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 یادداشت      

 بورس نفت؛ پیوند اقتصاد رانتی و انگلی

 مراد رضایی

 

 طالی سیاه 

اند که به اید. این نام را اقتصاددانانی انتخاب کردهرها شنیدهرا با« نفتی -اقتصاد رانتی»احتماالً اصطالح 

اقتصاد ایران، همواره  یا نبودنبودن و « داریسرمایه»تصاد ایران قائل نیستند. توضیح آنکه بودن اق« داریسرمایه»

دانند، داری نمیی اقتصاد سیاسی در ایران بوده است. آنان که اقتصاد ایران را سرمایهاز داغترین مباحث در زمینه

ی اقتصاد خارجی و محوریت رانت و فساد در اقتصاد داخلی را سند غیر اتکای اقتصاد به فروش نفت در حوزه

داری ملزوماتی همچون کنند. از دید این اقتصاددانان، سرمایهدر ایران معرفی می داری بودن اقتصادسرمایه

ه ببازار دارد و اقتصاد ایران که « دست نامرئی»با « عرضه و تقاضا»ی بودن اقتصاد و چرخیدن چرخه« متعارف»

 .داری باشدتواند سرمایهچرخد، نمیخوار سپاهی میید فالن حاجی بازاری یا بهمان رانت

ای از مناسبات داری را نه یک کل واحد در شمایل در تمام کشورها، که مجموعهسوی دیگر این مجادله اما، سرمایه

ی بازار در ایران نامرئی کند، که از قضا در ایران هم رواج دارد. دست چرخانندهفی میاجتماعی معر -اقتصاد 

یانه ر خاورمداری اثر دارد؟ مگر از حضور ارتش آمریکا دنیست. اما این دست نامرئی مطلق در کدام کشور سرمایه

های ساختارهای سیاسی و نظامی حاکم بر آمریکا اقتصاد بوده استریت، چیزی جز دستتا تزریق پول به بورس وال

 است؟

ت نفت موضوع بحث در این مقاله، مطلقاً یافتن طرف محق در این دوگانه نیست. این مساله پیش کشیده شد، تا به اهمی

مرداد، که دالیل آن را باید  28ی شصت و هفتمین سالگرد کودتای تر شود. در آستانهای دقیقدر اقتصاد ایران، اشاره

ترین بخش اقتصاد ایران است که تاثیرات مستقیم دانست، نفت هنوز مهم« تحول مدیریت اقتصاد نفت در ایران»در 

ی دولت روحانی از آغاز آمدن ر اجتماعی تحمیل کرده است. دغدغهخود را بر سیاست داخلی و خارجی و حتی ساختا

انداختن تالش برجام، تا امروز که تمام توان خود را برای حفظ و تحکیم رابطه با ونزوئال به کار راهبر سر کار و به

حوری نفت را در ی فوق هم هر دو، جایگاه مبود. اقتصادانان طرفدار دو نظریه« امکان فروش نفت»بندد، تامین می
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هاست تمام ی یک عنصر اساسی در اقتصاد ایران، سالکنند. به هر حال نفت به مثابههای خود از نظر دور نمیتحلیل

 دهد.های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر قرار میشاخص

 

 داری مالیعروج سرمایه

داری، ها بود، پروپاگاندای این شکل از سرمایهداری تجاری در ایران، مرکز توجه دولتهنگامی که سرمایه

های چیز عوض شده است. اگر تنشنامید. اما حاال همهخواری میبازی، داللی و نزولداری مالی را سفتهسرمایه

ی چهار ها و یا احیاناً بخش اقتصادی اخبار شبکهبازار بورس را روزگاری تنها از صفحات اقتصادی روزنامه

شد دنبال کرد، امروز باال و پایین شدن ارزش سهام در بورس، می -مخاطبی همواره بین شبکهای -تلویزیون

 های کشور است.ی اول روزنامهموضوع اصلی اخبار صدا و سیما، و صفحه

ها و روش سرمایهفی موجود است که با زدهی دولت روحانی برای فرار از اقتصاد بحرانداری مالی، نسخهسرمایه

ریباً شود جانی و نفسی در آن دمیده شود. دولت روحانی در یک سال اخیر تقملی در بورس، دائماً تالش می منابع

 های دولتی بزرگ و امکانات سازمان تامین اجتماعی تا مسکن و خودرو.را وارد بورس کرد. از شرکت« چیزهمه»

یر مستقیم در ارزش یچ تاثیری، حتی به شکل غداری است که هاد سرمایهداری مالی در واقع بخشی از اقتصسرمایه

مکد و این روند، با توضیحات حسن روحانی، ظاهراً تا نابودی ی جان تولید و تجارت را میافزایی ندارد. اما شیره

 تولید در کشور هم پیش خواهد رفت. همچون انگلی چسبیده به تن موجودی زنده!

اد وحانی فروش نفت در بورس است. پیوند نامیمون اقتصرقتصادی حسن بازی مالی تیم اهای شعبدهاز آخرین نمونه

 رانتی و انگلی!

 

 بورس نفت چه خواهد کرد؟

های اخیر به طرق مختلف توسط دولت و مجلس مطرح شده است. احتماالً بحث فروش نفت در بورس، در ماه

ی گذشته حانی انجام داده است. وی هفتهنه را محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روترین اظهار نظر در این زمیعجیب

ت توانند اوراق نفتی این طرح را در بورس انرژی خرید و فروش کنند ولی در حقیقمردم می»در این زمینه گفت

تواند یک کشتی کوچک اجاره کند و هزار بشکه رسید می ۶0تا  ۵0زمانی که کسی این اوراق را خرید و مثال به 

 ، پس چرابیشتر شبیه یک شوخی اقتصادی است. اگر فروش نفت ایران به همین سادگی بوداین « نفت را صادر کند!

است  دولت فروش پنج کشتی نفت به ونزوئال را جشن گرفت؟ مگر اقتصاد انرژی، مثل خرید و فروش جوراب نخی

چندان ساده  های جاری، فروش جوراب نخی همکه هر کسی خواست بخرد و بفروشد؟ صرف نظر از اینکه با تحریم

 رسد!به نظر نمی

مت به تصویب رسیده است. شورایی فراقانونی که بدون مزاح« شورای هماهنگی سران قوا»طرح فروش نفت در 

کند. در گیرد و بعد تصمیم را ابالغ میوزرای کابیه و یا احیاناً نمایندگان مجلس، پشت درهای بسته تصمیم می

ت. همچون تصمیم بر افزایش سه برابری وری در این شورا اتخاذ شده اسهای اخیر عموم تصمیمات کالن کشسال

 قیمت بنزین که در نهایت اعتراضات سراسری و سرکوب وحشیانه را به دنبال داشت.

نفت یک کاال و ابزار برای تقویت اقتصادی کشور است و سیاست فشار »واعظی در توضیح این طرح گفته است

میلیون بشکه نفت در بودجه برآورد شده و االن هم  1.۵د کرده است. روزانه حدود حداکثری مقداری محدودیت ایجا

یعنی فروش نفت به مردم، به جای صادرات نفت. « های جدیدی در این زمینه اتخاذ کنیم.ایم که روشگذاری کردههدف

توانند به جای طال می هزار بشکه تعیین شده است. واعظی در توجیه این طرح گفته است مردم 100سقف خرید نفت 
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دالر در هر بشکه را فراموش  12کند. و البته احتماالً افت قیمت نفت تا و ارز، نفت بخرند که قیمت آن کمتر تغییر می

 کرده است.

گیرد و در صورت کاهش قیمت درصد به سهام نفت سود تعلق می 17به هر حال واعظی گفته است ساالنه حدود 

اهد ل دیگر روی کار خوب وزارت نفت پرداخت خواهد شد. وزارت نفتی که حداکثر تا یک ساتفاوت از جینفت، مابه

ویژه اینکه نژادی، اصالً معلوم نیست دولت تعهدات مالی را بر عهده بگیرد. بههای ناتمام احمدیبود، و همچون طرح

ارد و دغایرت مسند اقتصاد مقاومتی  بخشی از نمایندگان مجلس معتقدند طرح دولت با اسناد اقتصادی باالدستی نظیر

 بنابراین دست دولت بعدی برای جمع کردن بساط بورس نفت باز است.

 گذارند. با تبلیغاتی که از بورس نفتاز طرف دیگر، عموم عملگرهای سیاسی در جهان بر قیمت نفت تاثیر می

ای در جهان با نفت، هر تصمیم سیاسیعمومی و درگیر شدن بخش بزرگی از مردم  شود، و به فرض اقناع افکارمی

ی آمریکا ها و یا احیاناً استفادهتواند کشور را از جهت اقتصادی به فروپاشی بکشاند. بعنوان مثال با افزایش تحریممی

از سوی  ( مردم از یک طرف تنگنای اقتصادی ناشی از گرانی را متحمل خواهند شد وSnapbackاز مکانیسم ماشه)

ستقر رفت ارزش نفِت خوابیده در حسابشان را. زیانی دو طرفه، که تنها باری از دوش دولت مدیگر از بین 

 دارد.برمی

تواند ی اقتصادی دولت و مردم است. در واقع با فروش نفت به مردم، دولت میفروش نفت به مردم، تعمیق فاصله

های د. شاخصیر مثبتی برای مردم داشته باشرا سامان دهد، بدون اینکه هیچ تاث« درون خود»بحران اقتصادی جاری 

 نها تاثیرم نه تهاقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی هم با این فروش، بهبود خواهد کرد. اما این فقره 

 د.مثبتی بر معیشت مردم نخواهد داشت، بلکه بر تورم و در نتیجه فشار اقتصادی بر مردم دامن خواهد ز

نشینی کرد. هایی دولت را وادار به عقبسازی ایستاد و در بخشتمام توان در مقابل خصوصیجنبش کارگری، با 

ی کارگر سازمان داده است که به مراتب خطیرتر از داری مالی جنایتی را در حق طبقهاکنون سرمایه

توانند با صدای بلند ها هستند که میتند؛ بنابراین هم آنها کارگران هسسازی است. متضرر اصلی این طرحخصوصی

 ها نه بگویند.به این طرح

 

 سازی را متوقف کنید!خصوصی
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 مالزی: اجتماع کارگران مهاجر به ابتکار چندین سازمان غیردولتی برای 

 "حقوق برابر با کارگران بومی، برای کارگران مهاجر" 

 میشله فورد - بخش هشتم -: نگاهی از "جنوب"1سازماندهی "دیمی کاران"

 ادامه -ورای قاچاق انسانها و بردگی 

 مزایا و محدودیتهای سازمانیابی غیراتحادیه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وچک کلکتیو کابتکارات سازمانگرانۀ به کار گرفته شده است: از ایجاد اجتماعات  برای سازماندهی دیمی کاران

نه ران خاتا انجمنهای مجازی کارگران حمل و نقل تا انجمن مشهور زنان هندی خویش فرما. انجمن اخیر کارگ

ت ین دساز کار، شرکتهای خرد، کارگران فصلی و خدمتکاران را دور هم گرد آورده است. یک نمونۀ تازه تر ا

هاده ( پا به عرصۀ وجود نgig economyسازمانگری های غیراتحادیه ای به موازات شیوع اقتصاد فرفره )

ند. مان دهاست. مثالً در هند کارگران حمل و نقل توانسته اند از طریق مجازی اعتراضات توده گیری را ساز

ای هیکی از این نمونه  2017ریۀ سال ( در فوOla( و اوال )Uberاعتصاب سیزده روزۀ رانندگان اوبر )

ی ای درخشان این اعتراضات بود. در اندونزی هم کارگران حمل و نقل پالتفرمهای مجازی کلکتیوهای محل

یق این از طر تشکیل داده اند که در انجمنهای منطقه ای رانندگان گردهم می آیند. این رانندگان توانسته اند

یش پان را ش دستمزدهای کارگران پالتفرمهای مجازی و بهبود شرایط کار آنکلکتیوها و انجمنها خواست افزای

 ببرند و نیز این خواسته را که دولت آنها را مشمول قانون کار کند و به رسمیت بشناسد.

نهای غیراتحادیه ای در پاسخجوئی برای حوائج کارگرانی است که در بیرون از حیطۀ عمل قوت انجم

 اتحادیه های جریان اصلی قرار گرفته اند.
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قتصادی وضع ا انجمنهای غیراتحادیه ای کارگران غالباً بر اقدامات عملی معینی متمرکز می شوند، مثالً بهبود

ر دنجمنها طریق تأسیس تعاونیها یا حمایت از آنان در صورتی که با مشکلی روبرو شوند. قوت این ااعضا از 

د. فته انپاسخجوئی برای حوائج کارگرانی است که در بیرون از حیطۀ عمل اتحادیه های جریان اصلی قرار گر

ل می کارگران زن مبذو برای مثال، سازمانهای کارگران مهاجر وطنی در هنگ کنگ توجه خاصی به نیازهای

ن ند. ایدارند که از دوردستهای منطقۀ هنگ کنگ برای زندگی و کار در خانۀ کارفرمای شان به شهر آمده ا

دهای سازمانها با موضوعاتی چون خشونت جنسی با زنان کارگر خانگی و آبستنی ناخواسته آنان یا دستمز

 پرداخت نشده و مشکالت مهاجرت به شهر سروکار دارند.

آن گاه  کنند، البته این نوع سازمانها نقاط ضعفی هم دارند. اگر آنها صرفاً به حمایت از ]اعضای[ خود اقدام

 تمایل را د، اینگسترش فعالیتهای شان یا گاه حتی بقای شان دشوار می شود. در جاهائی که بیشتر رسمیت یافته ان

بین  راسیونالمللی کار متکی شوند. برای مثال، فد دارند که به حمایت سازمانهای غیردولتی یا جنبشهای بین

راسیون بین (، یکی از فدراسیونهای جهانی از اتحادیه های کارگری، به شکل گیری فدIUFالمللی اتحادیه ها )

ن دست المللی کارگران خانگی کمک شایانی کرد و دفتری را برای انجمن زنان خویش فرما فراهم آورد. ای

ر دمی یا است که چنین ابتکارات سازمانگرانه ای در برابر تغییر سیاست سازمانهای حامناسبات به این معن

 اولویتهای آنها یا متحدان شان، شکننده باقی خواهند ماند.

ن از ر بیرودشاید در کادر تصویری بزرگتر از وضعیت، مهمتر این باشد که سازمانهای غیراتحادیه ای کارگران 

ی عقد مل می کنند. اتحادیه های ثبت شده، دست کم در تئوری، حق مذاکره براسیستم رسمی مناسبات کار ع

 تار سهقراردادهای جمعی از جانب اعضایشان را مبتنی بر مکانیسمهای مناسبات رسمی کار دارند و در ساخ

از جمله در سازمان بین المللی کار )یگانه ارگان  –جانبه گرائی در سطوح محلی، ملی و بین المللی 

وق مشارکت می کنند. انواع دیگر سازمانهای کارگری فاقد این حق –تانداردگزار برای کار در سطح جهان( اس

 زند.ر میسر ساحیط کاماند. در نتیجه آنها مجبور اند به کارزارهای توده گیر اتکا کنند تا تغییراتی ساختاری را در 

 چرا اتحادیه ها اهمیت دارند؟

ت. مثالً ای اس محدودیت آمیختن ابتکارات سازمانگرانۀ توده گیر با جنبش اتحادیه یکی از راه های غلبه بر این

ختص مورد کارگران موقت از میان مهاجران را در نظر آورید. در کرۀ جنوبی و هنگ کنگ اتحادیه های م

ز ایگر د کارگران مهاجر زیر چتر یک کنفدراسیون مترقی اتحادیه ای قرار می گیرند. در این جا و در برخی

نوان ن به عکشورهای آسیائی، اتحادیه ها امکان دسترسی مستقیم به کارگران مهاجر را با چشم انداز جذب آنا

ارگران کبه کمک سازمان نپالی  2006اعضای رسمی دارند. برای مثال، اتحادیۀ کارگران چوب مالزی در سال 

اد شده ر( ایجاسیون اتحادیه ای بین المللی دیگکه توسط سازمان بین المللی کارگران ساختمانی و چوب )یک فدر

چوب  بود، دست به سازماندهی کارگران خارجی در مالزی زد. شمار کارگران مهاجر عضو اتحادیه کارگران

 درصد کل اعضای آن بود. 10بالغ بر  2008مالزی در سال 

شیده اند شمار اعضایشان را با جذب همچنین چندین اتحادیۀ آسیائی، با تشویق و حمایت جنبش بین المللی کار، کو

دیمی کاران افزایش دهند. برای مثال فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری نپال با تمرکز روی دیمی کاران 
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بخش کشاورزی در نپال به شمار اعضای خود افزوده است. آنها در اجرای این استراتژی و فقط به عنوان جزئی 

حداقل دستمزد را افزایش دهد و تمام کارگران را مشمول حق حداقل دستمزد کند.  از آن، از دولت خواسته اند که

اتحادیه های آسیائی همچنین تجربیاتی را برای تماس با کارگران اقتصاد فرفره اندوخته اند. مثالً در اندونزی، 

ونقل پالتفرمهای اتحادیۀ قدرتمند فلزکاران از طریق کلکتیوهای محلی اش کوشیده است که به کارگران حمل 

 مجازی دسترسی یابد.

م ا الزااشتغال به ایجاد اتحادیه همیشه کافی نیست، خاصه اگر همچون بسیاری از جنبشهای کارگری در آسی

 عالوه مبارزه با میراثهای اقتدارگرائی ویا سرکوب حی و حاضر توسط حکومت موجود نیز درمیان باشد. به

ه گریبان دست ب اً با مسئلۀ کارگران بخش رسمی در صنایع سنتی فاقد اتحادیهبیشتر اتحادیه های این منطقه وسیع

ع ر صنایداند. در چنین شرایطی دارای اهمیت بسیاری است که اتحادیه های بخشی به سازماندهی دیمی کاران 

ت. ممکن اس ندهمربوطه توجه نشان دهند. اما استدالل برای منظور داشتن دیگر گروه های دیمی کار کمتر قانع کن

ی مضر گر شکلاست برخی از فعاالن کارگری استدالل کنند که تمرکز اتحادیه ها بر این یا آن بخش باریک ایجاد

از آریستوکراسی کار خواهد شد.این یک ریسک واقعی است. در چنین صورتی، مشارکت اتحادیه ای در 

رای راه ب گیر کارگری، می تواند بهترین کارزارهای سیاسی به همراه سازمانهای غیردولتی و انجمنهای توده

 دستیابی کارگران به حقوق کاری شان باشد.

 

 به سرکوب سندیکاهای کارگری پایان دهید...
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 6بخش  -مکونگ -مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا

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

 ترجمه گودرز -دنیس آرنولد

 نمونه کامبوج

 

 نطقه آزاد مانهتن سوار کامیون هایی میشوند که انها را به محل سکونت در باوت حملمکارگران در  -1تصویر 

 میکند.

رد تا این گی تالش ویژه ای صورت می صنایع پوشاک کامبوج در اطراف پنوم پن متمرکز شده اند. در سال های اخیر

اصله فتمرکز شکسته شود و در مناطق آزاد تجاری در سراسر کشور گسترش یابد. تحقیقات این نگارنده که در 

هات از دهد که این نیروی کار در بسیاری ج در منطقه باوت صورت گرفته است، نشان می 2015تا  2009سالهای 

 د.ی می کنبا کارگران در مناطق دیگر مشابه بوده و مبارزات همسانی را پیگیرجمله نرخ دستمزد و شرایط کاری 

رخانه که از یکصد کارگر در کارخانه های مختلف از جمله بیست و پنج کا 2015اساس یک نظرسنجی در سال  بر

این  د.کارگران در باوت در بخشی از سال به کار در مزارع هم اشتغال داشته ان %90در باوت صورت گرفته، 

انشان کارگران همسر %71را در بر گرفته است. در باوت  %13نسبت اما در کارگاه های نزدیک پنوم پن تنها 

وم پن فقط بین یک تا دو هکتار(، در حالی که این نسبت در اطراف پن %20زیر یک هکتار و  %66زمیندار هستند )

د نیمی از پاسخگویان به نظرسنجی گفتن %60در باوت زیر یک هکتار.  %86ده درصد زمیندار هستند و از ان میان 

 %27و  گفته اند که نیمه باقی را برای مصرف خانگی نگه می دارند %13محصول شان را به بازار می فروشند، 

والدین  %70هم تمام تولید زراعی شان برای مصرف خانگی است و درآمدی از فروش ندارند. همچنین در حالی که 

 م پن زمین دارند، این رقم در باوت به صد در صد می رسد.کارگران در پنو
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از ایشان سوال شد که درآمدشان از زراعت نسبت به کل درامد خانواده چقدر است؟ کارگران مناطق آزاد نزدیک پنوم 

افزایش  %50از درامد خانواده را محصول کار زراعی دانستند و در باوت این نسبت به رقم  %19پن بطور متوسط 

افت. این تفاوت تقریبا معادل همان تفاوت دستمزد کارگران در دو منطقه آزاد صنعتی است. درحالی که بیشتر ی

کارگران در باوت روزانه از محل سکونت و مزرعه خانواده به محل کار صنعتی سفر می کنند، در پنوم پن آنها 

ل می شوند.  مسئول بازاریابی منطقه آزاد منهتن مجبورند خانه اجاره کنند و هزینه اضافه ای برای سکونت خود متحم

متذکر شد که بیشتر کارگران حداقل یک ساعت برای رسیدن به محل کار سفر می  2014در مصاحبه ای در نوامبر 

کنند و برای برگشتن به محل سکونت نیز همین مدت را در راه می گذرانند. نتیجه این مصاحبه ها و نظر سنجی 

ی کار در باوت عمال یک پایش در محیط روستایی زراعی محل سکونت و یک پایش در کارگاه حاکی است که نیرو

 صنعتی در منطقه آزاد است.

کارگران در باوت فقیر هستند اما بیچاره نیستند، و اما بالنسبه در حاشیه جمعیت مازاد زندگی می گذرانند. آنان در 

ی های محدود برای زندگی و کار با دستمزد ناچیز برای شرکت های فاصله کوتاه مابین زمینداری خرده پا، با توانای

موجود در مناطق آزاد که آنها هم خود برای بقا در سطوح زیرین بازار جهانی دست و پا می زنند، قرار گرفته اند. 

 در بخش های بعدی با جزئیات بیشتر در این باره توضیح خواهیم داد.

 

 
1The Social Question in the Twenty-First Century Book Subtitle: A Global View 

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

by: University of California Press. (2019)  

 

 

 

 ی بیکاری برای بیکارانبیمه
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 کارگران الزم است خودشان صندوق اعتصاب تشکیل دهند

 صادق کار

 

 اندیشە تشکیل صندوق های اعتصاب در کشورهای پیشرفتە و نیمە پیشرفتە صنعتی در دە های نخست پس از

نعتی صشکلگیری کارگران صنعتی در میان کارگران و در هنگامە اعتصابات تودەای کارگری در شهرها و مناطق 

ە ببرای  نی می شد، سرمایەداران سعی می کنندشکل گرفت. کارگران کە می دیددند هرگاە کە اعتصابات شان طوال

ند، یان دهزانو درآوردن شان در هنگام اعتصابات بە آنها گرسنگی بدهند تا مجبور شان کنند بە اعتصاب شان پا

ای هتصمیم بە تشکیل صندوق های اعتصاب گرفتند. بدین ترتیب بود کە صندوق های اعتصاب در آغاز با کمک 

نعتی یشتر صبکل گرفتند و بە تدریج توانمند شدند و در میان بسیاری از کارگران کشورهای مستقیم خود کارگران ش

رند جود داوگسترش پیدا کردند. هم اکنون اتحادیە ها و کنفدراسیون های ملی کارگری بسیاری در کشورهای مختلف 

سود  گرفتن حق عضویت و کە از لحاظ امکانات مالی بسیار نیرومند هستند و سرمایە های بزرگی را از طریق

دوق از صن سرمایە گذاریهایی کە کردەاند اندوختەاند. اتحادیە ها هنگام اعتصابات برای کمک بە اعضای خودشان

 ار مالی وردن فشهای اعتصاب شان بهرە برداری می کنند تا محتاج کمک غیر نباشند و کارفرمایان نتوانند با وارد آو

 حادیە هایبە ات اعتصاب شان را فراهم نمایند. تمام سرمایە های اندوختە شدە متعلق معیشتی موجبات نافرجام گذاشتن

ت کارگری در اصل از جمع آوری حق عضویت اعضای اتحادیە ها تشکیل و در اثر سرمایە گذاری توسط مدیری

یل ن تشکآتبع  اتحادیە ها افزایش یافتەاند. اصوال فعالیت اتحادیەای بدون پرداخت حق عضویت توسط اعضا و بە

ز ااهانە مصندوق اعتصاب قرص و پایدار میسر نیست. با این همە کارگران عضو اتحادیە در ازای مبلغ اندکی کە 

دون بند کە دستمزد های شان بە صندوق اتحادیە می پردازند امتیازات مالی و معنوی بمراتب مهمتری بدست می آور

ت می پرداخ ند. کارگران نباید فکر کند حق عضویتی کە بە اتحادیەعضویت در اتحادیە بیشترشان دست یافتنی نیست

 کند پولی است کە از دست می دهند. 
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ا ب نیز در زمان رژیم گذشتە نیز سندیکاها ی کارگری در مقاطعی آزاد، مقاطعی بکلی ممنوع الفعالیت و گاهی

گران ود کاربمحدودیت های زیادی می توانستند فعالیت صنفی نمایند. اما چون اغلب دورە ها اعتصاب اصوال ممنوع 

ت د و تحنمی توانستند صندوق اعتصاب تشکیل دهند، چون بە حساب تصمیم بە اعتصاب کە ممنوع بود گذاشتە می ش

 وانونی ام می شد کە اکثرشان از نظر حکومت غیر قپیگرد قرار می گرفتند. با این حاال اعتصابات زیادی انج

 . سرکوب می شدند. بهمین جهت سندیکاها در زمان حکومت پیشین هم نتوانستند صندوق اعتصاب تشکیل دهند

ە ند ماهچنتیجە این شد کە هنگام اعتصابات گستردە پیش از انقالب کارگران فاقد صندوقی بودند کە در دوران 

 مک کند. اعتصابات بە آنها ک

وجود همین نقص بزرگ موجب نفوذ تجار بزرگ بازار در میان اعتصابات بە واسطگی دارودستە خمینی و 

مدتی  پس از وسئواستفادە آنها از اعتصابات کارگران بویژە کارگران نفت شد. آنها در صفوف کارگران نفوذ کردند 

د احمد وانستنتنفوذی در حکومت جدید پیدا کردند کە  موفق بە سرکوب شوراها و اتحادیە های کارگری شدند و آنچنان

از  کارگر توکلی عضو انجمن حجتیە را در راس وزارت کار بگمارند. بنیاد فقر و فالکت و بی حقوقی کنونی طبقە

های ارگان وهمان زمان در حکومت جدید نهادە شد. همین تجربیات بە ما می آموزند کە ما بایستی خودمان نهادها 

 دمان را مستقالنە تشکیل دهیم تا بتوانیم با کمک آنها از حقوق و آزادی مان دفاع کنیم. خاص خو

بسیاری از اتحادیە های کارگری اینک آنقدر اندوختە مالی در اختیار دارند کە عالوە بر تامین نیازهای مورد لزوم 

م گاها مساعدت می کنند. اتحادیە های خود بە تعدادی از اتحادیە های کارگری در کشورهای در حال توسعە و فقیر ه

کارگری در اسکاندیناوی همە سالە پروژە های عمرانی و رفاهی معینی را در تعدادی از کشورهای فقیر آفریقایی، 

آسیایی و امریکای التین بە اجرا می گذارند. بعنوان نمونە کنفدرایون اتحادیە های کارگری نروژ عالوە بر مشارکت 

های آبرسانی، ساختمانی و پزشکی در فلسطین اعضا و کادرهای اتحادیە کارگران فلسطین را همە  در ساختان پروژە

جورە آموزش و بە آنها در تاسیس مرکز اتحادیە فلسطینی کمک شایانی کردەاند . مشارکت در فراهم کردن دارو و 

دان و ... از دیگر کمک های بواقع مواد غذایی برای کودکان در مناطق محروم جهان از یمن گرفتە تا سومالی و سو

نوع دوستانە این اتحادیە است.بخشی از این کمک ها از صندوق درآمد اتحادیە ها و بخش دیگری نیز توسط 

سازمانهایی کە توسط اتحادیە ها تشکیل شدە جمع آوری می شوند سرمایە اصلی کنفدراسیون سراسری از بابت 

فدراسیون های عضو کنفدراسیون و سرمایە گذاری حدود یک میلیون پرداخت حق عضویت معیین اتحادیە ها و 

میلیون نیروی  ٣٠عضو این کنفدراسیون تامین می شوند. حال حساب اش را بکنید اگر در کشوری مانند ایران کە 

ود توانا بە کار وجود داردهرگاە یک چهارم این نیرو در اتحادیە های کارگری متشکل و حق عضویتی بپردازد کە حد

یک چهلم دستمزد ماهانەاش هم بیشتر نباشد و از تجربیات سرمایە گذاری حق عضویت همین کشور کوچک نیز بهرە 

بگیرد آنوقت دیگر وضعیت کارگران ایرانی هم شاید هرگز بە جایی نکشد کە محتاج نان شب شان باقی بمانند. منظور 

ی برای کارگران باشد خیر، صندوق های اعتصاب این نیست کە صندوق اعتصاب می تواند یک ممر درآمد طوالن

تنها مختص دوران اعتصاب هستند. اگر ما در ایران اتحادیە نیرومند و درخوری داشتیم کە می توانستیم با کمک آن 

حق و حقوق مشروع مان را بدون تحمل مصیبت و سرکوب مانند خیلی از کارگران کشورهای دیگر بگیریم اینک 

سال پیش کارگران کشورهای صنعتی نبود. و شاید نیازی نمی دیدیم کە این همە اعتصاب و وضعمان بە بدی صد 

اعتراض برای تامین هزینەها و نیازمندی های اولیە زندگی مان بە راە بیندازیم. وجود اتحادیە های واقعی تا حدود 

نند و بە تقویت بنیە مالی اتحادیە ها زیادی تضمینی هستند در شرایط متعارف کە نیاز بە ا اعتصاب را می توانند کم ک
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یاری رسانند. من حتی می خواهم ادعا کنم کە اگر در کشور ما اتحادیە های کارگری وجود داشتند اصوال وضع 

 جامعە ما از لحاظ مختلف نمی توانست بە بدی امروز باشد. 

ردان دولتم وبینیم کە کارفرمایان  امروز کە با دورە اعتالی تازە دیگری از مبارزات کارگری مواجە هستیم و می

دهند نفرصت  سعی می کنند با گرسنە نگاە داشتن خانوادەهای کارگران اعتصاب آنها را ناکام بگذارند تا بە آنها

ارد کە جود ندوخودشان را از زیر رنج گرانی کە اربابان قدرت و ثروت بر آنان تحمیل کردەاند رها سازند، صندوقی 

 ر دوران اعتصاب نیازهای اولیە خانوادە هایشان را کمک بە آن تامین کنند. کارگران بتوانند د

در  ت. حتیوجود صندوق اعتصاب تا زمانی کە جامعە طبقاتی و استثمار وجود دارد یک امر الزامی ونیازحیاتی اس

یە یش بنکشورهای صنعتی پیشرفتە کە کارگران و مزدبگیران از حق تشکل و اعتصاب برخوردارند حفظ و افزا

 صندوق های مالی جز اولویتهای اتحادیە های کارگری قرار دارند. 

وچکی های ک در ایران تالشهای اولیە در مقاطع مختلف تاریخی برای تشکیل اتحادیە و صندوق کم نبودەاند. صندوق

کایی سندی الیننیز کە بیشتر جهت حمایت از خانوادە های رهبران و فعالین سندیکایی در درون تشکلها و میان فع

ە هدف از هیچگا تشکیل شدە اند. ولی هیچ کدام آنها قادر نشدە و نیستند کە جای صندوق اعتصاب را پر کنند و اصوال

 تشکیل هیچیک از آنها این نبودە و نبایستی هم باشد. 

ی سد ولرمی  تشکیل صندوق اعتصاب در شرایطی کە اتحادیە کارگری ممنوع الفعالیت هستند، البتە دشوار بە نظر

ان شزدهای ناممکن نیست. صندوق ها را مقدمتا خود کارگران و کارکنان یک کارخانە با جمع کردن مبلغی از دستم

ودشان بین خ می توانند در حد استطاعت شان و نسبت بە سطح دستمزدشان بطور ماهانە جمع آوری کنند و چند نفر از

ر حسب ب. در جاهایی کە سندیکا وجود دارد سندیکا می تواند را برای جمع و جور نگە داشتن اش انتخاب کنند

تی ما چون مدایرند. وظیفەاش این کار را شروع کند. پس از تشکیل اتحادیە ها آنها می توانند این وظیفە را بە عهدە بگ

الش کنند تنند واطول می کشد تا صندوق ها بە حداقل سرمایە دسترسی پیدا کنند، کارگران و کارکنان کارخانە ها می ت

صابی با جمع کردن کمک های مالی موردی از میان خود، بستگان و مردم محالت و شهرهایشآن بە کارگران اعت

یران کمک رسانی کنند. در واقع راە و ابتکارات مختلفی برای شروع تشکیل صندوق اعتصاب حتی در موقعیت ا

ای حتم بر کرد. وقتی کاری شروع شود راە هایی هم بەوجود دارند. در هر صورت این کار را باید از جایی شروع 

 یز تمام ونرش را انجام اش پیدا خواهند شد. کار را هم خود کارگران باید شروع و بە سرانجام برسانند و اختیار امو

ل ی تشکیکمال خود آنها من بە عهدە داشتە باشند. در هر صورت تشکیل صندوق یک نیاز حیاتی است و نمی بایست

 رگر کە درالن کاا بە بعد از ایجاد اتحادیە های کارگری و آیندە نامعلوم موکول کرد. االن مرتب می شنویم کە فآنر

روخت. فاعتصاب است گشوارە دختر کوچکش را برای تهیە آذوقە فروخت. یا همسر فالن کارگر دستبند همسرش را 

ریهای ە گرفتاباگر صندوق بود حداقل این مشکالت هم این ها مسائلئ هستند کە فشار با خانوادە ها وارد می کنند. 

 روزمرە کارگران افزودە نمی شدند. 

 زیادە عرضی نیست جز آرزوی پیروزی و آسایش

 

 !دینکرا آزاد  یزندان ییو دانشجو یمدن نیکارگران، معلمان، فعال
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 ُجنگ کارگری

 

، ، هپکووشیمی و نیروگاە های برق، هفت تپەادامە ی اعتصابات و اعتراضات کارگری در شرکتهای نفتی، پتر

ازی تجمع های اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر کشور، تجمع دوبارە کارگران کنتورس

قزوین، تجمع کارگران کارخانە پروفیل سازی ساوە، تجمع آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، حمایت 

ن های ر زندادبات کارگری در ایران، ادامە فشار بە فعالین کارگری سندیکاهای کارگری ترکیە و سوئد از اعتصا

 رژیم، ادامە اعتراضات کارگران راە آهن مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند. 

 ادامە اعتصابات در شرکتهای پیمانکاری صنعت نفت

می پتروشی در صنعت نفت ودر این هفتە نیز اعتصابات حق طلبانە کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری فعال 

ە های خواست ها ادامە یافت و کارگران شرط پایان دادن بە اعتصابات را موکول بە موافقت کارفرمایان با همە

مزدهای یل دستشان کردند. صاحبان شرکتهای پیمانکاری کە تا کنون با استقرار بی قانونی در این شرکتها و تحم

ناسبات میر در جومی و زندگی اشرافی دست یافتند و نمی خواهند تن بە تغیزیر خط فقر بە کارگران بە ثروتهای ن

می  ی نشانبە شدت غیرانسانی و استثمار گرانە خود با کارگران شان بدهند همچنان در مقابل کارگران سرسخت

مە ادامە هاین  دهند. وضعیت بد معیشتی کارگران نیز بە آنها اجازە عقب نشستن از مطالبات شان را نمی دهد. با

ماید. ادار نو گسترش اعتصابات می تواند کارفرمایان را سرانجام بە عقب نشینی در مقابل مطالبات کارگران و

ا کما اینک کارفرمایان در یکی دو شرکت برای راضی کردن کارگران حاضر شدند دستمزدهای کارگران ر

مثبت  ستار پاسخو خوا ی کارگران آن را کافی ندانستنداندکی بیشتر و آنها را تا پایان تیر بە کارگران بپردازند. ول

ران وجود ل کارگدادن بە همە مطالبات شان شدند. بە واقع هم هیچ راە موثر دیگری بە غیر از ادامە اعتصاب مقاب

 ندارد. 
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 روز مقاومت حق طلبانە و آگاهانە در هفت تپە ٦٧

مە مقاومت بی روزە شد. ادا ٦٧فتە نیز ادامە یافت و اعتصاب حق طلبانە و آگاهانە کارگران هفت تپە در این ه

ا زدوبند ب تا با نظیر و فداکارانە کارگران چنان موجب نگرانی مقامات دولتی و قضایی شد کە آنها را بر آن داشت

سدود انکی مبمدیر عامل اختالسگر هفت تپە کە ظاهرا تحت محاکمە قرار دارد کنار بیایند و برخی از حسابهای 

ن موافقت کارگرا امید اسدبیگی را آزاد کنند. اسد بیگی نیز در مقابل با پرداخت دوماە از دستمزدهای معوقەشدە 

رداخت س از پپکرد و دوماە دیگر را نیز برای فشار بە کارگران در گروگان خود نگاە داشت. آنها امید داشتند 

شان ن ترفندبردارند و تسلیم شوند کە تا کنوبخشی از دستمزدهای معوقە کارگران دست از خواستەهای دیگرشان 

ە نیز موثر واقع نشدە است و اعتصاب پس از واریز کردن دستمزد دو ماە از طلب کارگران تا روز پنجشنب

 د. مودەاننهمچنان ادامە دارد. کارگران پایان دادن بە اعتصاب را منوط بە پذیرفتە شدن همە مطالبات شان 

امە نان ادحادیە های کارگری کشورهای مختلف از اعتصابات کارگری ایران نیز همچدر این میان موج حمایت ات

ە اتحادیە ایران کە با ارسال نامە ی مشترکی ب –دارند. در این هفتە عالوە بر پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد 

قوق ی و حن اعتصابهای کارگری جهانی و دفتر سازمان بین المللی کار خواستار حمایت این نهادها از کارگرا

 ستند. ان پیوششان شدند، سندیکاهای کارگری ترکیە نیز بە حمع حمایت کنندگان از کارگران اعتصابی و مطالبات 

 ادامە اعتراضات پرستاران و کادر درمانی فداکار مقامات دولتی را بە عقب نشینی وادار کرد

عدە وتانها ران و کادر خدماتی و درمانی بیمارسدر این هفتە دولت مجبور شد برای کاستن از اعتراضات پرستا

ای و نیروه هزار پرستار شرکتی را بە پرستاران بدهد. لغو کار شرکتی و استخدام رسمی پرستاران ١٠استخدام 

ف ی مختلخدماتی یکی از مهمترین مطالبات، انگیزە ها و محرک های اعتصابات زنجیرەای پرستاران در شهرها

تبدیل  مردادد این خبر را منتشر کرد پس از اشارە بە محق بودن خواست ٢٩ت کە در است. محمد باقر نوبخ

گرفته  کمک به کارکنان درمانی دو اقدام را در نظر  ... دولت برایقرارداد شرکتی بە رسمی بە )ایلنا( گفت: 

ی تغییر خدامهزار نفر از پرستاران شرکتی و قراردادی را به وضعیت است 10است. یکی اینکه ما بیش از 

ما د" . او اه کردنخواهیم داد. کادر درمان، در دروه کرونا نقش بسیار حیاتی دارند و شهدای سالمت را تقدیم جامع

د رجواب  نگفت اگر پرستاران در خواسته شان محق بودند، به چه علت تا کنون دولت به خواستههای پرستاران

صمیم دولت تهزار نفر هستند. تکلیف بقیه که در  10یشتر از دادە بود. شمار پرستاران شرکتی البته بسیار ب

ز اه یکی بملحوظ نشدەاند معلوم نیست چه خواهد شد. با این ترفند دولت خواسته است با موافقت نصفه نیمه 

ر میان دضمنا  ومطالبات برحق پرستاران و اعتراضات دامنه دار آنها در شرایط نیاز شدید به پرستار خاتمه دهد 

دی و عیت مزستاران شکاف ایجاد کند. در این میان گویا قرار نیست کارکنان بخش خدمات بیمارستانها که وضپر

که  شرایط کاری شان بسیار دشوار است تغییری در وضعیت رنج بارشان ایجاد شود. با این وصف از آنجا

 ادامه این وعدە نیمه بند مقامات دولتی در درغگویی و خلف وعدە شهرت فراوان دارند یگانه ضامن اجرای

فرقه تن راە اعتراضات خود پرستاران با تاکید روی استخدام همه همکاران شرکتی شان و کارکنان خدماتی و بست

 افکنی مقامات دولتی است. 
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 اعتصابات رو بە تعرضی تر شدن می روند

عی بە اعتصابات از تداف یکی از تحوالت بسیار میمونی کە در اعتصابات اخیر دیدە می شوند تغییر خصلت

یش . افزاتعرضی است. در این اعتصابات اینک مطالباتی درخواست می شوند کە بیشتر تعرضی هستند تا تدافعی

کا، دستمزد باالتر از مصوبە شورای عالی کار کاهش ساعات کار، بە رسمیت شناختە شدن حق تشکیل سندی

وصی ە شرکتهای پیمانکاری، استخدام رسمی، لغو خصاجرای طبقە بندی مشاغل، برچیدن بساط استثمارگران

 تند. دلیلعی نیسسازی... اینها همگی مطالباتی هستند کە بر عکس مطالباتی مانند پرداخت بە موقع دستمزدها تداف

 ومتی وهمین تغییر رویکرد اعتصابات است کە از یکسو بیش از همە موجب نگرانی کارفرمایان و حامیان حک

ودن بشوند و از سوی دیگر بە دوام بیشتر اعتصابات کمک می کنند. همین خصوصیت تعرضی دولتی آنها می 

جلس با مندگان اعتصابات اخیر هستند کە معاون اول روحانی را بر آن می دارد تا نسبت بە مالقات برخی از نمای

ول اون ان بنامد. معکارگران هفت تپە برآشفتە شود و مالقات با کارگران را موجب باال رفتن توقع کارگرا

اعتصاب  گان ازروحانی گرچە می داند کە مسئلە نمایندگان مجلس مثل خود او تالشی بیش برای سئواستفادە نمایند

 ین کاراکارگران در جنگ باندهای غارتگر حکومتی بر سر غارت اموال عمومی نیست معهذا نمایندگان را از 

 . کارگرانبیاید ز چشم نمایندگان کارگران با نمایندگان مجلس کناربرحذر می دارد تا پشت درب های بستە و دور ا

ە یک همە ب خوشبختانە نشان دادەاند کە هوشیارتر از آن هستند کە در دام جنگ جناحهای حکومتی کە می دانند

 اندازە ضد کارگر و حقوق اش هستند بیفتند و حکم گوشت قربانی را پیدا کنند. 

 هپکوادامە اعتصاب کارگران در 

کالن  ن واحداین دور از اعتصاب کارگران حق طلب، مبارز و مقاوم هپکو کە بعد از تصمیم دولت بە واگذاری ای

 هفتگی ملی بە تامین اجتماعی و قطع دستمزدهای کارگران شروع شد در این هفتە در حال پشت سر نهادن دو

ر ومتی دو دادگستری و شورای اسالمی حک خود شد. تالش منتظری دادستان کل کشور با همدستی مقامات دولتی

 لتی میهفتە گذشتە برای شکستن اعتصاب نیز نتوانست بە این اعتصاب خاتمە دهد. در این میان مقامات دو

صابات کوشنند با شگرد قطع دستمزدها و دادن گرسنگی بە خانوادە های کارگران آنها را مرعوب و بە اعت

عددی بات متلیدی خاتمە دهند. با این همە کارگران هم کە تجریبات اعتصاکارگری در هپکو و دیگر واحدهای تو

می کنند  ستادگیرا از سر گذراندەاند همچنان با بهرە گرفتن از تجربیات گرانقدر شان روی مطالبات برحق خود ای

 و ترفندهای حکومتی را خنثی می سازند. 

 تجمع های گستردە بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر

مرداد شمار بزرگی از بازنشستگان تامین اجتماعی کە نسبت بە عدم افزایش مناسب حقوق های  ٢٥در 

بازنشستگی و درست اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق های شان بە خشم و خروش درآمدە بودند در مقابل 

کردند.شایان ذکر است  دفاتر سازمان تامین اجتماعی و دولتی برای چندمین بار در چند شهر بزرگ تظاهرات

درصد حق بیمە اضافی از کارگران شاغل در کارهای سخت و زیانبار  ٤تامین اجتماعی با وجود اینکە سالها 

بابت بازنشستگی پیش از موعد گرفتە، حاضر نیست متناسب با حق بیمەای کە گرفتە بە این گروە از بازنشستگان 

زنشستگان بە وضعیت خدمات رسانی بیمەای تامین اجتماعی و حق همسان سازی بدهد. یکی دیگر از اعتراض با
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انداختن بخش بزرگی از هزینە های درمان و دارو بە عهدە خود بازنشستگان بود. تظاهر کنندگان همچنین در 

تجمع های شان دست اندازی دولت بە منابع مالی تامین اجتماعی و سئواستفادە از داریی های این سازمان را 

استار باز پرداخت بدهی های دولت بە تامین اجتماعی کە موجب افالس مالی این سازمان و محکوم و خو

درماندگی از خدمات رسانی مفید آن بە بیمە شدگان گردیدە شدند. مقامات دولتی بهمراە مزدوران شان در 

گان اکتفا کردند. تشکلهای حکومتی این بار نیز پس از این اعتراضات بە دادن مشتی وعدە تو خالی بە بازنشست

این گونە وعدە ها کە حکم ریختن آب روی آتش خشم بازنشستگان را دارند در حالی دادە می شوند کە هنوز 

ماە بە آنها دادە نشدە و مقامات دولتی تا کنون از  ٥افزایش ناچیز حقوق و همسان سازی بازنشستگان با گذشت 

 پرداخت آنها طفرە رفتە اند. 

 رگران قطارتداوم اعتراضات کا

ز چنین ااعتراضات و اعتصابات کارگران خطوط انبیە کە از دستمزدهای ناچیز و پرداخت نشدن منظم آن و هم

 لفت بارفتار شرکتهای پیمانکار با حقوق سندیکایی خودشان ناراضی و معترضند همچنان ادامە دارند. مخا

کتهای الل شرن و کارکنان این شرکتها برای انحفرمانروایی بی قانونی در شرکت های پیمانکا و تقاضای کارگرا

 روئیدەپیمانکار دم بە دم در حال فزونی است و این مطالبە اینک بە یک خواست سراسری جنبش کارگری فرا

 است. 

 افزایش تهدید و فشار بە فعالین کارگری و مدنی در زندان ها

فر عظیم شتن جعد از قصد نیروهای امنیتی برای کاتحادیە آزاد کارگران در اعالمیەای کە در این هفتە منتشر کر

دە است یشتر شبزادە رئیس زندانی این اتحادیە اطالع داد. نگرانی از احتمال کشتن جعفر عظیم زادە بدان خاطر 

 وآزار  کە وی چندی پیش در زندان مورد حملە ظاهرا یک زندانی عادی قرار گرفت و از آن بە بعد نیز تحت

 قرار داشتە است اذیت زندان بانان

مت در همزمان با اوج گیری کم سابقە اعتراضات کارگری و اجتماعی در سراسر کشور و افزایش آشکار مقاو

شور برابر اعمال سرکوبگرانە و عدالت ستیزانە حکومت کە حاکی از اعتالی مبارزات مردمی در سراسر ک

ایتکار و ژیم جنبە روز ابعاد بیشتری می گیرد. ر است، مبارزە در داخل زندانها و شکنجە گاە های رژیم نیز روز

ین میان ، در استمگر کە از اعتالی جنبش های آزادیخواهانە و ستم سیزانە مردم بە تنگ آمدە دچار هراس گردیدە

 خصی بەفشار بر رهبران مقاوم کارگری و اجتماعی زندانی را افزایش دادە است. زندان بانان از دادن مر

شان  ا عواملسرشناس و حتی معالجە آنها سرباز می زنند و هر جا کە دست شان برسد در زندانهزندانیان سیاسی 

فشار  پیش ، را را برای ضرب و شتم زندانیان می فرستند. سئوقصد بە جعفر عظیم زادە در زندان در دوسە هفتە

 وز وکال و شمار دیگری ابە نرگس محمدی و خانم ستودە، اسماعیل عبدی کە بە بیماری کرونا مبتال شدەاند 

ین ادیدە. زندانیان، سبب اعتصاب غذای اعتراضی آنها کە اغلب شآن قبال نیز چند مرتبە اعتصاب کردەاند گر

ردن فشار ل و آواعمال پلید زندگی و سالمت این عزیزان در بند را بە مخاطرە انداختە است. اعتراض بە این اعما

 . ان دربند وظیفە انسانی و میهنی تک بە تک ما ایرانی هاستبە زندانبانان جهت آزاد کردن زندانی
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دولت باید معاش تهی دستان و آسیب دیدگان 

 کرونا را تامین کند!
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