انباشت کم ارزش افزوده" تبیین شده است. در واقعیت پتانسیل ب

 د در نبردی زیاابهسازی عملکردها در کامبوج، الئوس و میانمار )برمه( بسیار محدود و در ویتنام و تایلند با دردسر ه

 با تله درآمد میانه درگیرند. 

دی اقتصا مراکز صنعتی در این کشور ها بر کارگران محلی و مهاجرین مرزی همسایه و هرچه بیشتر مناطق ویژه آزاد

صیل در مکان های دورافتاده روستایی و مرزی استوار هستند که بیش از همه روی توده کارگران غیرمتخصص، تح

ور بر ولید محدستمزد بسیار نازل حساب می کنند. در ماهیت جریان اصلی برنامه ریزی توسعه اقتصاد های تنکرده و با 

م مر رژیاالگوی اقتصاد در ظاهر امر برای رشد طبقات تهیدست در مناطق آزاد تجاری شکل می گیرد اما در واقعیت 

فزایش فقر می ا( )متزلزل( منتهی میشود که به 2ایی)کار در این صنایع به رشد کار غیررسمی و انواع کار های پروکاری

 انجامد و نه برعکس.

طق و ین منااتضاد موجود بین انتظارات و واقعیات در استراتژی توسعه صنعتی معاصر منجر به آگاهی در طبقه کار در 

اید بی که است. سؤال درعین حال باعث افزایش تنش های سیاسی در کارگاه های مبتنی بر دستمزد های صنعتی نازل شده

ن را با ای ات خوداز خود بپرسیم اکنون این است که آیا دولت ها، برنامه ریزان و نمایندگان کارگران می توانند انتظار

 واقعیات وفق دهند و این اشتباه محاسبه را در نگرانی های اجتماعی پاسخ دهند؟

به این سؤاالت با بررسی نمونه های میدانی از مناطق مرزی آزاد صنعتی در کامبوج و تایلند پاسخ خواهیم داد. ابتدا باید 

بیلیون دالر تولید ناخالص ملی  ٤07توجه داشت که این دو بازار آزاد اقتصادی کامال متفاوت هستند چرا که تایلند دارای 

تولید ناخالص ملی دارد. اقتصاد تایلند به مراتب تنوع محصولی بیشتری دارد که بیلیون دالر  20است و کامبوج تنها 
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شامل صادرات باالی تولیدات الکترونیکی، محصوالت کشاورزی و مواد غذایی و حتی اتومبیل و قطعات صنعتی می 

ان سازی و کشاورزی گردد. برعکس اما اقتصاد کامبوج محدود تر و بر پایه پارچه بافی و دوخت و دوز البسه، ساختم

کل صادرات کشور را در بر می گیرد. اتکای به  %70صنعتی استوار است. صنایع پارچه بافی  و تولید لباس تقریبا 

 درآمد و اشتغال در این تولیدات که بازاری متزلزل دارد اقتصاد کامبوج را با چالش های جدی روبرو ساخته است.

طح سارند، دهت دارند، از جمله آن که هر دو پتانسیل کمی برای انباشت ارزش این دو اقتصاد اما در مواردی هم شبا

راتژیک ای استنازلی برای بازار کار ثابت و پایداری و ثبات دولتی و سطح باالی وابستگی به خارج در برنامه ریزی ه

ده ند. استفاکی هستاساس جنسیت متآنها دیده می شود. بالنتیجه هر دوی آنها به شدت بر اشتغال پروکاریایی، مهاجرتی و بر

رگران را حتی کابیشتر از کارگران زن و نیروی کار مهاجر دست باال را به کارفرما در این واحد ها داده است که به را

ور سازد. رج و دکنترل و استثمار کند، و با جداسازی کارگران از محیط اجتماعی خودشان آنها را از تأثیرات اجتماع خا

 بط صنعتی معمول در محیط های کارگاهی نیز در این محیط ها جایی ندارد.طبعاً روا

 

 ونگ در جنوب شرق آسیامنطقه دلتای مک - نقشه
1irst Century Book Subtitle: A Global ViewF-The Social Question in the Twenty  

Editor(s): Jan Breman, Kevan Harris, Ching Kwan Lee, Marcel van der Linden Published by: 

University of California Press. (2019) 

Precarious Labor2  

 

 
 

 !و مدنی را آزاد کنید صنفی -فعالین کارگری
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 دستانی در همبستگی، دستانی برای آزادی

 ومسبخش  -: نگاهی از "جنوب" 1سازماندهی "دیمی کاران"

 مارک آنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عّزت از طریق کارزارهای گسترده و ائتالفهای اجتماعی انسانها و برد مبارزه برای کار باورای قاچاق 

فشار اعمال بهبود سرنوشت کارگران زنجیره های تأمین جهانی نه فقط مستلزم سازماندهی کارگران محلی و مهاجر برای

 ی است.ی دولتشار بر بخش مالی و نهادهابه کارفرمایان مستقیم، برندها و واسطه هاست، بلکه همچنین مستلزم اعمال ف

*** 

حت فشار تلی را شرکتهای چندملیتی از عدم توازن قدرت در زنجیره های تأمین جهانی استفاده می کنند تا کارفرمایان مح

 زی، غیر ار دیگرقرار دهند و از این طریق شیرۀ کارگران را بکشند. با این حال در یک "زنجیرۀ تأمین" پای عوامل بسیا

رده کحاصره خریداران، کارفرمایان محلی و کارگران کارخانه درمیان است. خریداران را انواع اکتورهای بخش مالی م

د د که قواعر دارناند که درکار افزایش سود سرمایۀ خویش اند، و باالی سر آن دولتها و مؤسسات بین دولتی قدرتمندی قرا

ه کردن یبرالیزاین قواعد مشوق گسترش زنجیره های تأمین جهانی از طریق لبازی را تعیین می کنند. در چند دهۀ گذشته 

 تجارت و سیاستهائی از این دست بوده اند.

ارگران کشود.  درعین حال کارگران محلی کارخانه ها نیز تنها کسانی نیستند که شیرۀ جانشان در قعر زنجیره کشیده می

بقای  ان برایداخلی و خارجی نیز از این زمره اند. بسیاری از کارگربخش غیررسمی، به ویژه زنان، و کارگران مهاجر 

یب ه این ترتند و بشان متکی به حواله های خانوادگی اند. آنها نیازهایشان را با خرید از کارگران غیررسمی تأمین می کن

ا باالئی ه م آوررآمدهای سرساکار این گروه کارگران نیز، که مزد واقعی شان را دریافت نمی کنند، به افزایش سودها و د

، و ی آوردممی انجامد. کار بخش غیررسمی، که مزد واقعی از آن دریغ می شود، مصنوعاً هزینه های زندگی را پائین 

ه نابراین ببند. و امکان می دهد به کارفرمایان محلی که به کارگران و به واسطه ها که به کارفرمایان محلی کمتر بپرداز

 که از سود بیشتری منتفع شوند. سرمایه گذاران

پس، پاسخگوئی به چالشهائی که نیروی کار در زنجیرۀ تأمین جهانی با آنها روبروست، مستلزم مواجهه هم با کار 

کارخانه، هم با بخش غیررسمی و هم با کار مهاجران است. کوشش برای نیل به بهبودهای پایدار نیازمند ائتالفهای 

ت که اتحادیه های کارگری، سازمانهای مدافع کارگران در بخشهای رسمی و غیررسمی، گروه گسترده و استراتژیکی اس

های مدافع حقوق کارگران مهاجر ونیز گروه های حقوق بشری، که مدافع این قبیل کوششها هستند، را دور هم گرد آورد. 
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شامل کارفرمایان محلی، برندها، واسطه ها،  –این ائتالف گسترده اجتماعی باید بر تمام جنبه های ساختار زنجیرۀ تأمین 

 فشار آورد تا به تحقق تغییرات مثبت و ماندنی موفق شود. -بخش مالی، دولتها، و نهادهای بین المللی 

 ثروت و قدرت در نوک زنجیرهای تأمین جهانی

دارد. این  دالر درآمد 3181ما در دنیائی زندگی می کنیم که در آن مدیرعامل شرکت آمازون، جف بزوس، در هر ثانیه 

 . آمانسیوی کنندممبلغ بیشتر از درآمد ساالنۀ تمام کارگرانی است که در اکثر زنجیره ای تأمین در جنوب کرۀ خاکی کار 

ابر مجموع تمام ارزش میلیارد دالر دارد. این مبلغ تقریباً بر 63اورتگا، مؤسس فروشگاه لباس زارا، ثروتی تخمیناً برابر 

میلیارد دالر(  ٤9میلیارد دالر در سال( و تلفنهای دستی و ادوات آن توسط ویتنام ) 32رات پوشاک بنگالدش )ساالنۀ صاد

از قدرت و  –صرف نظر از این که شرکت سهامی عام باشد یا خاص یا از دیگر انواع مؤسسات مالی  –است. بخش مالی 

رزش ااست.  ماتیک سرمایه در باال اهمیت حیاتی یافتهنفوذ فوق العاده ای برخوردار است. این بخش برای تمرکز درا

 .مهمترین رقبای بعدی این شرکت است 7میلیارد دالر تخمین زده می شود، بیشتر از ارزش  910آمازون، که 

؛ ع می کنندرا وض البته نوک زنجیرۀ تأمین به بخش مالی ختم نمی شود. یک حلقه باالتر کسانی قرار دارند که قواعد بازی

ریکا، اعدی که چنین تمرکز انبوهی از قدرت و ثروت را ممکن می سازند. دولتهای شمال جهانی، خاصه دولت امقو

آخرین  انی درتصمیم گرفته اند از بازارهای مالی مقررات زدائی کنند. مؤسسات بین دولتی نیز، مثل سازمان تجارت جه

امن دتولید  لیبرالیزه کند، امری که به پراکندگی بیشتردهۀ قرن پیش تصمیم گرفت تجارت را در بخشهائی چون پوشاک 

 زد.

یف حق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز قدرت و نفوذ شان را برای مقررات زدائی از بازار کار و تضع

ق و حقو سازمانیابی به خدمت گرفتند. این نیز به گسترش بیشتر زنجیره های تأمین از طریق افزایش فشار بر مزد

ا بر دولته ل فشارکارگران انجامید. بنابراین رسیدگی به مسئلۀ حقوق کارگران در زنجیره های تأمین جهانی، مستلزم اعما

 و آکتورهای بین دولتی به منظور تغییر قواعد بازی نیز هست.

 

 
 

 !نه به اعدام! زندگی را در ایران اعدام نکنید! ما خواهان لغو مجازات اعدام در ایران هستیم

 اعدام_نکنید#

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC5Uqa4VncU6HtEPAGZLORjE-D0fMUJOhqePSoTdk7dnNHVCyBsH3LptYV0COXTmN0WQHZXna6FAipW3bfOUWDbeMxt8T19ZRW4pmdTAABw6951Tf3ewRGUmJUsD8B16VyZ8x8WpKdEM-bZYeq3os_-hinL9zGkSEtREsV_gf_tlqOXEE9CtOxNkAHpRLF8yENBSu_GrkS-IS5SO24H5NGWvNjDlXFF5d6f13xjfNTJz0q8GGTLvjtR8Lq64CBod95A2ejQ-0mqGq11CPLRYD-haWjRXOTsgAHYgxZFeGQTWio9HR6We-G_vchPmOetABp0d0xsaItqJqU29Mfy_wt-ug&__tn__=%2ANK-R
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 "فتح الفتوح" نکردە، تشکر تان ازمقامات برای چیست؟

 صادق

 

 

ولت با تیر، سرگردگان تشکل های بازنشستگی حکومتی بە دنبال موافقت د ٢٦بنا بە گزارش خبرگزاری )ایلنا( در 

هزار تومان و اجرای همسان  ٨٠٠میلیون  ٢هزار تومان، بە  ٨٠میلیون و  ٢افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان از

شکر و تسال از روحانی، وزیر کار، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مجلس  ١٠سازی حقوق بازنشستگان پس از 

ازگی تتە نە قدردانی نمودە اند. تشکر و قدردانی این جماعت چاپلوس و مزدور حکومت از مقامات دولتی و حکومتی الب

 ە با تشکلمبارز ابقە است. در واقع آنها از ابتدا برای تائید اعمال و و سیاستهای ضد کارگری حکومت ودارد و نە کم س

و  یدە ترهای واقعی کارگری سرهم بندی شدەاند. ماهیت و کارکردشان هیچ تغییری نکردە است و تنها رفتارشان پیچ

ی ر شوراالی نمایندگان شوراهای اسالمی کار دسرسپردگی شان بە حکومت بیشتر شدە است. نتیجە بند بازی های جنج

ارگران کە ضرر عالی کار بر سر افزایش دستمزد را کە بدتر از سال های گذشتە از کار درآمد و بە نفع کارفرمایان و ب

نتایج  ردند وکتمام شد مالحظە کردیم. عین همان بازی را آنها در مورد همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان اجرا 

 ١٠ولت درد کە کم و بیش مشابەای از آن گرفتند. چاپلوسی از مقامات و نهادهای دولتی و حکومتی در حالی انجام می گی

خت ی پرداسال در اجرای همسان سازی تعلل ورزیدە و از پرداخت پولی کە بایستی بابت آن سال ها بە بازنشستگان م

ت ن و غارکنند، کە در تحمیل حقوق زیر خط فقر بە بازنشستگاطفرە رفتە است. آنها از کسانی تشکر و قدردانی می 

چپاول  دەاند.اندوختە های مالی تامین اجتماعی نقش اصلی را داشتە و دارند و بر دارایی های تامین اجتماعی مسلط ش

نجام از ا ارهزار میلیارد از اندوختە های صندوق تامین اجتماعی کە بە افالس تامین اجتماعی منجر شدە و آن  ٣٠٠٠

ین ای تاموظایف اش باز داشتە است. پرداخت نکردن سال ها سهم بیمە دولت، فروش شرکتهای )شستا( کە جز سرمایە ه

یر مانی زاجتماعی و منابع تامین بخشی از هزینەهای سازمان تامین اجتماعی هستند خصوصی کردن بخشی از خدمات در

نها از ای داختی کارگران و هزینە کردن آن در بخش درمان، کدام یکپوشش بیمە تکمیلی. برداشت یک سوم حق بیمە پر

 نیاز بە تشکر و قدردانی دارد؟

و اما در مورد همسان سازی و بە اصطالح افزایش حقوق های بازنشستگی کە هنوز کم و کیف آن نامعلوم است و تازە 

یەای را کە راجع بە افزایش حق مسکن در پیش اگر قطعی شود از مرداد گفتەاند پرداخت آن را شروع می کنند. همان رو
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گرفتند و هنوز آنرا نە در هئیت وزیران تصویب کردەاند و نە بە هیچ کارگری پرداخت کردەاند دنبال می کنند.  مجموعا 

تومان ظاهرا قرار است بە حقوق بازنشستگان اضافە کنند کە هنوز بقول خودشان تکلیف حق خواروبار و حق  ٧٢٠٠٠

بخشی از این افزایش قرار شدە باشد نا مشخص است! قرار بود و وعدە دادە بودند کە پایە حقوق بازنشستگان را  مسکن کە

میلیون و هشتصد برسانند، اما حاال تردید وجود دارد کە حتی با احتساب حق  ٢بدون احتساب حق مسکن و خواربار بە 

با این اوصاف چە جایی برای قدردانی باقی می ماند؟ حاال و هشتصد برسد!  ٢مسکن و خواروبار حقوق بازنشستگان بە 

 ببینیم یکی از اعضای تشکل های مستقل بازنشستگی در این مورد چە می گوید. 

ا است ب حسین غالمی در گفتگویی کە خانم نسرین هزارە گزارشگر خبرگزاری ایلنا با او در این خصوص انجام دادە

ک وان "یانگشت گذاشتن بر وابستگی کانون های دولتی بە درستی و روشنی نقش و عملکرد آنها را در این خصوص بعن

ر د کارگری( بازنشستگان ستقلم صنفی فعال) المیغ ینحسواقعیت عریان" بە تصویر می کشد خانم هزارە می نویسد؛ "

ایستند؛ ادامه ب  -زارت کارنه دولت و و -ها در این زمینه باید در طرف بازنشستگان این رابطه با تاکید بر اینکه کانون

ن د چوهزار تومان برای بازنشستگان باش 800میلیون و  2ن یعنیدهد: نباید هدف کانون دریافت کف حقوق کارگرامی

قوق حاند. کانون به لحاظ اینکه در پایین ترین سطح، درخواست افزایش بازنشستگان به طور متوسط سی سال کار کرده

ارند بلکه گری کانون های بازنشستگی انتقاد دکرد، حتی مبلغ فوق هم عملی نشد... بازنشستگان نه تنها از نحوه مطالبه

ن همه ای "پایه مستمری، به حاشیه رانده شده است؛ است". از نظر غالمی معتقدند آنچه اهمیت داشته یعنی افزایش 

بگیران هزار تومانی حداقل 800میلیون و  2توان مستمری دهد که نمی، در کنار هم نشان میها، ایرادات و انتقاداتچالش

 2 با ازنشستگانب لت تشکر کرد؛دانست و بابت آن از دو« فتح الفتوح»سال سابقه بیمه، آنهم از مردادماه را یک  30با 

 میلیون ۵ حداقلی   و یافته قلیلت حق   نصف قریبا  ت نشسته، رسیک به اخیرت ماه ۵ با که تومانی هزار ۸00 و میلیون

 ۵ دودا  ح رسمی   و غیرواقعی سبد همان که نگیریم نظر در ،معادله سازی ساده رایب اگر ازهت اند؛فتهگر ار ودخ تومانی

  است. رسیده ومانت هزار ۸00 و میلیون ۶ از بیش به مروزا اسفندماه تومانی   میلیون

 چیست؟! برای مقامات از تان قدردانی و تشکر نکردید لفتوح"ا "فتح هک شما المیغ حسین لبقو آقایان
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 کارگریُجنگ 

 

 

اضی اعتصاب کارگران هفت تپە وارد هفتە پنجم شد، تجمع بازنشستگان معترض در شهرهای مختلف، تجمع اعتر

نجان، زآتش نشانان در اصفهان، نگرانی کارگران هپکو از فروش سهام کارخانە، اعتصاب کارگران راە آهن در 

شاە صوصی سازی پاالیشگاە کرمانتجمع معلمان غیرانتفاعی مقابل مجلس، تشکیل کمپینگ کارگری برای لغو خ

اثر  هزار پرستار و پزشک در ١٠ضربە شالق، بیمار شدن بیش از  ٢٢٢توسط کارگران، محکومیت یک کارگر بە 

 کرونا هنگام کار، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند. 

 پنجمین هفتە اعتصاب در هفت تپە

با تهدید  ن همچنان ادامە دارد. نە وعدەهای کاذب و توامروز از آ ٣٣اعتصاب کارگران هفت تپە با وجود گذشت 

از  وزارت کار و شورای تامین شهر و نە بازداشت چهار تن از سازمانگران اعتصاب و نە محکوم نمودن یکی

ادە ستەاند ارضربە شالق و اقدامات مشابە برای بی پاسخ گذاردن مطالبات کارگران تا کنون نتوان ٢٢٢کارگران بە 

چنان  تصابیونتحسین برانگیز کارگران را در هم بشکنند. ایستادگی و اقدامات مختلف اعو همبستگی و وحدت  استوار

آزاد  بور بەاست کە سرکوبگران فاسد و مدافع سرمایە داران تنها یک روز پس از بازداشت چهار تن از کارگران مج

 فکنی میانفرقە اتکارخانە تالش کردند اعتصاب را با  کردن آنها شدند. مقامات دولتی با اینکە با کمک شورای اسالمی

ی نست و براافتە دایهای این چنینی را خاتمە  کارگران از درون درهم بشکنند، ناکام ماندند. با این حال نبایستی تالش

رگران هد، کادخنثی کردن آن در فکر چارە نبود. چنان کە تجربیات اعتصابات پیشین کارگران هفت تپە نیز نشان می 

 ن مطالباتە گرفتنبایستی بە وعدەهای نسیە کارفرما و مسئولین دولتی کە رشوە بگیر کارفرما هستند اعتماد کنند. را

مردم  ادامە اعتصاب، تاکید روی مطالبات و حفظ وحدت و همبستگی کارگران است. جلب حمایت سایر کارگران و

 یت اساسی دارند. شهر شوش و دیگر شهرها نیز برای کامیابی اعتصاب اهم

 شهر ١٠تظاهرات بازنشستگان در بیش از 

تیر )روز تامین اجتماعی( با تشکیل تجمعات اعتراضی در مقابل دفاتر سازمان  ٢٥شمار بزرگی از بازنشستگان در 

های دولت و مدیریت سازمان تامین اجتماعی نسبت بە  شهر علیە سیاست ١٠تامین اجتماعی و ادارات کار بیش از 
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نشستگان اعتراض و خواستار، افزایش حقوق بازنشستگی، اجرای همسان سازی واقعی دریافتی بازنشستگان و باز

مستمری بگیران، حذف بیمە های تکمیلی خصوصی و ارتقا خدمات درمانی بجای بیمە تکمیلی، پرداخت بدهی های 

یندگان واقعی بیمە شدگان از دیگر دولت بە صندوق تامین اجتماعی شدند. سپردن مدیریت تامین اجتماعی بە نما

تیر بازنشستگان بود. در تعدادی از تجمعات بازنشستگان حمایت شان از اعتصاب و مطالبات  ٢٥مطالبات تجمع های 

کارگران هفت تپە را نیز مطرح نمودند. در تهران اما مسئولین دولتی با گسیل ماموران امنیتی و اشغال اطراف 

 عی کردند مانع برگزاری تجمع  انبوە بازنشستگان شوند کە کامال موفق بە این کار نشدند. ساختمان تامین اجتماعی س

 تجمع دوبارە پرسنل آتش نشانی اصفهان

ن بات شاتیر پرسنل سازمان آتش نشانی اصفهان بار دیگر در اعتراض بە رسیدگی نکردن مسئولین بە مطال ٢٥در 

اجرای  وتن از کارکنان، افزایش دستمزد  ١٤٠داهای شرکتی رقرا تجمع کردند. خواستهای اصلی معترضین، تبدیل

ر را طبقە بندی مشاغل هستند. گفتنی است کە شرکتهای واسطەای روز بە روز جای بیشتری در بازار کار کشو

یت اشغال می کنند. عالوە بر موسسات بخش خصوصی موسسات دولتی و شهرداری های بسیاری از شهرها کە ماه

های د نیرومر و همیشگی است نیز برای اینکە حقوق و مزایای کمتری بە کارگران و کارکنان شان بدهنکارشان مست

 راج بسیارین، اخمورد احتیاج شان را از شرکتهای دالل واسطەای تامین می کنند. در این شرکتها دستمزدها بسیار پائ

ت د. دولشاغل و دیگر حقوق سندیکایی هستنسهل، فشار کاری شدید، کارگران محروم از حق تشکل، و طبقە بندی م

ران ف کارگدر واقع کلیە کارگران و کارکنان را با شگردهای مختلف از حقوق شان محروم کردە است. یک جا با حذ

یمانی و پکتهای از شمول قانون کار، در جای دیگر بە بهانە مناطق آزاد اقتصادی و یا تامین نیروی کار از طریق شر

سیاست  پیشبرد تمام و کمال از همە این ترفندهای ضد کارگری، جلوگیری از تمرکز نیروی کار،واسطەای. هدف 

ە با ت جامعارزان سازی و بی حقوقی نیروی کار و باال بردن سود اقلیت سرمایە دار بە قیمت فقر و فالکت اکثری

وز ز بە رسیاست خوشبختانە رو استفادە از زور، سرکوب و فریبکاری است. با این همە با آشکار شدن ماهیت این

ن است. ر جریادمبارزە با آن بین گروە های مزدبگیر، از کارگر و پرستار گرفتە تا کارکنان شهرداری و آتش نشانی 

 رد. بە واقع راە دیگری بە غیر از مبارزە علیە این استثمارگری بی حد و مرز برای نیروی کار وجود ندا

 اناعتصاب کارگران راە آهن در زنج

 نکردن تیر کارگران نگهداری و ابنیە فنی راە آهن منطقە شمال غرب کشور در اعتراض نسبت بە پرداخت ٢٥در 

ن جمع شاتدستمزدها و حق بیمە شان اعتصاب و مقابل دفتر راە آهن در زنجان تجمع نمودند. کارگران معترض در 

ق حبر آن  کارگران در چهار ماە گذشتە و افزونخواستار پرداخت دستمزدها و حق بیمە معوقە خود شدند. دستمزد 

 ماە است کە پرداخت نشدەاند.  ١٣بیمە کارگران نیز 

 تجمع معلمان غیرانتفاعی مقابل مجلس

خص تیر ماە شماری از معلمان مدارس انتفاعی یا در واقع مدارس خصوصی در اعتراض بە وضعیت نامش ٢٢در 

یدگی شغلی خود، دستمزدهای پائین و محرومیت از حقوق سندیکایی در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رس

 مجلس بە وضعیت نابسامان خود شدند. 

گویند: ما همان کار حاضران در تجمع می ابل مجلس تجمع کردە بودند نوشت: "ایلنا بە نقل از معلمان معترض کە مق

گیریم؛ از همه مزایای شغلی محرومیم؛ حتی بیمه ما کامل سوم آنها حقوق نمیدهیم اما یکمعلمان رسمی را انجام می

دایی از مناسبت  بین شود...". این هم یکی دیگر از پیامدهای منفی سیاست خصوصی سازی و مقررات زپرداخت نمی

نیروی کار و صاحبان سرمایه است در کارخانه بی حقوق کردن کارگران و خصوصی سازی را به بهانه دروغ 

سودآور نبودن واحدهای تحت مالکیت دولت توجیه می کنند. در مدارس خصوصی که شهریه های نجومی از فرزندان 



 

 

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

 Iranian Workers Analects – No: 76 76 شماره 2020جوالی  17، 1399تیر  27 جمعه

 

 

- 14 - 

 جُنگ کارگری

علم حتی کمتر از یک کارگر سادە دستمزد می دهند؟ با این رفتار اعیان و اشراف می گیرند چه بهانهای دارند که به م

صاحبان سرمایه و دولت حامی آنها با زحمتکشان پیداست که چرا نیروی کار این همه علیه خصوصی سازی مبارزە 

 می کند. 

 کمپینگ برای لغو خصوصی سازی پاالیشگاە کرمانشاە توسط کارگران

ە د پرسود بین واحکیل کمپینگی خواستار لغو واگذاری این پاالیشگاە و برگردندان اشماری از کارگران کرمانشاە با تش

میلیارد بودە  هزار ٢دولت یا بخش تعاون شدەاند. کارگران می گویند پاالیشگاە را کە ارزش آن در هنگام واگذاری 

یلیارد تومان م ٢٠٠بە قیمت  میلیارد تومان و بخش اعظم پاالیشگاە را در نهایت بە طور اقساط ١٢٠٠است بە قیمت 

 واگذار کردەاند. 

 نگرانی کارگران هپکو از فروش مجدد هپکو زیر پوشش واگذاری بە تامین اجتماعی

سازان  واحد بزرگ صنعتی بە تامین اجتماعی بابت بخشی از بدهی دولت جهت تامین هزینە هم ٩در پی واگذاری 

رخانە هپکو یکی از آنهاست، کارگران هپکو نگران فروش کا سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کە شرکت

از  ظاهرا زیر پوشش این واگذاری در بورس شدەاند. این واگذاری در حالی انجام شد کە تنها چند ماە پیش دولت

 ذار شدەای واگواگذاری هپکو دست کشیدە بود و بنا بود در اختیار دولت باقی بماند. نگاهی بە لیست اسامی شرکت ه

شتە شکل دابە تامین اجتماعی نشان می دهد کە دولت در واگذاری آنها بە دلیل اعتراضات کارگران شان هموارە م

وشش پاست. بهمین جهت بە نظر می رسد کە دولت قصد دارد از طریق واسطە کردن سازمان تامین اجتماعی زیر 

جربە تکو کە ین جهت ابراز نگرانی کارگران هپواگذاری سهام این شرکتها را در بازار بورس بە فروش برساند. بهم

 ندان وزتلخی از واگذاری های قبلی و دست بە دست شدن محل کارشان دارند و علیە آن مبارزە نمودە و متحمل 

کایت حاشند. سرکوب شدەاند جای تامل دارد. این نگرانی را کارگران سایر شرکت های واگذار شدە هم باید داشتە ب

نگولی چهمان گربە معروف مرتضی علی را پیدا کردە کە هر جور آن را باال بیندازند، چهار  خصوصی سازی حکم

یمت آری خصوصی سازی برای حکومت ناموسی شدە و حاضر نیست بە آسانی ولو بە ق سرجای اولش فرود می آید!

ستی ت بایصورتی کە هس نابودی صنایع کلیدی کشور و بیکاری های گستردە از آن دست بکشد. این خوان یغما بە هر

 میان ایل و تبار رژیم بە نسبت زور هر یک تقسیم شود. 

 ضربە شالق! ٢٢٢محکومیت یک کارگر هفت تپە بە 

ضا بنا بە گفتە خانم "فرزانە زیالبی" وکیل کارگران هفت تپە یکی از کارگران این مجتمع بنام "محمدر

ر روز ضربە شالق محکوم شدە است. این کارگر د ٢٢٢دادگاە کیفری دو شهرستان شوش بە  ١٠١دبیریان"درشعبە 

ی آقای غیابی صادر شدە است. شاکدادگاە بە دلیل ابتال بە کرونا در مرخصی بودە است و رای دادگاە بصورت 

ا و افتر رئیس پلیس امنیت و اطالعات است که این کارگر را متهم به توهین به مقامات و نشر اکاذیبدبیریان 

د را دارن وقت ماموران امنیتی هیچ سند و مدرکی علیه کسی که قصد مجازات اش شایان ذکر است که هر نمودەاست!

ه بسی بپرسد کمنیتی ارا و توهین و عناوینی از این جنس متهم می کنند. اگر از رئیس پلیس پیدا نمی کنند، او را به افت

 دهد. قاضید که بکدام مقام توهین و افترا گفته و چه گفته که از نظر وی افترا و توهین محسوب می شود، جوابی ندار

یرند بست می پذنند دری را که آنها به مردم بزها هم یا از روی وابستگی به نیروهای امنیتی و یا ترس از آنها هر اتهام

اقع وق در و بر اساس آن شدیدترین مجازات را برای طرف تعیین می کنند. اما از همه اینها گذشته صدور حکم شال

را را اج دادن حکم شکنجه است و خود قاضی، آن کسانی که مجازات شالق را قانونی کردەاند و کسی که حکم شالق

ین حکم اید به بعنوان شکنجه گر تحت پیگیرد قرار بگیرد و مجازات شوند. همکاران آقای دبیریان با می کند بایستی

 غیر انسانی و ظالمانه اعتراض و تالش نمایند و مانع از اجرای آن شوند. 
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دیگر  از سوی هزار پرستار مبتال به کرونا شدەاند. 9بیگی )رئیس کل سازمان نظام پرستاری(  به گفته محمد میرزا

ار نفر هز 9ز امحمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار ایران گفته است تعداد پرستاران مبتال شدە به کرونا بیشتر 

 یمار شدنو کمبود کادر پرستاری را از علل بدر اثر کار، کمبود وسایل حفاظتی است. او اضافه کاری و خستگی 

 1٤0دە است و هزار نفر ش 10تعداد پرستاران مبتال به کرونا پرستاران می داند. به گفته یکی از مسئولین دولتی 

ن همه ست. با ایدادە اپزشک نیز تا کنون جان باختهاند. اما آماری از پرستارانی که در اثر کرونا جان باختهاند ارائه ن

ین می شود. ایدە ند متاسفانه هنوز اثری از اینکه دولتمردان برای متوقف کردن این روند اقداماتی را اندیشیدە باشند

ارو و زینه دهدرماندگی در شرایطی است که کرونا روز به روز شمار بیشتری از مردم را مبتال و قربانی می کند و 

درمان  هزینه درمان بسیاری از مبتالیان بطور مرتب افزایش می یابد و عمال عدە زیادی از مردم که امکان پرداخت

 ەاند!خود را ندارند به حال خود رها شد

 

 ُجنگ کارگری" می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید:*برای تماس با نشریه "

sabosob@gmail.com 

*"ُجنگ کارگری" نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فدائیان خلق( را می توانید در 

 آدرس زیر ببینید:

https://bepish.org/taxonomy/term/457 

 

 

 کارگران، معلمان، فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد کنید!
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