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١٤٠١مرداد  ١٧ كارگر كمونيست  ٢ 

اعتراضات مردمی در شماری از  
شهرها علیه سونامی گرانی با شعارهای  
ضد حکومتی در نیمه اردیبهشت ماه، در  
کنار حضور قدرتمند  جنبش های  
اجتماعی، جنبش سرنگونی علیه حکومت  
اسالمی را در یک نقطه عطف جدیدی  

 . قرار داده است 
نشانه های بارزی از رودررویی  
قدرتمند مردم با حکومت اسالمی در  
قامت جنبش های اجتماعی شان در  

تجمعات و  : چندین ماه اخیر عبارتند از 
اعتصابات با شکوه معلمان در بیش از  

شهر، تبدیل شهرها به صحنه    ۲۰۰ 
تجمعات و راهپیمایی های هر روزه  

،  "مرگ بر این بردگی "بازنشستگان با فریاد  
جهانی شدن  فریاد دادخواهی خانواده   
های دادخواه  و  پیروزی تاریخی این  
جنبش در محاکمه و محکومیت حمید  
نوری این جالد جمهوری اسالمی و قد  
علم کردن جنبش رهایی بخش زنان با  

در مقابل  " حجاب بی حجاب  "کارزار  
قشون کشی رژیم آپارتاید جنسی  حاکم  
علیه  زنان و کل جامعه تحت عنوان  

،  اینها همه اتفاقات  "حجاب و عفاف "
شورانگیزی است  که ابعادی سازمانیافته  
تر، قدرتمند تر و عمیق تر به جنبش  
سرنگونی داده و برآمدی  انسانی و امید  
بخش را در چشم انداز نزدیک جامعه قرار  

 . داده است 
در تقابل با این جدال، حکومت  
اسالمی به سرکوبگری هایش شدت داده  

در این راستا گستاخانه تر از هر  .  است 
وقت به اجرای قوانین جنایتکارانه مجازات  
های اسالمی رو آورده و بر شمار اعدام ها  

جنبشهای اجتماعی و بویژه  . افزوده است 
رهبران و اکتیویست های این جنبش ها  
هدف  اول سرکوبگریهای وحشیانه  

با این سرکوبها حکومت  .  حکومتند 
میکوشد جلوی سازمانیابی  بیشتر جنبش  
های اجتماعی و دامنه نفوذ و گسترش آنها  

 . را بگیرد و کل جامعه را عقب براند 
روشن است که سرکوبگری های  
حکومت تمام عرصه های مبارزاتی جامعه  
را در بر میگیرد و کل  جامعه را هدف قرار  

با اتحادی سراسری باید این ابزار  . میدهد 
اتحاد جنبش  . را از دست حکومت گرفت 

های اجتماعی علیه این سرکوبگری ها  
پاسخی فوری و حیاتی به این اوضاع  

 .  است 
جمهوری اسالمی با این سرکوبگری    

ها بطور واقعی کل جامعه و در عین حال  
جنبش های قدرتمندی که ستون های  
محکمی در فضای سیاسی جامعه بوده و  
بطور واقعی یک رکن مهم جنبش  

اما  . سرنگونی هستند را نشانه گرفته است 
نکته شعف آور اینست که امروز بیش از  
هر زمان وقت جنبش های اجتماعی از  
جمله جنبش کارگری با  بخش های  
مختلفش،  جنبش معلمان، جنبش  
بازنشستگان، جنبش رهایی بخش زن و  

. جنبش دادخواهی را کنار هم میتوان دید 
این جنبش ها در عرصه های مختلف  
مبارزه صدای اعتراض کل جامعه علیه  
حکومت سرمایه داری وحشی حاکم  
هستند و فصل مشترک های بسیاری با هم  

این فصل مشترکها را در شعارها و  . دارند 
گفتمان های جاری در این جنبش ها، در  
بیانیه های مشترک آنها در مناسبت های  
مختلف، در اعالم حمایت کردن ها و  
پشتیبانی هایشان از خواستها و اعتراضات  
یکدیگر و در مناسبت های مختلفی چون  
اول ماه مه ها، روز جهانی زن و در جریان  
اعتراضات مردمی در سطح جامعه به  

اعتراض به  . روشنی شاهد بوده و هستیم 
دستگیری ها  و پرونده سازیهای حکومت  
علیه فعالین جنبشهای اجتماعی یک وجه  
مشترک مهم همه این جنبشها و زمینه  

 .  اتحاد و همگرائی هر چه بیشتر آنها است 
این اتحاد و همگرایی ها زمینه ساز    

اعتراضات سراسری در سطح جامعه بوده  
و هست و هر روز حلقه محاصره مردم  

. علیه حکومت را تنگتر و تنگتر کرده است 
بازتاب این اوضاع را در تضعیف هر روز  
بیشتر حکومت و تشدید نزاعهای باندهای  

. مختلف حکومتی به روشنی میتوان دید 
از سوی دیگر بی فرجام بودن برجام،  
نفرت عمومی از سیاست های تروریستی  
جمهوری اسالمی در منطقه و در سطح  
جهان،  انعکاس وسیعتر اعتراضات  
مردمی در سطح بین المللی و بویژه  
جنبش دادخواهی امروز بیش از هر وقت  
جمهوری اسالمی را در انزوایی جهانی  

این شرایط  بیش از بیش بر  . قرار داده است 
ممکن بودن و ضروری بودن اتحاد   
سراسری جنبش های اجتماعی علیه  

 . سرکوبگری حکومت تاکید دارد 
حزب کمونیست کارگری همواره بر  
اتحاد جنبش های اجتماعی  بر سر  
خواستهای مشترک به عنوان یک حلقه  
مهم در حرکت جامعه بسوی اعتصابات  
سراسری و عمومی و پیشروی جنبش  

در شرایط   .  سرنگونی تاکید کرده است 
امروز یک گام مهم برای شکل دادن به این  
اتحاد، متحد شدن همه این جنبش ها   

 . علیه سرکوبگری های حکومت است 
بطور واقعی نیز امروز طالیه های این  
اتحاد را در اعتراض به دستگیریها و علیه  
امنیتی کردن مبارزات و پرونده سازی های  
رسوا ونخ نما را میشود دید و معلمان و  

. کارگران پیشتاز این اتحاد مبارزاتی هستند 
اتحادی که در اشکال راه اندازی طوفان  
های توییتری مشترک برای آزادی معلمان  
و فعالین کارگری زندانی، نامه ها و بیانیه  
های مشترک خانواده ها، فعالین و  
تشکلهای مختلف کارگری و اجتماعی  
علیه سرکوبگری ها و نیز کارزارهای  

. مبارزاتی جاری خود را نمایان کرده است 
اتحاد جنبش ها علیه سرکوب باید آگاهانه  
و نقشه مند به کارزار سراسری جنبش های  
اعتراض اجتماعی و اکتیویست های آن  

و باید با گفتمان های  .  تبدیل شود 
سراسری ای چون پایان دادن به پرونده  
سازی ها و امنیتی کردن مبارزات،  بسته  
شدن تمامی پرونده های امنیتی،  
ممنوعیت وثیقه، لغو تمامی مجازات های  
اسالمی و ممنوعیت شالق و شکنجه و  
اعتراف گیری های اجباری  و نیز با تاکید  
بر  داشتن حق تشکل، حق اعتراض و حق  

تجمع  به عنوان حقوق پایه ای مردم  
کارزار سراسری علیه سرکوبگری های  

 . حکومت را به جلو برد 
گذاشتن قرارهای مشترک در همراهی  
با خانواده برای جمع شدن در مقابل  
زندانها، تبدیل صحنه دادگاهها به صحنه  
اعتراض علیه سرکوبگری های حکومت،  
اطالع رسانی از وضع زندانیان سیاسی و  
جهانی کردن صدای آنها، صدور بیانیه  
های جمعی علیه دستگیریها و سرکوبگری  
های رژیم،  پیوستن به کارزارهای  
مبارزاتی جاری در دفاع از زندانیان  
سیاسی، وسعت دادن به گفتمان اتحاد  
جنبش ها علیه سرکوبگری های حکومت  
و در برابر اجرای مجازات های اسالمی و  
اعدامها،  استفاده از ابزار مدیای اجتماعی  
برای بسیج اجتماعی علیه سرکوبگریهای  
حکومت، و پیشبرد این کارزار در سطح  
بین المللی با گفتمان بایکوت جهانی  
جمهوری اسالمی بخاطر تمامی جنایاتش  
از جمله گامهای مهم در کارزار جنبش ها   

حزب کمونیست  .  علیه سرکوب است 
کارگری همه اکتیویست ها و فعالین  
جنبش های اجتماعی را به محور فعالیت  

با به  . قرار دادن چنین کارزاری فرا میخواند 
میدان آوردن قدرت همه این جنبش ها  

میتوان ابزار  . میتوان در زندانها را گشود 
سرکوب را از دست حکومت گرفت و  
میتوان کل بساط حکومت اسالمی را  

 .جارو کرد 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
  ۲۰۲۲ اوت    ۴ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۱۳ 

 

 "اتحاد  علیه سرکوب "فراخوان به کارزار   
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برخی از اقدامات سرکوبگرانه و  
جنایتکارانه اخیر جمهوری  

 اسالمی 
در زیر مختصرا به نمونه هایی از  
اقدامات ضد انسانی اخیر حکومت  
اسالمی اشاره میکنیم که هر تک مورد آن  
برای به مواخذه کشیدن دست اندرکاران  

 :یک دولت کافیست 
در پی حمالت گسترده اخیر گشت   -

های جمهوری اسالمی به زنان تحت  
، سپیده رشنو یک  "حجاب و عفاف "عنوان  

ساله ایرانی به    ۲۸ زن هنرمند و نویسنده  
اتهام مخالفت با حجاب اجباری اخیرا  
دستگیر شد و زیر شکنجه وادار به  

سپیده به دلیل  . اعترافات تلویزیونی گردید 
برداشتن حجابش در اتوبوس و صحبت  

او ابتدا به  . علیه حجاب بازداشت شد 

های سپاه پاسداران    یکی از بازداشتگاه 
. برای او پرونده سازیها شد . منتقل گردید 

اعتراض او همچون اعتراضات بیشمار  
نسبت داده شد  " دولتهای خارجی "دیگر به  

روز بیخبری شبکه های    ۱۴ و بعد از  
خبری جمهوری اسالمی ویدئوی اعتراف  

شکنجه  .  اجباری او را پخش کردند 
زندانیان برای اعتراف اجباری روش رایجی  
است که رژیم در ایران برای وادار کردن  
زندانیان به اعترافات دروغین استفاده می  
کند تا آنها را به زندان یا حتی اعدام  

در حال حاضر کسی از  . محکوم کند 
محل بازداشت سپیده خبر ندارد و از  
مالقات با خانواده و یا حق داشتن وکیل  

جمهوری اسالمی با راهی  . محروم است 
خود به خیابانها  " ارشاد "کردن گله های  

تعرض  " حجاب و عفاف "تحت عنوان  
گسترده ای علیه زنان و کل جامعه در  

در مقابل این  .  دستور گذاشته است 
تعرض، زنان با کارزاری تحت عنوان  

ایستادند و حجاب  " حجاب بی حجاب "

حکومت با خشونت مقابله  . برگیران کردند 
 .کرد و شمار بسیاری بازداشت شدند 

مامور    ۲۰۰ اوت حدود    ۲ روز   -
حکومتی روستای روشنکوه ساری را به  

های شهروندان    محاصره در آوردند و خانه 
در این یورش  . بهائی را تخریب کردند 

های    شهروند بهائی به نام   ۶ کم خانه    دست 
کیهان قنبری، ساسان علوی، امید قنبری،  

الدین ثابتیان، هادی چلنگری و آرمان    قوام 
 .نژاد، بطور کامل تخریب شد   قلی 

یک سیاست حکومت اسالمی    -
توطئه های تروریستی علیه فعالین سیاسی  

نمونه اخیر آن  . در خارج کشور است 
.  تالش برای  ترور مسیح علینژاد است 

(ژوئیه    ۳۱ طبق گزارشات منتشر شده روز  
فرد مسلحی بنام خالد مهدی  ) مرداد   ۹ 

اف که مشغول شناسایی محل زندگی  
مسیح علینژاد روزنامه نگار و فعال سیاسی  
مخالف جمهوری اسالمی در شهر  
نیویورک بوده بوسیله پلیس آمریکا دستگیر  

شواهد نشان میدهد که این  . شده است 

فرد قصد ترور مسیح علینژاد را داشته و  
انگشت اتهام متوجه جمهوری اسالمی  

این دومین توطئه تروریستی  .  است 
جمهوری اسالمی علیه مسیح علینژاد  
است که خوشبختانه هر دو بار ناکام مانده  

 .است 
در برابر سونامی گرانی در ایران از   -

نیمه اردیبهشت امسال اعتراضات مردمی  
ای در شهرهای مختلف ایران از جمله  
شهرهای ایذه، دزفول، اندیمشک،  
بروجرد، دورود، جونقان، فارسان،  
دهدشت و بسیاری شهرهای دیگر به راه  

جمهوری اسالمی با سرکوب  .  افتاد 
خشونت آمیز با این اعتراضاِت بحق مردم  
مقابله کرد و بنا به منابع حکومتی دستکم  

نفر در این اعتراضات کشته شدند و    ۴ 
شمار بسیاری بازداشت شدند که هنوز در  

در این اعتراضات نیروهای  .  زندانند 
حکومت اسالمی با گلوله های ساچمه  

سکوت در برابر توحش حکومت  
 اسالمی از نظر مردم بخشودنی نیست 

جمهوری اسالمی اخیرا به اقدامات  
جنایتکارانه و سرکوبگرانه خود علیه  
کارگران و بازنشستگان و معلمان و  

. بخشهای مختلف مردم شدت داده است 
دستگیریهای فله ای و پرونده سازیهای بی  
حساب و کتاب، قطع داروی زندانی  
سیاسی، شکنجه و اعتراف گیری اجباری،  
ترور، آدم ربایی، شلیک مستقیم به  
معترضان، تخریب خانه های شهروندان  
بهائی، مجازات قطع انگشت و قطع عضو  
و کور کردن، اعدام، شالق زدن، شلیک  
مستقیم به کارگران بیکاری که کولبری  
میکنند، اینها چند نمونه از اقدامات و  
سیاستهای ضد انسانی و قرون وسطائی  
جمهوری اسالمی است که در ماههای  

 .اخیر نیز به کار گرفته شده است 
این حکومت ننگ جامعه بشری  

انتظار مردم ایران این است که  . است 
دولتها و نهادهای بین المللی این  
حکومت را زیر فشار قرار دهند و چشم  

خود را در برابر پایمال کردن ابتدایی ترین  
حقوق انسانی شهروندان این کشور توسط  

از نظر ما سکوت در برابر  . حاکمین نبندند 
 . این جنایات بخشودنی نیست 

ابعاد سرکوبگریها و جنایات حکومت  
اسالمی در حدی است که سازمان عفو  

الملل در گزارش تحقیقی تازه خود در    بین 
دوازدهم مرداد ماه در مورد برخورد رژیم  
جمهوری اسالمی با اعتراضات مردمی در  
ماههای اردیبهشت و خرداد امسال  
خطاب به جامعه بین المللی هشدار داده  

" و مینویسد  المللی باید    جامعه بین : 
مقامات رژیم جمهوری اسالمی را به  
خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی  
همراه با مصونیت مطلق علیه معترضان در  

های اردیبهشت و    جنوب غرب ایران در ماه 
به راه انداختند پاسخگو    ۱۴۰۱ خرداد  

 ".بداند 
بدون شک دولت ها و نهادهای بین  
المللی از این سیاستها و سرکوبگریها  

سوال ما اینست که آیا  . کامال با خبرند 
جامعه جهانی وظیفه ای در رابطه با پایمال  

کردن زندگی و حقوق انسانی در این  
کشور برای خود قائل هست؟ تا کی  
میخواهید در برابر چنین سبعیتی و چنین  
جنایاتی سکوت و مماشات کنید؟ این  
حکومت از نظر ما و مردم ایران باید در  

باید  . سطح جهان منزوی و بایکوت شود 
سفارتخانه هایش در همه کشورها بسته  
شوند و نمایندگانش از سازمان ملل و  
نهادهایی مثل سازمان جهانی کار بیرون  
انداخته شوند و سران و دست اندرکارانش  

. در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند 
اقدامات عملی در این جهت، انتظار مردم  

ایران از هر دولتی است که ادعای دفاع از  
 . حداقل حقوق انسانی را دارد 

نمونه هایی از اقدامات جمهوری  
اسالمی در ماههای اخیر را به ضمیمه این  

در  . نامه تیتروار به اطالع شما میرسانیم 
یک کالم مردم ایران سکوت دولتها و  
مماشات با حکومت جنایتکار اسالمی را  
بهیچ وجه و با هیچ مصلحت و توجیهی  

 . نمی پذیرند 
دفتر بین المللی حزب کمونیست کارگری  

 ایران 
 ۱۴۰۱ مرداد    ۱۳  – ۲۰۲۲ چهارم اوت  

 

نامه سرگشاده به دولتهای جهان، سازمان ملل و  
 نهادهای بین المللی  

 

: ضمیمه   
*** 

 ۴  صفحه 

 



١٤٠١مرداد  ١٧ كارگر كمونيست  ٤ 

خود و تاکید بر تحصیل رایگان بازداشت  
 .و زندانی شده اند 

بازداشت دو تبعه فرانسوی و فعال   -
کارگری سسیل کولر و ژاک پاری در  
اردیهبشت ماه و همراه با آنها دستگیری  
شماری از معلمان، فعالین کارگری و  
اجتماعی با اتهام مسخره همکاری با  
دستگاه های جاسوسی خارجی برای  
تخطئه مبارزات معلمان و سرکوب آنها  

کال  . یک نمونه شناخته شده دیگر است 
دستگیری اتباع خارجی و یا دو تابعیتی  
بعنوان گروگان بمنظور باج گیری و برای  
پیشبرد سیاستهای تروریستی در جهان و  
معاوضه با  تروریستهای اسالمی از دیگر  
اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسالمی  

بازداشت شدگان این پرونده که  . است 
جرمشان مالقات با این دو تبعه فرانسه  

معلمان بازداشتی  :   است عبارتند از 
رسول بداقی، شعبان محمدی، اسکندر  (

، کارگران  ) لطفی، مسعود نیکخواه 
واله زمانی، حسن سعیدی،  (بازداشتی  

آنیشا  (، فعالین اجتماعی  )رضا شهابی 
اسداللهی، کیوان مهتدی، ریحانه انصاری  

چند نمونه دیگر از شهروندان دو  ). نژاد 
تابعیتی و یا خارجی که در حال حاضر در  
زندان های جمهوری اسالمی اسیرند،  

ایرانی  -شهروند آلمانی    : عبارتند از 
جمشید شارمهد که دو سال پیش توسط  
عوامل جمهوری اسالمی از دوبی ربوده  
شده و خطر اعدام هر لحظه او را تهدید  

ایرانی احمد  -میکند؛ شهروند سوئدی 
رضا جاللی که او نیز به اعدام محکوم  
شده است؛ شهروند بلژیکی اولیویه  

ایرانی ناهید  -وندکاستیل؛ شهروند آلمانی 
ایرانی مهران  -تقوی؛ شهروند بریتانیائی 

ایرانی مراد  -رئوف؛ شهروند آمریکائی 
طاهباز که همچنین تابعیت بریتانیائی  

 . دارد؛ و بسیاری دیگر 
در میان این دستگیرشدگان بویژه   -

واله زمانی در وضعیت بسیار هشدار  
دهنده ای بسر میبرد و خطر مرگ او را  

او به بیماری سخت هپاتیت  . تهدید میکند 
س مبتال است و باید تحت درمان فوری  

اما علیرغم این بیماری  .  قرار گیرد 
حکومت او را دستگیر کرده و زیر شکنجه  
و فشار قرار داده و از درمان و داروهایش او  

بعد از پایان  .  را محروم کرده است 
بازجویی بدلیل مسری بودن بیماری اش  
او را در انفرادی نگاهداشته و فقط  به او  

 .مسکن داده میشود 
عالوه بر این موارد اخیر، باید به کشتار  

نفر در اعتراضات مردمی    ۱۵۰۰ بیش از  
و    ۶۰ ، اعدامهای دهه  ۹۸ در آبان سال  

استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای  
سرکوب جامعه و افزایش شمار اعدامها  از  
جمله اعدام نوید افکاری از بازداشت  

که    ۹۷ شدگان اعتراضات مردمی در سال  
خبرش جهانی شد، شلیک موشک به  
هواپیمای مسافربری اوکراینی و به قتل  

سرنشین آن، حکم اعدام    ۱۷۶ رساندن  
علیه انسانهای ال جی بی تی و دگرباشان،  
همه و همه گوشه ای از کارنامه عریض و  

 .  طویل جنایات حکومت را بیان میکند 

 

: ضمیمه     
ای معترضان و شاهدان و رهگذران و از  
جمله کودکان را مورد حمله قرار داده و  

عفو بین الملل در گزارش  . مجروح کردند 
خود  از در اختیار داشتن اسناد بسیاری از  

 . این جنایات خبر میدهد 
یک جنایت تکان دهنده اخیر    -

حکومت اسالمی قطع انگشتان دست دو  
. زندانی با گیوتین به جرم سرقت است 

مورد اول در مورد فردی به نام پویا ترابی  
پویا ترابی  . در پنجم مرداد ماه انجام شد 

نزدیک به چهل سال سن دارد و این عمل  
جنایتکارانه در حضور تعدادی از مقامات  
و یک پزشک در زندان اوین انجام گرفته  

قبل از آن در در دهم خرداد چهار  . است 
انگشت دست شخصی بنام سید برات  
حسینی بدون داروی بی حسی با گیوتین  

حسینی همچنان در زندان  . قطع گردید 
اوین بسر میبرد و در حالی که پس از قطع  
انگشتانش دچار عفونت و آسیب روحی  

های درمانی    شده، از دسترسی به مراقبت 
و این  . فیزیکی و روانی محروم مانده است 

درحالیست که در حال حاضر حداقل  
هشت زندانی دیگر در ایران در خطر قطع  

قطع عضو یک  . انگشتان دست قرار دارند 
مجازات اسالمی در قوانین حاکم بر ایران  

 .  است 
طبق اخبار دولتی حکم کور کردن   -

سه نفر برای انجام مقدمات اجرای حکم  
به دادسرای جنایی تهران فرستاده شده  

این احکام مربوط به سه پرونده  . است 
جداگانه یک زن و دو مرد است که به  
قصاص از طریق کوری چشم محکوم  

قصاص یکی دیگر از قوانین  . اند   شده 
مجازات های وحشیانه اسالمی در ایران  

 .است 

یک موضوع دیگر بازداشت گسترده   -
خانواده هایی  . خانواده های دادخواه است 

و    ۹۸ که عزیزانشان در کشتار سال  
اعدامهای دهه شصت بدست جانیان  

بیشتر این  . اسالمی به قتل رسیده اند 
مادران اکنون با کارزارهای مردمی آزاد  
شده اند اما ناهید شیرپیشه، مادر پویا  
بختیاری یکی از جانباختگان کشتار آبان  

 .  ، همچنان در زندان است ۹۸ 
قتل هر روزه کولبران در غرب کشور   -

و سوختبران در شرق کشور از دیگر  
. جنایات هر روزه جمهوری اسالمی است 

ساله    ۳۰ نمونه اخیر کیوان عبدالله کولبر  
ماه مه در پی شلیک    ۳۱ است که در  

. مستقیم نیروهای مرزبانی به قتل رسید 
اینها کارگران بیکاری هستند که به خاطر  
نداشتن شغل به این شکل امرار معاش  
میکنند و در طی سالها صدها کولبر و  
سوختبر توسط حکومت اسالمی به قتل  

 .رسیده اند 
نیروی انتطامی بنا به فتوای خامنه   -

شامگاه  . است " آتش به اختیار "ای نیروی  
نهم  تیرماه مأموران نیروی انتظامی  
حکومت به خودروی شخصی رحمان  

از توابع  " قلقله "منش اهل روستای    راشدی 
مریوان، در جاده خرم آباد شلیک کردند که  

های    در پی آن، دو کودک این خانواده بنام 
  ١٣ سالە و    ٩ مهدی و متین راشدی منش  

سالە جان خود را از دست دادند و پدر  
آنان نیز بازداشت  ) هما (و مادر  ) رحمان (

 .شدند 
در کمتر از دو ماه گذشته بیش از   -
معلم از سراسر ایران بخاطر اعتراض    ۲۴۰ 

علیه وضع بد معیشتی و وضع نابسامان  
آموزش و پرورش و خواستهای معیشتی  

۳ ادامه از صفحه    
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 یاشار سهندی 
در سایه سیاه رژیم اسالمی سرمایه،  

زندگی مان مملو  . کم فاجعه رخ نمی دهد 
جایی  . از خبر مصیبت بار شده است 

نیست که قدم بگذاری و نمونه ای از آن را  
گرسنگی و خودکشی،  . نبینی و یا نشنوی 

،  ...دزدی، تن فروشی، رها کردن خانواده و 
اما  . حکومت اسالمی عین فاجعه است 

ما با  . همه داستان به اینجا ختم نمی شود 
جامعه ای روبرو هستیم درعین حال از  
هیچ تالشی برای کنار زدن بختک  

 . حکومت اسالمی فروگذاری نکرده است 
 فاجعه ای بزرگ در روایتی کوتاه 

شما  . ممد آقا، هرکاری باشه میکنم " 
نمی  .  اهل محل را میشناسید .  کاسبید 

نگام نکن پا  . رسه، تو خرج روزمره موندم 
سال    70به نظر نزدیک  ( به سن گذاشتم  

اما میتونم نظافت یک  )  سن داشت 
کسی کارگر نظافت  . ساختمون انجام بدم 

چی یا نگهبان جایی، نمیدونم  
ساختمونی، انبار خواست، از پسش  

با این حقوق بازنشستگی درمانده  . برمیام 
پیش نوه هام  .  زنم مریضه .  شدم 

بغض نگذاشت  ...  " ممد آقا ... شرمندام 
ممد آقا صاحب  . بیشتر از این ادامه بدهد 

. مغازه تعمیرات وسایل خانگی است 
با  . پر از عصبانیت . نگاهش به من افتاد 
" همان حال پرسید  " ؟ ! چی میخوای : 

پیرمرد که تازه متوجه حضور من شد  
نگاهی به من انداخت و رو به ممد آقا کرد  

و  !" ببخشید سرت را درد آوردم :" گفت 
این گوشه ای بسیار کوچک از رنج  . رفت 

و بدبختی ای است که بر سر مردم آوار  
ولی همین گوشه های کوچک  . کرده اند 

 .نشان ازفاجعه ای بس بزرگ و عمیق دارد 
 خودسوزی، طغیان علیه خود 

کارگر در طول    8در خبرها آمده که    
اسم این  . روز خودسوزی کردند   ۷۰ 

" خودسوزی معیشتی "خودکشی ها را  
حسین راغفر اقتصاددانی که  . گذاشتند 

عمرش را برای جمهوری اسالمی گذاشته  
شاید گره از کار سرمایه بگشاید، در این  

خودسوزي یکی از  :" مورد می گوید 
بدترین اشکال خودکشی است، چون  

های دیگری هم برای خودکشي    روش 
کند    هست ولی کسی که خودسوزی می 

. خواهد اعتراض خود را هم بیان کند   می 
خودکشی و به خصوص خودسوزی را  
باید به عنوان یك طغیان در نظر گرفت، به  
عنوان نوعی شورش ولی این شورش به  
جای اینکه علیه عوامل شکل بخشی این  
نارضایتی باشد، علیه خود فرد است به این  

کند و    معنا که فرد مبادرت به خودکشی می 
.... دهد   گونه نشان مي   طغیان خود را این 

قطعا بسیاری از مردانی که دست به  
زنند نسبت به خانواده و    خودسوزی می  

شان تعهداتی دارند که خود را از    نزدیکان 
اجرای این تعهدات و تامین نیاز اولیه  

اند و همزمان، با    خانواده ناتوان دیده 
برخوردهاي بسیار غیرانسانی کارفرما یا  
افرادی که بر معیشت و زندگی آنها تاثیر  
دارند، مواجه شده و خود را ناتوان از  

اند که دست به    احقاق حق خودشان دیده 
 ."اند   خودسوزی زده 

 طغیان علیه خودسوزی 
پدیده خودکشی و خودسوزی نتیجه  
کارکرد شوم سرمایه داری اسالمی شده در  

ویدیوی کوتاه از اسماعیل  . ایران است 
بخشی موجود است که با بغض اشاره  
میکند که کارگری در هفت تپه برای یک  
میلیون و دویست خودش را آتش زده  و بر  

این اما همه  . این زندگی لعنت میفرستد 
همه برای اعتراض دست  . واقعیت نیست 

. به خودکشی و خودسوزی نمی زنند 
اسماعیل بخشی را به شدت شکنجه  
کردند چرا که عمال نشان داد میتوان علیه  

او به واسطه اینکه  . خودسوزی طغیان کرد 
پیگیر مطالبات خود و همکارانش بوده از  

و هنوز یکی  . هفت تپه اخراج شده است 
از خواستهای اصلی کارگران هفت تپه  
بازگشت اسماعیل بخشی برگشت به کار  
است و جواب میشنوند این مسئله امنیتی  
است و خیلی از نهادها باید نظرشان  

 ! جلب شود 
اگر خود سوزی نوعی طغیان و  
اعتراض فرد مستاصل است اما چندین  
سال است که اقتصاددانان و جامعه  
شناسان، آنهایی که سعی کردند عصای  
دست جمهوری اسالمی باشند هشدار  

در  " آتشفشان شورش گرسنگان "دادند که  
گرسنگانی که از همه جهات در  . راه است 

زندگی روزمره به بن بست رسیده اند اما  

برای رهایی همگانی از این بن بست، به  
انبوهی اعتصابات و  . مبارزه برخاسته اند 

اعتراضات کارگران، کشاورزان، مردم  
شهرهای کوچک به واسطه تجمعات  
اعتراضی نام شهرشان همه جا میشود،  
گواه برکشیدن شعله های این شورش  

 . است 

 در صحنه " محذوفان "
اقتصاددانان و جامعه    ۹۸ در سال  

شناسان، در اپوزیسیون، تصمیم به انکار  
گرفتند و    ۹۸ حضور گرسنگان در خیزش  

سعی کردند هر جوری هست خیزش آبان  
؛ و  "طبقه متوسطه "را بچسبانند به    ۹۸ 

مدعی شدند این طبقه متوسط است که به  
و مدعی شدند که  " سوی فقر رانده شده 

کارگر جماعت را آنقدر گرفتار خودش  
بعد  ! کرده اند که نای به خیابان آمدن ندارد 

ماه اخیر، معلمان،    ۵ از اعتراضات  
بازنشستگان، کارگران، اعتراضات به  
فاجعه متروپل آبادان، بار دیگر جامعه  
شناس و اقتصاددان و به جمع ایشان  

اضافه شده تا منکر  " پژوهشگر فلسفه "
. حضور کارگر، فرودستان در خیابان شوند 

تالش میکنند این تصویر را بسازند  
حضورفرودستان یعنی گسترش خشونت،  
چون اهل  اعتراض مدنی نیستند و اصوال  

 !حوصله این کار را ندارند 
احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد،  
که این اواخر بختش باز شده و مورد  
مصاحبه تلویزیونهای مانند ایران  
اینترنشنال واقع میشود، در یادداشتی به  

. پرداخته است " شاخص فالکت "وضعیت  
"  عنوان این یادداشت هست  اقتصاد  :

؛ و  " خانوار کارگری در شرایط تورم مزمن 
در طی یادداشت با آمار و ارقام و تحلیل  

تفاوت  :" آنها، خواننده را هشیار میکند 
میان سبد دارایی های خانوارهای کارگری  
و اقشار با درآمد باال خود را در شکاف  
طبقاتی در قالب نحوه معیشت و زیست،  

 ."استاندارد و کیفیت زندگی نشان میدهد 
حاال ما از یک اقتصاددان که مسئله    

اش چگونگی سازمان یافتن سودآوری  
بیشتر برای سرمایه است انتظار نداریم  
بگوید که چگونه کارگر میتواند از این  

اما در پاراگراف  . وضعیت خالصی یابد 
انتهای این یادداشت به یک جایی، یا به  
یک کسانی اطمینان میدهد که از کارگر  

البته هرچند  :" توجه کنید ! کاری برنمی آید 
این شاخص تا حدی بازگو کننده فشار  
معیشت بر دوش خانوار است ولی  

تواند همه ابعاد تنگناهای اقتصادی    نمی 
چه متغیرهای    .خانوار کارگری را بازگو کند 

دیگری همچون منزلت اجتماعی و تاثیر  
در سطح خرد و   -گذاری و نفوذ سیاسی 

آنها نیز از فالکت این خانوارها   -کالن 
و بعد به نتیجه گیری  ..." پذیرد   تاثیر می 

دلیل نیست که    بی : "... ایشان دقت کنید 
نشین اقتصادی قادر    خانواده های حاشیه 

طور موثر در زندگی اجتماعی و    نیستند به 
 ." سیاسی و دگرگونی آن مشارکت کنند 

آرش جودکی، که پژوهشگر فلسفه  
ساکن بلژیک معرفی شده در یادداشتی  
دیگر، البته بدون هیچ ربطی به یادداشت  
احمد علوی، ولی همراستا با ایشان،  
موضوع را البته با کالمی فاخر که ظاهرا  

 . بار فلسفی دارند بیشتر باز میکند 
ایشان بعد از یادآوری یک نمایشنامه  
که شخصیتی دارد از فرودستان جامعه که  
اسلحه ای را دزدیده، و معتقد به بکار بردن  

پیام هشدارآمیز  : آن است، تاکید میکند 
تابلوی اخالق و  ... که  ... این نمایشنامه  

های میانی و فرادست جامعه    رفتار الیه 
کند، دلنگرانی    امروز ایران را ترسیم می 

خشونتی که در نبود  : هاست   همین الیه 
تواند سر برآورد، از    اصالحات سیاسی می 

های فرودست جامعه خواهد    سوی الیه 

 

 گرسنگان همیشه خودکشی نمی کنند 

۶ صفحه    
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تامین هزینه های درمانی همواره یکی  
از دغدغه ها ونگرانی های بزرگ برای  
کارگران و بازنشستگان و کل جامعه  بوده  

 .است 
از جمله موضوعی که بسیار دیده  
شده، کارگر و بازنشسته برای درمان خود یا  
عضوی از خانواده اش مجبور بوده است  
تا قرض بگیرد، اتومبیل، قطعه طالیی یا  
وسیله ای از منزل را بفروش برساند و یا به  
کل از ادامه درمان بیمار خود منصرف  

 .شود 
این در حالی است که ماهانه وجوهی  
به عنوان حق بیمه از دستمزد کارگر کسر  
شده و سازمان تامین اجتماعی در قبال  
کسر آن موظف است تا خدمات درمانی  
رایگان برای بیمه شدگان تحت پوشش  

اما به دالیل متعدد این  . خود فراهم آورد 
سازمان از تعهدات خود طفره رفته و بار  
سنگین هزینه های درمان بر دوش کارگر و  
بازنشسته و مستمری بگیر گذاشته شده  

به عبارت روشنتر تامین اجتماعی  . است 
شده کانون دزدی ها و اختالس ها و  

تامین اجتماعی، چه نام  "کارگران با شعار  
فریاد اعتراضشان را علیه این بی  " اشتباهی 

با توجه  . تامینی و بی درمانی بلند کرده اند 
به اهمیت بحث درمان رایگان میخواهم  
در اینجا اشاره ای به تاریخچه طرح مطالبه  
بیمه بیکاری در جنبش کارگری در ایران و   
سیر پیشروی در پیشبرد این خواست  

 .اساسی کارگری داشته باشم 
اولین سنگ بناها برای بیمه کارگران در  

. گذاشته شد   ۱۳۰۱ ایران از دی ماه سال  
این اتفاق در نتیجه بیش از پانزده سال  
مبارزه کارگران، آشنایی با سوسیالیزم و  
ورود اندیشه تامین اجتماعی به فضای  
گاهی آنها و   فکری کارگران، کسب آ

. تالششان برای وضع زندگی بهتر روی داد 
در واقع اولین مطالبه ها و درخواست برای  
برقراری خدمات بیمه ای، درمانی و  

تا    ۱۲۸۵ حمایتی در فاصله بین سالهای  
و در سلسله اعتصابات کارگران    ۱۲۸۹ 

کارخانه های برق امین الضرب تهران،  
کارگران چاپخانه ها و کارگران کارخانه  
چرم سازی تبریز مطرح و در سالهای  

بعدی نیز در اعتصابات تلگراف چی ها،  
کارگران شیالت شمال و کارگران بندر  
انزلی شامل باربران و قایقرانان، همچنان  
ادامه یافت تا این که زیر فشار این  

در زمان شاه،    ۱۳۲۵ اعتراضات در سال  
کارفرمایان مکلف به رعایت قانون بیمه  

بعد نیز در اواخر سال  . کارگران شدند 
های اجتماعی    الیحه قانونی بیمه » ۱۳۳۱ 

برای اولین بار به تصویب رسید   «کارگران 
سازمان  »که طبق آن سازمانی بنام  

تاسیس و   «های اجتماعی کارگران   بیمه 
کلیۀ کارخانه ها و بنگاههای مشمول قانون  
کار موظف شدند کارگران خود را ذیل این  

این سازمان مکلف و  . سازمان بیمه کنند 
ها و مزایای مقرر در    متعهد می شد کمک 

الیحه را در مورد کارگرانی که بیمه  
اما با کسر درصدی  . شدند، اعمال کند   می 

از مزد کارگران بابت بیمه، خدمات نازلی  
 .  به آنها ارائه میشد 

اعتراضات کارگری بر سر حق بیمه  
اخطاری برای حکومت شاه بود و  یک  
دهه بعد در هر کارخانه، شعبۀ حفاظت  
زیر نظر ماموران ساواک تاسیس شد تا از  
این طریق تحرکات و اعتراضات کارگران  
نسبت به وضعیت معیشتی و درمانی در  

بگذریم که همان  . کنترل ساواک قرار گیرد 
بیمه های اجتماعی حداقلی و نازل هم  
تنها برای معدود کارگرانی که عمدتا در  
کارخانجات جدید صنعتی مشغول کار  
بودند و باقی کارگران در بخشهای  
کشاورزی و خدماتی بهره چندانی از  بیمه  

 .های درمانی نداشتند 
و تعرض هر    ۵۷ پس از انقالب سال  

روزه جمهوری اسالمی به زندگی و  
معیشت کارگران و کل جامعه وضعیت  
درمان و پوشش های بیمه ای کارگران به  

 .مراتب بدتر و اسفبار تر از گذشته شد 
با گسترش سیاست های سودجویانه و  
غارتگرایانه خصوصی سازی، از اواخر  

های بیمه    دهه هفتاد تاسیس شرکت 
خصوصی رشد قابل توجهی یافت و  
مسئله بهداشت و درمان طبقه کارگر نیز  
تحت تاثیر سیاست کاالیی شدن درمان  
قرار گرفت به گونه ای که سازمان تامین  
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همین دلنگرانی و هشدار را در  . بود 
های خرداد ماه امسال    نامگذاری خیزش 

 ."شورش گرسنگان  :یابیم   می 
از نگاه جناب پژوهشگر ساکن  

از دیدگاه   : " بلژیک، شورش گرسنگان 
نه تنها ترکیب  )  پولیتیک ( شهروندین  

نابجایی است، بلکه چیستی جنبش  
چرا که  . کند   شهروندین را هم تحریف می 

نام کسانی است که به نام داد و به  " مردم "
بویه داد، دربرگیرنده آزادی و برابری،  

شان    گرسنگی سرشت .  خیزند   برمی 
ای است که کاسه صبرشان را    نیست، قطره 

پرانتز در اصل مطلب  ." (کند   لبریز می 
" آرش جودکی ادامه میدهد )   است  :

ای    ی معترض، گروه اجتماعی ویژه «ما »
 «گرسنگان »که بتوان آن را همچون  

شناسایی کرد، نیست، بلکه گروه  
و بعد از تعریفی  ."  ناشمردگان است 

شاعرانه از مردم و بر این بستر چگونگی  
شهروند شدن، خواننده را به همان  
نمایشنامه که فرودستان را خشونت طلب  
دانسته ارجاع داده و چنین حرف آخرش را  

این نمایش یک سپهر همگانی  : "میزند 
پروری    آفریند که در آن سخن و سخن   می 
باید فرمان براَند؛ کاری که از دهان    می 

 ." آید   گرسنه برنمی 
بیش از هر چیز باید یادآوری کنم در  

جراحی  :" یادداشتهای دیگری با عناوین 
اقتصادی غارتگران؛ خود آگاهی جنبش  

شورش گرسنگان، شورشی  " و  " گرسنگان 

در نشریه کارگر  " برای معیشت و منزلت 
به موضوع جنبش    ۷۲۸ و    ۷۲۷ کمونیست  

اما الزم به تاکید  . گرسنگان پرداخته ام  
است این تالش همگانی اندیشمندان و  
مدافعان نظم سرمایه داری یک اشتباه  
معرفتی نیست، این تالشی است برای  

محذوف  "حذف همان فرودستان که  
می نامند از تحوالت اجتماعی و  " شدگان 

نادیده گرفتن مبارزات مردم کارکن و  
در نزد ایشان فرودستان اگر از فرط  . گرسنه 

استیصال به وقت تنگدستی و تحقیر مداوم  
از فرادستان، دست به خودکشی از هر نوع  
آن بزنند، بیشتر پذیرفته تر است تا اینکه با  
وجود همه تنگدستی و لگدمال شدن همه  
عزت انسانی اش در خیابان حضور دارد و  
فریاد منزلت خواهی در پرتو داشتن  
معیشت را بر سر بهره کشان حاکم  

 . میکشد 
طبقه کارگر در ایران اگر ارزان بوده،  

یعنی نتوانسته اند  . خاموش نبوده است 
در فاصله هر خیزشی در  . ساکتش کنند 

سالهای گذشته کارگران ومعلمان و  
بازنشستگان مبارزات شان بی وقفه ادامه  

درمقطع خیزشها بخصوص  . داشته است 
آن نیروی که در خیابان ها    ۹۸ و    ۹۶ در  

حضور داشتند گرسنه ای بود که دهانش به  
، بیش از  "شورش گرسنگان . "فریاد باز شد 

هر چیزی نشانگر این است که محذوفان  
 .را نمی شود حذف کرد 

 

 

...گرسنگان همیشه    ۵ از صفحه     

 
 درمان رایگان حق مسلم کارگر و همه مردم است 

۷ صفحه    

 پیمان شجیراتی 



 ٧3٩  شماره  -ششم دوره   ٧     كارگر كمونيست 

اجتماعی آرام آرام از تعهدات بیمه ای و  
درمانی خود کاست و بخش اعظمی از  
پوشش های بیمه ای در اختیار شرکت  

اکنون مزد  . های خصوصی قرار گرفت 
بگیران مجبور بودند برای داشتن حداقلی  
از حمایت های درمانی عالوه بر سهم  
ثابتی که هر ماه از دستمزدشان کسر و به  
حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می  
شد، سهم جداگانه و بیشتری به ازای  
تعداد افراد خانواده خود به بیمه های  

 .تکمیلی بپردازند 
بدین ترتیب مشکل هزینه های سرسام آور  
درمانی و چگونگی تامین آن هیچگاه حل  
و برطرف نشد و با وجود مشکالت  
معیشتی و دستمزدی زیر خط فقر،  
مزدبگیران مجبور هستند بخش قابل  
توجهی از دستمزدشان را صرف هزینه  

به عبارتی مزدبگیران  .  های درمان کنند 
اکنون باید خدمات درمانی که حق  
اساسی و اولیه آنهاست را از بیمه ها و  
بیمارستان های خصوصی خریداری  
نمایند  و در حال حاضر دامنه شمول و  
سطح ارائه خدمات تامین اجتماعی به  

 .ترین سطح خود رسیده است     نازل 
های ملکی تامین اجتماعی که    بیمارستان 

ها    جزو اموال کارگران است و با سرمایه آن 
هایی که طی    از طریق پرداخت حق بیمه 

ها تاسیس و راه اندازی شده اند،    این سال 
به بهانه خودگردانی یا به بخش خصوصی  

 .واگذار شده و یا به اجاره آن درآمده است 
بسیاری از اقالم دارویی، خدمات  
دندانپزشکی، انواع پروتزها و برخی  

خدمات دیگر در پوشش بیمه تامین  
اجتماعی قرار نمی گیرند و در حقیقت  
دفترچه های درمانی به یک کاغذ پاره بی  

 .ارزش بدل شده اند 
بعالوه اینکه هم اکنون  سیاست های  
ریاضت اقتصادی دولت فعلی، با حذف  
ارز ترجیحی موجب شده تا هزینه های  
دارو بطور سرسام آوری افزایش پیدا کرده  
و بسیاری از اقالم دارویی خارج از شبکه  
درمان و دارو و تنها در بازار آزاد یافت شود  

 . آن هم با قیمت های گزاف 
از سوی دیگر علیرغم وجود پوشش های  
بیمه تکمیلی و پرداخت حق السهم های  
سرسام آور توسط دستمزد بگیران، مراکز  
درمانی طرف قرارداد این بیمه ها به بهانه  
بدهکاری سازمان ها و شرکت های بیمه  
گذار از ارائه خدمات به کارگران خودداری  

 .می کنند 
عالوه بر این مراکز تحت پوشش وزارت  

ها و سایر مراکز      بهداشت و داروخانه 
های    واسطه بدهی     درمانی دولتی نیز به 

میلیاردی سازمان تامین اجتماعی به این  
شدگان سازمان، خدمات      مراکز به بیمه 

ارائه نمی کنند و یا اصال طرف قرارداد  
 .سازمان تامین اجتماعی نیستند 

بخش دیگری از بروز مشکالت فعلی  
درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی به  
موضوع کالن بدهی دولت به سازمان بر  

 .می گردد 
هزار    ۵۲۰ دولت اکنون با رقمی بالغ بر  

میلیارد تومان بدهی به عنوان ابر بدهکار  
تامین اجتماعی محسوب می شود و  

دولت های مختلف نه تنها کوششی برای  
بازپرداخت بدهی ها به سازمان و  
صاحبان اصلی آن یعنی کارگر و بازنشسته  
نکرده اند بلکه هر روز با دست اندازی  
بیشتر به منابع آن سبب شده اند تا این  
سازمان سریعتر به مرز ورشکستگی برسد  
و بار اصلی این بحران را بر دوش کارگر و  

 .بازنشسته گذاشته اند 
البته این وضعیت فقط مختص صندوق  
تامین اجتماعی نمی شود و سایر صندوق  
های کشوری و بازنشستگی نیز با چنین  
بحران هایی روبرو بوده که نتایج آن  
مستقیما بر معیشت، بهداشت و سالمت  
افراد تحت پوشش این صندوق ها اثر  

 .گذاشته است 
در سالهای اخیر به موازات بروز این  
وضعیت، شاهد به جلو آمدن خواست و  
مطالبه درمان رایگان توسط کارگران،  
بازنشستگان و معلمان هستیم که  

 .موضوعی امیدوار کننده است 
تقریبا در همه اعتراضات مزدبگیران و در  
همه بیانیه های تشکل های مستقل  

کارگران و معلمان، بر این خواست پایه ای  
بدین ترتیب  . و اساسی تاکید شده است 

جنبش کارگری با طرح این خواست  
اساسی به صدای اعتراض کل جامعه  

 .تبدیل شده است 
دولت موظف است بیمه پایه و رایگان در  
سطحی قابل قبول برای همه مردم و از  
جمله برای بیمه شدگان صندوق های  

 .درمانی مختلف ایجاد و برقرار نماید 
درمان رایگان همگانی حق اساسی همه  

این خواست و حق اولیه را  . مردم است 
نباید  . باید از حلقوم حکومت بیرون کشید 

اجازه داد بیش از این سالمت مردم بازیچه  
دست سوداگران و سودجویان غارتگر  

 .حکومتی قرار بگیرد 
حکومتی که با فساد، رانت و چپاول  
زندگی و معیشت مردم را به قهقرا برده  و  
از جمله در حوزه بهداشت و درمان، حتی  
از بیماری و مرگ افراد جامعه منتفع شده و  
سود می برد، باید به زباله دان تاریخ سپرده  

 . شود 
  

 

...درمان رایگان حق مسلم کارگر و     

روز شنبه پانزدهم مردادماه پرسنل و   -
اپراتورهای شرکت توزیع برق در اعتراض  

شان با وجود    به عدم افزایش حقوق 
ماه از سال جدید در چند استان    ۵ گذشت  

از جمله هرمزگان، خوزستان و آذربایجان،  
مقابل ساختمان این شرکت تجمع  

 . اعتراضی بر پا کردند 
نفر از بازنشستگان    ۵ مرداد    ۱۵ روز   -

بازداشتی در شهر اهواز به اسامی برون،  
گرگان، اکبری بیرگانی، رهدار و اسدی نیا  

زیر فشار اعتراضات بازنشستگان و عکس  
العمل اعتراضی تشکلها و نهادهای  
مختلف کاری به این بازداشتها با  

. میلیون  تومانی آزاد شدند   ۵۰۰ های    وثیقه 
این بازنشستگان در سی و یکم تیرماه  
بدنبال تجمع بازنشستگان این شهر در  
اعتراض به فقر و گرانی و  عدم افزایش  
حقوقهایشان بعد از گذشت نیمی از سال  
و سر دواندن های مجلس و دولت  

 .  بازداشت شده بودند 

حزب کمونیست کارگری آزادی این  
عزیزان را به آنها ، به خانواده هایشان و به  

حزب حمایت  . همگان تبریک میگوید 
قاطع خود را از خواستها و اعتراضات  
بازنشستگان بیش از دو ماه است که  
مبارزاتی حماسی را در شهرهای مختلف  
به پیش برده اند حمایت کرده و بر بسته  
شدن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای  
بازنشستگان و آزادی کامل آنها بدون وثیقه  

حزب همچنین بر آزادی فوری  . تاکید دارد 

و بدون قید و شرط اسماعیل گرامی کارگر  
با    ۱۴۰۰ بازنشسته زندانی که از فروردین  

چهار سال حبس در زندان است و هم  
اکنون در وضعیت جسمانی بدی بسر  
میبرد و خبرها از درگیر شدن او با بیماری  
خطرناک کرونا گزارش میدهد، تاکید  

 .  دارد 
  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
  ۲۰۲۲ اوت    ۷ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۱۶ 

 

 

 تجمعات اعتراضی اپرراتورهای توزیع برق در چند استان و آزادی بازنشستگان زندانی در اهواز 



١٤٠١مرداد  ١٧ كارگر كمونيست  ٨ 

" سیمریان  عبدالرضا  " مرداد    ۶ روز  

کارگر  شرکت سکاف در فاز دو پاالیشگاه  
آبادان بر اثر شدت گرما در محیطی با  
رطوبت باال هنگام و صبحدم قبل از ورود  
به سایت، دم گیت ورودی پاالیشگاه  

. آبادان دچار ایست قلبی شد و جان سپرد 
عبدالرضا سیمریان قربانی بی تامینی و  

درگذشت این  .  شرایط برده وار کار شد 
کارگر را به او به خانواده اش، به  

 .همکارانش و به همگان تسلیت میگوییم 
این اتفاق ناگوار حاکی از شرایط برده  

کار در جهنم  . وار کار در ایران است 
درجه که    ۵۰ تابستان در دمای باالی  

شهرهای بسیاری در جنوب درگیر آنند  
بدون هیچگونه تجهیزات گرمایشی و  

سرمایه داران  .حتی داشتن آب خنک 
حریص سودجو  حتی در تعطیالت  
رسمی حکومتی و تاسوعا و عاشورایشان  
هم کار را تعطیل نکرده و کارگر را وادار به  

 . کار کرده اند 
وقیحانه تر اینکه شرکت سکاف در  
قبال چنین جنایتی در حق عبدالرضا  

اعالم نموده که  " سخاوت "سیمریان با  
میلیون تومان  ۱۰ غذای مراسم او و مبلغ  

.  کمک هزینه مراسم را کمک خواهد کرد 
شرم بر این جنایتکاران مفتخور و  

گویی خطایی صورت نگرفته و  . چپاولگر 
جنایتی انجام نشده است و این کارگر به  

 .مرگ طبیعی فوت کرده است 
اتفاقی که در شرکت سکاف روی داده  

. حتی ناقض قوانین خود حکومت است 
به این دلیل که در آن اعلم شده است که  
وقتی شرایط کار برای کارگر خطر آفرین  
است باید افسران ایمنی شرایط را  

اضطراری اعالم کنند و مدیریت موظف  
اما این جانیای حتی  . به تعطیل کار است 

با دست کاری کردن دما سنج های محیط  
کار و اتوبوسهای ترانسپورت کارگران  
کاری میکنند که دما سنج رقم واقعی  
حرارت هوا را نشان ندهد تا بتوانند تا  
جایی که ممکن است از گرده کارگران کار  
بکشند و  وقتی کارگری مثل عبدالرضا  
جانش را از دست میدهد حداکثر کارشان  

رد جنایتشان را پا ک  " دیه "اینست که با  
اگر چه در مورد سیمریان حتی  . کنند 

بحث به اینجا هم کشیده نشده است و  
همه تالششان اینست که اوضاع آرام باشد  

 . تا  چرخه تولیدشان بچرخد 
اما کارگران هوشیارند و قاتلین چنین    

 .  جنایاتی را می شناسند و  دادخواهند 
بنا بر خبر منتشر شده از  سوی شورای  
سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی  

پاالیشگاه آبادان در    ۲ نفت، کارگران فاز  

اعتراض به این جنایت و تداوم  آن  
بصورت وادار کردن کارگران به کار در  

درجه    ۵۰ شرایط جهنمی  گرمای باالی  
در این پاالیشگاه  طی بیانیه ای بر تعطیلی  
کار با پرداخت حقوق تاکید کرده و  

هنوز داغ مرگ سوزناک همکار  : "مینویسند 

عبدالرزاق  "  عزیز و زحمتکش مان  
که کمتر از ده روز پیش در  " سیمریان 

همین فاز دو پاالیشگاه آبادان بخاطر  
شدت هوا جان داد فراموشمان نشده  

ما از این وضعیت برده وار به تنگ  . است 

پیمانکاران و کارفرمایانی که نه  . آمده ایم 
حاضرند در شرایط غیر قابل تحمل کار را  
تعطیل کنند و نه از ساعت کاری ما کم  

همین امروز تنها در فاز دو  . می کنند 
پاالیشگاه آبادان سی و پنج نفر از  
همکارانمان از شدت گرمای طاقت فرسا  
از حال رفته و تعدادی از آنها روانه  

وقتی هم که معترض  . بیمارستان شدند 
میشویم زمزمه اخراج و کم کردن نفرات تا  

! همکاران عزیز . شهریور را براه میاندازند 
باید دست در دست هم متحدانه کاری  

چند نفر دیگر از ما باید تحت این  . کنیم 
شرایط جان شان را از دست بدهند و  
کارفرما حاضر نباشد حتی برای ساعاتی  
کار را تعطیل کند؟ سه ماه دیگر هنوز  

باید  .  شرجی و گرمای سخت داریم 
پیمانکاران زالو صفت را مجبور کنیم تا در  
گرمای شدید کار را تعطیل و حقوقمان را  

 . ". پرداخت کنند 
گفتنی است که در برابر این بیانیه  
اعتراضی و کیفراخواستی کارگران و   
درخواستی تعطیلی کار با پرداخت حقوق  
مدیریت با اعالم اینکه به زودی نیروی کار  
جدیدی به کار خواهند گرفت کارگران را  

باید   . به اخراج از کار تهدید کرده اند 
دست پیمانکاران جنایتکار و چپاولگر را از  

 . محیط های کار کوتاه کرد 
بیانیه کارگران پاالیشگاه آبادان اعتراض  
و کیفرخواست آنان علیه سیستم کثیف و  

ار خواست و  . جنایتکار حاکم است 
اعتراض آنها باید وسیعا حمایت و  

کارگران پاالیشگاه آبادان   . پشتیبانی کرد 
صدای اعتراض همه کارگرانی هستند که  
در چنین شرایط جهنمی  ای مشغول  

. باید وسیعا به این صدا پیوست . بکارند 
باید  همانطور که کارگران پاالیشگاه آبادان  
اعالم کرده اند تا وقتی شرایط آب و هوایی  
بدین صورت اضطراری و جهنمی است  
کار تعطیل و حقوق تمام کارگران بطور  
کامل پرداخت شود، و باید این را به  
مطالبه همه کارگران در چنین مراکزی  

باید تمام محیط های کار امن  . تبدیل کرد 
و به تجهیزات الزم و با استاندارد  قابل  
قبول سرمایشی در مقابل گرما و گرمایشی  

 . در مقابل سرما مجهز شود 

 

 مرگ کارگر از گرما جنایت حکومت و کارفرماست 
 خواست کارگران تعطیلی کار با پرداخت کامل حقوق 

 
کارگران پاالیشگاه آبادان  صدای اعتراض همه کارگرانی هستند که در  

. باید وسیعا به این صدا پیوست . چنین شرایط جهنمی  ای مشغول بکارند 
باید  همانطور که کارگران پاالیشگاه آبادان اعالم کرده اند تا وقتی شرایط آب و  
هوایی بدین صورت اضطراری و جهنمی است کار تعطیل و حقوق تمام  
کارگران بطور کامل پرداخت شود، آنرا به مطالبه همه کارگران در چنین مراکزی  

باید تمام محیط های کار امن و به تجهیزات الزم و با استاندارد   . تبدیل کرد 
 . قابل قبول سرمایشی در مقابل گرما و گرمایشی در مقابل سرما مجهز شود 

 

 

 شرایط جهنمی محیط کار " عبدالرزاق سیمریان  
 یادش گرامی باد 

 شهال  دانشفر 



 ٧3٩  شماره  -ششم دوره   ٩     كارگر كمونيست 

اعتراضات بازنشستگان تامین  
. اجتماعی در اشکال مختلف ادامه دارد 

مرداد بازنشستگان تامین اجتماعی    ۱۵ روز  
در شهرهای اهواز و اردبیل در اعتراض به  
گرانی ها، خلف وعده ها و گذشت نیمی  
از سال و روشن نشدن تکلیف میزان  
افزایش حقوق ها و بی پاسخ ماندن  

 . خواستهای دیگرشان دست به تجمع زدند 
در اهواز بازنشستگان با شعارهای  
کارگر زندانی آزاد باید گردد، بازنشسته  
زندانی آزاد باید گردد صدای اعتراض خود  
را به دستگیری همکارانشان بلند کرده و بر  

در این  . آزادی فوری آنان تاکید کردند 
" تجمع اعتراضی بازنشستگان با شعار  

پیگیر  " معیشت، منزلت حق مسلم ماست 
 .خواستهای معیشتی خود شدند 

بازنشستگان تامین اجتماعی در اردبیل  
مرداد تجمع داشتند و     ۱۴ نیز در  روز  

ورود هاشم موسوی مدیر عامل سازمان  
تامین اجتماعی  به  اداره تامین اجتماعی  
اردبیل را با فریاد شعارهایشان به صحنه  

در این حرکت  . اعتراض خود تبدیل کردند 
تا حق  "اعتراضی بازنشستگان با شعارهای  

وعده  "،  "خود نگیریم از پا نمی نشینیم  
بر ادامه   " وعید کافیه سفره ما خالیه 

 .   اعتراضاتشان تاکید کردند 
بعد از تهدید های تلفنی و احضار  

نفر از بازنشستگان    ۱۲ های متعدد بیش از  
تامین اجتماعی در اهواز توسط اطالعات  
سپاه و بازجویی ها و تعهد سپردن ها،  

تیرماه شمار    ۳۱ سرانجام  در روز جمعه  
  ۵ زیادی از سرکوبگران حکومت به منازل  

نفر از بازنشستگان یورش برده و پس از  
جمع آوری موبیل  و کامپیوتر و لپ  
تاپهایشان آنها را با دستبد و چشم بند  
دستگیر کرده و به بازداشتگاه هایشان روانه  

در برخورد به این موضوع نهادهای  . کردند 
مختلف کارگری با بیانیه های اعتراضی  
خود این سرکوبگریها را محکوم کرده و  
حمایت خود را از خواستها و  مطالبات  

بازنشستگان  . بازنشستگان اعالم داشتند 
در اهواز علیرغم گرمای طاقت فرسا  
بصورت گروهی به تجمعات خود ادامه  
داده و با فریاد شعارها بر آزادی همکاران  
بازداشتی و پیگیری خواستها و مطالباتشان  

طبق آخرین گزارشات در  . تاکید کردند 

مرداد دو تن از بازنشستگان    ۱۲ روز  
بازداشتی به اسامی  اکبری بیرگانی و برون   

میلیون تومانی موقتا    ۵۰۰ با وثیقه های  
اما سه نفر دیگر آنها به اسامی   . آزاد شدند 

هنوز در  "رهداری، اسدی نیا و گرگان "
گفتنی است که قبال  .  بازداشت بسر میبرند 

برای سه نفر دیگر از بازنشستگان تامین  
اجتماعی در اهواز  به اسامی ظهرابی ،  
کامروا و سعیداوی پرونده امنیتی تشکیل  
شده و آنها پس از بیست روز بازداشت در  
سلول انفرادی، با سپردن وثیقه پانصد  

همچنین بنا بر  . میلیونی موقتا آزاد شدند 
گزارشهای منتشر شده از سوی سندیکای  
نیشکر هفت تپه حسن طرفی  در هفته قبل  

بازنشستگان  . از آن بازداشت شده بود 
زندانی در سنین باالی شصت و هفتاد  

. سال از بیماریهای مختلفی رنج میبرند 
بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان  
اعالم داشته اند که جمهوری اسالمی در  
قبال جان آنها مسئول است و  در صورت  
عدم آزادی فوری آنان، تجمعات اعتراضی  
خود را به مقابل دادگستری خوزستان در  

 . اهواز منتقل خواهند کرد 
گفتنی است که اسماعیل گرامی یکی  
دیگر از بازنشستگان زندانی است که در  

بخاطر مطالبه گری اش    ۱۴۰۰ فروردین  
بازداشت و با چهار سال حکم در زندان  

به گفته همسرش ژاله روحزاد  در  . است 
مدیای اجتماعی اسماعیل گرامی با  
کلکسیونی از بیماریهای ریز و درشت  
بجامانده از دوران کار در کارخانه های  
مختلف و در نبود امکانات بهداشتی و  
تغذیه و محروم  از دیدار عزیزانش در  

ژاله روحزاد همچنین از  . زندان است 
ابتالی اسماعیل گرامی به بیماری  

خطرناک کرونا، دچار تشنج شدن وی   
بخاطر تب باال و مخالفتش به زدن دست  
بند و پا بند جهت انتقال به بیمارستان خبر  
داده و عواقب حال اسماعیل گرامی را بر  

.  عهده مسئولین امنیتی زندان میداند 
حزب کمونیست کارگری این رفتار  

جنایتکارانه در قبال اسماعیل گرامی را  
محکوم میکند و بر آزادی فوری و بدون  
قید و شرط او و دیگر بازنشستگان  

حزب همگان را به  . بازداشتی تاکید دارد 
اتحاد علیه سرکوبگری های حکومت فرا  

 .میخواند 

نیمی از سال میگذرد  و هنوز تکلیف  
میزان افزایش حداقل مستمری  
بازنشستگان روشن نیست و آنها بین  

. مجلس و  دولت پاسکاری میشوند 
بعالوه اینکه دیگر مطالبات آنها پاسخ  

بازنشستگان خواهان لغو  . نگرفته است 
مصوبه دولت مبنی برای افزایش ناچیز ده  
درصدی حقوقها هستند که یک تعرض  

. آشکار به زندگی و معیشتشان است 
اجرای همسان سازی و افزایش حقوقها به  
باالی خط فقر هجده میلیونی، درمان و  
تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن،  
آزادی همکاران زندانی و پایان دادن به  
امنیتی کردن مبارزات از جمله خواستهای  

حزب کمونیست  .  بازنشستگان است 
کارگری قاطعانه از خواستها و اعتراضات  

بازنشستگان  . بازنشستگان حمایت میکند 
 .شایسته وسیعترین حمایت ها هستند 

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ اوت     ۶ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۱۵ 

 

 تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در اردبیل و اهواز 

 

 

 !اسماعیل گرامی آزاد باید گردد 



١٤٠١مرداد  ١٧ كارگر كمونيست  ١٠ 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی  

مردادماه کارگران شرکت    ۱۱ شنبه    روز سه  -
تولی پرس برای چندمین بار در اعتراض به  

شان و خطر    ماه حقوق   ۶ عدم پرداخت  
بیکار شدن از کار دست به تجمع و  

این کارگران در همین  . راهپیمایی زدند 
. رابطه در سوم مرداد نیز تجمع داشتند 

های    تونی پرس یکی از زیرمجموعه 
هولدینگ داروگر میباشد و به بهانه  
مشکالت مالی از اسفند سال گذشته  
معوقات مزدی کارگران پرداخت نشده  

 . است 
 

مرداد کارگران شهرداری یاسوج    ۱۱ روز   -
ماه حقوق    ۶ در اعتراض به عدم پرداخت  

و خشمگین از فشار سنگین اقتصادی  
انبوهی از زباله را جلوی سازمان تامین  

این کارگران  .  اجتماعی تخلیه کردند 
رسول چراغ  . بصورت پیمانی کار میکنند 

سحر مدیر کل استان کهگیلویه و بویر  
احمد  برای توجیه نپرداختن مزد کارگران  

شهرداری یاسوج از ما مطالباتی  :"میگوید 
دارد و ما نیز از شهرداری مطالباتی داریم و  
مشکل پرداخت نشدن مطالبات شهرداری  

یاسوج به دوره مدیران پیشین تامین  
این اعترافی به  ". اجتماعی مربوط است 

بلبشو و بساط دزدساالری در شهرداری  
هاست و این وسط حقوق کارگران  است  
که باال کشیده میشود و با چنین توجیهات  
بیشرمانه ای سعی میکنند کارگران را  

افزایش حقوقها و پرداخت  . سربدوانند 
بموقع آن و کوتاه شدن دست پیمانکاران و  
دائمی شدن قراردادها مطالبات کارگران  

 .شهرداری در سطح سراسری است 
   

مرداد فرنگیس مظلوم، فعال    ۱۱ روز   -
مدنی و مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی  
سابق، پس از حضور در واحد اجرای  
احکام دادسرای اوین جهت تحمل  

ماه حبس، راهی زندان    ۱۸ محکومیت  
فرنگیس مظلوم یک مادر  .  اوین شد 

او مادری است که  . دادخواه نمونه است 
همواره صدای آزادیخواهی و انسانیت بوده  

از جمله در روز جهانی کارگر  . است 
فرنگیس مظلوم این روز را به همه کارگران  
و کل جامعه شادباش گفت  و بر آزادی  
کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی  

فرنگیس مظلوم یک فعال  .  تاکید کرد 
ثابت قدم جنبش برای آزادی زندانیان  

این جنبش هر  . سیاسی و علیه اعدام است 
روز قدرتمندتر جلو میرود و با دستگیری  

فرنگیس  . فعالین آن فروکش نخواهد کرد 

مظلوم باید فورا و بدون قید و شرط آزاد  
 .شود 

 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
  ۲۰۲۲ اوت    ۲ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۱۱ 
 

 

 تجمع و راهپیمایی کارگران تولی پرسی و شهرداری یاسوج و  دستگیری فرنگیس مظلوم 

 

تصاویری که می بینید وضعیتی به  
شدت اسفبار از شرایطی است که  
پیمانکاران سودجو و زالو برای مان درست  

پیمانکاران و کارفرمایانی که نه  .  کرده اند 
حاضرند در شرایط غیر قابل تحمل کار را  
تعطیل کنند و نه از ساعت کاری ما کم  

همین امروز تنها در فاز دو  . می کنند 
پاالیشگاه آبادان سی و پنج نفر از  
همکارانمان از شدت گرمای طاقت فرسا  
از حال رفته و تعدادی از آنها روانه  

وقتی هم که معترض  . بیمارستان شدند 

میشویم زمزمه اخراج و کم کردن نفرات تا  
 .شهریور را براه میاندازند 

هنوز داغ مرگ سوزناک همکار عزیز و  
که  " عبدالرزاق سیمریان " زحمتکش مان  

کمتر از ده روز پیش در همین فاز دو  
پاالیشگاه آبادان بخاطر شدت هوا جان  

 .داد فراموشمان نشده است 
ما از این وضعیت برده وار به تنگ آمده  

 .ایم 
همکاران عزیز باید دست در دست هم  

چند نفر دیگر از ما  . متحدانه کاری کنیم 

باید تحت این شرایط جان شان را از  
دست بدهند و کارفرما حاضر نباشد حتی  
 برای ساعاتی کار را تعطیل کند؟ 
سه ماه دیگر هنوز شرجی و گرمای سخت  

باید پیمانکاران زالو صفت را  .  داریم 

مجبور کنیم تا در گرمای شدید کار را  
  .تعطیل و حقوقمان را پرداخت کنند 

برگرفته از کانال شورای سازماندهی  
 اعتراضات کارگران پیمانی نفت 

 

ا مجبور کنیم تا در گرمای شدید کار را  ر پیمانکاران  
  تعطیل و حقوقمان را پرداخت کنند 

مرداد اعضای انجمن صنفی    ۱۶ روز  
معلمان  فارس و جمعی از فعالین  
اجتماعی استان به نشانه همبستگی با  
مهدی فتحی از معلمان زندانی  با خانواده  

دیدار با خانواده معلمان  . وی دیدار کردند 
زندانی بخشی از کارزار معلمان علیه  

بازداشتها و سرکوبگریها و تالش آنها برای  
مهدی  .  آزادی همکاران زندانی شان است 

فتحی در هجدهم خرداد ماه  جهت  
تحمل حکم زندانش توسط نیروهای  
امنیتی در منزل خود بازداشت و راهی  

او با اتهاماتی امنیتی  . زندان عادل آباد شد 

 

اجتماع و تبانی به قصد برهم  "همچون   دیدار با خانواده مهدی فتحی معلم زندانی 
زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و  
توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری  

سال حبس محکوم شده    ۵ به  " اسالمی 
مهدی فتحی، معلمان زندان و  . است 

تمامی زندانیان سیاسی  باید فورا و بدون  
 . قید و شرط آزاد شوند 

 



 ٧3٩  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

بنا بر خبر منتشر شده در اینستا گرام صابر  
زمانی، خطر مرگ برادر او واله زمانی این  
فعال محبوب کارگری را که هم اکنون در  

.  زندانی اوین در حبس است تهدید میکند 
این خبر در دوازدهم مرداد منتشر شده  

صابر زمانی در اینستاگرام خود در   .  است 
از مالقات اخیر واله با خانواده ، وضعیت  
وخیم جسمانی وی و انتقال مجدد او به  

به بهانه مسری    ۲۰۹ سلول انفرادی در بند  
صابر  .  بودن بیماری اش خبر میدهد 

زمانی در مورد وضعیت جسمانی واله  
طی دوماه بازداشت واله  :" زمانی مینویسد 

زمانی ایشان تنها دوبار برای معاینه و  
آزمایش پزشکی به بیمارستان اعزام  

اند که نتیجه آزمایشات حاکی از    شده 
تشدید بیماری ایشان و افزایش خطرناک  

واله زمانی که به  . آنزیمهای کبدی است 
دلیل ابتال به هپاتیت حاد تحت نظارت  
مداوم پزشک بوده و داروهای مخصوصی  
را مصرف میکرد، اکنون نه تحت معاینه  
پزشک متخصص قرار دارد و نه داروهای  

لذا اکنون  . الزم در اختیارش قرار میگیرد 
واله زمانی با خطر از دست دادن کبد و  

در حالی  .  تهدید مرگ روبرو است 
مسئولین زندان از فراهم کردن امکانات  
درمانی مناسب برای واله زمانی و یا اعزام  
ایشان به بیمارستان سرباز میزنند که وی  
عالوه بر بیماری کبدی، مبتال به زخم  
معده نیز بوده و بارها دچار خونریزی معده  

 .".اند   نیز شده 
بنا بر همین گزارشات آنزیم های  کبدی  

یعنی  . رسیده است   ۲۰۰۰ واله زمانی به  
تا    ۳۵ در حالیکه این آنزیم باید رقمی بین  

باشد، حدود بیست برابر بیشتر شده    ۱۲۹ 
و این اتفاق دال بر عفونتهای بسیار  . است 

شدید ویروسی و ابتالی وی به بیماری  
به تشخیص  . است  Cخطرناک هپاتیت  

  ۲۰۰۰ پزشکان  آنزیم هایی که در باالی  
هستند نشانه  بیماری پیش رفته کبد  بوده  
و شانس بهبودی چنین سطحی از بیماری  
بسیارناچیز است و اگر درمان و تشخیص  

.  بموقع داده نشود مرگ بیمار قطعی است 
اکنون  واله زمانی در چنین وضعیتی در  
انفرادی حکومت اسالمی در زندان و  

جلوی این جنایت را باید  . زیرفشار است 
 .گرفت 

صابر زمانی نسبت به وضعیت وخیم  
جسمانی برادرش واله هشدار داده و  

با توجه به پایان دوره بازجویی  : " مینویسد 
واله زمانی، ممانعت مسئولین زندان از  
درمان و یا آزادی وی، به معنی تالش برای  

. حذف فیزیکی این فعال کارگری است 
لذا ما خانواده واله زمانی با ابراز نگرانی  
عمیق خود، خواستار آزادی بدون قید و  
شرط و فوری ایشان هستیم تا با فراهم  
کردن امکانات درمانی و دارویی مناسب  

 ".بتوانیم جان ایشان را نجات دهیم 
واله زمانی در نهم خرداد  علیرغم ابتال به  
بیماری خطرناک کبدی،  بدنبال بازداشت  
دو فعال کارگری فرانسوی سیسل کولر  و  
ژاک پاری و تعدادی از معلمان و فعالین  
کارگری و اجتماعی با اتهام رسوای  

 

 خطر مرگ واله زمانی را تهدید میکند 
 به نجات وی برخیزیم 

همکاری با دسیسه جاسوسی دستگیر  
با دستگیری وی ادامه معالجه وی  . شد 

متوقف شد و همانطور که برادر و مادر وی  
اطالع رسانی کرده اند طی این دو ماه واله  
محروم از هرگونه دارو و درمانی در زندان  

 .  بسر برده و  شکنجه جسمی شده است 
کمپین برای آزادی کارگران زندانی  
دستگیری و ادامه بازداشت جنایتکارانه   
واله زمانی را شدیدا محکوم میکند و این  
اقدام سیاستی در جهت قتل خاموش این  

 .کارگر زندانی است 
این اولین بار نیست که حکومت اسالمی    

. بدینگونه جان زندانیان را به بازی میگیرد 
بکتاش آبتین اخیرترین نمونه بود که در  

نباید اجازه داد  . زندان عمال به قتل رسید 
به نجات جان  .  که این جنایت تکرار شود 

 . واله زمانی برخیزیم 
کمپین برای آزادی کارگران زندانی همصدا  
با خانواده واله زمانی همگان را به حمایت  
و همبستگی با این کارگر زندانی و فشار  
آوردن برای آزادی فوری و بدون قید و  
شرط وی و قرار گرفتن سریع او تحت  

 . درمان  تاکید دارد 
کمپین کارگران، معلمان، تشکلهای  

مختلف کارگری و همه مردم را به حمایت  
قاطع از واله زمانی وخانواده وی فرا  

واله زمانی در موقعیت  .  میخواند 
. نباید درنگ کرد . اضطراری ای قرار دارد 

کمپین از تمام سازمانهای کارگری و  
نهادهای انساندوست در سراسر جهان  

.  انتظار دخالت فوری در این مساله را دارد 
از طریق نوشتن مستقیم نامه به مقامات  
حکومت اسالمی ودست اندر کاران این  
جنایت، از طریق ابتکار اعالم کارزارهای  
اضطراری در حمایت از واله زمانی و  
معلمان و کارگران زندانی و شکل دادن به  
کسیونهای ایستاده در مقابل دفاتر این   آ
سازمانها میتوان  به جمهوری اسالمی  
بیشترین فشار را آورد که جلوی ادامه این  

جمهوری اسالمی هر  . جنایت را بگیرند 
روزه جنایت میکند و باید بخاطر  
سرکوبگریهایش و جنایاتش و نقض پایه  
ای ترین حقوق انسانی در ایران در سطح  

 . جهانی بایکوت و به انزوا کشیده شود 
   

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
Shahla.daneshfar2@gmail.com 

https://free-them-now.com 
 ۲۰۲۲ اوت    ۴ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۱۳ 

 

مرداد رحانه انصاری نژاد از    ۱۵ روز شنبه  

فعالین اجتماعی که در جریان سناریو  
سازی علیه تعدادی از معلمان و فعالین   
کارگری و اجتماعی در اردیبهشت ماه  

روز و    ۸۷ بازداشت شده بود،پس از  
اعتراضی گسترده علیه سناریوی سازی  
های امنیتی علیه فعالین سیاسی و برای  
آزادی تمام بازداشت شدگان، به قید  

ی یک میلیارد تومانی از زندان اوین    وثیقه 
آزادی ریحانه انصاری نژاد را به  . آزاد شد 

وی، به خانواده اش و به همگان تبریک  
پرونده امنیتی تشکیل شده برای  . میگوییم 

. او همه فعالین سیاسی باید فورا بسته شود 
بازداشت شدگان هم پرونده با او و همه  

 

ریحانه انصاری نژاد  
 آزاد شد 

زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و  
 . شرط آزاد شوند 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ۱۴۰۱ مرداد    ۱۵ 
https://free-them-now.com/ 

Shahla.daneshfar2@gmail.com 



١٤٠١مرداد  ١٧ كارگر كمونيست  ١٢ 

قلیان در  _سپیده #ماه هاست که خانم  
زندان محبوس است و عالوه بر ظلمی که  
بر ایشان روا داشته اند خانواده ایشان را هم  
مورد ستم قرار میدهند و این خانواده برای  
مالقات عزیزشان باید چند صد کیلومتر  
مسافت را و خطرهای جاده ای را به جان  
بخرند که بتوانند به تهران رفته و خانم  

 .قلیان را مالقات کنند 
قلیان چه بود؟ حضور  #سپیده  #جرم  

در جمع کارگران معترض هفت تپه و تهیه  
در جایی  . عکس و فیلم از اعتراضات ما 

که برخی نفوذی های حکومتی سعی  
میکردند تصویر اعتراضات ما را خدشه  
دار کنند و آنرا تحریف کنند و به ما و مسیر  
مبارزه مان ضربه بزنند افرادی مثل سپیده  
قلیان تصویر واقعی مبارزات ما را بازتاب  

ایشان بعدها به صراحت درباره  . دادند 
شکنجه های وارد شده بر اسماعیل بخشی  

در  . صحبت کرد و باز هم بازداشت شد 
اعتراضات برحق مردم شرکت کرد و  

از ستمی که بر  . برایش پرونده سازی شد 
زنان زندانی میکنند گفت و برایش پرونده  

او را به زندان بوشهر تبعید  . سازی شد 
کرده بودند، او را به زندان تهران تبعید  
کردند و به هر طریقی که توانستند ستم و  

 . اذیت برای او درست کردند 
مجیزگویان و نوچه های مجازی  
حکومتی هم علیه سپیده قلیان فحاشی و  
دهن دریدگی راه انداختند و بر زخم او و  

اما نه سپیده  . خانواده اش نمک پاشیدند 
قلیان و نه خانواده سرفرازش زیر بار ظلم و  
آزار و ستم سرفرود نیاوردند و تا امروز  

 . مقاومت میکنند 
رسانه هایی مختلف رنجی که بر خانم  
قلیان و خانواده اش تحمیل شده را به کلی  
فراموش کرده اند ولی ما با صراحت اعالم  
میکنیم که ما مدیون افرادی مانند سپیده  

همینطور که مدیون افرادی  . قلیان هستیم 
مانند اسماعیل و ابراهیم و یوسف و دیگر  
عزیزان خود هستیم و همینطور که مدیون  

حمایت مردمی در این مبارزه  حکم  
پیروزی زنان در کسب حقوق برابر را  
قطعیت میبخشد و پروژه های  اعتراف  
گیری  از زنان معترض  نه تنها  خللی در  
روند مبارزات باشکوه زنان ایجاد نخواهد  
کرد بلکه بیش از پیش رویکرد ضد انسانی  
و خشونت بار دستگاه سرکوب را برمال  

 .می سازد 
همچنین از تمامی نهادها و تشکل  
های  کارگری و معلمان و دانشجویی  
وهمه ی شخصیت ها و فعالین جنبشهای  
اعتراضی و مطالباتی موجود در جامعه  

ایران میخواهیم جنبش زنان را در راه  
رسیدن به برابری بی قید و شرط سیاسی  
اجتماعی و اقتصادی همراهی کنند  و  
برای ساختن یک دنیای شاد و برابر برای  
همه انسانها متحد و یکصدا فریاد برابری  

 .سر دهند 
 زنده باد آزادی ، زنده باد برابری  

اتحاد در مخالفت با حجاب  " کمپین 
 "اجباری 

 ۱۴۰۱ مرداد  -ندای زنان ایران  
 برگرفته از  مدیای اجتماعی 

افرادی مانند خانم زیالبی هستیم،  
همینطور که هنوز شرمنده  

ساالرپور  _ بیژن # بخشی و  _ اسماعیل # 
هستیم که هنوز به کار بازنگشته اند،  
مدیون افرادی مانند خانم سپیده قلیان هم  

 .هستیم 
بدینوسیله اعالم میکنم که دستگاه  

فاسد قضایی و امنیتی باید سپیده قلیان و  
رشنو را  _سپیده #سایر زنان زندانی مانند  

 .آزاد کند 
درود بر سپیده قلیان و خانوده محترم و  

 .مقاوم و سرفراز ایشان 
 برگرفته از کانال مستقل کارگران هفت تپه 

 

 سپیده قلیان حامی کارگران هفت تپه و صدایی علیه ستم و فقر 

کمپین اتحاد در مخالفت با حجاب  
در  " ندای زنان ایران " اجباری به همت 

مقابله با هجوم گشت های ارشاد و  
سرکوب عریان زنان در روزهای موسوم به  
عفاف و حجاب که  باعث  خشم  
روزافزون همه مردم شده بود،  توانست در  
فضای اینستاگرام و در فاصله زمانی  

ساعته     ۲۴ کوتاهی با محدودیت زمانی  
هزار نفره را به ثبت    ۷۰۰ همراهی بیش از  

 .برساند 
این کمپین در کنار مخالفت میدانی  

حجاببیحجاب  توانست   #زنان در کارزار  
اتحاد مردمی قدرتمندی را به نمایش  

و بیش از پیش فریاد چهل و چند  . بگذارد 

ساله ی زنان علیه حجاب اجباری و  
سرکوب سیستماتیک زنان را با صدای رسا  
به گوش جهانیان برساند  و بار دیگر  یاد  
آور شود جنبشی که با برگزاری باشکوه  

به     ۵۷ ترین تظاهرات زنان در اسفند  
مناسبت هشت مارس روز جهانی زن، با  

اجباری به عنوان نماد ضدیت  _حجاب #
با زنان به مخالفت پرداخت، همچنان   
برای کسب هویت انسانی زنان مبارزه  
میکند و امروز در اتحاد شکوهمندی با  
همه ی مردم در برابر سرکوب زنان  

 .ایستادگی میکند 
کمپین    توانست همصدایی  صدها  
هزار نفر  را که دست اتحاد به هم گره زدند   
را در فضایی پر از سرکوب و خشونت علیه  
زنان طنین انداز کند و عظمت  جنبش  

 .زنان را بار دیگر به نمایش بگذارد 
اتحاد در مخالفت با حجاب  "کمپین  

 "اجباری 
اعالم میدارد که تا لغو حجاب  
اجباری و تمامی قوانین ضد زن حاکم به  
مبارزه و تالش ادامه خواهد داد و جسارت  
و شجاعت بی نظیر زنان و همراهی و  

 

ئولیت مطالب با نویسندگان  مس 
درج مقاالت در کارگر  .  انهاست 

کمونیست لزوما به معنی تائید  
یه نیست   مضمون آنها از جانب نشر

 کارگر کمونیست کارگر کمونیست 

 

 "  اتحاد در مخالفت با حجاب اجباری " کمپین 

 

 



 ٧3٩  شماره  -ششم دوره   ١3     كارگر كمونيست 

 : شورای بازنشستگان ایران 
را در  "پایین ترین درصد  "دستمزد  

هزینه تولید کاالها دارد؛ لذا این ادعا که  
افزایش دستمزد باعث گرانی کاالها و یا   
تعدیل نیروی کار میشود؛ فقط یک  
عوامفریبی ست تا دستمزدها به هر بهانه  
ای مورد هجوم کارفرماها و شرکای  

 !حکومتیشان قرار بگیرد 
افزایش دستمزد تأثیری زیادی در    

 .قیمت تمام شده کاال ندارد 
از طرفی کارفرمایان و صاحبان سرمایه  
از شروع سال جاری به یمن سیاست ها و  

سابقه ای    حمایت های دولت به شکل بی 
. بر قیمت محصوالت خود افزوده اند 

بطوریکه صحبت از افزایش های سه  
رقمی بر قیمت کاالها و محصوالت  

 . است 

پیچ افزایش قیمت ها دست دولت و    
در افزایش قیمتها  .  کارفرمایان است 

سخاوتمندانه و حداکثری و در افزایش  
حقوق ها با سماجت و سختی و نتایج  

 . حداقلی عمل میکنند 
در حقیقت نیروی کار تنها کاالیی  
است که تالش میشود ارزان نگهداشته  

 . شود 
در نتیجه هر افزایشی را پیشاپیش از    

 . حقوق و دستمزد ربوده اند 
 

 سبدمعیشت _مطابق _حقوق #
 تورم _طبق _حقوق _افزایش #
 برگرفته از مدیای اجتماعی   

 

 برای آزادی چهار پیشمرگ بازداشتی به خیابان می آییم 
در هفته اول مرداد ماه چهار نفر از   

پیشمرگان حزب کومله در منطقه سوما از  
های، محسن معروفی،    توابع ارومیه به نام 

پژمان فاتحی، هژیر فرامرزی و وفا آذربار  
توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی  

بدنبال آن در تاریخ پنجم  . بازداشت شدند 
مرداد وزارت اطالعات جمهوری اسالمی  
اعالم کرده است که این چهار نفر اعضای  

هستند که از سوی  " تروریستی "یک تیم  
موساد اسرائیل برای انفجار و خرابکاری به  

جمهوری اسالمی با  . ایران اعزام شده اند 
منتسب کردن این پیشمرگان به اسراییل و  

می    جعلی و دروغین  پرونده سازی های 
خواهد زمینه اعدام و یا صدور احکام  

قدر  . سنگین زندان را علیه آنها آماده سازد 
پیشمرگان دستگیر شده هم اکنون    مسلم 

در زندانهای جمهوری تحت شکنجه های  
جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات  

 .اجباری هستند  
این تهاجمی برای امنیتی کردن هر چه    

بیشتر فصای اعتراضی در کل جامعه و  
حکومت مدعی  . بویژه در کردستان است 

دستگیر  "  تجیهزات انفجاری " است  
شدگان از طریق کولبران به ایران وارد شده  

این پرونده سازی  وقیحانه علیه  . است 
محرومترین و زحمتکش ترین بخش مردم  

کردستان نشان میدهد که رژیم در خیال  
انست که علیه کل مردم کردستان شمشیر  

کولبران همیشه آماج شدید ترین  . بکشد 
نسرکوبگریها و ترور و کشتار از جانب  

اکنون  . نیروهای مسلح حکومت بوده اند  
حکوت در صدد تعرض تازه ای به این  
بخش محروم و زحمتکش طبقه کارگر  

باید قاطعانه در برابر این سیاست  . است 
 .جنایتکارانه حکومت ایستاد 

ما سه نهاد کمیته بین المللی علیه     
اعدام، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان  
سیاسی و کمپین برای آزادی کارگران  
زندانی دستگیری و بازداشت چهار  
پیشمرگه نامبرده  سناریوی جنایتکارانه  
ساختگی علیه آنان و علیه کولبران توسط  
جمهوری اسالمی را شدیدا محکوم کرده  
و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط  

 .بازداشت شدگان هستیم 
ما به جمهوری اسالمی اجازه  
نخواهیم داد که با این ترفندها به امنیتی  
کردن بیشتر جامعه بپردازد و جان چهار  
زندانی سیاسی را وثیقه پیشبرد سیاستهای  

. سرکوبگرانه و ضد انسانی خود قرار دهد 
ما همگان را فرامیخوانیم که علیه سناریو  
سازی های امنیتی رژیم اسالمی قاطعانه  
بایستند و ضمن محکومیت شدید  

دستگیری این چهار نفر خواهان آزادی  
 . فوری آنها شوند 

با کارزاری مشترک    ما با تمام قوا 
حکومت    مقابل این سیاست جنایتکارانه 

تالش میکنیم که صدای   می ایستیم و 
اعتراض این پیشمرگان و صدای تمامی  

ما همگان  . زندانیان سیاسی را جهانی کنیم 
را فرا میخوانیم که در اعتراض به این  
دستگیریها و سرکوبگریهای حکومت و  
برای آزادی فوری پیشمرگان بازداشتی  

خصوصا از مردم  . دست به کار شوند 
کردستان و مردم در شهرهایی چون  
مهاباد، دهگالن، بوکان و کامیاران که  
پیشمرگان بازداشتی از اهالی آن مناطق  

انتظار است که در کنار خانواده   هستند 
برای آزادی این افراد تالش    های آنان 

 .کنند 
در این راستا ما اعالم میکنیم که در  

اوت و روزهای نزدیک به آن در   ۱۳  روز 
کشورهای مختلف در خارج کشور  
کسیونهایی برپا خواهیم کرد و همه   آ
ایرانیانی که در خارج کشور هستند را  

کسیونها و اقدامات    به  پیوستن به این آ
چهار  . الزم برای آزادی آنان فرا میخوانیم 

پیشمرگ بازداشتی محسن معروفی ،  
پژمان فاتحی ، هژیر فرامرزی و وفا آذربار  

 .باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند 
 کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی    

pouyandeparisa@gmail.com 
 

 المللی علیه اعدام   کمیته بین  
hormoz_r@hotmail.com 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 (Free Them Now   ) 

Shahla.daneshfar2@gmail.com 
  ۱۴۰۱  مرداد ۱۳    ، ۲۰۲۲  وت ۲  

 

 سبدمعیشت _مطابق _حقوق #

  

 



١٤٠١مرداد  ١٧ كارگر كمونيست  ١٤ 

 :شماره تلفن 
  ۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲ 

 tamas.wpi@gmail.com 
 sazmande@:  تلگرام 

 

به حزب کمونیست  
!کارگری بپیوندید   

تیر ماه سال جاری، که یک    ۲۱ از روز  
کارزار وسیع و قدرتمند از سوی زنان ضد  
حجاب در سطح جامعه و در مقابله با  

های حکومتی به مناسبت هفته    نمایش 
حجاب و عفاف براه افتاد، حکومت برای  
جبران شکست خود اقدام به بازداشت  

  ۲۱ بالفاصله زنان مبارزی کرد که در روز  
تیر با دور انداختن حجاب و تهیه و انتشار  
ویدئو از خود، نسبت به حجاب اجباری،  

 .اعتراض نموده بودند 
تیر، سوری بابائی چگینی که    ۲۲ روز  

همراه با همسرش محمدرضا مرادبهروزی  
ویدئو اعتراض خود به حجاب را منتشر  

محمدرضا  (بودند، بازداشت گردید      کرده 
مرادی بهروزی هم چندی بعد به خاطر  
همراهی با همسرش در اعتراض به  

 ).حجاب بازداشت گردید 
نازی زندیه دانشجوی ضد حجاب  

تیر    ۲۱ تیر در رابطه با کارزار    26روز  
میلیون    ۴۰۰ بازداشت و بعدا با وثیقه  

 .تومانی موقتا آزاد شد 
الهام فرشاد در پاسخ به دخالت در  
پوشش خودش توسط یک آخوند در  

ای، با او درگیری لفظی    فروشگاهی زنجیره 
پیدا کرد نیز برابر دوربین صدا و سیما که  
مایه ننگ همه ماست، نشانده شد و  

 .مجبور به اعتراف علیه خودش شد 
سپیده رشنو که به هتاکی و اعمال  
خشونت مامور زن سپاه، رایحه ربیعی  

تیر توسط سپاه    26اعتراض کرده بود، روز  
طبق تهدید و وعده رایحه ربیعی هنگام  
درگیری با سپیده رشنو، بازداشت گردید و  

. همچنان زیر بازجویی و شکنجه قرار دارد 
های    سپیده رشنو در حالیکه آثار شکنجه 

جسمی و روانی بر رخسارش هویدا بود،  
بی شرمانه توسط سپاه مقابل دوربین صدا  
و سیمای بازجو خبرنگاران و بازجو  
سابریتی ها قرار داده شد و از وی اعتراف  
اجباری گرفتند و به اصطالح مستندسازی  

 .کردند 
  ۲۱ عالوه بر این زنان که بعد از کارزار  

تیر علیه حجاب اجباری بازداشت  
ها زن آزادیخواه دیگر به جرم    اند، ده   شده 

آزادیخواهی و اعتراض به حجاب اجباری  
هم اکنون با احکام سنگین حبس در  

از جمله  . های ایران محبوس هستند   زندان 
این زنان، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی،  
سهیال حجاب، صبا کرد افشاری و راحله  

 .احمدی هستند 
ها،    ها، شکنجه   این سرکوب 

ها و به زندان افکندن افراد    سناریوسازی 
ها    مخالف حجاب با احکام طوالنی ده 

های امنیتی    ساله در حالی از سوی دستگاه 
گردند که    و قضایی حکومت اعمال می 

جعفر  "متجاوزین به کودکان، کسانی مانند  
معلم شهرستان فردوس در استان  " دانش 

دانش    ۱۰ خراسان به جرم تجاوز به بیش از  
سال حبس    ۵ آموز مقطع ابتدایی، تنها به  

 .محکوم شده است 
جامعه ایران دیگر ستم بر زن و نصفه و  

. کند   نیمه حساب کردن زنان را قبول نمی 
دیگر اجازه نخواهیم داد که نیمی از جامعه  

ترین حقوق انسانی خودشان    را از مقدماتی 
 .محروم کنند 
  21حجاب روز  _بی _حجاب #کارزار  

تیر و متعاقب آن حمایت صدها هزار نفره  
اتحاد برای مخالف با حجاب  »از کارزار  

در فضای مجازی که به ابتکار   «اجباری 
ندای زنان ایران به راه افتاد، واقعیت  

ای و سراسری با حجاب    مخالفت توده 
اجباری را بیشتر از پیش به نمایش  

  .گذاشت 
کنندگان این بیانیه ضمن    ما امضاء 

اعتراض شدید به سرکوب جنبش زنان، بر  
موارد زیر تأکید داریم و خواهان تحقق  

  :فوری آنها هستیم 
برچیدن گشت های سرکوبگر ارشاد از  -۱ 

سطح خیابانها و مراکز عمومی، پایان دادن  
به نمایشات رسوای اعتراف گیری اجباری  
و محاکمه و مجازات همه  
بازجوخبرنگاران و بازجو سلبریتی های  

 سناریوساز صدا و سیما 
قید و شرط همه افراد    آزادی فوری و بی  -2

بازداشت شده به جرم شرکت در کارزار  
تیر و بقیه زنان    21حجاب بی حجاب  

زندانی به جرم مبارزه با حجاب اجباری و  

  .همه زندانیان سیاسی  
 

قید و شرط در همه    آزادی بی   -۳  
های زندگی شخصی و اقدام برای    عرصه 

های اجتماعی از راه ایجاد    تبیین آزادی 
ها و احزاب    جمع، تشکل، نهاد و سازمان 

باشد و    ترین حقوق انسانی می   جزء بدیهی 
باید توسط حکومت به رسمیت شناخته  

 .شوند 
 

پوشش و انتخاب نوع آن از    -۴ 
هاست و    ترین مسائل انسان   خصوصی 

هیچ حکومتی حق دخالت در امور  
به این ترتیب  . خصوصی مردم را ندارد 

همچنین دخالت در سایر امور خصوصی  
بارداری، بهداشت جنسی،  : مردم نظیر 

  .دانیم   را محکوم می ... روابط عاطفی و  
 

حجاب پوشش نیست، بلکه ابزار   -۵ 
سرکوب زنان برای حفظ اقلیتی بر مسند  

همچنانکه سران  . قدرت سیاسی است 
اند که حجاب    حکومت اعالم کرده 

خاکریز اول حکومت است و این نگاه به  
ابزار  »زن، زنان را در مرحله اول یک  

 .داند    می  «سیاسی 
 :امضاء 

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار  -۱ 
 کرمانشاه 

تشکل مستقل دانشجویان پیشرو  -۲ 
  دانشگاه اصفهان 

 سندیکای نقاشان البرز -۳ 
 ندای زنان ایران -۴ 
گروه مهندسین آی تی و نرم افزار  -۵ 

 کرمانشاه 
التحصیالن بیکار    گروهی از فارغ -۶ 

 دانشگاه رازی کرمانشاه 
گروهی از کارگران جوشکار شهرک  -۷ 

 دولت آباد کرمانشاه 
گروهی از ورزشکاران رزمی کار  -۸ 

 کرمانشاه 
گروهی از رانندگان تاکسی شهرک ظفر  -۹ 

 کرمانشاه 
گروهی از بازنشستگان تامین  -۱۰ 

 اجتماعی و خدمات درمانی سقز 
 گروهی از زنان محله حاجی آباد سقز -۱۱ 
 گروهی از زنان محله نشمیالن سقز -۱۲ 
 گروهی از زنان محله بهارستان سقز -۱۳ 
 زنان شهرک دانشگاه سقز  گروهی از -۱۴ 
گروهی از کارگران برق کار  -۱۵ 

  ساختمانی سقز 
گروهی از کارگران نقاش ساختمانی  -۱۶ 

  سقز 
گروهی از کارگران لوله کشی  -۱۷ 

  ساختمانی سقز 
  سقز  دار   گروهی از زنان خانه -۱۸ 
تپه   گروهی از جوانان بیکار محله -۱۹ 

  شافعی سقز 
گروهی از جوانان بیکار محله کریم  -۲۰ 

  آباد سقز 
گروهی از جوانان بیکار محله  -۲۱ 

 سقز  بهارستان پایین 
 ۱۴۰۱ مرداد ۱۳ 

 برگرفته از مدیای اجتماعی 

  

بیانیه عمومی در اعتراض به بازداشت و سرکوب  
زنان مخالف حجاب و اعتراف گیری اجباری و  

 شرمانه از سپیده رشنو   بی 

 


