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گرفته فرارا  جامعه ایران طبقات فرودست نگریبا« فقر غذایی» سو و از یک« کرونا»بار  خطر ابتال به ویروس مرگ ین روزهاا

های  تر از سال است، طبیعی است که امسال بیش  درصد گران شده ۰۴وقتی از ابتدای سال جاری همه اقالم خوراکی بیش از . است

های  در حال محو شدن از سفره زمینی و پیاز و نان و غیره و سیب قبل، بسیاری از ضروریات از گوشت گرفته تا پنیر و تخم مرغ

 .درآمد باشد ان و اقشار کمکارگر

آور قیمت کاالها و مایحتاج روزانه مردم  درصدی ارزش تومان در برابر دالر، بالفاصله در افزایش سرسام ۰۲۴بیش از  کاهش

 .درصدی قدرت خرید کارگران شده است ۰۴این موضوع باعث سقوط . دهد خود را نشان می

هزار و  ۲۲پایانی روز کاری قبل های  ها امروز شنبه قیمت دالر را برای فروش به مردم با ثبات نسبت به قیمت های بانک صرافی

های پایانی  ها نیز بدون تغییر نسبت به قیمت های بانک طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی .اند تومان اعالم کرده ۰۴

 .تومان درج شده است ۰۴۴هزار و  ۲۰ها  ؛ قیمت خرید یورو در این صرافیهزار تومان اعالم شده است ۲۲روز کاری قبل 

هستند تا از این  ها آقازاده و دارانپاسعوامل حکومتی و سپاه  و طال در بازار ارز خریدارانعمده فروشندگان و شود  گفته می

 .طریق نیز کسب سود کنند و جیب مردم را خالی نمایند

همین . فروشان از آن جمله است کارگران روزمزد و دست. شمار کسانی که در ایران تحت پوشش بیمه نیستند، بسیار زیاد است

عنوان  به .ها باشد موضوع باعث آن شده است که فشار مالی ناشی از شیوع کرونا بر این بخش از جامعه بیش از سایر بخش

کند هم در  گوید هر بیمارستانی طرف قرارداد با ما نیست و هر دارویی که پزشک تجویز می ی میمین اجتماعامثال، سازمان ت

گوید معاونت  ابوالفضل آفریده، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، می. ستاد مبارزه با کرونا تصویب نشده است

او معتقد است . های دولتی کارایی ندارد تماعی در بیمارستانهای تامین اج درمان وزارت بهداشت باید پاسخ دهد که چرا دفترچه

 .ها را جبران کنند ها باید هزینه شوند، دولت ها می کرونا که مردم ناخواسته درگیر بیماری و هزینه در اپیدمی

هزینه با توجه به  این. زنند میلیون تومان تخمین می ۲۰۴هزار تا حدود  ۰۴۴کارشناسان هزینه درمان کرونا در ایران را بین 

 .شود یو یا خدمات ویژه تعیین می سی شرایط بیمار و نیاز او به آی

 «همه کسانی»گزارش مفصلی از وضعیت درمان بیماران مبتال به کرونا تهیه کرده و این گزارش را داستان  «جام جم»روزنامه 

اند که بود و نبود این  های زندگی خود به چشم دیده ههترین بر در یکی از حساس»اند، ولی  ها حق بیمه پرداخته خوانده که سال

 «.ها تقریبا یکی است دفترچه

های بیمه خدمات درمانی حتی هزینه آزمایش خون و اسکن ریه را هم  اند که شرکت ، شرح دادهبیمار یا همراه بیمار مبتال به کرونا

 .مان کامل بیماریکنند، چه رسد به در طور کامل پرداخت نمی به

 .گذرد و دولت هنوز راهکار منسجمی برای مهار این بحران ندارد گیر شدن ویروس کرونا در ایران می بیش از شش ماه از همه

 .کاری و امنیتی کردن شدیدا در حریان است در این عرصه نیز پنهان

مدیر مسئول این روزنامه به اقتصاد نیوز گفته علت . ت نظارت بر مطبوعات روزنامه جهان صنعت توقیف شدای هیابا راخیرا 

مرداد در این روزنامه  ۰۰شنبه  فر، عضو ستاد مقابله با کرونا در روز یک بوده که با دمحمرضا محبوب وگویی توقیف روزنامه گفت

 .منتشر شد

تر از یک ماه قبل از اعالم رسمی شیوع کرونا در ایران، این بیماری وارد  بیش»که  فر در این مصاحبه فاش کرد دمحمرضا محبوب

 «.کشور شده بود

دقیقا یک ماه قبل از اعالم رسمی ظهور کرونا در کشور »: وگو با روزنامه جهان صنعت گفته است فر در گفت دمحمرضا محبوب

کاری کرد  ولی آن زمان دولت به دالیل سیاسی و امنیتی پنهان. ماه اولین بیمار مبتال به کرونا مشاهده شده است یعنی در اوایل دی

 «.ت تصمیم گرفت وجود شیوع کرونا در کشور را اعالم کندبهمن و انتخابات مجلس باالخره دول ۲۲و بعد از مراسم 

این عضو ستاد . شده است «مهندسی»و آمار کرونا   رسانی شفاف و دقیق از همان ابتدا وجود نداشته که اطالع او تصریح کرد

بیستم آمار  یک ( ها و فوتی تعداد مبتالیان) به عقیده بنده آمارهای اعالمی از سوی وزارت بهداشت»: چنین گفت مقابله با کرونا هم

 « .حقیقی و واقعی است

های ایرانی درباره شیوه  گوی شورای شهر تهران خبر داده که یکی از اعضای این شورا به دلیل انتقاد از مقام سخنچنین  هم

 .اعالم آمار مبتالیان و درگذشتگان کرونا، به دادگاه احضار شده است

شناس رییس کمیسیون  مرداد، دمحمجواد حق ۲۰امروز شنبه  شته کهودر توییتر خود ن نگوی شورای شهر تهرا علی اعطا، سخن

 .فروردین در شورا زده، باید به دادسرای کارکنان دولت برود ۰۰هایی که  فرهنگی شورا، به دلیل حرف

شناس که به دادگاه احضار شده، چند مرتبه در جلسه شورا خواستار دریافت آمار دقیق و تفکیک شده مرگ و میر و  دمحمجواد حق

 .تهران شده بود  مبتالیان کرونا در استان

 ۰۲ دهد، بنا بر فهرست درگذشتگان، قربانیان کرونا در ایران تا پایان تیر ماه به سی فارسی نشان می بی تحقیقات بیاز سیو دیگر 

 .رسند که نزدیک سه برابر آمار رسمی است هزار نفر می
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سی فارسی رسیده، حاکی از  بی در ایران که به بی ۰۰-هایی از موارد قطعی و مشکوک به کووید های پزشکی و فهرست داده

در صورت انتقاد از  ها ها و رسانه اما مقام. کاری و الپوشانی شیوع کرونا و شمار قربانیان و مبتالیان در ایران است پنهان

 .شوند آمار با برخورد قضائی و امنیتی مواجه می «دستکاری»

 

های عدیده  ر دهه گذشته حکومت اسالمی، با بحراناز حاکمیت چها دیگری جامعه ما بیش از هر زمان ،در چنین شرایط حساسی

سوزی وضعیت انفجاری جامعه و خطر  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، دیپلماسی و رخدادهای طبیعی چون زلزله آتش

شدت نگران ساخته است تا جایی که صراحتا نسبت به فروپاشی حکومت  شورش گرسنگان علیه نظام، مقامات حکومتی را به

 .دهند امنیتی حکومتی هشدار می -می، همواره سران و مقامات ریز و درشت و نهادهای پلیسی اسال

زده هستند که غیر از   چنان وحشت آن ،سران و مقامات و نهادهای حکومت اسالمی از گسترش جنبش کارگری در سراسر کشور

 .اند سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام حتی به ترور هم روی آورده

گلوله به منزل نماینده کارگران این شرکت شلیک شده، از سوءقصد به  ۰۱که  تپه با بیان این تلگرامی شرکت نیشکر هفت کانال

با متهم کردن کارفرمای این شرکت او را مسئول انجام این  ۲۴۲۴اوت  ۰۰این کانال تلگرامی، جمعه  .جان این نماینده خبر داد

اش  ، عنوان شده که در این حادثه به او اعضای خانواده«دمحم خنیفر»نام نماینده کارگران  بر اساس این گزارش. اقدام معرفی کرد

 .آسیبی وارد نشده است

 

 
 

های اخیر در دادگاهی که  در ادامه این گزارش آمده است که به علت حضور دمحم خنیفر که پیش از این از کار اخراج شده طی هفته

 .شکیل شده، این سوءقصد تدارک دیده شده استعلیه مدیران اختالسگر این شرکت ت

تپه همچنین گزارش داد که در اقدام دیگری، منزل یکی دیگر از نمایندگان کارگران به نام  کانال تلگرامی شرکت نیشکر هفت

 .نیز توسط عوامل کارفرما به آتش کشیده شد« یوسف بهمنی»

تظاهرات  ۲۴۲۴ژوئن  ۱۴این کارگران . امین روز خود شد ۲۴رد تپه وا اعتصاب کارگران نیشکر هفت اوت ۰۱شنبه  پنجروز 

، برگزار کردند و همکاران خود «تپه اتحاد اتحاد  کارگر هفت»های شهر شوش را با راهپیمایی اعتراضی خود و با شعار  در خیابان

 «…شه و  کم بشه مشکل ما حل میمرگ بر روحانی، یه اختالس »دادند  چنین شعار می کارگران هم. را به همبستگی فرا خواندند

 .های شهر شوش را به تصرف خود درآورده بودند زدند خیابان کارگران در حالیکه با صدای بلند شعار داده و کف می

های  سازی دیگر، پرداخت فوری حقوق لغو فوری قرارداد واگذاری شرکت و جلوگیری از هرگونه خصوصی»خواسته کارگران 

چنین  و هم( اسدی و رستمی) المال بازداشت فوری اسد بیگی، محاکمه و اشد مجازات غارتگران بیت معوق و بیمه کارکنان،

 .اعالم شده است« تپه پرداخت مزایای عرفی برابر به تمامی پرسنل از جمله مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت

نیز از دیگر مطالبات « کلیه مدیران بازنشسته از شرکتبازگشت به کار کارگران اخراج شده، قطع همکاری و بیرون رفتن »

نیز یکی « ی کارگران در دادگستری شوش و اهوازیهای قضا مختومه شدن کلیه پرونده»چنین  هم. کارگران این شرکت اعالم شد

 .از مطالبات اصلی کارگران است

قاچاق ». حال گذراندن محاکمه دادگاهی خود استامید اسدبیگی مالک و مدیرعامل این شرکت به جرم اختالس و فساد مالی در 

 .از جمله اتهامات اوست« میلیارد دالر ۰/۰عمده ارز و معامالت غیرمجاز ارزها، بیش از 

میلیون دالر را ثبت کرده که  ۲۱۲هزار تُنی نیشکر به مبلغ  ۰۱در یک مورد دیگر، اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید 

میلیون دالر بوده و دست آخر هیچ وارداتی هم  ۰۰ا دریافت کرده، در حالیکه ارزش واقعی این خط تولید میلیون دالر ر ۱۰۰

 .صورت نگرفته است

تپه  های صنعتی برای بردهای الکترونیکی نیشکر هفت ای برای واردات ربات میلیون دالر ارز مبادله ۱۱۴اقدام دیگر او، دریافت 

میلیون دالر بوده  ۰۰به میزان  ۲۴۰۱تا  ۲۴۰۰بردهای الکترونیکی کل در این کشور از سال که مجموع واردات  بوده در حالی

 .کردن مسئوالن و پرداخت رشوه بوده است یک اتهام دیگر اسدبیگی، آلوده !است

 



فته تا معلمان و های کارگری از صنایع نفت گر چرا که تقریبا اعتصاب در همه بخش .تپه دیگر تنها نیستند کارگران هفتاما اکنون 

 .ها راه افتاده است مزدبگیران بخش بهداشت و درمان و شهرداری

اعتصاب گسترده کارگران شرکت نفت و گاز و پتروشیمی در جنوب . تقریبا اعتصاب کارگران نفت سراسر ایران را فراگرفته است

آزادگان شمالی در هویزه در استان خوزستان  پرسنل میدان نفتی روز چهارشنبه . از روز چهارشنبه هشتم مرداد آغاز شده است

در پی آنان کارگران و کارکنان پاالیشگاه پارسیان و . دست از کار کشیدند شان  دلیل تعویق حقوق و عدم رسیدگی به مطالبات به 

های  ران پاالیشگاهزمان کارگ هم. پتروشیمی اتمرد در استان فارس به حرکت اعتراضی کارگران میدان نفتی آزدگان شمالی پیوستند

 .ای آبادان دست به اعتصاب زدند پارس جنوبی کنگان و بخشی از کارگران پروژه ۲۱و  ۲۲فازهای 

. کنند تر بدون استراحت کار می ساعت و بیش ۰۲درجه روزانه بیش  ۰۴دستمزد آنان بسیار نازل است و در گرمای گاه باالی 

این . پرداخت به موقع دستمزد و تغییر شرایط کاری حاکم در مناطق اقتصادی استکاران،  خواست کارگران لغو قرارداد با پیمان

 .گذارند توانند کارگران را زیر فشار می کاران تا می کنند و هریک از پیمان کار کار می کارگران گاه برای چند پیمان

در حال حاضر . کاری است های پیمان شرکت به گزارش خبرنگار ایلنا، افول شرایط کار در جنوب، بدون تردید حاصل رشد بی امان

ای که شاید بتوان گفت  کاری به گونه های پیمان زدایی از قوانین کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با هجوم شرکت با مقررات

مزایای شغلی  ها هستند، نه تنها در یک دهه گذشته از سطح دستمزد و سه چهارم کارگران نفت و گاز طرف قرارداد با این شرکت

 .کارگران نفتی کاسته شده بلکه امنیت شغلی، روانی و جانی این کارگران به سادگی در معرض خطر قرار گرفته است

های اقتصاد ایران است،  کاری در بخش نفت و گاز که اتفاقاً هنوز یکی از سودآورترین بخش های پیمان بنابر همین گزارش شرکت

درجه جنوب  ۰۴خاطر گرمای باالی  های ساعات کار و کاهش این ساعات به انین و آیین نامهحتی خود را موظف به رعایت قو

ها که به دنبال سودآوری هرچه بیشتر هستند، تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند و حمایت  عبارت دیگر، این شرکت دانند؛ به نمی

 !دهند از کارگران خود صورت نمی( از گرمازدگی حتی بسیار حداقلی در حد کاستن از ساعات کار برای ممانعت) الزم

به گزارش ایلنا، او . زاده جان خود را بر اثر گرمازدگی از دست داد اخیرا یک کارگر در پتروشیمی ماهشهر به نام ابراهیم عرب

 .کاری به نام شرکت تهران جنوب بود کارگر پیمان

که  میدان نفتی یادآوران هویزه، در غرب خوزستان، پس از آن نام عمران روشنی مقدم در خردادماه هم کارگری به ۲۲در 

 .های نفت دار زد اش را بگیرد، خود را در محوطه یکی از چاه نتوانست دستمزد معوقه

کاران، پرداخت  بنا به گفته فعاالن کارگری، دلیل اعتراضات فعلی، پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران و لغو قرارداد با پیمان

 .ها قصد دارند کار را متوقف کنند د متناسب و تغییر شرایط کار است و تا رسیدن به این خواستهدستمز

اند  اکثریت کارگرانی که در عسلویه و منطقه پارس جنوبی مشغول کار هستند از شهرهای دیگر برای یافتن کار به این منطقه آمده

این کارگران در . های زندگی تحمل کنند انواده را برای تامین هزینهها دوری از خ و به دلیل دوری از محل زندگی مجبورند ماه

 . های آنان است حقوق معوقه یکی از خواست. کنند های کارگری زندگی می ترین امکانات در کمپ شرایط سخت و با کم

 

دو تپه، اعتصاب  هفت در مجتمع صنعتی نیشکر .و در حال گسترش است های کارگری در نقاط مختلف ایران ادامه دارد اعتصاب

آهن کرج و تهران و خراسان  کارگران راه. آرا اروند در خرمشهر دست به اعتصاب زدند کارگران در شرکت فوالد جهان. شد ماهه

 .های مشهد نیز به اعتراض خود ادامه دادند پرستاران بیمارستان. نیز دست از کار کشیدند

 .ای چند ساله دارد آهن تاریخچه اعتراض مداوم کارگران راه. اند ه اعتصاب زدهآهن در چندین نقطه ایران دست ب کارگران راه

استان جنوبی حاال به  ۰، پس از آغاز شدهمرداد  ۰۰های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران که از روز شنبه  موج اعتصاب در بخش

ها و مراکز زیرمجموعه وزارت  تصاب در شرکتترین اع این بزرگ. پاالیشگاه اصفهان و نیروگاه حرارتی تبریز هم رسیده است

های  هزار کارگر در شرکت ۰۴بیش از . نفت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است که در چهل سال اخیر گزارش شده است

، پرداخت ءکارگران معترض خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا. اعتصابی مشغول به کار هستند

عوقه و افزایش سطح دستمزد، بهبود امکانات خوابگاهی و بهداشتی و رد شدن لیست بیمه متناسب با حقوق دستمزدهای م

هاست  بسیاری از کارگران معترض ماه. هایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد گویند که تا رسیدن به خواسته کارگران می. هستند

 .اند که حقوق نگرفته

 

 
 

های تلگرامی  های منتشرشده در کانال بنا به گزارش. تنه کارگری در ایستگاه نقاب منتشر شد یک مرداد خبر اعتراض ۲۰جمعه 

آهن شمال شرق برای گرفتن پاداش پایان خدمت پس از سه دهه کار، از شرکت  مدافع حقوق کارگران، یکی از کارگران راه

 .نقاب توقیف کرد شکایت کرده بود و در نهایت، یک دستگاه بیل مکانیکی را در ایستگاه



تعویق چندماهه دستمزدها، مشکالت بیمه و . آهن خراسان دست از کار کشیدند مرداد کارگران رسمی راه ۲۱شنبه  صبح پنج

 .ها است های بازنشستگی بخشی از مشکالت آن پرداخت نشدن پاداش

شان را به گوش  ند تا فریاد اعتراضآهن خراسان در برابر فرمانداری نیشابور تجمع کرد راه« گستر جوش»کارگران شرکت 

 .مسئوالن محلی برسانند

آهن تجمع برپا  آهن تهران دست به اعتراض زدند و در برابر اداره راه سیسات ایستگاه راهاها، کارگران رسمی ت همزمان با آن

هده دارند، نسبت به عدم سیسات ایستگاه تهران و طول خط آهن را برعاداری از برق و ت این کارگران که وظیفه نگه .کردند

 .شان، و نیز عدم پرداخت حقوق و مزایا معترض هستند پرداخت پاداش بازنشستگی همکاران بازنشسته

کشانده « بدبختی و فالکت»ها را به  اند که شرکت آن سازی شرکت معترضند و در پالکاردهایشان نوشته ها نیز به خصوصی آن

 .است

 .آهن کرج در اعتصاب بودند چهارشنبه کارگران راه. شود ن و خراسان محدود نمیآهن به تهرا مشکالت کارگران راه

مین اجتماعی استان اای به مدیریت کل ت داری منطقه زاگرس در نامه یس شورای کارگری نگهینژاد، ر مرداد نیز سعید شاهی ۲۰

 :خوزستان نوشت

اند و  رو شده اندیمشک با مشکل تمدید دفترچه روبهنفر در منطقه زاگرس به علت بدهی به بیمه شعبه شهرستان  ۰۴۴۴»

های کارگران عزیز که به بیماری سرطان مبتال هستند و در بیمارستان  سفانه در چند روز گذشته تعداد زیادی از خانوادهامت

 «.بستری و توان پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند از ترخیص آنان جلوگیری شده است

مطالبه اصلی کارگران این شرکت افزایش  .مرداد دست به اعتصاب زدند ۲۱شنبه  آرا در خرمشهر پنج کارگران فوالد جهان

 .دستمزدهایشان است

برداری از  های خود را طراحی، تجهیز، احداث و بهره این شرکت حوزه فعالیت. ثبت شد ۰۱۰۱آرا اروند  شرکت فوالد جهان

سازی و عملیات ساختمانی و نیز صادرات و واردات  های متالوژی، راه ، فعالیت(فلزات) کارخانجات تولید محصوالت صنایع معدنی

 .تجهیزات و مصالح تعریف کرده است

در فاز اول  اهشت هزار تن مستقیم. درصد پیشرفت داشته است ۲۴آرا تکمیل شده و فاز دوم آن  فاز اول کارخانه فوالد جهان

های عریض  محصول اصلی این کارخانه ورق. نفر نیز به صورت غیرمستقیم ۰۴۴کارخانه مشغول به کار هستند و سه هزار و 

 .است

یه، ایمان یبنا به اطالعات مندرجه در روزنامه رسمی کشور، متعلق به قوه قضا. مدیرعامل این کارخانه ایمان سالمتی است

نیز مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی  آراء اروند و راهکار توسعه فاخر و های برق جهان ت مدیره در شرکتایس هییسالمتی ر

 .ت مدیره پژوهش صنعت پرند و فرصت آفرین فاخر بوده یا هنوز هستاچنین عضو هی تدبیر و هم

 
مرداد ماه برای دوازدهمین روز متوالی نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی و  ۲۱شنبه  کارگران هپکو اراک بار دیگر روز پنج

دورجدید اعتراضات کارگران هپکو نسبت به بالتکلیفی مالکیتی و . محوطه کارخانه تجمع کردند وعده های دروغین مسئوالن در

مرداد ۰۰ماه حقوق و وعده های دروغین مسئوالن از روز شنبه  ۲مدیریتی این شرکت، توقف چرخ تولید، عدم پرداخت 

ان مرکزی در اولین واکنش خود طی پیامی توئیتری دنبال آغازدورجدید اعتراضات کارگران هپکو، استاندار است هب. آغازشده است

بیش از یک هفته ازتوئیت و وعده استاندار مرکزی  «.پرداخت مبلغ بیست میلیارد تومان به هپکو تصویب و نهایی شد»: نوشت

 .می گذرد وحقوق معوقه کارگران هپکو همچنان پرداخت نشده است

 

 
 

دولت شرکت را به . های گذشته را اند و نه مطالبات معوق از سال را دریافت کردهکارگران هپکو نه دستمزد خرداد و تیر امسال 

 ۰۰اش را تسویه کند و از سوی دیگر تامین اجتماعی را به فروش حداقل  سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده تا بخشی از بدهی

 .درصد از سهام خود موظف کرده است



 ۰۲شنبه  دانند چه سرنوشتی خواهند داشت و در اعتراض به این شرایط یک اند و نمی چنان بالتکلیف در این وضعیت کارگران هم

 .مرداد برای دومین روز پیاپی به خیابان آمدند و در زیر پل بختیاری، در نزدیکی شرکت تجمع کردند

 

 

شان  خت مطالبات مزدی، کارگران شرکت کنتورسازی قزوین، بار دیگر در اعتراض به عدم پردا۰۱۰۰مرداد  ۰۰شنبه  روز سه

 .در مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع کردند

 

 
 

 ۲۲سازی شرکت کنتور سازی آغاز شده است، برای پرداخت  مشکالت صنفی ما از زمان خصوصی»: گفته کارگران معترض به

ده کارگران در محل استانداری ای که اخیرا با حضور نماین در جلسه)ای را  ماه از معوقات مزدی کارگران، مسئوالن مصوبه

میلیارد تومان مطالبات  ۲۴که متعلق به کنتورسازی است حدود « نیرو کلر»امضاء کردند که با فروش سهام شرکت ( برگزار شد

 «.مزدی و بیمه کارگران پرداخت شود

را به ارزش مالی « یرو کلرن»استانداری سهام شرکت   متاسفانه مسئوالن برخالف مصوبه»: کارگران در ادامه تصریح کردند

که این مبلغ را به حساب دادگستری برای پرداخت مطالبات کارگران واریز  جای آن اند و به میلیارد تومان فروخته ۰۰تا  ۰۲حدود 

 «.اکنون دست ما کارگران به جایی بند نیست اند و هم کنند، به دالیل نامعلومی آن را به خزانه دولت واریز کرده

مرداد نیز با تجمع مقابل فرمانداری البرز خوستار رسیدگی به  ۰۲شنبه  کارگران شرکت کنتورسازی قزوین روز یک گفتنی است،

 .شان شدند مطالبات

 

کارگر شرکت پتروشیمی رازی در ماهشهر خوزستان به دلیل نابرابری دستمزدها و  ۲۴۴مرداد، بیش از  ۰۰شنبه  روز سه

 .به شرکت در مقابل درب ورودی این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدندممانعت از ورود نماینده کارگران 

عنوان پاداش به ما داده بود، ولی  مدیرعامل شرکت قول پرداخت یک حقوق پایه به»: یکی از این کارگران در این باره گفت

هزار تومان دریافت کردند که  ۲۴۴میلیون و  ۱متأسفانه این موضوع فقط شامل کارکنان رسمی شد و سایر کارگران پیمانی فقط 

 «.این موضوع با قول مدیرعامل منافات دارد

مرداد، کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی واقع در بیدخون شهرستان عسلویه در اعتراض به عدم افزایش  ۰۰شنبه   روز سه

 .حقوق اعتصاب کرده و در محوطه این نیروگاه دست به تجمع زدند

ارگران خواهان افزایش دستمزد و پرداخت بموقع آن، بهبود امکانات خوابگاهی و بهداشتی، و رد شدن بر اساس گزارشات، این ک

 .شان هستند لیست بیمه متناسب با حقوق

کاری قیصری شرکت فوالد کوشان شاغل در مجتمع فوالد سنگان در استان  ، کارگران پیمان۰۱۰۰مردادماه  ۰۰روز سه شنبه 

 .اب و تجمع در محوطه این شرکت زدندخراسان رضوی دست به اعتص

 .شان صورت گرفته است ها، این اقدام کارگران جهت پیگیری مطالبات بر اساس گزارش

 

دهندگان نهضت سوادآموزی در اعتراض به نتایج آزمون جذب در دانشگاه فرهنگیان  مرداد، گروهی از آموزش ۰۰شنبه  روز سه

 .تجمع زدند در مقابل ساختمان آموزش و پرورش دست به

اکثرا در محرومترین نقاط کشور وظیفه باسواد  ۰۱۰۲ما آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که تا سال »: گویند معترض می

های  نمودن اقشار محروم را به عهده داشتیم، به استناد قانون مصوب مجلس شورای اسالمی مقرر شده بود در کنار گروه

نسبت به جذب ما اقدام و به تبع آن به عنوان معلم مقاطع .. ( ها و آموزشیاران مهد کودک و ها و حق التدریسی سرباز معلم)دیگر

متاسفانه در کمال ناباوری، کمیسیون آموزش و پرورش نسبت . مختلف تحصیلی با توجه به مدارک تحصیلی خود استخدام شویم

تر کردند و با  و راه رسیدن به استخدام ما را بسیار سخت های دیگر اقدام کرد ولی نسبت به گروه ما بی مهری کرده به جذب گروه

 «.شدند ۰۰/۰/۲۴قرار دادن آزمونی تخصصی از کتب متعدد، عمال موجب حذف گروه ما در تاریخ



درخواست داریم ضمن دستور به پیگیری مراجع مربوطه، در خصوص حذف این »: اند گونه مطرح کرده ها خواسته خود را این آن

های مذکور، قانون اجرا شده و ما جذب دانشگاه  و رسیدگی به حل مشکل ما اقدام کنند و همانند سایر گروه تبعیض آشکار

برخی از ما بیش از ده سال سابقه تدریس داریم و عادالنه نیست که به خاطر آزمون، از شغل شریف معلمی و . فرهنگیان شویم

 «.امرار معاش محروم بمانیم

 

 .ستاران در مشهد نیز به اعتراض خود در برابر استانداری خراسان رضوی ادامه دادندشنبه گذشته پر صبح پنج

 

 
 

پرستاران مشهد از مرداد سال گذشته مرتبا . اجرای قوانین پرستاری معترضند ها و عدم پرستاران به تبعیض در پرداخت کارانه

سئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر رسیدگی به مرداد سال گذشته با قول مساعد م ۰۲ها  آن. اند دست به اعتراض زده

 .شان به تجمع خود پایان داده بودند مطالبات

ماه کارانه و عدم اجرای قانون  ۰۰دی در تجمع خود به تعویق پرداخت  ۰۰پرستاران مشهد سپس بار دیگر چهارشنبه 

 .گذاری خدمات پرستاری اعتراض کردند تعرفه

تیر پرستاران مشهدی دوباره برای پیگیری  ۰۰چهارشنبه . ی این کارگران بهداشتی بدتر هم شدبا ظهور کرونا وضعیت برا

 .شان مقابل دادگستری شهر تجمع کردند مطالبات

ها  ماموران انتظامی با باتوم و شوک الکتریکی به پرستاران حمله کردند و بنرها و پالکاردهایشان را پاره کردند و تعدادی از آن

 .کردندرا دستگیر 

 

مرداد بازنشستگان در تهران، اصفهان، اهواز، ساری، مشهد و چند شهر دیگر مقابل ساختمان سازمان  ۲۰شنبه امروز چنین  هم

 .تامین اجتماعی تجمع کردند

 .سازی حقوق بازنشستگان اعالم شده است آور در متناسب بازنشستگان نادیده گرفتن سابقه مشاغل سخت و زیان خواسته

سازی حقوق بازنشستگان  ت وزیران چندی پیش اعالم کرد که بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را به منظور همساناهی

 .شود ها پرداخت می ی که با واگذاری سهام دولت در شرکتصورت نقد این مبلغ اما نه به. کند پرداخت می

: به نقل از مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گزارش کرد( ایلنا) زمان با تجمع بازنشستگان، خبرگزاری دولتی کار ایران هم

 .کنیم سازی حقوق بازنشستگان را پیگیری می میلیارد تومان اعتبار همسان ۲۰۴۴با تخصیص 

ای مناسب و وضعیت  در ایران در سه سال گذشته بارها در اعتراض حقوق اندک، برخوردار نبودن از خدمات بیمهبازنشستگان 

 .معیشتی مقابل ساختمان نهادهای دولتی تجمع کردند

قانون با اجرای این . کند سازی حقوق بازنشستگان را از مرداد ماه اجرا می دولت سرانجام تیر امسال اعالم کرد که قانون همسان

 .هزار تومان برسد ۱۴۴حداقل دریافتی حقوق بازنشستگان باید به بیش از دو میلیون و 

: گفته است« ایران»با این موضوع به روزنامه  رابطهت مدیره بازنشستگان استان تهران در ایس هییفرامرز میرزاخانی مقدم، ر

کرده و اختالف حقوق بازنشستگان و شاغالن به دو تا سه  درصد افت ۲۰/۰ های اخیر به میزان قدرت خرید بازنشستگان در سال

 .برابر رسیده است

هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ رقمی  ۰۴هزار تا  ۱۴سازی حقوق بازنشستگان را  او اعتبار مورد نیاز برای همسان

 .ستمیلیارد تومانی که دولت به این موضوع تخصیص داده ا ۲۰۴۴برابر اعتبار  ۰نزدیک به 

های مجلس شورای  مرکز پژوهش. تر از خط فقر دارند درصد بازنشستگان درآمد کم ۰۰براساس گزارش منابع دولتی حداقل 

یس کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد یگفته ر زار تومان اعالم کرده است اما بهه ۰۴۴میلیون و  ۰اسالمی خط فقر را 

 .شود ورد میمیلیون تومان در ماه برآ ۲معیشت بیش از 

 



های کافی از سوی این سازمان در دوران بازنشستگی  سازی حقوق و برخورداری از حمایت افزایش حقوق بازنشستگی، همسان

 .از جمله مطالبات این دوره از اعتراضات بازنشستگان هستند

 

 
 

 ۰۲که از روز  ه بودو اعالم کرد های فراخوان به تجمعات سراسری داد آهن در بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان راه

 .زنند شان دست به تجمعات اعتراضی می های قانونی تا محقق شدن خواست ، کارگران همه مناطق این شرکت۰۱۰۰مردادماه 

 :آهن از این قرار است آهن مندرج در بیانیه شورای هماهنگی کارگران راه مطالبات کارگران راه

 بیمه درمانی باید پرداخت شود -۰

 کنیم ای را قبول نمی حقوق کامل تسویه شود و هیچ معوقه -۲

 سل شودقرارداد موقت کن -۱

 های مستقل داشته باشند کارگران باید تشکل -۰

 اخراج کارگران تحت عنوان تعدیلی باید کنسل شود -۰

 کارگران در هر زمان حق تجمع و اعتراض نسبت به مشکالت خودشان را داشته باشند -۲

 مدیران شرکت باید تاریخ دقیق پرداخت حقوق را اعالم کنند -۰

های حیاتی در شرایطی که تشدید بحران اقتصادی باعث سقوط فاجعه بار قدرت خرید  قق این خواستهآهن با هدف تح کارگران راه

 .دهند ها شده است به اعتصاب خود ادامه می آن

 

ها اکنون به روز  اعتصاب آن. دهند های خود ادامه می تپه نیز کماکان به اعتراض کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت

 .استوارد شده  دومین و شصت

 :های کارگران معترض از این قرار است خواسته

 های معوقه و تمدید دفترچه بیمه پرداخت فوری حقوق

 شده بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج

 بازداشت فوری امید اسدبیگی، مدیرعامل متهم به فساد ارزی

 تپه خلع ید فوری کارفرما و بخش خصوصی از هفت

 شده به کارگران السهای اخت بازگرداندن ثروت

 پایان کار مدیران بازنشسته

 

 .آغاز شده است ۰۰خرداد  ۲۲دور تازه اعتصاب از 

بر . دیدار کردند ۰۴مرداد در مجلس شورای اسالمی با نمایندگان کمیسیون اصل  ۲۲تپه  نمایندگان کارگران معترض نیشکر هفت

اند که ظرف یک هفته مطالباتی  تپه منتشر شده، نمایندگان وعده داده هفت تلگرامی کارگران  اساس گزارش این دیدار که در کانال

چون تمدید دفترچه بیمه کارگران، پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار کارگران اخراجی و خلع ید بخش خصوصی را  هم

 .پیگیری کنند و نتیجه آن را به اطالع کارگران برسانند

دفترچه بیمه تا پایان سال انجام شود، حقوق معوقه تا چهارشنبه هفته آینده پرداخت شود و  بنا به این گزارش، قرار شده تمدید

 .ها را فراهم کند استانداری خوزستان نیز مشکل کارگران اخراجی را برطرف و شرایط بازگشت آن

 .ای است که هنوز پاسخ مشخصی نگرفته است سازی اما مطالبه لغو خصوصی

های  وعده»اند تا رسیدن به همه مطالبات از اعتراض دست نخواهند کشید و نسبت به تکرار  گفتهتپه  کارگران معترض هفت

 .اند هشدار داده« توخالی

چه که  منظور آن تپه سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به در چهل و هشتمین روز پیاپی اعتصاب کارگران نیشکر هفته

مجلس پس از بازگشت به  ۰۴الدین موسوی، عضو کمیسیون  نظام. دند به شوش رفتندعنوان کر« رسیدگی به خواسته کارگران»



تن از نمایندگان کارگران در فرمانداری شوش برگزار کردند و قرار بر این شده  ۰۰نشستی با »او و همراهانش : تهران گفت

ملی و استانی و نماینده کارگران است که در این هفته نشستی در هیات رییسه مجلس با حضور مسئوالن مربوطه در سطح 

 «.تپه گرفته شود تپه برگزار شود تا یک تصمیمی برای رفع مشکالت کارگران هفت هفت

های خلع ید از مالکان این شرکت که به اتهام اختالس ارزی محاکمه  با خواسته ۰۰خرداد  ۲۲تپه از  کارگران نیشکر هفت

وری امید اسدبیگی، بازگشت به کار کارگران اخراج شده و بازگرداندن منابع شوند، پرداخت دستمزدهای معوق، بازداشت ف می

 .اند اختالس شده به شرکت دور تازه اعتراضات خود را آغاز کرده

 

 
 

زمان با برگزاری دادگاه امید اسدبیگی مدیرعامل این کارخانه که متهم به فساد اقتصادی است،  تپه هم اعتراض کارگران هفت

کرده بود که کار  «توصیه»یه به کارگران این مجموعه یگوی قوه قضا هفته پیش غالمحسین اسماعیلی، سخن .صورت گرفته است

 .را تعطیل نکنند

بعد از جلسه  .مرداد، سه نماینده مجلس به جمع کارگران معترض مقابل فرمانداری شوش رفتند ۰۰در همین رابطه روز شنبه 

های  تپه به سپاه پاسداران در محافل کارگری واکنش شایعه واگذاری هفت ،شورای اسالمینمانیدگان مجلس  نمایندگان کارگران با 

 .مخالفی را برانگیخته است

شرکت باید به : تپه امام جمعه اهواز به محل تجمع کارگران رفت تا بگوید در پنجاه و پنجمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت

کارگران اما به صراحت خواستار خروج بخش خصوصی . واگذار شود« مستضعفان یا سپاهتوانمند مانند بنیاد »یک نهاد دولتی یا 

 .و واگذاری کارخانه به تعاونی کارگران هستند

در یک رپرتاژ خبری به  «ایلنا» تپه، خبرگزاری دولتی کار ایران زمان با پنجاه و ششمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت هم

: ز دو مالک این شرکت که به اتهام اخالل در نظام ارزی در حال محاکمه است، نوشتنقل از امید اسدبیگی، یکی ا

دهم بزودی  ها بود، به کارگران قول می تپه آزاد شده و چون تعویق حقوق ناشی از مسدود شدن حساب هفت (بانکی) های حساب

 .شان پرداخت خواهد شد حقوق

های بانکی شرکت نیشکر  تاهی ادعای اسدبیگی مبنی بر انسداد حسابیک مقام قضایی که نامش فاش نشد اما به فاصله کو

های اسدبیگی مسدود نشده بود به جز حسابی که با آن خرید و فروش غیرقانونی  از ابتدا هم حساب»: تپه را رد کرد و گفت هفت

 «.گرفت که در حال حاضر نیز این حساب مسدود است ارز صورت می

های بانکی و  قه آزاد است، تا به حال چند مرتبه پرداخت نشدن دستمزد کارگران را به انسداد حسابامید اسدبیگی که با قید وثی

که اسدبیگی در حال حاضر زندان نیست،  دلیل این»: این مقام قضایی که نامش فاش نشد اما گفت. نداشتن نقدینگی ربط داده است

هایی که در حال  حساب»و  «.اگر غیر از این باشد باید به زندان برگرددآن است که حقوق و مطالبات معوقه کارگران را بپردازد و 

 «.قدر کفایت موجودی دارند که با آن بتوان حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند حاضر باز هستند به

لک این شرکت امید اسدبیگی ما. تپه در تداوم اعتراضات خود مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند کارگران نیشکر هفت

نماینده شوش در مجلس شورای اسالمی اما گفت . عملش قول داد به زودی حقوق کارگران را پرداخت کند های بی در ادامه وعده

ای در اهواز هم منظور از نهاد  نماینده خامنه. واگذار شود« یک نهاد دولتی»ندارد و باید شرکت به « اهلیت»که مالک فعلی 

 .د؛ بنیاد مستضعفان، سپاه یا بنیاد برکتدار را شفاف کر اهلیت

 

 :نامه یکی از کارگران هفت تپه در این رابطه

 سرنوشت هفت تپه

 کدامند؟ «های معتبر ارگان»

تپه ثابت شده است،  ها و فریادهای ما کارگران هفت حاال که تشت رسوایی جماعت فاسد اسدبیگی از بام افتاده است، حاال که حرف

اما بعد به دور و برشان برای . ایم جا باز خوبه، به نقطه حساس رسیده تا این. خلع ید کنیم «نا اهل»سدبیگی گویند از ا همه می

گو،  گوگولی مگولی هستند که بدتر از اسد بیگ فاسد و پست و دروغ «اهلیت دار»کنند، دنبال یک  جایگزینی اسدبیگی نگاه می

 .ما بمکد  شیره جان



کنند  کار نیست، سوءاستفاده می دونه نیشکر چیه و اهل این ور از یک کلمه که گفتیم این بابا اصال نمیط ههمکاران عزیز ببینید چ

حتی آن آخوند تازه کار جلوی فرمانداری هم همین درس . تا اسدبیگی اول از در بیرون برود و اسدبیگی دوم از پنجره وارد شود

 «!واقعی  خصوصی سازی“را از بر است؛ 

اما  «خصوصی سازی کنونی نه»: معه در مقابل فرمانداری و کعب عمیر نماینده شوش هم در مصاحبه گفتندموسوی امام ج

های خودشان در این بنیادها و  رفیق «نهاد و ارگان معتبر»منظورشان از این . واگذار شود «ارگان یا نهادی معتبر»تپه به  هفت

 .سپاه است

 اژدهای جدید

ها  دست این هاگر ب! یعنی روز از نو روزی از نو. ها، بدترین حالت برای ماست های وابسته به اینسپاه و قرارگاه خاتم و نهاد

تر و  تر و مقررات سخت شود، یک اردوی کار اجباری، با سرکوب بیش تپه پادگان می بیافتد، در واقع اول از همه نیشکر هفت

دار و  قدرت و مجلس و روزنامه و رسانه و چماق. دهند س را نمیک بار با کسانی طرف هستیم که جواب هیچ ما این. تر وحشیانه

ها زده تا به سر  روید، سپاه کلی مراکز اقتصادی دیگر را در دست دارد، چه گلی به سر آن چرا دور می. خالصه همه چیز دارند

ها اصال نه تخصص  بعدش این! درست کنحاال بیا و !! گویند تحریم هستیم دهند و می ها حقوق نمی بار این تازه این! هفت تپه بزند

 !تشریف دارند «نا اهل»کار را ندارند و خیلی  و نه تجربه این

های دیگر بخش خصوصی که باهم برسر مال و پول و سود و بیچاره  بخش. اند دیگر از همین قماش «های معتبر ارگان»مابقی 

رگران تماما مخرب و کشنده بوده و هیچ اعتباری از نظر جامعه ها عملکردشان در قبال کا این. کردن ما کارگران رقابت دارند

 .کارگری ندارند

، یعنی «معتبر و نامعتبر»خوایم، هیچ نوع نهاد  سازی نمی جعلی است، توطئه است، ما خصوصی «های معتبر ارگان»این تابلوی 

نیاورید، حرف ما روشن است و تفسیر و تعبیر خود نزنید، سر ما و خودتان را درد  پس حرف بی. همه از نظر ما اعتبار ندارند

 «!دولتی شده شرکت با نظارت کامل کارگران»: ندارد

 

 «شه خوایم، پالون خر عوض می گیم خر نمی ما می»

های مرغوب و این  این زمین. های عمومی است تپه جزو سرمایه شرکت باید دولتی شود چون هفت: یک کارگر دیگر نوشته است

سپاه و امام جمعه اگر به فکر . مردم و کارگران است و هیچ نهاد و ارگان دیگری حق ندارد آن را صاحب شودصنعت متعلق به 

بار هم از دهان کارگران در این  حتی یک. تر دروغ بگویند های اختالس شده را پیگیری کنند و کم کارگران هستند لطفا ثروت

تپه بین خودتان  ت را در دست بگیرد؟ این تصور خام را از ذهن پاک کنید که هفتاید که از بنیاد و سپاه بخواهند شرک ها شنیده سال

های ما را به نفع خود مصادره و منافع و مالکیت  سازی اعتصاب نکردیم که خواسته همه روز برای لغو خصوصی این. تقسیم شود

 .شرکت را دست به دست کنید

 .سازی در هر شکلی مردود است خصوصی. نیدتوانید آن را مصادره ک مطالبه ما روشن است و نمی

 فقط دولتی با نظارت کارگران. ارگان های معتبرتان را برای خودتان نگه دارید

 

« خلع ید»تپه در حساب اینستاگرام خود اما گفته مسئوالن مطالبه کارگران مبنی بر  اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت

 .تا راه برای ورود نهادهایی چون سپاه و ستاد فرمان امام باز بماندگیرند  بخش خصوصی را نادیده می

 :چنین آمده است ۰۱۰۰مرداد  ۲۴دوشنبه  ،آخرین یادداشت اسماعیل بخشیهایی از  در بخش

گویند مدیریت  خواهند از چاله به چاه بیفتند و وقتی می کارگران معترض از هرچه بخش خصوصی و نیمه خصوصی بیزارند و نمی

چون به دولت هم اعتماد ندارند پس همه « نظارت کامل کارگران»را به دولت برگردانید با  تپه را به کارگرانش بدهید یا آن تهف

تپه  خصوصی از سر کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت هرچه خصوصی و نیمه« خلع ید»تپه  بدانند مطالبه اصلی کارگران هفت

 .ست

دانند عامل اصلی بدبختی و تبعیض  تپه نیک می ست امروز کارگران هفت یست دیگر زیاده گوییکه مطالبات کارگران چ سخن از این

 .ها و صنایع سازی کارخانه و نابرابری و طبقاتی شدن جامعه چیزی نیست جز مالکیت خصوصی و خصوصی

استان خوزستان در اعتراض گیر  تپه در وضعیت وخیم کرونایی، گرما و شرجی نفس نزدیک به دوماه است کارگران نیشکر هفت

که  ها تحمیل کرده است دست به اعتصاب زده اند، سخن از این به شرایط اسفناکی که بخش خصوصی در این پنج سال به زندگی آن

 دانم از هفت تپه بگوییم و کسی نداند امروز اند و فریاد زدند که بعید می قدر گقته ست آن گویی مطالبات کارگران چیست دیگر زیاده

 ...تپه چیست مطالبه اصلی کارگران نیشکر هفت

با دوربین و ) ها یکی یکی وارد گود ما حامی کارگر هستیم شدند بار باالخره مسئولین و رسانه پس از پنجاه روز سکوت مرگ

 .ها چه شنیدند ، حال ببینید کارگران چه گفتند آن(های یادگاری بردار و عکس فیلم

شان  دهد تا از دلیل اعتصاب و مطالبات پس از پنج سال چند دقیقه به فعالین کارگری فرصت می برای شروع ماجرا رسانه میلی

بخش خصوصی است و از این « خلع ید»گوید مطالبه اول و اصلی ما  حرف بزنند، یکی از نمایندگان کارگری با قاطعیت می

 !!!است« تغییر مدیریت»استه اول شما گوید بله پس خو آییم، سپس مجری برنامه در پاسخ می خواسته کوتاه نمی

کنند به ببینده که انگار کارگران از این کارفرما  گونه القا می گوید تغییر مدیریت؟ چون حامی بخش خصوصی هستند و این چرا می

موضع  های خارجی ناراضی هستند و بدنبال کارفرمای جایگزین هستند و قبل از برنامه از فعالین خواسته بودند علیه رسانه

 .تپه بشدت نسبت به عملکرد صدا و سیما اعتراض دارند ست که امروز کارگران هفت بگیرند و این در حالی

بخش « خلع ید»زنند  دهند باز همه فریاد می آیند به حرف کارگران گوش می روز بعد نمایندگان مجلس به تجمع کارگران می

نداشته و باید شرکت از او « اهلیت»ما به این نتیجه رسیدیم که این کارفرما بله ماهم به مانند ش (گویند می)ها  خصوصی، اما آن

 ... !!!گرفته شده و به کسی دیگر داده شود



هر چه « خلع ید»های جمهوری اسالمی قصد ندارند مراد اصلی شما که  کدام از این مسئولین و رسانه ببینید عزیزان هیچ

همه بدانند برای اداره هفت تپه هیچ کس به اندازه کارگران و کارکنان . صل کنندست را حا تپه خصوصی از هفت خصوصی و نیمه

ندارد بنیاد مستضعفان و سپاه و فرمان امام چه « اهلیت»تپه که عمرشان را در کشت نیشکر و تولید شکر صرف کردند  هفت

 ...ای در کشت و صنعت نیشکر دارند تخصص و سابقه

 ها ی در شادیبه امید عبور از رنج ها و زندگ

 ۰۱۰۰مرداد  ۰۱ -اسماعیل بخشی

 تپه اینستاگرام اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران هفت: منبع

 

 
 

 !آزادی و مدیریت و یا خودگردانی شورایی است ،کار ،نان»تپه  شایان ذکر است که شعار اصلی کارگران نیشکر هفت

 

ماه حقوق و دیگر  ۱ی خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت مرداد جمعی از کارگران خدمات شهر ۰۰روز تر نیز  پیش

 .شان، مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند مطالبات

 .ماه مزد خود مقابل شهرداری تجمع کردند ۰مرداد کارگران شهرداری روانسر دراعتراض به تعویق پرداخت  ۰۰روز 

فاضالب اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ساختمان شرکت آب  کار اداره آب و مرداد کارگران پیمان ۲۴روز 

کارگر آبفا بصورت پیمانی و با واسطه چند شرکت پیمانکاری به کار تلمبه چی، اپراتوری  ۱۴۴. و فاضالت خوزستان تجمع کردند

داخت دستمزدها و قراردادهای موقت کاری این کارگران در اعتراض به تعویق پر. های آب و فاضالب و غیره مشغولند ایستگاه

 .اند بارها تجمع داشته

در  «شورای اسالمی شهر»گانه شهرداری این شهر در برابر ساختمان  ۰مرداد کارگران شهرداری خوی از نواحی  ۲۴روز 

 .ماه حقوق دست به تجمع زدند ۰اعتراض به پرداخت نشدن 

ماه مزد خود برای چندمین بار در طول هفته تجمع  ۰تراض به تعویق پرداخت مرداد کارگران شهرداری میرجاوه در اع ۲۴روز 

 .کردند

 .ماه است حقوق دریافت نکرده اند دست به اعتصاب زدند ۲مرداد کارگران شرکت آزمون فلز پارس که بیش از  ۲۴روز 

شهر تجمع  ۲۴ن کارگران در بیش از شود ودر چند هفته اخیر ای تر می اعتراضات کارگران شهرداری دامنه اش هر روز گسترده

یک گام مهم عملی در مقابل این کارگران برپایی اعتصاب سراسری و هماهنگ و با اتکا به شورای سازماندهی . اند داشته

کارگران شهرداری به تعویق پرداخت دستمزدها، قراردادهای موقت کاری، سطح نازل حقوقها و عدم . اعتراضشان است

 .هداشتی الزم جهت مقابله با بیماری خطرناک کرونا اعتراض دارنداختصاص امکانات ب

ماه حقوق ماهیانه، حق بیمه  ۰مرداد کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری خوی در اعتراض به پرداخت نشدن  ۲۰روز 

 .و سایر معوقات مزدی مقابل ساختمان شورای اسالمی این شهر تجمع کردند

ماه حقوق و مشکالت معیشتی دست  ۲فضای سبز شهرداری شهر قشم، در اعتراض به پرداخت نشدن  مرداد کارگران ۲۰روز 

 .به اعتصاب زده و در شهر راهپیمایی کردند

 

هایشان پر از ارز دولتی است که در بازار به قمیت چندین برابر خزیر ارز دولتی  کارفرمایان دولتی و خصوصی در حالی که جیب

شان نیز تحریم  کنند و توجیه زنند اما دستمزدهای ناچیز کارگران را پرداخت نمی های کالن به جیب می هفرشو ند و سرمای می

 .اقتصادی ایران از سوی آمریکا است

های عناصر و نهادهای  دزدی  کشی حکومت اسالمی و های میلیادر دالری برای ماشین جنگی و آدم البته باید تاکید کنیم که پول

 .و قضایی آن به وفور وجود داردسیاسی و نظامی 

میلیارد تومان هزینه دارد و قرار  ۲۰۴اندازی موزه مزار خمینی در گام اول  سایت صدای میراث، راه برای مثال به گزارش وب

ها و اموال منقول وزارت  دمحمرضا کارگر، مدیرکل امور موزه .نامه رسمی اعالم شود است در روزهای آینده در قالب یک تفاهم



هزار متر مربع اعالم کرده که اکنون در مالکیت  ۲۰سایت، گفته که برای موزه دوم را  وگو با این وب میراث فرهنگی در گفت

 .هللا خمینی است روح« موسسه حفظ و نشر آثار»

ردیف شود و در بودجه ساالنه کشور دارای  این موسسه توسط حسن خمینی، نوه رهبر سابق حکومت اسالمی ایران اداره می

 .اعتبار است

میلیارد  ۲۱میلیارد تومان برای نشر آثار خمینی،  ۱۲میلیارد تومان شامل  ۲۲، در مجموع ۰۰این موسسه در بودجه سال 

بودجه  .اند دریافت کرده« پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی»میلیارد تومان برای  ۰۴تومان برای مقبره خمینی و حدود 

 .شماره دو در این مکان را نیز دولت تامین خواهد کرد اندازی موزه ملی راه

 

های طبقه سیاسی حاکم در  البته سعی کرد القا کند در حالی که همه گرایش« نگاه یک»یس بنیاد مستعفان در برنامه یپرویز فتاح ر

عفان هم نه ابزار دست اند، خودش سالم است و بنیاد مستض ای فرو رفته های مالی از اموال مصادره استفاده ءلجنزار سو

اند که در شرایطی که فساد همه ارکان نظام را فرا گرفته هدفش از  گران که وابسته به مستضعفان است، و حتی احتمال داده غارت

 .نام چهره مستقل باشد برداری در انتخابات آینده به افشاگری، بهره

. های آن خواهند زد ها و مهره اند قطعا دست رد به همه جناح رسیدهدر حالی که حتی اگر چنین باشد، مردم که به عبور از حاکمیت 

کند در این است که مستقل از  اش به سپاه و نیروهای امنیتی را پنهان می گزندگی سخنان فتاح در این نیست که وابستگی

خاطر دستمزدهای  هزار کارگر بهها  اند و ده کشد که در شرایطی که مردم برای یک لقمه نان درمانده هایش به پیش صحنه می هدف

های فاسد حکومتی مثل حداد عادل  اند مهره شان را در شرایط کرونایی سر دست گرفته و به اعتصاب دست زده معوقه جان

 . ای است شان ساخت سونا و جکوزی در امالک مصادره مشغله

  :«نگاه یک»یس بنیاد مستعفان در برنامه یچکیده از مصاحبه پرویز فتاح ر

اند که البته اجاره آن به روز هم نبوده، آقای حداد عادل باید یا اجاره به  زمینی را آقای حداد عادل در منطقه فرشته تهران گرفته*

 .روز پرداخت کنند یا زمین را به بنیاد پس بدهند

پس دادند قرار بود ایشان در میلیارد تومان را به بنیاد  ۰۴۴هزار متر زمین هم در منطقه هروی به ارزش  ۱آقای حداد عادل *

 .ای بسازند که مجوزهای آن توسط شهرداری صادر نشد جا مدرسه آن

اند؛ میراث فرهنگی کجا بوده  اند؛ در کاخ مرمر آسانسور، حمام، سونا و جکوزی ساخته اند؛ پتک زده به کاخ مرمر آسیب زده*

 است؟

مشخص . مجوز بنیاد و شهرداری ساخته؛ نه پروانه دارد نه پایان کارطبقه بدون  ۰ در زمین بنیاد، مرکز تحقیقات استراتژیک،*

معلوم نیست . ای ابدی به سمت نیاوران چنانی دارد با منظره نیست این ساختمان کاربری مسکونی دارد یا اداری اما استخری آن

 !توسط چه کسانی آماده شده

میلیاردی در جماران را که هیچ استفاده ای هم  ۲۴۴ای خوب در کوهک را تصرف کرده است و سپاه ملک  ارتش منطقه*

 .دهند دهد و من مالک را به داخل ساختمان راه نمی کنند پس نمی  نمی

 المال برگرداند متری ولنجک که متعلق به بنیاد است ساکن شده که باید آن را به بیت ۰۱۴۴نژاد در ساختمان  آقای احمدی*

طبقه در ۰۲در ضلع جنوب کاخ نیاوران، قبال دست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و  های خیلی ارزشمند بنیاد یکی از ملک*

عنوان یک برادر ارزشی و بسیجی در  انتظار داریم آقای زاکانی به. های مجلس است آن ساخته شده و االن دست مرکز پژوهش

 اش، این ملک را به بنیاد تحویل دهند اولین حرکت انقالبی

گیرند که این کار  میلیاردتومان می کردن ساختمان بنیاد، که دست مرکز مطالعات زنان بوده، پنج ابت خالیموالوردی و ابتکار ب*

 .تخلف بوده است

 

با توجه به وضعیتی که در بازار ارز شکل گرفته و ما در فاصله دو : نوشت ۰۱۰۰مرداد ماه  ۰۲شنبه  یک روز روزنامه آرمان

هزار تومان رسید و ۲۴هزار تومانی به نرخ ۲هزار تومان قرار داشت با ریزشی ۲۲کانال  هفته اخیر شاهد هستیم دالری که در

 .دنبال داشته باشد تواند هر اتفاقی را به  هزار تومان بازگشته است می۲۰دوباره تا نزدیک 

ای وقوع برخی مسائل تواند بستر را بر چون این وضعیت می. این رفتارهای بانک مرکزی بسیار پر ریسک است: این منبع افزود

به دیگر معنا، وضعیت کنونی اقتصادی کشور به یک نقطه بحرانی رسیده . های جامعه فراهم آورد و تحوالت اجتماعی و خیزش

 .است

وقتی فساد تا : دمحمعلی وکیلی، عضو سابق مجلس شورای اسالمی نیز در تشریح شرایط کنونی کشور در روزنامه اعتماد نوشت

روی کرده، وقتی فقر و نابرابری رنج و فالکت را دوچندان کرده و کاهش ارزش پول ملی فقرا را فقیرتر و قله دماوند پیش

بینی آینده چندان  پولدارها را پولدارتر کرده، وقتی بوی مشمئزکننده تبعیض و رانت سراسر یک جامعه را دچار نفرت کرده، پیش

 .دشوار نیست

من »: ستاره صبح گفت  شناس و استاد دانشگاه در مصاحبه با روزنامه مقدم جامعههللا قرایی  امان! خطری در کمین است

من شعار . ام شناس در کنار قوه قضاییه کار کرده عنوان جامعه ها به من سال. زنم عنوان اتاق فکر پلیس حرف می هاست به سال

همین یکی دو هفته قبل . ها منتظرند آن. اند بریدهاند و  جوانان به تنگ آمده. های من بر اساس تئوری علم است صحبت. دهم نمی

، بیش از دوازده میلیون ۰۱های اجتماعی در واکنش به خبر اعدام سه جوان معترض در وقایع آبان  بود که کاربران شبکه

بینی  پیشباید فکری بکنند وگرنه در کمال تاسف باید گفت خطر . حال جوانان کرد باید فکری به. زدند« اعدام نکنید»هشتگ 

 «.اگر این کبریت کشیده شود، خاموش کردن آتش آن بسیار مشکل خواهد بود. شود می

. های معیشتی نیاز دارند و این آمار به قبل از کرونا مربوط است میلیونی به کمک ۱۴میلیون نفر در این کشور  ۲۴»: او افزود

در نتیجه باید منتظر خیزش اجتماعی . و افسار گسیخته شده است کند گرانی و تورم بیداد می. میلیون جوان بیکار هستند ۰اکنون 

 «.باشیم



رخ داد و اگر حاکمیت  ۰۱ماه  و آبان ۰۲ماه  منظور از خیزش همان اتفاقی است که در دی»: شناس حکومتی گفت این جامعه

چه در  آن. تفاقات بد بعدی باشدنتواند در قبال ناامیدی مردم نسبت به مشکالت اقتصادی کاری بکند، باید منتظر عواقب و ا

. شود، حاکی از آن است که جامعه ناراحت و نگران است تپه یا هپکو اراک و مانند آن مشاهده می اعتراضات کارگران نیشکر هفت

 .دهد که خطری در کمین است این نشان می

جامعه ناراحت است و هر لحظه . بود ها از جنوب شهر و از شهرهای محروم خواهد خطر دیگری که مطرح است حرکت: او افزود

 ۰۱و   ۰۲در اتفاقات سال. جا است خیزش یعنی حرکت از درون جامعه، ولی شورش در یک. امکان خیزش جامعه وجود دارد

امروز نیز چنین خیزش . پا خاستند  ها شنیده نشده بود، به شهر و روستا و شهرستان هایی که حتی اسم آن ۰۴۴تا  ۱۴حدود 

 .شود بینی می راسری پیشاجتماعی س

دیگر دوران . نشین یعنی کسی که دست از جان شسته است حاشیه. نشین دارد میلیون حاشیه ۰۰تا  ۰۱امروز ایران »: او گفت

 «.سابق گذشته و بخشی از مردم امروز گرسنه هستند

 

خیلی وقت است که وضع معیشت به » :نوشت« تا دیر نشده متمکنان جامعه دست به کار شوند»روزنامه ابتکار نیز با عنوان 

در واقع، رسیدن اعتراض به نقطه جوِش . یابد هر روز معترضان به وضع موجود تعدادشان افزایش می. نقطه هشدار رسیده است

 «.تواند اعتراض مدنی تلقی شود راه افتادِن جنبش گرسنگان دیگر نمی! بقا، یعنی دیگر کار از اعتراض گذشته است

. کند مدت زیادی است که جامعه ما در لبه پارادایم اعتراض زندگی می»: با اشاره به اعتراضات سال گذشته نوشتاین روزنامه 

ماه یک خروجِ نصفه و نیمه  آبان. در این مدت، این جامعه بارها به نقطه جوش رسیده است اما به هر علت فرو نشسته است

راهبردهای . ها است است و نه مدیریت دولت؛ قصه حادتر از این حرف گره ماجرا نه در نظارت مجلس. شورشیاِن گرسنه بود

 «.اند و باید تجدیدنظری جدی در راهبردها داشته باشیم بست رسیده کنونی به بن

قطعاً این . ای بیمناک رسیده است نابرابری ثروت و فاصله وحشتناک طبقاتی در ایران، به نقطه»: این روزنامه در ادامه نوشت

شود و هم متمکنان جامعه تکالیف  طور ناکارآمد اداره می صورت نابرابر توزیع شده و هم کشور به دهد که هم امکانات به نشان می

. علت مشکالت هر چه باشد، وضع فعلی قابل ادامه نیست. کند اند وهم دهها نقصان دیگر را حکایت می مالی خویش را انجام نداده

 «.طور کامل راه بیفتد، هیچ چیز دیگر باقی نخواهد ماند اگر جنبش گرسنگان به. ایم کرده ما مدتها است از نقطه هشدار عبور

ترین سود را تاکنون برده است بیشترین  با رخ دادن چنین جنبشی و رسیدن به چنان وضعی، هر کس که بیش»: این منبع نوشت

تواند در سایه امنیت بماند و یا امنیت  ای نمی  ، هیچ سرمایهدر چنین وضعی. شوند ها می ها بزرگترین بازنده برنده. کند ضرر را می

های سرمایه  ای مثبت و جدی به وضع فعلی وارد نشود، دیر یا زود، آتشی افروخته خواهد شد و به جان خرمن اگر تکانه! بیافریند

 «!خواهد افتاد

 

های  داده. اس حداقل کالری موردنیاز برآورد شدبراس ۰۰خرج زندگی در تیر  :نوشت ،۰۱۰۰نهم مرداد  روزنامه دنیای اقتصاد

چنین دهک غیربرخوردار با ثبت  هم. درصدی را تجربه کردند ۰/۲دهد خانوارهای کشور در ماه گذشته تورم  مرکز آمار نشان می

ت گرفته خصوص معیشت خانوارها شد هایی در رو نگرانی از این. سر گذاشته است درصدی، باالترین تورم را پشت ۲۱/۰تورم 

 .است

های مجلس و مرکز آمار ایران، تخمین هزینه زندگی در اولین ماه تابستان، خانوارهای کشور  های مرکز پژوهش براساس داده

اما . کنند  ها هزینه هزار تومان برای خوراکی ۱۴۴برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک میلیون و 

عنوان کف زندگی در نظر  توان سبد وزارت بهداشت را به تر است و نمی تر این عدد پایین بقات محرومهای پایین و ط برای دهک

 .گرفت

درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است،  ۱/۱۰ها  که سهم خوراکی ها تعمیم یابد، با توجه به این گر هزینه خوراکی به کل هزینها

 .های زندگی را تامین کند هزار تومان داشته تا بتواند حداقل ۲۴۴میلیون و  ۱هر خانوار کشور در ماه گذشته، حداقل نیاز به 

درصد جامعه زیر  ۲۴تنها در سه دهک باالی درآمدی قابل تحقق است و با این معیار بیش از ( کالری ۲۰۰۱) کالری سبد مطلوب

 .گیرند خط فقر غذایی و خط فقر مطلق قرار می

های ایران ارائه  در جامعه ما بسیار باالتر از آن است که روزنامه اقتصاد و یا سایر رسانه البته باید تاکید کنیم که رقم فقرا

ها مجبورند برای گرفتن دستمزد خود دست به  گردد و آن هنگامی که دستمزد بخور و نمیر کارگران به موقع پرداخت نمی. دهند می

ای اکثریت شهروندان به  ه قضاییه مواجه گردند در چنین جامعهاعتراض و اعتصاب بزنند و با باتوم پلیس و زندان و شالق قو

 .گذرانند سختی زندگی خود را می

این افزایش دالر خود حکومت است که از این راه نیز کسب  اصلی در واقع عامل. رسیدهزار تومان  ۲۲به  های اخیر در هفته دالر

بخش . ای به مردم وارد کرده است ها، شوک لحظه شتاب گرانی. دگیر دهد و از دست دیگر می از یک دست می نییع. کند سود می

هایی نیستند که  در چنین شرایطی قطعا بازنده این رویارویی، انسان. های نیازهایشان هستند عظیم مردم ناتوان در تامین حداقل

 .بند و چپاولگر است قداره در نتیجه نهایتا بازنده اصلی در این جدال مردمی، حاکمیت .چیزی برای از دست دادن ندارند

هایی از  به نموهنه. تا شرایط از این هم بدتر نشود. کشند شان می مردم وقتی چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، دست از جان

 .کنم این هشدارها اشاره می

اوضاع کنونی، اوضاع »: است گو با خبرگزاری فرانسه در مورد نارضایتی مردم هشدار داده و گفته و شهردار تهران هم در گفت

 «.عادی نیست

میلیارد دالر فقط  ۰۰۰ها  آمریکایی»: نمکی، وزیر بهداشت دولت روحانی هم در نشست اضطراری ستاد مبارزه با کرونا گفت

رد میلیا ۲۴ها  انگلیسی. برای بخش سالمت هزینه کردند و این به جز چند هزار میلیارد دالر است که برای معیشت خرج کردند

 «.درصد را فقط دریافت کردیم ۱۴ما از یک میلیارد دالر که مقام معظم رهبری فرمودند، زیر . برای بخش سالمت هزینه کردند



سمت  که از فقر و تهیدستی به این. آید های امنیتی برای ما می گزارش»: او در ادامه با اشاره به وضعیت انفجاری جامعه گفت

 «.گیری طغیان فکر کنند جمهور و نیروهای امنیتی باید به معیشت و عدم شکل رییس. روند جدی است طغیان می

تجمعات  .تپه در جریان است های روزانه کارگران شرکت هفته پیمایی نزدیک به یک ماه و نیم است که اعتراض و اعتصاب و راه

ردمی در سراسر ایران محسوب های یک خیزش عظیمی م زمینه اعتراض اخیر در بهبهان و تهران و چند شهر دیگر پیش

های اخیر و با  در نتیجه در ماه. خواهند ها هم چنین حکومتی را نمی توانند مدیریت کنند و پایینی ها نمی به اصطالح باالیی. شود می

چند  حکومت سانسور و سرکوب و اعدام را شدت داده است تا زهرچشم از جامعه بگیرد تا بلکه ،گیری کرونا در ایران وجود همه

  .صباح دیگری حکومتش را سرپا نگاه دارد

مردم را بترسانند، خود همین ترساندن تبدیل شد  در تالش است ، تهدید و اعدامچون سانسور کارانه هم حکومت با اقدامات جنایت

نقطه قوت گرانه نه  چنین اقداماتی سرکوب. به یک کمپین اعتراضی یزرگی شده که فضای مجازی جهانی را تسخیر کرده است

 .گذارد های مردمی به نمایش می بلکه برعکس ترس آن را از خیزش ،حکومت

نشینی از برابر مردم  ایران، زمانی که حکومت توان درک شرایط و قدرت عقب ۰۱۰۰ها،؛ حتی در انقالب  همیشه در همه جنبش

ضمنا امکان و « اعدام نکنید»کمپین . گیرد زند با هدف کنترل جنبش مردم و نتیجه معکوس می را ندارد، دست به اقداماتی می

کجی  اجتماعی نشان داد و باید منتظر بود در آینده، بر سر هر پیچ مقاومت و دهن -میدان وسیعی را برای بیان اعتراضات سیاسی 

گاهی از این بینی کرد که حکومت اسالمی با آ توان پیش می. ها برسد های اعتراضی به میلیون حکومت به مردم، از جمله هشتک

جای قبول آن، توییتر را ببندد، اما کشف این شیوه اعتراضی توسط مردم چنان است که قطعا در آینده  امکان تازه اعتراضی، به

 .که امکان بستن و فیلتر کردن آن برای هیچ کشوری ممکن نشود ضمن آن. زیادی از این فضا پیدا خواهند کرد  مردم بهره

عملیات تخریبی علیه تاسیسات امنیتی ایران وادر شده است؛ از جمله ضربه  ۰اند که  شده  مدعیالمللی  ینهای ب اخیرا برخی رسانه

 .نزدیک پارچین و نطنز( اتمی) به تاسیسات

در چنین . رو است پرونده حکومت اسالمی ایران در راه شورای امنیت است، برجام متزلزل شده و ایران با تحریم حداکثری روبه

حلش نیازمند بازبینی  وضعیتی که راه. رو است زمان با سه بحران اقتصادی، سیاسی و امنیتی روبه امعه ایران هموضعیتی ج

 . های کالن داخلی و خارجی است که دیگر این اقدام از توانایی حکومت اسالمی خارج است سیاست

های سپاه در  پایگاه) داران این حکومت در سوریهحکومت اسالمی ایران در برابر حمالت مکرر اسراییل به مواضع نیروها و طرف

ای در جریان است  اکنون در میان نیروهای سپاه پاسداران زلزله. گیر شده و عمال قدرت مقابله با اسراییل را ندارد زمین( سوریه

رور و وحشت راه سازی وسیعی در میان این نیروی ت پاک. های اطالعاتی آمریکا و اسراییل و غیره است که کی عامل سرویس

چنین یک عنصر سپاه قدس را به دلیل لو دادن سفر قاسم  افتاده است و حتی اخیرا یک سرهنگ سابقه را به دلیل جاسوسی و هم

ها تنها ادعاهای سران و مقاوامت و قوه قضاییه حکومت  اما این. اند سلیمانی به عراق و همکاری با سازمان سیا اعدام کرده

 .ن حکومت از جریانات پشت پرده خبر ندارداسلت و کسی جز سرا

های اقتصادی،  های حکومت در حل بحران کاری ها و پنهان اکنون اکثریت مردم ایران بیش از پیش به عجز و ناتوانی و دروغ

های  انگیرد و همه ارگ ای می های نهایی را خامنه دانند که تصمیم اند و نیک می  سیاسی، اجتماعی، طبیعی و دیپلماسی آگاه 

. چون و چرا از اوامر او اطاعت کنند ویژه دولت و مجلس و قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی موظفند بی حکومتی به

ای باالتر از قانون مصوب  های خامنه ویژه انتخابات تظاهری بیش نیستند چرا که فرمان بنابراین در ایران بسیاری از نهادها به

حکومتیان سرکوب سیستماتیک مردم و غارت اموال   بنابراین هم و غم و دغدغه دایمی. ساسی آن استحکومت از جمله قانون ا

چنان حدی رسیده است که عامالن ریزودرشت  به همین دلیل، درجه فسادهای مالی در حکومت اسالمی به. عمومی جامعه است

 .گویند فسادها، حتی با کمال وقاحت و پررویی به مردم زور می

ها مجوز  گیری دوباره شیوع کرونا در ایران، ستاد مقابله با کرونا به اعمال برخی از محدودیت های گذشته و پس از اوج تهدر هف

هفته از اجباری شدن  تر از یک اما به فاصله کم. های عمومی اجباری اعالم کرده است داده و استفاده از ماسک را در مکان

ای به حسین مدرس خیابانی،  ژوئیه در نامه ۰۱، رییس سازمان غذا و دارو روز جمعه ساز استفاده از ماسک، دمحمرضا شانه

در »: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کمبود ماسک و مواد اولیه و لزوم کاهش قیمت هشدار داد و نوشت

محصوالت و عدم ساماندهی مناسب های پزشکی، چند نرخی بودن این  عدم تامین مواد اولیه ماسک»های اخیر به دلیل  هفته

ساز، نیاز روزانه مراکز  به گفته شانه« .اند رو شده به ها برخی از مراکز درمانی یا مناطق با کمبود ماسک رو آن« شبکه توزیع

ان و کم در مناطقی از ایر چنین حجم مورد نیاز برای دپو که حداقل حدود دو میلیون عدد در روز برآورد شده، دست درمانی و هم

 .برخی از مراکز تامین نشده است

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و دمحم رجبی  ۰۱۰۱ماه  سه تن از معترضان آبان علیه احکام اعدام« اعدام نکنید»کمپین جهانی 

گیری  سو یک تجربه ارزنده و مهم در دوران همه های اجتماعی صورت گرفت، از یک  ها و شبکه که عمدتا از طریق رسانه

این کمپین . رونایی بود و از سوی دیگر، فشار سیاسی جهانی به حکومت اعدام و ترور، جنایت و مافیایی وارد آوردک

سادگی نفرت و  های اجتماعی راه افتاد، به ویژه در توییتر و سایر شبکه که در ابعاد چند میلیونی به و مردمی علیه اعدام اعتراضی

سرنشین  ۰۰۲کشتار کرد و در فاصله کوتاهی پس از آن  ۰۱د زیادی را در خیزش آبان انزجار مردم از حکومتی است که تعدا

 ...مردم را در مقابل ویروس مهلک و کشنده کرونا قرار داد و .گناه پرواز اوکراین را عامدانه به قتل رساند بی

ریت بحران در حکومت اسالمی، نسبت به رییس سازمان مدی .اند ها بالیای طبیعی نیز در کمین مردم ایران نشسته عالوه بر این

تخریب و تلفات باالی یک زلزله احتمالی در تهران هشدار داد و گفت که طبق یک گزارش رسمی، آمادگی تهران برای مقابله با 

 .درصد است ۰۱/۱زلزله تنها 

را یکی از مشکالت اصلی  این مقام حکومتی امروز در نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران ترافیک و جمعیت پایتخت

منبع آب اضطراری برای تهران نیاز است که تا االن حدود سه یا چهار مورد از این منابع آماده  ۰۰۴حدود »: خواند و اضافه کرد

 «.شده است



ن چند وقت پیش یکی از مسئوال»: چنین تعداد قبرهای موجود در صورت وقوع زلزله احتمالی را ناکافی دانست و گفت نجار هم

ای که تخمین زده می شود در زلزله  هزار کشته ۰۴۴هزار قبر در مقایسه با  ۰۰هزار قبر آماده داریم، خب این  ۰۰گفته بود ما 

 «قدر است؟ چه. تر داشته باشیم ریش ۰

 

مت هشدار های حکومتی، همواره به سران و مقامات حکو طور که در مقدمه این بحث اشاره کردیم رسانه ، هماندر چنین شرایطی

 .آورند زبان می دهند و نگرانی خود را از شورش گرسنگان به می

به « شرط جلوگیری از شورش گرسنگان»با عنوان  ۲۴۲۴ژوئیه  ۰۱ - ۰۱۰۰تیر ماه  ۲۱روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه 

توانیم  ر جلوی مردم را نمیدهد که دیگ اگر به فکر راه عالج نباشند در آینده اعتراضاتی رخ می»: نوشت« منبع»نقل از یک 

 «.بگیریم

مغز . نسبت به مشکالت مردم از دالیل اصلی طغیان گرسنگان است( ای خامنه) گو نبودن برخی مسئوالن پاسخ: این منبع نوشت

های مختلف  انسان ظرفیت محدودی برای تحمل مشکالت و فشارهای روانی دارد و از یک میزان معین که عبور کرد به شکل

 .تر از قبل شده است حال با شیوع کرونا تاب و تحمل مردم بسیار کم. دهد نشان میواکنش 

کنند، اما هیچ فردی معضالت یک ایرانی را در  این روزها تمام دنیا با بحران کرونا دست و پنجه نرم می»: این روزنامه نوشت

های قبل از مشکالت شانه  چون سال دارند بلکه فقط همای برای مهار این بحران ن مسئوالن دولتی هیچ ایده. هیچ جای دنیا ندارد

 «.کنند خالی می

که نزدیکان خود را روی کار بیاورند از افراد شایسته در کار استفاده و مدیران  اگر مسئوالن کشور به جای این: این منبع افزود

 .داد میگاه این اتفاقات در کشور رخ ن کردند هیچ گویی به مردم می خود را ملزم به پاسخ

بینم که اعتراضات مردم شکل  اگر مسئوالن کشور مشکالت مردم را حل نکنند شرایطی را در آینده می»: این روزنامه هشدار داد

ها  مردم به خیابان. توانیم بگیریم دهد که دیگر جلوی مردم را نمی در آینده اعتراضاتی رخ می. تری به خود خواهد گرفت جدی

 «.ترسند مردان از وقوعش می دقیقا معضلی است که دولتشوند و این  کشانده می

 

ماه  ای با اشاره به اوضاع بحرانی کشور و اعتراضات آبان ماه در مقاله تیر ۲۰شنبه  نیز روز یک« مستقل»نام  روزنامه دیگری به

در حالی که . نشینی واداشت عقب ترسی که گلوله و فشار ایجاد کرد، مردمی را که هنوز امید به بهبود زندگی داشتند به «  :نوشت

افتد و همه چیز را با خود  راه می ها به ست که عنقریب از زاغه درآمد سیلی چه در آبان اتفاق افتاد، پیش دانند آن بازیگران اصلی می

 «.برد می

بندش اینترنت و  پشت. ندها آمد از مناطق حاشیه و طبقات زیر خط فقر، جانشان را در دست گرفته به خیابان»: این روزنامه نوشت

جسته و گریخته خبر کشتارهای باورنکردنی در گوشه و کنار کشور از منابع غیررسمی . ارتباط مردم با هم و با دنیا قطع شد

ها پیش، زیر خاکستر صبر مردم است، داشت  آتشی که از سال. تر معترضان شد شد و همین موضوع باعث خشم بیش منتشر می

 .کرد جریان را از کنترل خارج میشد و  ور می شعله

در حالی که «  :استفاده حکومت از اپیدمی کرونا برای تاخیر در اعتراض مردم اشاره کرد و نوشت این روزنامه در ادامه به سوء

کنترل خشم  خواهند فعال زنده بمانند، استفاده ابزاری از هجوم کرونا برای خفه کردن و اند و فقط می مردم سرها را در گریبان برده

اند که، حتی به  ماه، نه تنها موفقیتی در مهار بیماری کسب نکرده ۲حدی ناجوانمردانه انجام شده که بعد از  طبقه، به گرسنگان بی

چه چیزی بهتر از . روزانه هزاران مبتال و صدها کشته، موید این ادعاست. گواه آمارهای رسمی هم، اوضاع از کنترل خارج شده

 «های فروخورده و مطالبات برآورده نشده، منحرف کند؟ توانست توجهات را از خشم عه، میحضور این فاج

شنیدن صدای زنگ خطر، فقط »: طر را بشنوید، نوشتروزنامه جمهوری اسالمی نیز در سرمقاله خود با عنوان صدای زنگ خ

کنند که یا حرکت نکند و یا  هوش اگر باشد، قبل از آنکه خطر برسد، هوشمندان کاری می. خواهد، به هوش نیازی نیست گوش می 

مان  گذشته و گویا گوشها مواجه هستیم به این دلیل است که کارمان از هوش  که ما امروز با انواع خطر این. از نیمه راه برگردد 

که کنترلی  رود، طال با سرعت برق در حرکت است، ارزاق بدون آن ای باال می ارز لحظه . شنوائی خود را از دست داده است هم 

اند که برای اقشار  ها و خدمات دچار چنان تغییراتی در قیمت و هزینه شده شوند و انواع کاال می تر  داشته باشند هر روز گران

رحم ماشین  های بی ها، مردم زیر چرخ ها و هزینه سابقه قیمت در این مسابقه بی. دسترسی هستند ط به پائین جامعه غیرقابل متوس

ها  رسد برای آن رسد و یا اگر می هایشان متاسفانه به گوش مسئولین نمی شدن استخوان شوند، ولی صدای خرد  گرانی له می

 «.اهمیت چندانی ندارد

 

کشوری که فقر و فساد در آن »: در باره اوضاع بحرانی کشور گفت« شفقنا»وگو با خبرگزاری  اس در ایران در گفتشن یک جامعه

اند که ما  ها هشدار داده ها را شکسته، قطعا آینده دشوار و نگران کننده ای خواهد داشت، بارها شخصیت به اوج رسیده و آستانه

اما گوش . اند بینی کرده گران اجتماعی و اقتصادی پیش چرخد امری که تحلیل ران میرویم ولی در بر همان پاشنه وی به کجا می

ها جلوگیری  توانند اندکی از بروز بحران که دیر شود شرایط را برای ورود کسانی که می شنوایی نیست و حاضر نیستند قبل از این

 «.کنند فراهم کنند

توانند  ها می جز کسانی که با رانت سر و کار دارند و براساس آن رانت یم که بهما امروز در شرایطی قرار دار»: سعید معیدفر گفت

ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش بدهند، شرایط برای دیگر اقشار جامعه موجب نگرانی است و دارا و ندار امروز احساس 

امروز شرایط برای تعادل و ثبات اقتصادی فراهم  .های خود نگرانی دارند کنند و نسبت به آینده کشور و جامعه و دارایی ناامنی می

هایی  انگل. های جامعه هستند توانند خوشحال باشند که نه مولدان اقتصادی بلکه انگل نیست و تنها کسانی در چنین شرایطی می

در این . در جامعه نبودندزایی  این افراد موجب تولید و بهبود و افزایش ثروت و اشتغال. کردند های بد تخلف می که با رانت و شیوه

شرایط نه تنها اقشار ضعیف که محتاج نان شب خود هستند بلکه سایر افراد جامعه و حتی ثروتمندانی که با رعایت اصول کار 



اوضاع امروز بر وفق مراد معدود متخلفین است و بقیه افراد جامعه دچار ابهام و . کردند نیز از این وضعیت ناراضی هستند می

 «.هستند سردرگمی

 

ها مسئول تامین امنیت مردمان شان هستند و مگر نه این است که  مگر نه این است که حکومت»: سایت عصر ایران نوشت

کنند؟ نان شب و فرش زیر پا  دانند که مردم چگونه زندگی می امنیت اقتصادی یکی از ارکان امنیت ملی است؟ اصال مسئوالن ما می

 «کنند؟ تامین می و سقف باالی سرشان را چگونه

خواهد که به امنیت اقتصادی جامعه توجه کنند که میلیاردها، برایشان پول خرد است و حتی برای مثال  این سایت از مسئوالنی می

 ۰۰۴۴شان هستند؟ یا دولت دالر را به قیمت  فهمند حال مردمی که محتاج نان شب می  اند، چه شان زده سند لواسان را نیز به اسم

 .هزار تومان بفروشند و سهم حکومتیان را بپردازند ۲۲به ... به اطرافیان خود می دهند تا در خیابان فردوسی وتومان 

 

مشکل بیکاری و مشکل گرانی کمر مردم را »: آبادی، نماینده ورامین در مجلس شورای اسالمی اقرار کرده است حسین نوش

 «.شود ار فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی شنیده میهای مردم زیر ب شکسته است و صدای خرد شدن استخوان

عدالتی در ابعاد مختلف وجود دارد و بیکاری و گرانی  سوءمدیریت و تبعیض و بی»: هللا دهمرده، نماینده زابل هم گفته که حبیب

 «.افسارگسیخته آستانه تحمل مردم را به سر آورده است

 

وضعیت »: هبری هم نسبت به شرایط انفجاری جامعه ابراز نگرانی کرد و گفتزاده هریسی، عضو مجلس خبرگان ر آخوند هاشم

طور نیست که بگوییم صبر کنیم تا فردا  شود؛ بنابراین این امروز جامعه عمال غیرقابل تحمل است و متاسفانه هر روز نیز بدتر می

 «.شوند مردم هر روز از نظام دورتر می. یا پس فردا مشکالت حل شود

 «.توانیم بنشینیم و شاهد جان دادن نظام و انقالب باشیم نمی. امروز شرایط بسیار حساس است» :او افزود

 

این »: ای به روحانی ضمن هشدار نسبت به شرایط انفجاری جامعه نوشتند های مجلس شورای اسالمی در نامه روسای کمیسیون

خوش نامالیمات  آرزوی صدها هزار جوان است که دستتنها ارزش پول ملی نیست که هر روز رو به کاهش است بلکه امید و 

 «.شود می

ها در نامه خود، دولت روحانی را مسئول اصلی این وضعیت دانسته و با ریختن اشک تمساح ریختن برای مردم محروم  آن

ردانی که برای گ روید صورت کودکانی که از فقر مشغول کار هستند یا زباله محل کار می ای کاش در مسیری که به»: نوشتند

 «آیا از قیمت روزافزون مواد غذایی اطالع دارید؟. جنگند را هم بنگرید ای نان می لقمه

: اعتراضات ضد حکومتی نوشتند  ها در پایان نامه خود به روحانی با نگرانی از شرایط کنونی و احتمال به حرکت درآمدن سیل آن

وال جامعه را رصد کنید و برای حوادث واقع شده پیش از بحران تدبیری کند که اوضاع و اح حساسیت مسئولیت شما ایجاب می»

 «.بیندیشید وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست

 

من معلم هستم گرسنگی کودکانه محصل خود را با تمام وجود حس »: فاطمه مقصودی نماینده بروجرد در مجلس گفته بود

خود   ام، من پیرزنان و پیرمردان شهر مظلوم رده از بیکاری را با اشک و آه دیدهام، من مادر هستم بیکاری جوانان رشید افس کرده

 «.ام مان مشاهده کرده ها نقش شمشیر خشم خدا را بر علیه همه ام و در چروک پیشانی آن را دیده

 

هاست که  ویند ماهگ تپه دست به اعتصاب و اعتراض زده و می در شرایطی که بیش از یک ماه است کارگران شرکت نیشکر هفته

حساب نمایندگان مجلس مفتخوران و   میلیارد تومان به ۲۲شبه  یک  ،اند حقوق ناچیز و بخورونمیرشان را پرداخت نکرده

 !کشان واریز شد آدم

گری کارگران و بازنشستگان برای دریافت چند صد هزار  در بحبوحه مطالبه ،۲۴۲۴ژوئیه  ۲ - ۰۱۰۰تیر ماه  ۰۲دوشنبه 

هزار تومانی حق  ۲۴۴قابل مزایای جنبِی دستمزد و در زمانی که کارگران محروم کشور در انتطار اجرایی شدن افزایش تومان نا

ای مسئوالن  ها تبلیغات رسانه زنی نمایندگان به اصطالح کارگری و بعد از ماه حق مسکن بعد از ده ساعت چانه) مسکن بودند

یک خبر برای ( هزار تومان رسید ۱۴۴هزار تومان به  ۰۴۴ار تومان افزایش از هز ۲۴۴وزارت کار در زمینه افزایش آن، با 

 ۲۰۴اولین ماه نمایندگی، به حساب   الزحمه عنوان حق میلیون تومان به ۲۱۴»: شود ای می طبقه کارگر زیر خط فقر، رسانه

 !«نماینده مجلس یازدهم واریز شده است

میلیون تومان واریز  ۰۰اولین حقوق نمایندگی »: لی، نماینده رفسنجان و انار گفتگزارش ایلنا، شانزدهم تیرماه، حسین جال به

ها به حساب ما نمایندگان  همه این. ها میلیون تومان هم برای سایر هزینه ۲۴میلیون تومان بابت مسکن و  ۲۴۴عالوه  شد؛ به

 .مجلس واریز شد

ای از  شود و گرانی کاالهای اساسی و سرمایه تر می دم فرودست خالیهای مر روز سفره به در این شرایط اقتصادی ناگوار که روز

نماینده  ۲۰۴جا به حساب  میلیون تومان یک ۲۱۴وجود آورده است، واریز  های گسترده معیشتی به جمله ارز و طال، نگرانی

گونه که  دنبال دارد که آیا واقعا آن داند، این سئوال را به ترین مجلس در ادوار گذشته می هم مجلسی که خود را انقالبی مجلس، آن

 گویند، در کشور بودجه و اعتبار وجود ندارد؟ آیال خزانه دولت خالی شده است؟ می

هایی که در شانزدهم یا پانزدهم تیر به حساب نمایندگان مجلس ریخته  دهد که مجموع پول یک حساب سرانگشتی ساده نشان می

میلیارد  ۲۲نفر ضرب کنیم، به عدد  ۲۰۴میلیون را اگر در تعداد نمایندگان مجلس یعنی  ۲۱۴. وجه پولی کمی نیست شده، به هیچ

میلیون تومان به حساب  ۰۴۴میلیارد و  ۲۲شبه  یعنی در این شرایط بحرانی کشور، یک. رسیم میلیون تومان می ۰۴۴و 

درصد  ۲۴؛ نمایندگی که در بهترین حالت رای اند نمایندگانی واریز شده است که حدود یک ماه بر کرسی نمایندگی ملت تکیه زده



ها، مجبورند با دستمزدهای شش تا هفت برابر زیر خط  درصد از آن ۰۴هم مردمی که بیش از  میلونی ایران را دارند؛ آن ۱۰مردم 

 .ترین نیازهای زندگی عاجز و ناتوان بمانند فقر سر کنند و در تامین ابتدایی

 

شورای نگهبان و ) .میلیارد تومان هم بودجه عمرانی دارد ۱۱میلیارد تومان است و  ۰۰۴هبان چنین بودجه جاری شورای نگ هم

 (بودجه عمرانی

تر میزان شرکت  میلیارد تومان بودجه گرفت تا مجلس یازدهم را با کم ۰۴مجلس  ۰۰شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات 

 .ها بگذارد مردم در انتخابات روی دست آن

عضو شورای نگهبان را یک  ۰۲اگر حقوق هریک از . استان کشور شعبه دارد ۱۰بان مانند یک حزب سیاسی در شورای نگه

 .اختصاص دارد میلیارد تومان بودجه به این بخش  ۰۲میلیارد تومان در سال در نظر بگیریم، 

ست  ارسی که حداد عادل رییس آنبودجه فرهنگستان زبان و ادب ف. میلیارد تومان است ۰۰بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 .میلیارد تومان است ۱۲

میلیارد تومان، بودجه پژوهشگاه  ۱۰۱المصطفی العالمیه   میلیارد تومان، بودجه جامعه ۲۰۴بودجه سازمان تبلیغات اسالمی 

یاد مسکن انقالب میلیارد تومان و بودجه بن ۰۰۰مدرس   میلیارد تومان، بودجه دانشگاه تربیت ۲۲فرهنگ و اندیشه اسالمی 

 ...میلیارد تومان و ۰/۰اسالمی 

 

گفته پیروز حناچی شهردار تهران، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه مشارکت بسیار ضعیف مردم در آخرین انتخابات مجلس  به

گوی  و فتگ. شود گوید که این نارضایتی در همه سطوح، از جمله در شهرداری احساس می او می. هاست حاکی از نارضایتی آن

کند که شاید انجام این  زد می طور ضمنی گوش این خبرگزاری به. مقامات حکومت اسالمی با خبرگزاری فرانسه چندان رایج نیست

 .مصاحبه با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ارتباط داشته باشد

ناچی را منتشر کرده که یک روز قبل در گویی با پیروز ح و ژوئیه خبرگزاری فرانسه فشرده گفت ۱ -تیر  ۰۱روز چهارشنبه 

 .تهران انجام شده است

وقتی در قبال دولت یا نظام، »: افزاید او می« .مشارکت در انتخابات شاخصی از میزان رضایت مردم است»به اقرار پیروز حناچی 

 «...شود، از جمله در شهرداری وجود آید، انعکاس آن در همه جا مشاهده می نارضایتی به

سال مانده به انتخابات ریاست  تر از یک میلیونی تهران کم ۱زاری فرانسه با اشاره به این نکته که مصاحبه با شهردار شهر خبرگ

 «.کنیم ولی اوضاع کنونی، اوضاع عادی نیست مان را می ما تالش»: افزاید جمهوری انجام شده، به نقل از حناچی می

ظاهرا . رسید به با شهردار، صداهای فریاد گروهی از تظاهرکنندگان به گوش مینویسد که در حین مصاح خبرگزاری فرانسه می

اما به گفته . خاطر پرداخت نشدن چند ماه حقوق در مقابل شهرداری تجمع کرده بودند چندین ده نفر از پاکبانان شهرداری به

 «.برگزار شود از این نوع تظاهرات، ممکن است در همه جای دنیا و در مقابل هر شهرداری»حناچی 

 

. پس از خیزش عمومی آبان ماه سال گذشته حضور نیروی انتظامی حکومت در فضای مجازی بیش از پیش رونق گرفته است

 .تابد پلیس در این راه حتی حریم خصوصی شهروندان خود را برنمی

روزه صدها نفر از شهروندان کشور  جا پیش رفته است که همه های اجتماعی تا به آن پلیس در شبکه  های غیر مسئوالنه نظارت

های راهنمایی و رانندگی هم در  دوربین  جدای از این، پلیس از شبکه. شوند بازداشت می« پراکنی در مورد کرونا شایعه«  به بهانه

ات گیری از جرم، تجمع پیش  رساند تا به بهانه گسترش این شبکه به پلیس یاری می. برد خصوص اهداف امنیتی خود سود می

 .اعتراضی مردم را تحت نظر بگیرد

آنان از هر ترفندی در . های آبان ماه سال گذشته، بر چنین راهکاری از پلیس صحه گذاشت شیخ حسن روحانی نیز در اعتراض

 های شهر، برای پلیس های جدیدی از نظارت بر خیابان اندازی شبکه دلیل نیست که راه بی. برند راه اهداف امنیتی خود سود می

ای همیشگی برای پلیس  جا که پلیس راهنمایی و رانندگی با تمام امکانات آشکار و پنهان خود به زایده تا آن. یابد ضرورت می

 .گردد ی سرکوبگر بدل می امنیت و نیروهای ویژه

گیری  بیند تا بهره هایی برای حکومت فراهم می ماه گذشته زمینه پاسخ ماندن مطالبات عمومی مردم در اعتراضات سراسری آبان بی

 .های نوتری را در حوادث احتمالی آینده الزم بداند از شیوه

چون و  چنان بی بینند که هم اند، راهی جز آن نمی اعتنا بوده که به حل و فصل طبیعی مشکالت عمومی کشور بی  مدیران باالدستی

یابد و  یک سال از عمر حکومت هر روز گسترش می سیاستی که با وجود گذشت چهل و. اندیشند چرا باتوم و چماق و اسحله می

 . گردد های جدیدتری به شهروندان جامعه عرضه می بندی همواره در بسته

های شهر  اند انگار قرار است در کف خیابان های خود را چنان ترمیم کرده ادارات دولتی در طول چند ماه اخیر حفاظ ساختمان

ولی . کنند به طبع با ظهور این اتفاقات است که ادارات هم به سهم خود احساس ناامنی می. دتهران از نو اتفاقات جدیدی راه بیفت

 .های جدید ادارات به طور حتم به اعتماد مدیران باالدستی حکومت خواهد افزود حفاظ

در مقابل جمعیت های دولتی خیلی زود تاب خود را  های دستگاه دهند که حفاظ های تاریخی به تمامی نشان می در ضمن تجربه

  با این همه حکومت اسالمی راهکارهای حکومت شاه را در خصوص حفاظ. دهند افتد، از دست می معترضی که در خیابان راه می

 .های خیابانی رهایی یابد شورش  تدبیری بتواند از آسیب بخشد تا شاید با همین تدبیر بی های ادارات ارتقا می بندی ورودی

همگی شگردهای جدیدی را . بندی سردر خود را ارتقا ببخشند  اند تا حفاظ های کشور هم ماموریت یافته بانک ها، عالوه بر اداره

این . کنند هایی نو و جدید معاوضه می های کهنه و قدیمی خود را با دوربین ها دوربین بانک. گیرند در این خصوص به کار می

  های به جامانده، چهره ستندسازی تصویری برخوردار هستند تا بتوانند در فیلمتری برای م های جدید از امکانات فنی بیش دوربین

 .افراد را بهتر شناسایی کنند



ادارات را هم بیش از هر   های بسیج پایگاه. ماند های دولتی محدود باقی نمی بندی مجدد ساختمان تمهیدات امنیتی تنها به حفاظ 

. یابد تری در اداره به پایگاه بسیج اختصاص می افزایند و فضای بیش ارمندان بسیج میهر روز بر شمار ک. اند زمانی توسعه داده

ای، با وجود  خریدهای پایگاه بسیج هر اداره. شود ترین امکانات اداری و نظامی نیز مجهز می بسیج ادارات جدای از این، به تازه

 .گیرد های دولتی فزونی می کاهش بودجه

خورد، هم تشدید بحران اقتصادی و شدت گرفتن  سادگی به چشم می ها به ها و محله که در خیابانهم تحرکات امنیتی حکومت 

 .دوباره مردم است  انداز بودن خیزش ها نشانه در چشم نارضایتی

اند و حتی  این فرماندهان را به تمامی با اسلحه کمری مجهز کرده. شوند فرماندهان بسیج ادارات از سوی سپاه گمارده می

های یاد شده  کلت. تواند در اختیار بسیجیان فعال قرار گیرد ها می اند تا این کلت تری به این گروه از فرماندهان سپرده های بیش لتک

های آموزشی فرماندهان و اعضای عادی یا فعال بسیج ادارات را  چنین دوره هم. شوند داری می در گاو صندوق بسیج اداره نگه

گیرند  شوند و یاد می ها به انواع و اقسام کارهای امنیتی و اطالعاتی در درون اداره آشنا می در همین دورهآنان . اند گسترش داده

حتی در این میانه جایی هم برای کارمندان . هایی از هواداران یا مخالفان حکومت تقسیم نمایند که کارمندان هر اداره را به گروه

 .اند منفعل در نظر گرفته

بسیج . آموزند که چگونه مخالفان حکومت را در ادارات دولتی تحت نظر داشته باشند های آموزشی خود می رهبسیجیان در دو

با همین شگرد است که حکومت ادارات دولتی را به . جوید همین منظور از کارمندان هوادار خود هم یاری می ادارات به

در عین حال بیش از اعضای رسمی بسیج هر اداره، باتوم و . ه استهایی نظامی و اطالعاتی برای هواداران خود بدل کرد پایگاه

یابند که برای سرکوب معترضان  چون در روزهای شورش عمومی تمامی اعضا ماموریت می. اند چماق در اختیار ایشان گذاشته

 .های شهر بشتابند به خیابان

چنین از خرید تجهیزات  هم. اند باتوم آنان را هم افزایش دادهکلت و   سهمیه. شود تری می این روزها به بسیج محالت نیز توجه بیش

همگی بدون استثنا یک سیستم کامل کامپیوتر در اختیار دارند، کامپیوترهایی . اند اداری برای بسیج محالت نیز چیزی کم نگذاشته

 .اند افزارهای اطالعاتی مجهز شده که به انواع و اقسام نرم

وقت خودشان از آن باال هر حرکت  اند و آن های محلی سپرده کومت را در هر محله به همین پایگاهاز سویی شناسایی مخالفان ح

 . ها بپذیرد ای در سرکوب چون قرار است در اعتراضات خیابانی آینده بسیج محالت نقش عمده. گیرند مشکوکی را تحت نظر می

برد و در این راه حتی قانون و  های اجتماعی سود می بشحکومت اسالمی از نیروهای مخرب و پنهانی خود در جهت سرکوب جن

گیرد تا به گمان  کاری صورت می این رفتارهای ایذایی، مخفیانه و با مخفی  چون همه. تابد خودمانی حکومت را برنمی  ضابطه

 .های معترض موفق عمل کنند افکنی بین توده خودشان، در هراس

 

در مورد »: زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفته است. تر شده است بیش های اخیر کارشدگان طی ماه آمارهای بی

سازمان تامین اجتماعی . اند آمار مختلفی برآورد شده است تعداد کسانی که در دوران شیوع کرونا کار خودشان را از دست داده

ها در وزارت کار، این افراد را بین پنج تا شش میلیون  رشکه برخی از گزا میلیون نفر اعالم کرده در حالی ۰.۰تعداد بیکاران را 

 «.اند نفر ارزیابی کرده

دهد که قبال بیمه  این اختالف هم قابل درک است به این دلیل که سازمان تامین اجتماعی صرفا در مورد کسانی آمار ارائه می

ها قرار داشتند و بر  که در لیست بیمه بیکاری کنند یا این توانند درخواست بیمه دهند می شان را از دست می اند و حاال که شغل شده

 .همین اساس تعدادشان مشخص است

اند که این بخش از مردم هرگز از مزایای  کار شده های اخیر بی شود بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر نیز طی ماه گفته می

  تورم لجام گسیخته خیلی راحت خود را بیش از حقوق و دریافتی که ضمن آن. برند ای نمی کاری تامین اجتماعی بهره بی  صندوق

 .دهد نشینی در شهرهای بزرگ سوق می تری از مردم را به حاشیه های وسیع کشد و همواره توده مزدبگیران جامعه باال می

 ۰تصادی هر ایرانی میانگین قدرت اق ۲۴۰۰تا  ۲۴۰۴های  دهد در فاصله سال المللی پول نیز نشان می آمارهای صندوق بین

سرانه تولید . تر شده است برابر بیش ۰/۰تر شده، در حالی که قدرت اقتصادی هر شهروند ترکیه در این مدت بیش از  درصد کم

درصد و در عربستان سعودی بیش از  ۲۱درصد، در پاکستان  ۲۱درصد، در عراق  ۰۲ناخالص داخلی در افغانستان در این مدت 

 .ته استدرصد افزایش یاف ۰۴

 

اما سران و مقامات سیاسی و نظامی حکومت اسالمی بر این تصور اند که تمامی مشکالتی از این دست را به اتکای باتوم و 

« جمع کردن»اتکا دارد که مهارت « سرداران»هایی از  همین دلیل هم به گروه به. چماقداری و اسلحه حل و فصل خواهند کرد

پذیرند و حتی بر کرسی  های حکومت ارتقا می همین گروه از سرداران، بین باالدستی. اند آوردهمردم را از کف خیابان به دست 

شان هستند که  «رهبری»که حقانیت خود را مدیون شهروندان جامعه باشند مدیون  ولی آنان بدون آن. نشینند ریاست مجلس هم می

 .دست آورده است به« آتش به اختیار»ن های همین سردارا او نیز حقانیت خود را از کشتار مردم و سالح

 !«همه وسایل آماده است»: های مردمی گفت فرمانده پلیس ضد شورش، در رابطه با احتمال تکرار اعتراض

فرمانده پلیس ضد شورش نیروهای مسلح حکومت ارزیابی کرد که ممکن به زودی اعتراضات مردمی در در ابعاد گسترده در 

ها، همه تجهیزات و امکانات الزم را در اختیار  ما برای خاموش کردن اعتراض»: و هشدار داده گفتایران از سر گرفته شود، 

 «.داریم که مختص فرونشاندن هر گونه شورش و حرکت علیه حکومت اسالمی ایران است

ماده سرکوب هرگونه با تجهیزات خوبی که مسئوالن حکومت در اختیار آنان گذاشته، آ»: فرمانده یگان ویژه در این باره گفت

 « شورش علیه رهبری و نظام جمهوری اسالمی است

نیروهای ضد شورش حکومت باید بتواند این »: پاسدار حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی حکومت اسالمی گفت

 «.سرکوب کند ۰۱و  ۰۲چون اعتراضات  را هم« تهدیدها»



ها در سطح کشور اعم از تکمیل و توسعه  این یگان شده در حوزه زیرساخت هایی که از با پشتیبانی»: پاسدار کرمی گفت

را برای  ۰۰ها و تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز و نیروی انسانی، سال  ها، ابزار و امکانات آموزشی مورد نیاز پادگان پادگان

 «.ما متناسب با افزایش تهدیدها سال مهمی قرار داده است

عنوان پلیس ضد شورش حکومت اسالمی  تشکیل شده و به ۰۱۰۴ای زبده عملیاتی نیروی انتظامی در سال ه یگان ویژه، از یگان

این نیرو نقش مهمی در سرکوب اعتراضات . پردازد به کنترل اجتماعات، سرکوب اعتراضات و تجمعات مخالف حکومت می

 .داشت ۰۱۰۱ماه  و آبان ۰۱۰۲ماه  سراسری دی

همه حکومت  گذشته و با این ۰۱وب اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان در آبان حاال حدود هشت ماه از سرک

تر از گذشته از  اند و دیر یا زود بار دیگر قوی چنان مانند چهل و یک سال گذشته نگران اعتراضاتی است که مرتب تکرار شده هم

 .سر گرفته خواهند شد

اللهی و والیی و  ها از جریان حزب ان مجلس شورای اسالمی که اغلب آنگروهی از نمایندگ ۰۱۰۰روز دوشنبه دوم تیرماه 

« ای و فضایی های هسته توقف پروژه»و « لو رفتن اطالعات محرمانه»نزدیک به دمحمباقر قالیباف هستند در جلسه علنی نسبت به 

 .به دمحمجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی هشدار دادند

عالی را راحت کنم دورانی که ادامه  خیال جناب»ن دهنوی نماینده بسیجی تهران خطاب به آذری جهرمی گفت در همین جلسه محس

شد به پایان رسیده و مجلس یازدهم اجازه نخواهد  پروژه غرب به دست جنابعالی در وزارت ارتباطات و سازمان فضایی دنبال می

 «.داد پیشرفت فضایی کشور را متوقف کنید

ای نوشتند که بسیاری از اهداف جریان  ای به علی خامنه نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ۲۱۴از این جلسه  یک روز بعد

 .شود داری متحقق می وارداتی و لیبرال سرمایه  های متعدد بلکه با قالب کردن الگوهای توسعه نفوذ نه از طریق جاسوسی

های خیابانی در فضای مجازی  زمینه گفته است که مشکالت اقتصادی و آشوب االسالم احمد فالحی نماینده همدان در همین  حجت

 .است و باید فضای مجازی را از دست دولت خارج کرد و به نیروهای مسلح سپرد« امنیتی حیثیتی»شکل گرفته و موضوع 

یندگان به او در مورد آغاز تیرماه نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مجلس حضور یافت که گروهی از نما ۱شنبه  سه

 .مجدد اعتراضات و لزوم تجهیز نیروهای انتظامی هشدار دادند

است که بخشی از آن به   ها از تهدیدات امنیتی علیه کل حاکمیت این مواضع چماقداران حکومت اسالمی بازتاب نگرانی شدید آن

 .شود های اجتماعی مربوط می اعتراضات داخلی و خیزش

 

حسین نجات با حکم سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه در اخیرا سرتیپ 

 .قرارگاه ثارهللا تهران منصوب شد

ترین قرارگاه امنیتی در پایتخت حکومت اسالمی است که وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی  قرارگاه ثارهللا مهم

برابر هر نوع خطر اعم از شورش مردم و اعتراضات فراگیر ضد حکومتی و یا تهدید نظامی علیه حکومت  مستقر در تهران در

 .مانند کودتا را برعهده دارد

 .شود ای سپاه محسوب می ترین قرارگاه منطقه ای سپاه در سراسر کشور، قرارگاه ثارهللا مهم قرارگاه منطقه ۰۴در کنار 

های تهران و سپاه امام حسن استان البرز، و  هللا تهران بزرگ، سیدالشهدای شهرستان ی دمحم رسولها سه سپاه استانی، یعنی سپاه

های  سیدالشهدا کرج و در صورت لزوم کل نیروهای انتظامی استان ۰۴تهران و  ۲۰صدها پایگاه بسیج آنها به عالوه لشکرهای 

ایی که در صورت لزوم و احساس خطر قرار است برای سرکوب ه یگان. تهران و البرز تحت فرماندهی قرارگاه ثارهللا هستند

 .اعتراضات مردمی وارد عمل شوند

ترین نهاد  قرارگاه ثارهللا مهم ۰۱۰۱و  ۰۱۰۲و  ۰۱۱۱های  در گذشته نیز در سرکوب سه اعتراض بزرگ ضد حکومتی در سال

 .سرکوب معترضان در تهران و شهرهای اطراف آن بوده است

ای است  حاال به فرماندهی قرارگاه ثارهللا منصوب شده، یکی از مورد اعتمادترین فرماندهان سپاه برای خامنه حسین نجات نیز که

 .ای بوده است فرمانده سپاه ولی امر، گارد ویژه حفاظت شخصی خامنه ۰۱۱۰تا  ۰۱۰۰سال از سال  ۰۴مدت  و پیش از این به

های متمادی همکار  عضویت در سپاه پاسداران را دارد و سال  سال ۰۴ نژاد معروف به حسین نجات، سابقه دمحمحسین زیبایی

او در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیت . های اطالعاتی سپاه بوده است محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در بخش

 .عهده داشت هترین قرارگاه جنگی ایران را تا آخر جنگ ب االنبیا، مهم حفاظت ضد اطالعات قرارگاه خاتم

از  ۱۱در تهران بود، پس از فروکش کردن اعتراضات  ۱۱حسین نجات که از فرماندهان ارشد سرکوب اعتراضات مردمی سال 

چنین از مسئوالن  او هم. یک تشکل اقماری مهم سپاه در سراسر کشور بوده است« هیات رزمندگان اسالم»کنندگان اصلی   اداره

عنوان یکی از نمادهای نمایش قدرت سپاه و حکومت اسالمی در عراق و منطقه  در عراق بهاصلی برگزاری مراسم اربعین 

 .خاورمیانه بوده است

حسین طائب رییس سازمان اطالعات سپاه معرفی شد و تا بهار ( معاون ارشد) عنوان جانشین به ۰۱۰۰سرتیپ نجات در سال 

ترش به بیت رهبری و سایه  ن اطالعات سپاه و چسبندگی بیشای که با قدرتمندتر شد دوره. این سمت را حفظ کرد ۰۱۰۱

به  ۰۱۰۱نجات پس از آخرین تغییرات در ساختار شبکه فرماندهی سپاه در سال . انداختنش بر وزارت اطالعات همراه بود

 .معاونت فرهنگی سپاه رفت و حاال به فرماندهی قرارگاه ثارهللا منصوب شده است

ترین فرزند او، نیز  ای، سیاسی ای است از روابط بسیار نزدیکی با مجتبی خامنه ه مورد اعتماد خامنهک حسین نجات عالوه بر این

 .شود برخوردار است عنوان یکی از نامزدهای احتمالی برای رهبری آینده حکومت اسالمی و جانشینی پدرش یاد می که از او به

حلقه گردان . ای موسوم به حلقه گردان حبیب است ن مجتبی خامنهای از فرماندهان قدرتمند سپاه و نزدیکا نجات عضو شبکه

ای هم در آن عضو بوده و اعضای آن حاال به  حبیب یادآور نام گردان حبیب است که در دوران جنگ ایران و عراق، مجتبی خامنه

ای متحد  ر مجتبی خامنهامنیتی حکومت اسالمی حول محو-ای از تندروترین و سرکوبگرترین نیروهای اطالعاتی عنوان شبکه



نفوذترین سازمان اطالعاتی  یس سازمان اطالعات سپاه، قدرتمندترین و ذییتوان از حسین طائب، ر از جمله آنها می. اند شده

 .جمهوری اسالمی نام برد

اگر  . دارند های نظامی و اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی قرار ترین سمت بسیاری از اعضای این شبکه قدرت حاال در مهم

را بر اثر  ۰۱۰۱و  ۰۱۰۲های  نگرانی جمهوری اسالمی از تکرار اعتراضات بزرگ ضد حکومتی مانند اعتراضات بزرگ سال

ای ،دو دغدغه اصلی حکومت ایران بدانیم،  های داخلی و بحران در روابط خارجی، در کنار مسئله جانشینی خامنه نابسامانی

و « مطیع رهبر بودن»، «ای بودن معتمد خامنه»افرادی مانند حسین نجات با سه ویژگی توان سرعت گرفتن روند چینش  می

 .در راس ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی حکومت اسالمی را بهتر درک کرد« آمادگی برای سرکوب مردم»

تری در  گر و بزرگهای شهری دی حکومت اسالمی نگران است که وضعیت بد اقتصادی و افزایش اعتراضات مردم به شورش

آینده بینجامد و به همین دلیل معتمدترین و سرکوبگرترین فرماندهان و مقامات خود را در رأس نهادهای مهم نظامی و امینتی و 

 .اطالعاتی قرار داده است

س شدید حکومت ای به رهبر بعدی است و هم نشانه تر ها در سپاه یک نشانه آمادگی برای انتقال قدرت از خامنه جایی این جابه

تواند ثبات و حتی  ست که می ای حکومتی مردم از جمله در زمان مرگ خامنه اسالمی از تکرار اعتراضات بزرگ و فراگیر ضد

 .حیات حکومت اسالمی را به خطر بیندازد

 

از بین ببرند؟  های اجتماعی و مقاومت مردم را با سانسور و سرکوب و اعدام سیستماتیک توانند جنبش ها می اما آیا حکومت

های  توانند جنبش های مستبد و اقتدارگرا می نظرم جوا این سئوال چندان پیچیده نیست چرا که تاریخ نشان داده است حکومت به

 .هایی محکوم به نابودی و فنا هستند های مردم گوش ندهند اما سرانجام چنین حکومت خواسته مردمی را سرکوب کنند و به

را امری جاودانه، پایدار و زنده توصیف کرده که متناسب با شرایط « مقاومت»پرداز سیاسی معاصر،  آنتونیو نگری، نظریه

به عقیده وی، نیروهای متمایل یا حامل تغییر، باید به صورت دائمی  .شود تاریخی هر جامعه، در اشکالی متفاوت، پدیدار می

 :داند گونی اشکال مقاومت را تابع سه اصل کلی میدگر ،نگری. اشکال مقاومت را بازیابی و حتی بازتولید کنند

مند است و بنابراین  مند و مکان ای زمان نخست، فرصت تاریخی یعنی شکل مقاومت در به چالش کشیدن قدرت؛ که مقوله

 .ها وجود دارد برداری از امکاناتی هستند که در دوره تاریخی آن کارگزاران تغییر همواره مترصد بهره

  ویژه تکنولوژیک رابطه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به بین اشکال در حال تغییر مقاومت و دگرگونیکه  دیگر این

 .انکارناپذیری وجود دارد

به باور . شوند تر و پایدارتر می ، شفاف تر ای فزاینده، دمکراتیک گونه های مقاومت، دستاوردها به که در فرایند تحول مدل و آخر آن

 .ی شورش تغییر کرده و نقش اینترنت و فضای مجازی واجد اهمیت بسیار شده استوی، مفهوم سنت

ای دانست که  چون موجودات زنده های اعتراضی را باید هم های اجتماعی از جمله جنبش کند که پدیده نگری تصریح می  های دیدگاه

 .شوند خوش تغییرات جدی می در فرایند تحول خود دست

ات سیاسی و اجتماعی مردمان جوامع مختلف اشکال نوین و تظاهرات متفاوتی داشته و مضامین یا این تغییرات در طول حی

ها ندارند یا  های سیاسی یا تمایلی به فهم این دگرگونی عقیده وی نظام به .کند ها دائما تغییر می ها، معیارها و روابط درون آن ارزش

 .نیستندها برخوردار  ن اساسا از هشیاری الزم برای درک آ

نداز،   ا اجتماعی، نیروهای سیاسی نیز از این خطا مصون نیستند زیرا چشم -گر سیاسی  به باور این پژوهش در عین حال

های اعتراضی قرار  شان از جنبش تاثیر ارزیابی و شناخت ها به سایر نیروها کامال تحت های دوری و نزدیکی آن استراتژی و مالک

 .دارد

اجتماعی  -دلی و یا حتی مقوله سیاسی  یک کنش جمعی و متشکل، مستلزم آگاهی مشترک، احساس هم  مثابه  جنبش اجتماعی به

نحوی جدی  اجتماعی جدید به -های سیاسی  به این ترتیب جنبش .سازد است که کنشگران و قعالین جنبش را از دیگران متمایز می

 .آورند  ه پدید میهای بنیادین در ساختار و باورهای فرهنگی جامع دگرگونی

سوی  های اجتماعی از گذشته تا امروز کامال تغییر کرده و از رهبری کاریزماتیک و مقتدر و فردی به در عین حال رهبری جنبش

 .مدیریت جنبشی عقالنی و جمعی چرخش پیدا کرده است

 .اجتماعی، کم نیستندهای  برد و گسترش و توفیق جنبش ها در پیش ها و معضالت و محدودیت تردید پیچیدگی بی

قرن  در زندگی انسان. هایی هستند که جهان ما را تغییر دادهاند های اجتماعی پدیده  از سوی دیگر، اینترنت و سایر شبکه

شهروندان جهان . پذیرد در قالب شبکه جهانی وب صورت می... ویکمی، اعمال روزمره از قبیل خرید، بازی، مطالعه و بیست

شک نحوه ارتباط اینترنتی ما با دیگران در نوع گفتمان  بی. های اجتماعی گسترده در ارتباط هستند ین شبکهروزمره از طریق هم

 . و نوشتار ما نیز تاثیرگذار است

اند، این  های اجتماعی و فرهنگی معاصر گذاشته های اجتماعی تاثیرات بزرگی نیز در ساختارهای سیاسی و جنبش این شبکه

گونه که  آن. های مردم است های اجتماعی با توده سرعت و وسعت ارتباطات شکل گرفته از طرف شبکه تاثیرات هم ناشی از

شده بر اساس وضعیت خودش معنای خاص خودش را   های مبادله که ذهن هر انسان با تفسیر داده با این»: نویسد کاستلز می

طور مستقیم بر اشکال  بنابراین دگرگونی محیط ارتباطی به .سازد سازد، اما این پردازش ذهنی را محیط ارتباطی مشروط می می

  ای بنیادین رخ داده و در عرصه های اخیر، دگرگونی در سال. گذارد ساخت معنا و در نتیجه بر تولید روابط قدرت تاثیر می

های خشم و امید،  بکهمانوئل کاستلز، ش) «.ام ای نامیده ارتباطات، ظهور چیزی بوده است که من آن را خود ارتباطی توده

  ( های اجتماعی در عصر اینترنت جنبش

ای  اند که آلترناتیوی برای فضای موجود رسانه نویسان سر برآورده بوک نویسان و فیس های اجتماعی، وبالگ از دل شبکه

اجتماعی متاخر های  نوعی رهبران ناشناس جنبش شمارند و کم نیستند که در واقع به کنشگران مجازی بی. شوند محسوب می

هایی که از  جنبش از این رو کم نیستند ...اند؛ از ایران، لبنان، عراق، تونس، مصر گرفته تا ایسلند و اسپانیا تا آمریکا و بوده

های  ها پلی میان شبکه ها و ساختمان اند و با اشغال خیابان، اماکن عمومی، میدان های اجتماعی سر برآورده درون همین شبکه



شناسند و با ارتباطات اینترنتی با یکدیگر  شهروندانی که همدیگر را نمی. اند های زنده زده های شهری با جنبش و شبکه اینترنتی

 . شوند گیر می یابند که بدل به جنبشی تاثیرگذار و همه اند، چنان همبستگی می پیوند خورده

داری، تراکم ثروت،  مالی، ساختارهای سیاسی، بانکمردم از فسادهای   شده های اجتماعی مطالبات و خشم عریان در شبکه

 . های خونین و فقر و غیره است گرایی، بیکاری و سرکوب مرکزگرایی، دولت

اجتماعی که شامل ارتباطات، سازماندهی، بسیج، کسب اعتماد و اعتبار و  -های سیاسی  گیری جنبش شکل  در واقع پنج مرحله

های  زمان رسانه جتماعی است، امروزه نیز به قوت خود باقی است؛ در عین حال همهای ا جنبش  اشاعه و گستردگی دامنه

ها، جلسات  ها، دانشگاه در کنار اماکنی چون کارخانه. اند اجتماعی، ساختار قدیمی ارتباطات بسیج و سازماندهی را جایگزین کرده

اند، در حال حاضر  اجتماعی بوده -سیاسی  های گیری جنبش که فضاهای عمومی شکل... حضوری، مراکز اجتماعات شهری و

در واقع اگر سابقا . تری بخشند تواند به بسیج مردمی و سازماندهی شتاب بیش امکانات فضای مجازی نیز وجود دارد و می

تماعی های اج گردید، امروزه رسانه ها، جزوات، پوسترها، فکس، نوار کاست و غیره منتقل می اطالعات از طریق استفاده از نامه

های اجتماعی، شهروندان و  این شبکه. تواند اطالعات را در اختیار شهروندان و کاربران قرار دهد سرعت می راحتی و به به

 .سازد های اجتماعی که خواهان تغییر آن هستند، توانمند می کاربران را در تغییر سیاست

توانند،  های مستقیم و زنده را بگیرند اما می اطات و فعالیتهای اجتماعی نباید جای ارتب اگرچه حضور در فضای مجازی و شبکه

اعتال و نقش آفرینی   گونه که مایه رشد و پویایی مطبوعات و افکار عمومی است، زمینه های اجتماعی، همان اما وجود آزادی

ری برای ارتقای آگاهی در ت های بیش این امر فرصت. های مردمی نیز هست اعتالی جنبش  های اجتماعی هدفمند در زمینه شبکه

 .تواند اعتال بخشد وجود آورده که در مجموع توان اتحاد عمل مشترک و همبستگی را می فضای مجازی را به

توانند مسبب تغییرات  های اجتماعی به خودی خود میاما هنوز این سئوال مطرح و جدی است که آیا فضای مجازی و شبکه

های اجتماعی در ارتباط دیالکتیکی با های واقعی جنبش است که فضای مجازی و عرصه اجتماعی شوند؟ واقعیت آن -سیاسی 

گردد که افرادی که تعهد اجتماعی نداشته، دست به  های نوین فضای مجازی سبب نمی شاید امکانات و فرجه. یکدیگر قرار دارند

لبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آزاد و ها و مطا هایی که متعهد به خواسته عمل مشترک بزنند اما افراد و سازمان

های  برابر و انسانی هستند، این فرصت را دارند که هدفمند با قواعد و ساز و کارهای نوین و امکانات فضای مجازی و رسانه

 .های اجتماعی و اعتالی آن حضور یابند اجتماعی در جنبش

 

شوند و  های جدید داروها و درمان مواجه می دار را که هر بار با قیمت ای مریض فهمند حال خانواده حکومتیان چه میواقعا 

تری را در محله فقیرتر اجاره کند؟  فهمند حال مستاجری را که هر سال باید خانه کوچک شوند؟ چه می بیمناک آینده بیمارشان می

 !ایم گرسنه زنند گرسنه ی خود فریاد میهای اعتراض پیمایی تپه را که هر روز در راه فهمند که کارگران نیشکر هفت چه می

شان  توانند ماشین و لوازم خانه توانند قرض کنند، تا جایی می کنند، تا جایی می جویی می ها صرفه فهمند مردمی که در هزینه چه می

ادن باقی جا به بعد، دیگر چیزی برای از دست د ولی از یک… را بفروشند و خرج خورد و خوراک و درمان و پوشاک کنند و

هایشان، دست به اعتراض بزنند و نان و   ساری هر روزه پیش خانواده ها ترجیح خواهند داد به جای شرم گاه خیلی ماند و آن نمی

 .آزادی بخواهند

ها هم دارند  تفاوت کم بی کم. باختگان، تشدید سانسور و سرکوب و اعدام، بنزین این آتش شده است از سویی آمارهای عجیب جان

که استفاده از برخورد وحشیانه با معترضان،  تا این. خواهد بیفتد ست که قطعا هیچ حکومتی نمی آیند و این اتفاقی میدان می به

چنان  های مردم هم ماه گذشته خاموش شد اما خواست  طور موقت جواب داد و خیزش آبان هم با خاموشی اینترنت و ارتباط، به آن

 .ستسرجایش است و برآورده نشده ا

سره شود در  و منتظر است تا کار، یک  خالصه حکومت اسالمی مردم گرسنه و گرفتار را در اتاقی با هیوالیی درنده تنها گذاشته

کنند،  صدا برگزار می و هایی را با سر اند، دادگاه ها را به اوج رسانده که خودشان خیلی آرام و بدون جلب توجه، قیمت حالی

العمل واداشته، محیط  ترین شهروندان را هم به عکس خیال اند که افشای بعضی مواردش، حتی بی دهقراردادهایی را علنی کر

 ...ماه حکم اعدام صادر شد و  پناهی کامل در دست آتش، رها و برای متهمان حوادث آبان های کشور در بی زیست و جنگل

اهدای تخمک . رنگی از حوالی شیراز نیازمندیم سال قدبلند و سفید و چشم ۱۴اهدای تخمک زیر »: روزنامه شرق نوشتازگی ت  به

. آمیز از ارومیه نیازمندیم رای سابقه بارداری موفقیتای مطلقه و دا رحم اجاره. رو و بانمک از تهران اعالم آمادگی کردند سبزه

 «.خانم مطلقه برای صیغه بارداری همراه با حقوق مکفی و محل زندگی در خراسان نیازمندیم

تا کنند  دهند یا ازدواج موقت می فروشند یا رحم اجاره می اینستاگرامی زنانی است که یا تخمک میهای  ها بخشی از آگهی این

درصدشان از  ۰۴زنانی که بیش از . ای بدهند و خداحافظی کنند ماه بچه را به خانواده در آرزوی بچه ۰باردار شوند و بعد از 

 .دست آورند که بتوانند پول به شوند؛ برای آن طبقه محروم و فرودست هستند و رنجی را متحمل می

 

های مشکوک اتمی و صدور  رش آژانس در مورد فعالیتها، گزا المللی از جمله تحریم در واقع حکومت اسالمی فشارهای بین

های تسلیحاتی را تهدیدی موازی با اعتراضات داخلی علیه خود  ها برای تمدید تحریم نامه در شورای حکام و تالش غربی قطع

نیروهای نظامی و وسط کشیدن پای : زمان داخلی و خارجی یک چیز است تهران به این دو تهدید هم  در این میان، واکنش .بیند می

المللی و در نتیجه پیامدهای منفی  ها و فشارهای بین مسلح که ابزارشان چیزی نیست جز همان تهدیداتی که سبب افزایش تحریم

حکومت   رفتی از آن جز پاره شدن زنجیره ی تکراری که راه برون یک چرخه! ها شده است اقتصادی برای مردم و اعتراضات آن

 .دادن به آن قابل تصور نیست اسالمی برای پایان

هیا اجتماعی و  های شبکه نهایتا با توجه به رشد باالی جمعیت در چند دهه اخیر، افزایش تصاعدی جمعیت شهرها، پیشرفت

جمعی بر زندگی شهروندان ایرانی، افزایش قشر شهری و جمعیت دانشجو و جوان در   سزای ابزارهای ارتباط ارتباطاتی و تاثیر به

های  های فرهنگی، ملی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایرانی با خصلت طور خالصه وجود شکاف و بهکشور 



ها و  های اجتماعی دیگر نقاط جهان شباهت اند که با جنبش های اجتماعی مختلفی در ایران شکل گرفته ویژه خود، جنبش

 .هایی دارند تفاوت

توان گفت این مسئله است که جامعه ایرانی یک جامعه جنبشی است به این معنی  عه ایرانی میچه با توجه به شرایط خاص جام آن

تواند اکثریت اعضای جامعه را درگیر  نوعی که می شده و ناتمام در آن بسیار زیادند به گرفته و سرکوب های شکل که تعداد جنبش

 .اند کرده

بینی، یا سقوط هواپیمایی مسافربری، صدور حکم  پیش و اتفاقات غیرقابل چون بروز یک سانحه طبیعی در نتیجه بروز حوادثی هم

اجتماعی  -های سیاسی  توانند جنبش ، هرکدام می... موقع دستمزد ناچیز کارگران و اعدام برای جوانان معترض، عدم پرداخت به

کنند،  صورت خواسته یا ناخواسته نقش ایفا می ها به طوری که غالب افرادی که در این جنبش را در جامعه ایرانی را فعال کنند به

صورت آگاهانه و یا پیگیر انجام  نوعی اعتراض و مقاومت خود را نشان دهند و لزوما فعالیت جنبشی خود را به در تالشند به

 .دهند نمی

اری در جنبش اجتماعی های اجتماعی سنتی، الزمه ایفای نقش و اثرگذ های اجتماعی نوین برخالف جنبش همین دلیل، در جنبش به

زمان با زندگی عادی خود و صرفا با دریافت  حضور در یک ساختار متشکل و منسجم و متحد نیست، بلکه هر شهروند هم

هایی از این قبیل که ممکن است در بسیاری از موارد آگاهانه هم نباشد، در راستای  های اجتماعی و راه هایی در شبکه فراخوان

قدر  کند که یک فرهنگ و ارزش خاص آن کند و این فرایند تا زمانی ادامه پیدا می اجتماعی ایفای نقش می -اهداف جنبش سیاسی 

در میان اعضای جامعه جا بیافتد که مقابله حکومت با آن بسیار سخت، پرهزینه و در برخی اوقات غیرممکن باشد و سرانجام به 

 . یک انقالب منجر گردد

 در گفت توان میگیرتر از اعتراض است و  ارد اما مقاومت جنبه پنهان داشته و از سویی مقاومت همهالبته اعتراض جنبه آشکار د

خصوص در دوره  به .کند می سهم ادای خود توان حد در هرکس و کنند می شکوفا را ها جنبش که هستند ها توده این ای جامعه هر

، «ملت -دولت »طی، جنسیتی، تمرکززدایی از دولت و یا رد فلسفه زیست محی ، فرهنگی،مدنی ،، مطالبات سیاسیکنونی جامعه ما

اما در . خواهند در جیان هستند و مطالبات سرکوب شده و انباشته شده چهار دهه خود را می ...های ملی، مذهبی، زبانی و اقلیت

ای اعتراضی مختلف اقشار ه ها و حرکت وجود آوردن اتحاد و همبستگی میان این جنبش حال حاضر یک معضل و یا مشکل به

اگر جامعه ما بتواند این معضل و یا مانع مورد بحث را پشت سر بگذارد و در یک صف متحد و سازمان یافته . مختلف مردم است

های یک انقالب واقعی سر بلند  معنای واقعی جوانه سراسری بر علیه کلیت حکومت اسالمی به پا خیزند آن موقع است که به

 !کشند می کنند و قد می

اند که حتی وقتی برای مقابله با فساد  امنیتی وابسته -قدر به سپاه و نیروهای اطالعاتی  ای و حکومتش آن ب، خامنهتیبه این تر

شود سریعا به شیخ سیدابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه چراغ سبز نشان  های حکومت زمزمه می اقتصادی برخی از خودی

عالی امنیت ملی و دمحمباقر قالیباف رییس مجلس شورای  فاسدی مثل علی شمخانی دبیر شورای  های دهد تا سراغ نظامی می

 . شمار و محرز است نروند شان بی ها و خانواده و اطرافیان اسالمی کنونی که اتهام فساد آن

د یا درگیری نظامی نیز مانع از آن زمان با اعتراضات داخلی یک تهدی ای این نگرانی را نیز دارد که مبادا هم در این میان، خامنه

 !عام نکنند  ای در قدرت الزم است، قتل طور که برای بقای خامنه شود که نیروهای مسلح با تمام قوا علیه مردم بسیج شوند و آن

 

بیش از چهار دار و در حال گسترش کارگران است که در طی  توانیم تاکید کنیم که این مجموعه از اعتصابات ادامه بندی می در جمع

طور سیستماتیک حقوق کارگران  اند، حکومتی که به دهه حاکمیت هار اسالمی ایران بسیار به شدت استثمار و سرکوب شده

ها به موقع پرداخت نشده است، بلکه دایما تهدید  نه تنها دستمزد ناچیز آن. ویژه کارگران زن و کودکان کار را نقض نموده است به

برخی از فعالین کارگری بارها و . اند چنین مکررا توسط نیروهای امنیتی دولت مورد حمله قرار گرفته ماند، ه به اخراج شده

 .های ایران مواجه هستند در زندان ۰۰-کوید -اند و هم اکنون با تهدید مبتال شدن به کرونا  های طوالنی زندانی شده سال

گراد در  درجه سانتی ۰۴تپه بیش از دو ماه است که در هوای باالی  عالوه بر این، کارگران کارخانه صنعتی عظیم نیشکر هفت

های شهر شوش در جنوب ایران در اعتصاب هستند و خواهان دریافت حقوق معوقه خود و برگشت کارگران اخراجی بر  خیابان

 .ها ادامه دارد های آن اعتصاب و تظاهرات. هستند... سر کارشان  و

تپه به مرکز مبارزات طبقاتی تبدیل  بیش از دو سال است که هفت. ای دارد های بسیاری آموزنده تپه درس مبارزات کارگران هفت

 .شده است

گیری  چرا که همه کارگران در پروسه تصمیم. شود تپه هیچ تصمیمی از باالی سر کارگران اتخاذ نمی در مبارزه کارگران هفته

 . گیرند یکنند؛ نظر دهند و و در پایان تصمیم جمعی م شرکت می

های موثری برای  تپه، تالش برای دریافت حقوق معوقه، بازگرداندن رفقای اخراج شده و یافتن راه دیگر تجارب کارگران هفت 

 .تپه است تداوم فعالیت هفت

خواست کنترل کارگری و مدیریت . تپه، خواست کنترل کارگری و نظارت کارگری و مدیریت شورایی است در مبارزات هفت

 .ی دو سال پیش توسط اسماعیل بخشی، این نماینده جسور و صادق کارگران، طرح شده استشورای

در شرایط خفقان و . بار دیگر نشان داد که مبارزه طبقاتی یک مبارزه سیاسی است مبارزات طبقه کارگر طی دو سال گذشته یک

 -تپه تفکیک مبارزه صنفی  قع مبارزات هفتدر وا. حاکمیت دیکتاتوری، مبارزه برای دستمزد نیز یک مبارزه سیاسی است

 .شود سیاسی را به حاشیه رانده و دستاورد مهمی محسوب می

دار را شکست ندهند از پای  اند تا شکست کارفرما و حکومت حامی کارفرما و سرمایه کارگران جامعه ما، عزم و اراده کرده

شان برای  مبستگی و مبارزه متحدانه و متشکل و آگاه تنها راه پیروزیاند که اتحاد و ه خوبی دریافته کارگران به. نخواهند نشست

 .رسیدن به دنیایی فارغ از ستم و استثمار، دنیایی آزاد، برابر و عادالنه است

 :های کارگران نفت و پتروشیمی فرموله کنیم توانیم درباره دور تازه اعتصاب البته چند ویژگی را می



ا، نخستین اعتراض هماهنگ کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در چند منطقه ایران در چند دهه ه گی مهم این اعتصاب یکی ویژ

اند که پراکنده بودند و در نتیجه،  های صنفی در این بخش مهم اقتصادی ایران برگزار شده در گذشته، اعتراض. اخیر است

 .شندتوانستند تاثیرگذاری سراسری در بهبود کارگران این صنعت داشته با نمی

کارگرانی که امنیت شغلی ندارند،  قرارداد پیمانی دارند؛   گی دیگر این است که بخش بسیار بزرگی از کارگران اعتصابی، ویژ

شود و در عین حال، همین دستمزدها فاصله زیادی با هزینه معیشت و خط فقر در  دستمزدشان با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می

 . ایران دارند

... آهن و  ها، راه ها کارگران بخش نفت و پتروشیمی را با دیگر کارگران پیمانی از جمله در شهرداری این اعتصابسوم این که 

 .پیوند خورده است

ها حاصل سازماندهی کارگران فعال در زمینه حقوق صنفی، سیاسی و اجتماعی است و  گی چهارم این است که این اعتصاب ویژ

چون خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار هیچ نقشی در اعتراض و اعتصاب  حکومت اسالمی همهای کارگری مورد حمایت  تشکل

 .ها ندارند آن

دهنده آن است که این بخش مهم اقتصادی حتی برای پرداخت  گی پنجم آن است که اعتراض کارگران در صنعت نفت نشان ویژ

 .شان ناتوان است گویی به مطالبات پاسخ دستمزد و مزایای کارگران خود با مشکالت جدی مواجه است و در

دهد و یادآور  گی مهم دیگر این است که اعتصاب این بخش از کارگران حکومت اسالمی را سخت در تنگنا قرار می نهایتا یک ویژ

به . مردم ایارن است البته این اعتصابات هنوز به ان جا نرسیده است ۰۱۰۰رگران صنایع نفت در پیروزی انقالب اعتصاب کا

 «کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما»: همین دلیل یکی از شعار آن روزهای ویژه تاریخی و انقالبی این بود که

دهد که سیاست تهدید و سرکوب حکومت اسالمی در نزد کارگران به تدریج، رنگ باخته و  ها نشان می چنین اخبار و گزارش  هم

شان، بازداشت و شکنجه  برخوردهای شدید با کارگران، مانند اخراج نمایندگان چرا که با وجود. کارایی خود را از دست داده است

 ها افزایش است و صدور احکام زندان و شالق، اعتراض آنان ادامه دارد و حتی شمار آن

های هماهنگ کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در چهار  تپه و اعتصاب در مورد ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت 

این موضوع، به . های آنان برخالف گذشته با موفقیتی نسبی پایان یابد بینی کرد که این اعتصاب توان پیش تان ایران میاس

 . های خود را ارتقا دهند دهد که خواسته تری می ها جسارت بیش کارگران و حامیان آن

دهندگان این  یتی و قضایی با نمایندگان و سازمانیعنی با برخوردهای امن. ای از اعتصاب حاصل نشود یا این که احتماال نتیجه

مدت خواهد شد و کارگران دوباره دست به اعتراض و  اما این مسئله بسیار کوتاه. ها، کارگران به مطالبات خود نرسند اعتصاب

؛ نه تنها ۰۰سال  تپه در آبان جامعه کارگی ما این تجربه را دارد که اعتراض گسترده کارگران نیشکر هفت. اعتصاب خواهند زد

 .ها کارگر بازداشت شدند و شماری از آنان به زندان و شالق محکوم شدند به نتیجه نرسید بلکه، ده

ای به ستونی تکیه کرده که تاریخ نشان داده دیر یا زود فرو  ها و تجارب غیرقابل انکار تاریخی این است که علی خامنه واقعیت

کشند  ایستند و مردم را می کنند یا کنار او می اش سقوط می ای و نظام او را خالی کرده و خامنه ها پشت در نهایت یا نظامی! ریزد می

ها و اختالفات درون  بندی ای از تاریخ خود قرار دارد که توهم به جناح اکنون جامعه ما در مرحله! کنند و بعد همگی سقوط می

العمر  در واقع دیکتاتور مادام. معه ما، خواهان برکناری کلیت آن هستندهمین دلیل اکثریت مردم جا تر شده و به حکومتی کم و کم

جنگد و  وقتی خشم مردم طغیان کند تا سرنگونی کامل حکومت، میعبارت دیگر،  به !وجود دارد اما دیکتاتوری پایدار وجود ندارد

 !خود را در جامعه بر قرار کندکشد تا آلترناتیو سیاسی و طبقاتی و فرهنگی  دودمان حکومت اسالمی را به آتش می

ویروس  ابتال به بیکاری و و ر فزایندهمعرض فق درکرونایی سیاه  سخت و روزگارامروز اکثریت شهروندان جامعه ما در 

 ابتال به گیری از ه نیازهای بهداشتی در پیشرنطینه شدن دارند و نه امکان تهیها نه امکان ق نآچرا که . دارند را ۰۰ بار کوید مرگ

 .تر کرده است سخت تر و تلخ ران و محرومان و بیکارانیهمین دلیل این ویروس عمدتا زندگی را بر مزدبگ به. کرونا ویروس

مایوس و سرخورده  شدت به از پیدا کردن کار و ساختن یک زندگی انسانی کردگان حتی تحصیل ،جامعه ما وانانجاکثر امروز 

 .اند شده

درصد  ۰۰/۰ درصد در گروه جمعیت فعال و ۰۰/۰ تر، در حدود ساله و بیش ۰۰ار نفر جمعیت هز ۲۲۲میلیون و  ۲۰از مجموع 

 ( ۰۰گزارش مرکز آمار، ایلنا اردیبهشت ) .در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند

وز حداقل شکل رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام دولت هستند، این درحالی است که امر میلیون نفر به ۲/۰اکنون حدود  هم

میلیون نفری مرکز  ۲۰استناد آمار اشتغال  صادر شده است و به( کارکنان بخش خصوصی) میلیون دفترچه بیمه برای کارگران ۰۰

صورت آزاد در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار  میلیون نفر به ۲۴آمار ایران، حدود 

 .هستند

های مهم نظام حقوق و دستمزد  جومی، طی سنوات اخیر میان برخی مدیران دولتی به یکی از چالشهای ن هرچند پدیده حقوق

رسد با تصمیمات جدید دولت و مجلس شاهد نوع  نظر می ها را شکل داد، اما به تبدیل شد و فاز جدید تبعیض در پرداخت  کشور

خبرگزرای تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی : ـمنبع .دبگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بو دیگری از تبعیض میان حقوق

 (۰۱۰۱اسفند  ۰۱ ،حکومت

ساله و  ۰۰هزار نفر جمعیت  ۲۲۲میلیون و  ۲۰از مجموع ) میلیون ۱۰میلیون شاغل درست است اما حدود  ۲۰فرض کنیم آمار 

 گذرانند؟ به چه کارهایی مشغولند و چگونه روزگار می( تر بیش

ها  قرار بود به ایجاد میلیون اً ها که ظاهر های حکومتی مبتنی بر آن رایج و برنامه داری و لیبرالی سرمایهی ها در کشور ما نظریه

 های های بخش با کاهش هزینه از جمله ،داری سرمایههای  بر اساس نظریه. شغل منتهی شود، چیزی جز توهم و دروغ نبوده است

ین تربلکه در به نیست، شهروندان ن زیست و زندگی و رفاه و آزادی و امنیتدولت مسئول تامیرفاه اجتماعی، دیگر  خدماتی و

  !داری است ها در جهت منافع سرمایه بان آن حالت زندان

کارزار اینترنتی با هشتگ اعدام نکنید، در : در گزارشی از تحوالت اخیر ایران گفت اوت ۰۰شنبه  امروز ۲۰شبکه خبری فرانسه

 .را اعدام نکند آورد که معترضان بازداشتی سلسله تظاهرات ضد حکومتی تهران فشار می رژیمای به   سابقه ابعاد کم



برند، این نگرانی وجود دارد  خاطر شرکت در تظاهرات در زندان به سر می با وجود هزاران معترض ایرانی که به: این منبع افزود

 .تر استفاده کند های بیش عنوان عامل بازدارنده در برابر شورش که رژیم حاکم از مجازات اعدام به 

ترین استفاده از اعدام را بعد از چین در جهان انجام  ن دومین حکومتی است که بیشایرا حکومت اسالمیالملل،  گفته عفو بین به

 .داده است

تمام شواهد حکایت از . ایران بسیار بحرانی است شهروندانما و به تبع آن، وضعیت معیشت اکثر  جامعهوضعیت کنونی اقتصاد 

حسن روحانی  شیخ های دولت سیاست. تر خواهد شد تر و خطرناک اجتماعی وخیم-های اقتصادی عرصهآن دارد که شرایط در تمام 

 هتنها چار .زا هستند به شدت مشکل گشا نیستند، بلکه فقط مشکل های کالن اقتصادی حکومت اسالمی نه و در کل، برنامه

است  ات بنیادیشدت بحرانی کنونی، ایجاد تغییر به ای و جهانی فرهنگی و منطقه ،سیاسی رفت کشور از وضعیت اقتصادی، برون

یعنی کلیت حکومت اسالمی  ،های اجتماعی ترین مانع رشد و پیشرفت جنبش ترین و اصلی نخستین شرط آن نیز عبور از مهم که

ه جنبش های اجتماعی و در راس هم نها و موانع عملی نخواهد شد جز این که جنبش این تغییرت و گذر از رنج .ایران است

دهی اعتصاب عمومی و سراسری  کارگری به دلیل نقش مهمی که در تولید و قلب اقتصاد کشور دارد متحدتر شوند و با سازمان

تری ارتقا دهند تا  پله شعارها و مطالبات خود را به سطح عالی به نشینی وادار سازند و پله گام حکومت اسالمی را به عقب به گام

گرایی  بلکه جامعه ،گرایی گرایی و قدرت ای یک انقالب اجتماعی آماده سازند که هدف اصلی آن نیز نه دولتجامعه را از هر نظر بر

 !رفاه عمومی و عدالت اجتماعی در جامعه ایران باشد ،دموکراسی مستقیم ،برابری ،گرایی و برقراری آزادی و طبیعت

 

  ۲۴۲۴ اوت پانزدهم - ۰۱۰۰ مرداد بیست و پنجم شنبه

 

 :ضمایم

 
 :۰ضمیمه 

ها و بازنشستگان از  معلمان، شوراهای صنفی دانشجویان و نشریات دانشگاههای صنفی  حمایت سندیکاها، تشکالت مستقل کارگری، کانون

 اعتصابات سراسری در کشور

  

 .مکنی حمایت پتروشیمی و گاز و نفت صنایع و هپکو تپه، هفت در کارگران گسترده اعتصابات و اعتراضات از

 در شاغل کارگر هزاران ها، آن خیابانی اعتراضات و اعتصاب و تپه هفت شرکت کارگران دالورانه و ناپذیر خستگی مقاومت و مبارزه ادامه در 

 نیروگاه آزادگان، دشت و جفیر ُمهر، المرد، کنگان، ماهشهر، قشم، اصفهان، آبادان، اهواز، در پتروشیمی های مجتمع و گاز و نفت صنایع

 اعتصابات ترین گسترده و ترین مهم از یکی اراک، در هپکو سنگین صنایع کارگران طور همین و اردبیل در نیرو نصب شرکت و النسب برق

 . دان زده رقم را اخیر های سال کارگری

 صاحبان توسط ممکن شکل شدیدترین به و شده گرفتار حاکم ضدکارگری و ستمگرانه استثماری، مناسبات چنبره در که هاست سال کارگران

 حقوق ترین ابتدایی از حتی ها سال این تمامی در آنان .شوند می استثمار -دولتی و خصوصی بخش کارفرمایان از اعم- کارفرمایان و سرمایه

 ،مداوم و گسترده های بیکارسازی و اخراج معوقه، و نشده پرداخت های حقوق فقر، خط زیر مراتب به دستمزدهای .اند بوده محروم خویش

 سازی خصوصی ها، قیمت آزادسازی کار، بازار بر امضا سفید و موقت قراردادهای فراگیری ای، واسطه و پیمانکاری های شرکت حاکمیت

 صاحبان توسط که بوده ها سال این طول در ستم تحت های گروه و کارگران حقوق تضییع از هایی نمونه تنها …و مسکن سالمت، آموزش،

 از بیش آموزش سازی پولی توسعه با نیز کارگران این فرزندان دیگر سوی از .است شده تحمیل کارگران به آنان، میحا های دولت و سرمایه

 مخالفت به آشکار عدالتیِ  بی همه این تحمیل برابر در کارگران که هم زمان هر .شوند می اجتماعی حذف و طبقاتی فاصله گرفتار پیش

 . تاس نشده عایدشان زندان و دستگیری و بارعا و تهدید جز پاسخی اند، برخاسته

 حکم به ها سال این تمامی در و نمانده ساکت سرمایه عوامل دست به خویش  حقه حقوق تضییع علیه مبارزه از هرگز کارگران وجود این با

 جمله از که اند پرداخته مبارزات این تباب نیز فراوانی های هزینه و اند کرده مبارزه آزادی و کار نان، لهئمس تحقق برای زندگی و کار شرایط

 و بازنشستگان کشور، سراسر معلمان معادن، کارگران اهواز، فوالد اراک، آذرآب هپکو، واحد، شرکت کارگران مبارزات به توان می ها آن

 و سازی خصوصی واحد تسیاس علیه مختلف سنگرهای در ۰۴  دهه ابتدای از که کرد اشاره دانشجویی صنفی جریان در کارگران فرزندان

 .دان کرده مبارزه نفس یک کشان زحمت یابی تشکل و حیات حق سلب

 یافته، ادامه که است روز ۰۰ کرونا، بحران باوجود و خوزستان تابستان گرمای در تپه هفت کارگران جاری اعتصابات که شرایط این در

 سرمایه، با رودررویی برای ایران سراسر کارگران اعتراضی روند ادامه در نیز پتروشیمی و گاز و نفت صنایع کارگران مبارزات و اعتراضات

 مبارزات عطف نقاط از یکی واحد خواستی با و زمان هم گسترده، اعتراضات این .است جریان در طلبانه رهایی و معیشتی های خواست تحقق

 و سرمایه صاحبان گوش به همیشه از تر گسترده و رساتر را ودخ اعتراض صدای کارگران بار این .شود می محسوب تاریخ در ایران کارگران

 برچیده شغلی، امنیت مینات معوقه، حقوق پرداخت دستمزد، افزایش خواهان سو هم و هماهنگ نسبتا اعتصابی در آنان .اند رسانده حکومت

 لغو نیز و بهداشتی، و خوابگاهی تامکانا و شرایط بهبود امضاء، سفید و موقت قراردادهای لغو پیمانی، های شرکت بساط شدن

 به قریب اکثر اعتراضی تحرکات و ها خواست اولویت در و بوده کارگران مدنظر هاست سال ها آن تحقق که مطالباتی .اند شده سازی خصوصی

 . مداری قرار حاکم طبقه با کارگر طبقه رویارویی تاریخی لحظات از یکی در ما رو این از .است کارگران اتفاق

 بیشتری شمار روز هر که است انتظار قابل و طبیعی بسیار سرزمین، این کنونی اقتصادی بحران در کنیم می اعالم بیانیه این کنندگان ءامضا ما 

 از ناشی بحران از مردم رسیدن لب به جان علت به که اعتصاباتی بپیوندند؛ ها اعتصاب این به ستم تحت های گروه و کارگران از

 غایت به دستمزدهای همان پرداخت عدم ،(فقر خط دیگر نه و) مرگ خط به کارگران معیشتی سطح نزول ها، قیمت زادسازیآ سازی، خصوصی

 ها اعتصاب این که این برای است بدیهی .شود می برگزار حیات و معیشتی های حداقل به دسترسی عدم و کارفرمایان، و دولت جانب از ناچیز

 امر و شده متحد و متشکل هرچیز از پیش و بیش خود بتوانند اعتصابی کارگران باید یابند تداوم ها خواست قتحق تا خود، گسترش در بتوانند

 .دبرسانن ظهور منّصه به و کنند دنبال حساس شرایط همین در را کارگران توان و اراده به متکی و مستقل یابی تشکل خطیر

 مطالبات و خواست از پشتیبانی و کارگران منسجم و گسترده اعتصاب و اعتراضی یها حرکت از حمایت ضمن بیانیه این کنندگان امضاء ما

 های شرکت بساط شدن برچیده کارگران، معوقه مزایای و حقوق شرط و قید بدون و فوری پرداخت دستمزدها، افزایش همچون آنان برحق

 و کارگران به خطاب اجتماعی، مختلف های عرصه سازی صیخصو لغو همه از تر مهم و امضاء، سفید و موقت قراردادهای لغو پیمانکاری،



 اتحاد و حمایت مهم این تحقق و است طبقاتی پیشروی حیاتی اصل مستقل، های تشکل ایجاد و اعتصابی کارگران اتحاد کنیم می اعالم مردم

 .دطلب می را اجتماعی مختلف های گروه تر بیش هرچه

۲۰۰/۴۰/۲ 

 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -۰

 تپه سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت -۲

 کانون صنفی معلمان تهران -۱

 مریوان –انجمن صنفی معلمان کردستان  -۰

 کانون صنفی معلمان اسالمشهر -۰

 کانون معلمان همدان -۲

 فرهنگیان گیالن کانون صنفی -۰

 کانون صنفی فرهنگیان خوزستان -۱

 کانون صنفی معلمان الیگودرز -۰

 انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه -۰۴

 سقز و زیویه -انجمن صنفی معلمان کردستان  -۰۰

 شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز -۰۲

 الملل قزوین شورای صنفی دانشگاه بین -۰۱

 تهران  ی پردیس هنرهای زیبایشورای صنف -۰۰

 شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -۰۰

 جمعی از واحدهای شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینای همدان -۰۲

 شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبایي -۰۰

 های سطح شهر دانشگاه تهران شورای صنفی خوابگاه -۰۱

 گاه صنعتی نوشیروانی بابلنشریه حامی دانش -۰۰

 نشریه کران دانشگاه امیرکبیر -۲۴

 الملل قزوین بان دانشگاه بین نشریه بوم -۲۰

 الملل قزوین نشریه چارچوب دانشگاه بین -۲۲

 الملل قزوین نشریه دایره دانشگاه بین -۲۱

 نشریه ضد دانشگاه مازندران -۲۰

 نشریه باور دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -۲۰

 نشریه هال دانشگاه تهران -۲۲

 نشریه پرومته دانشگاه تهران -۲۰

 نشریه بذروباد دانشگاه عالمه طباطبایی -۲۱

 نشریه پرانتز دانشگاه تهران -۲۰

 نشریه ایستگاه دانشگاه صنعتی شیراز -۱۴

 نشریه تقاطع دانشگاه صنعتی شیراز -۱۰

 نشریه چشمك دانشگاه تهران -۱۲

 گان ایراناتحاد سراسری بازنشست -۱۱

 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل -۱۰

 گروه اتحاد بازنشستگان -۱۰

 اتحاد بازنشستگان -۱۲

 های کارگری کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل -۱۰

 تپه کانال مستقل کارگران هفت: بازنشر

 

 :جدید کنندگان ءامضا

 رنصی خواجه دانشگاه مطالعات کانون  -۱۱

 نتهرا دانشگاه سینما کانون -۰۱

 سفار خلیج دانشگاه صنفی شورای -۴۰

 نآذربایجا مدنی شهید دانشگاه صنفی شورای -۰۰

 کارا صنعتی دانشگاه صنفی شورای -۰۲

 نهمدا سینا بوعلی دانشگاه خرداد نشریه -۰۱

 یبهشت شهید دانشگاه بامداد نشریه -۰۰

 ناصفها دانشگاه پیشرو دانشجویان مستقل تشکل -۰۰

 

 کارگری سراسری اعتصابات از حمایت در تشکل ۱۰ بیانیه از کودکان کار لغو فعالین و بازنشستگان کارگری، گروه و تشکل ۰ حمایت اعالم

 :اخیر دوره

 نایرا بازنشستگان اتحاد -۰

 هکرمانشا فلزکار و برق کارگران صنفی انجمن -۲

 زالبر نقاشان یسندیکا -۱

 زسق کارگری فعالین از گروهی -۰

 نکودکا کار لغو فعالین از گروهی -۰



 

 :۲ضمیمه 
در این روز کارگران . رسید ۰۰تپه به روز  روز خود شد و اعتصاب هفتتمین شدهم مرداد اعتصاب گسترده کارگران نفت وارد هجامروز ه

نیروگاه برق سبالن، اردبیل و شرکت نصب نیرو به اعتصاب سراسری نفت پیوستند و به این ترتیب شمار مراکز اعتصابی اکنون به چهل و دو 

جامعه را بازتاب  محرومت همه کارگران و همه مردم حقوق، اعتراض و خواس دفاع از اعتصاب کارگران نفت با هشتگ. مرکز رسیده است

اعتصابات گسترده سراسری را  انداز افق و چشمهپکو،  اعتصاب کارگرانتپه و  اعتصاب کارگران نفت در کنار اعتصاب نیشکر هفت. دهد می

ری خود را از این اعتراضات اعالم باید وسیعا به این اعتصابات پیوست و همبستگی و حمایت سراس. است در مقابل جامعه ما قرار داده

 .داشت

 :ها و دیگر مراکز کارگری در حال اعتصاب لیست پاالیشگاه

 تپه نیشکر هفت -۰

 هپکو در اراک -۲

 پاالیشگاه پارسیان -۱

 پاالیشگاه اصفهان -۰

 شرکت آسفالت طوس -۰

 کارگران پیمانکاری فوالد سنگان -۲

 میدان نفتی آزادگان شمالی در هویزه -۰

 ناوگان اتوبوسرانی ارومیه ۱۰۴رانندگان  -۱

 پتروشیمی المرد فارس -۰

 پاالیشگاه المرد جوشکاران گروه درخشنده و جاور -۰۴

 پارس جنوبی کنگان ۲۱و  ۲۲های فازهای  پاالیشگاه -۰۰

 ای آبادان، پتروپاالیش کنگان بخشی از کارگران پروژه- ۰۲

 زگانپاالیشگاه نفت سنگین قشم در استان هرم -۰۱

 پاالیشگاه جفیر اهواز، پتروشیمی سبالن -۰۰

 نیروگاه برق رودشور تهران، نیروگاه ایرانشهر -۰۰

 شرکت آذران گستر و شرکت آویژه صنعت در پاالیشگاه نفت سنگین قشم -۰۲

 سی در پاالیشگاه آبادان.جی.شرکت آی -۰۰

 شرکت سینا صنعت در پتروشیمی پارس فنل -۰۱

 ۰۰یه، شرکت تناوب در فاز سیکل ترکیبی اروم -۰۰

 کاری مطوری در پارس جنوبی پیمان ۰۰فاز  -۲۴

 شرکت پتروهمگام ماهشهر -۲۰

 پتروشیمی هنگام ماهشهر -۲۲

 پاالیشگاه ماهشهر شرکت تهران جنوب -۲۱

 نیروگاه برق پارس جنوبی واقع در نیروگاه بیدخون شهرستان عسلویه -۲۰

 ر مشهدنیروگاه سیکل ترکیبی مپنا بویلر د -۲۰

 کاری باقری شرکت ارتو پارت پیمان -۲۲

 پتروشیمی رازی، شرکت جهانپارس ایالم مهران -۲۰

 ۰۱کمپ امام حسین در فاز  -۲۱

 شرکت لیدما ۰۱فاز  -۲۰

 در اسلکه تنبک ۰۱شرکت اکسیر صنعت در فاز  -۱۴

 NGL  کاری آریا نگین خوزستان گروه پیمان -۱۰

 تمبک ۰۱فاز  -۱۲

 یبی تبریز هم جوشکارها وهم فیترهنیروگاه سیکل ترک -۱۱

 فوالد سنگان پیمانکاری قیصری شرکت فوالد کوشان -۱۰

 شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان -۱۰

 نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی -۱۲

 پتروشیمی بوعلی -۱۰

 سایت پتروشیمی عسلویه -۱۱

 کارگران نیروگاه برق سبالن -۱۰

 نیروگاه برق اردبیل -۰۴

 یروشرکت نصب ن -۰۰

 آهن اندیمشک راه -۰۲

… 

 

 :۱ضمیمه 
 : اطالعیه و حمایت کلکتیو سندیکائی فرانسه، و پشتیبانی از اعتصاب کارگران هفت تپه و کارگران نفت جنوب ایران

 !اعتصاب در ایران

 .های نفتی جنوب ایران را فراگرفته است ها و میدان اعتصاب عمومی، پاالیشگاه

و  ۲۲ن در قشم، پارسیان المرد، پاالیشگاه آبادان و پاالیشگاه فازهای از سحرگاه اول اوت، شمار زیادی از کارگران پاالیشگاه های نفت سنگی

 .پارس جنوبی دست به اعتصاب زده اند -کنگان  ۲۰



ژوئیه جهت اعتراض به دستمزدهای ناچیز و تهدید به اخراج از کار، اعتصاب  ۲۰کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی از روز 

 .اند کرده

چند ماه است که حقوق و . اند ژوئن اعتصاب کرده ۰۱درجه کار می کنند، از  ۰۴تپه که در گرمای نزدیک به  نیشکر هفتکارگران مجتمع 

 .دستمزد آنان پرداخت نشده است

کار را المللی  های بین نامه ها و حقوق سندیکائی منطبق با مقاوله این اعتصاب ها در شرایط دشواری صورت می گیرد، زیرا رژیم ایران آزادی

 .گذارد که خود نیز امضاء کرده است، زیر پا می

 .کنندگان را با تهدید و سرکوب خفه کند کند اعتصاب حکومت مطالبات حقوقی مزدبگیران را انکار کرده و تالش می

 .اند رداختهکنندگان، به سازماندهی کارگران پ اما، فعاالن از جمله با ایجاد صندوق ملی همبستگی مالی، برای کمک به اعتصاب

ها به گوش  کنند تا صدای مطالباِت به حق آن در اوضاع حاد کنونی، فعاالن کارگری ایران به اتحاد و همبستگی همه اقشار مردمی دعوت می

 .برسد

 :های سندیکائی فرانسه سازمان

 CFDT کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار

 CGT  کنفدراسیون عمومی کار

 FSU  فدراسیون سندیکائی متحد

 Solidaires  اتحاد سندیکائی متحد

 UNSA  اتحادیه سندیکائی مستقل

 ۲۴۲۴ششم اوت 

 

سندیکا و تشکل کارگری در کشورهای  ۱۴اتحادیه جهانی اینداستریال، های کارگری بزرگی در سطح جهان از جمله  کنون اتحادیهتاچنین  هم

، CGT ، کنفدراسیون عمومی کارCFDT، کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کارهای کارگران در استرالیا ، شورای اتحادیمختلف

حمایت و همبستگی خود را با موج  UNSA ، اتحادیه سندیکائی مستقلSolidaires ، اتحاد سندیکائی متحدFSU راسیون سندیکائی متحدفد

 .ادامه داردچنان  همها  این همبستگی. اند اعتصابات کارگری در ایران اعالم کرده


