
 

تجمعات بازنشستگان تامین  
 اجتماعی در چندین شهر 

 ۸  صفحه 
 

تجمعات بازنشستگان تامین  
 شهر   ۹ اجتماعی در  
 ۹ صفحه  

 

آزادی بازنشستگان  
بازداشتی در کرمانشاه، هاله  
صفرزاده از مدافعین حقوق  

 کارگر و سه خبر دیگر 
 ۹ صفحه  

 

اولتیماتوم کارگران معدن  
مسن سونگون به اعتراض  

 همراه با خانواده ها 
 ۶ صفحه  

ادامه اعتراضات  
بازنشستگان، کارکنان شرکتی  

 مخابرات، آبفای هرمزگان 
 ۶ صفحه  

 

 از مدیای اجتماعی 
 ۱۲ و    ۱۱ صفحات  

 درباره مسائل جنبش کارگری  

 

٧٤٠ 
 ١٤٠١مرداد    ٢٤ 

 ٢٠٢٢ اوت   ١٥ 

 

   

 شهال دانشفر: سردبیر

shahla.daneshfar2@gmail.com 

 کمونیست  کمونیست 
 کارگر  کارگر 

 حزب کمونیست کارگری ایران   

 چهارشنبه ها منتشر میشود

 
 اعتراض بازنشستگان، مبارزه ادامه دارد 

 ۲ یاشار سهندی، صفحه  
 

!سپیده رشنو، نماینده  سیلی مردم به حکومت بود    
 ۳ سیما منصوری، صفحه  

 

جانباختن سه کودک کار در بیست روز  : هشدار به همگان   
 ۴ بهنام ابراهیم زاده، صفحه  

 

!کمک مالی به کارگران اعتصابی نشانه همبستگی و مایه مباهات است   
 ۵ حسن صالحی، صفحه  

 

نهاد کارگری و اجتماعی در مورد وضعیت خطیر واله زمانی   ۲۴ نامه سرگشاده    
بخشهایی از کارگران، بازنشستگان، مدافعین حقوق زن، و دانشجویان نامه را امضا کرده اند ُ  

 ۷ صفحه  
 

 اعتراضات کارگران رسمی نفت و گرمای کشنده در مراکز کارگری جنوب 
   ۹ صفحه  

 
آزادی بازنشستگان بازداشتی در کرمانشاه، هاله صفرزاده از مدافعین حقوق کارگر و سه  

 خبر دیگر 
 ۹ صفحه  

 
 اعتراضات کارگران رسمی نفت و گرمای کشنده در مراکز کارگری جنوب    

   ۱۰ اسامی تعدادی از مراکزی که پرسنل رسمی نفت در  آن دست به اعتراض زده اند، صفحه  
 

 گسترش اعتصاب کارگران رسمی نفت و فضای اعتراض به کار در گرمای کشنده 
   ۱۱ صفحه  

 

 حزب کمونیست کارگری  

!حمله جنایتکارانه به سلمان رشدی محکوم است   
۴ صفحه    

 



١٤٠١مرداد   ٢٤ كارگر كمونيست  ٢ 

 یاشار سهندی 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی  
خبر داده دولت با افزایش و اصالح حقوق  
سایر سطوح مستمری بگیران موافقت  

او گفت از آنجا که حقوقهای  . کرده  است 
مرداد ماه بسته شده از شهریور این  

  ۳۸ افزایش  . افزایش، اعمال خواهد شد 
درصدی دستمزد سایر سطوح، از ابتدا هم  

در پنج ماه  . چندین برابر خط فقر بود 
گذشته با افزایش سرسام آور گرانی با  

   ۳۸ تومانی عمال ،    ۴۲۰۰ حذف ارز  
درصد فوق از آنچه هم که قبال بود بی  

این در حالیست  . ارزش تر گردیده است 
که جناب مدیر عامل اصال یک کلمه  
نگفته چه مقدار و چگونه اصالح فوق  
اعمال میشود و آیا مابه التفاوت شش ما  
گذشته پرداخت خواهد شد یا نه؟ ظاهرا با  

خود، یعنی مزدوران  " شرکای اجتماعی "
متشکل در خانه کارگر و کانون  
بازنشستگان در این مورد جلساتی در ماه  
شهریور خواهند داشت تا به تصمیمی  

 !برسند که برای حکومت آبروداری کنند 
هر چه که هست به نظر میرسد به طرز  
ابلهانه ای  میخواهند پز این را بگیرند که  
شرکای اجتماعی فوق  یک درصدی به  
مستمری بازنشستگان اضافه خواهند کرد  
! و ربطی هم به اعتراضات نخواهد داشت 

حسین اکبری از غیض و ناراحتی در یک  
جنبش مطالباتی و فراگیر  : "جای نوشته 

بازنشستگان، ناشی از سیاستهای نادرست  
ظاهرا آقایان حکمران  ." در حکمرانی است 

به این نتیجه رسیده اند که سیاست درست  
را در پیش گیرند که شاید جنبش اعتراضی  

 !بازنشستگان برای ایشان ختم به خیر شود 
کارگر بازنشسته ای در کانال تلگرامی  
شورای بازنشستگان ایران جواب ایشان را  

با توجه به اخباری که  :" اینگونه داده است 
در تمامی شبکه های اجتماعی مبنی بر زد  
و بند سرپرست وزارت کار با کانون عالی  
و کانونها جهت مطرح کردن مصوبه  
دولت و گرفتن تأیید اجرا از کانونها که  
بتواند بعد از اعالم از تجمعات خیابانی  
جلوگیری شود، گرچه این مصوبه دولت  

 .بر خالف مصوبه شورای عالی کار است 
لذا ضمن توصیه و هشدار به    

سرپرست موقت وزارت کار به ایشان  

اعالم میشود که اکنون که تصمیم گرفته  
اید با طناب پوسیده ی کانونها خود را در  
این چاه بیاندازید و فکر میکنید اجرای  
مصوبه ای خالف مصوبه شورای عالی  
کار میتواند باعث جلوگیری از تجمعات  
خیابانی بازنشستگان گردد ،  این کانونها  
اوال با توجه به اخبار انتشاری،  دیگر نه  
تنها وجاهت قانونی بلکه وجاهت  
شخصیتی هم در بین بازنشستگان بدالیل  
خیانت و مفت خوری و عدم دفاع از  

ثانیا با توجه به  . بازنشستگان را هم ندارند 
مطالب فوق آقایی که احتماال وزیر بعدی  
باشید آیا  فکر میکنید  شما کانونها را ابزار  
اجرای مصوبه غیر قانونی خود خواهید  
کرد و جلو تجمعات خیابانی را خواهید  
گرفت، بلکه برعکس باید بعرض  
جنابعالی برسانیم که این شما هستید که  

باشید که برای    آلت دست کانونها می 
نجات خود از گندهایی که تاکنون زده اند  
و گرفتن پوشش احمقانه تاییده قانونی  

لذا با  . بودن کانونهای غیرقانونی است 
توجه به موارد فوق ضمن توصیه و هشدار  
به شما که ضمن اجتناب از استفاده از  
طناب پوسیده کانونها مطمئن باشید نتیجه  
این حرکت نه تنها کمکی به شما نخواهد  
کرد بلکه باعث بدتر شدن اوضاع و هم  
چنین خشم فراگیر بازنشستگان خواهد  

 ...."شد 
در یادداشتهای دیگر، به دستاوردهای  

تنها باید  . جنبش بازنشستگان پرداختیم 
تاکید کنیم دولت بهتر است با زندگی  

باید  . بازنشستگان بیش از این بازی نکند 
بعد از دو سال، و بخصوص در این چند  
ماه گذشته گوشی دست شان آمده باشد  
که جنبش بازنشستگان از چه پتانسیل  

برای بازنشستگان  . بزرگی برخوردار است 
مبارزه به انتهای خود نرسیده است و هنوز  
مسئله همسان سازیها و نیز مهمتر اینکه  
حقوق چندین برابر زیر خط فقر مسئله  

 . حیاتی برای بازنشستگان است 
اما ظاهرا دولت اسالمی میخواهد بار  
دیگر بازنشستگان و بخصوص شاغلین در  

طرح  . آستانه بازنشستگی را امتحان کند 
اصالح پارامتریک قوانین بازنشستگی  
مجددا مطرح کرده و ُمصر هستند آنرا  

 ! اجرایی کنند و در واقع حریف می طلبند 

مدعی اند سن امید به زندگی در ایران  
افزایش یافته و بنابر این حیف است کارگر  
را بازنشسته کنیم، باید تا جا دارد شیره  

سرپرست وزارت کار، در  . جان او را کشید 
اهالی کانون  ( جمعی از بازنشستگان  

بازنشستگی معنا  :  فرمودند )  بازنشستگان 
! توانیم باید کار کنید   ندارد و تا وقتی که می 

البته ایشان خود را با کارگران جمع می  
بندد، نه نشانه صداقت بلکه نشانه دغل  

 .  بازی است 
اصالح پارامتریک قوانین تامین  
اجتماعی، یعنی افزایش سن استثمار  

. شوندگان تا وقتی که نای در بدن دارند 
هدف این طرح، افزایش سن بازنشستگی  

سال، شاید هم از بیخ و بن    ۶۵ به  
برانداختن بازنشستگی است؛ و نیز  
متناسب با آن افزایش طول دوران کاری  

افزایش مبنای  .  سال   ۳۵ کارگران به  
سال    ۲ محاسبه مستمری بازنشستگی از  

سال آخر؛ و از این هم بیشتر،    ۵ آخر به  
شاید میانگین کل دوران کاری یک کارگر،  

کاهش محاسبه حق  . اگر زورشان برسد 
سال و اگر    ۲۰ سال، به    ۳۰ سنوات، از  

خدا خواست اصال این بند قانون را بطور  
 . کل کنار بگذارند 

بار دیگریادشان آمده یونان و فرانسه و  
سال و    ۶۰ آلمان و ژاپن سن بازنشستگی  

میگویند ورودی  ! سال کار نیست   ۳۰ 
تامین اجتماعی کاهش یافته و خروجی آن  
افزایش، و ساالنه یک میلیون نفر بازنشسته  

و هرکس هم نداند فکر میکند  . میشوند 
اینهایی که بازنشسته میشوند مرتکب  
جرمی دارند میشوند و خرج روی دست  

دیگر نمی گویند  !  دولت میگذارند 
خدمات درمانی تامین اجتماعی به شدت  

. کاهش یافته و ضعیف گردیده است 
بسیاری از این خدمات تحت عنوان بیمه  

به روی  . تکمیلی، عمال پولی شده است 
خود نمی آورند و با پول کارگر بنگاه عظیم  

در  . راه انداخته اند " شستا "اقتصادی به نام  
روز بحران اصال به خود اجازه نمی دهند  

نجات صندوق تامین  "که فکر کنند برای  
. از سود این بنگاه استفاده کنند " اجتماعی 

سودی که به آمار خودشان ساالنه مرتب  
معبود  :" بنا به گزارشی . افزایش می یابد 

های    زاده، معاون راهبری هلدینگ   عباس 
گذاری تأمین اجتماعی در    شرکت سرمایه 

سود تجمیعی شستا در   اردیبهشت امسال 
هزار میلیارد تومان    ۷ ٬ ۴۴ را   ۱۴۰۰ سال  

تر    سال قبل   اعالم کرد که نسبت به یک 
این  ." دهد   درصدی را نشان می   ۱۴ افزایش  

و  . سودهای هنگفت برای غارتگران است 
بر سر تصاحب این مال مفت همیشه در  

 . حال کشمکش هستند 
بعالوه اصال به روی خودشان نمی  
آورند که بخش بزرگی از درآمد تامین  
اجتماعی که از حقوق کارگر تامین میشود  
مفت ومسلم در اختیار انگل های  
اجتماع، یعنی سرمایه داران مفتخور حاکم  

ضمن اینکه باید یادآوری کرد  . قرار میگیرد 
که بدهی دولت به صندوق تامین  

هزار میلیارد تومان    ۴۲۰ اجتماعی به  
رسیده  است و  مضاف بر بدهی جاری  

    ی   دولت بابت سه درصد حق بیمه 
ی کارفرمایی    شدگان عادی و حق بیمه   بیمه 

ی خاص    شده   گروه بیمه   ۲۶ برای بیش از  
های    که پرداخت این مبالغ باید در بودجه 
اما  .  سنواتی منظور و تامین اعتبار شود 

تنها راهی که بلدند ، حمله و هجوم  
با تضمین نیروهای امنیتی   -سازمان یافته 

به سطح معیشت طبقه کارگر   -و انتظامی 
 . است 

تنها ُحسن این طرحها همان است که  
سیاستهای  " حسین اکبری می گوید که 

، موجبات دامن  "نادرست در حکمرانی 
. زدن به جنبش مطالباتی وسیع میگردد 

چیزی که در این میان به شدت تغییر یافته  

 

 اعتراض بازنشستگان، مبارزه ادامه دارد 
 

۳ صفحه    



 ٧٤٠  شماره  -ششم دوره   3     كارگر كمونيست 

 :سیما منصوری  
سپیده رشتو،پاسخ و سیلی جنبش  
رهائي زن و نفرت این مردم به عربده کشی  
های حکومت و سناریوی حجاب شان  

 .بود  
حکومت ذره ای تردید ندارند که این  
مردم علیه شان است و از تغییر توازن قوای  
سیاسی مردم سخت ترسیده اند و دارند  

 .میکنند " گذشته  "فرار رو به  
همه امکانات شان را به کار گرفته اند  

اجتماعی توازن  /تا ماهیت و مکان سیاسی 
قوای جدال های این مردم علیه همه وضع  

 .موجود را وارونه تعریف کنند  
عبای  "عربده میکشند و وانمود میکنند  

بگیر و ببندها و شکنجه و کشتارهای دهه  
را بر تن کرده اند و بر  یادآوری  " شصت  

اما دارند از سر گشاد  ! اش  مانور میدهند  
حکومت به  .  شیپور این ساز را میدمند 

شدت ترسیده ، و ناتوان از مخمصه بحران  
هایی است که با موجودیتش گره خورده،   
و در گرفتار مردمانیست که در نفرت این  
وضعیت  با اعتراضات و اعتصابات در  

 !محاصره اش گرفته اند   
عصای  "حکومت و همه آنها که    

شان هستند، از جنبش رهائي زن  " قدرت  
اجتماعی و  /و از ماهیت مکان سیاسی 

رابطه در هم تنیده اش با اساسی ترین  
جدال های مردم در تغییر همه وضع  

 !موجود مطلع اند  
ماهیت مطالباتی و افق و گرایش    

طبقاتی این جنبش بالفعل علیه  /سیاسی  
ستون فقرات اسالم سباسی و بربریت  
سرمایه، با کمتر جایی و وضعیت مشابهی  

سپیده رشتو،  بیانگر  . قابل قیاس است 
دختران میدان  "با    ۵۷ مارس    8پیوستگی  

دختران  " جشن  بی حجابی "تا   " انقالب 
 .است ..... پسران شیراز و 

تداوم  اعتراض و ایستادگی همسران  
و  " سپیده هفت تپه  "معدنچیان کرمان و  

خانوار کارگری و فوالدی  و زنان ورزقان  
 .است 

سپیده رشتو همان زن معلم و  
بازنشسته کف خیابان و زنان عرب زبانی  
است که سینه سپر شورش اعتراضی نان  
شان کردند، و همان مادر آبانی است که  
پاسخ عربده کشی حکومت را داد و  

اسلحه ات را بگذار زمین تا بگویم  : "گفت 
 !چه هستی 

سپیده رشتو  رویکرد جدیدی در  
پراتیک شدن خشم این مردم برای جارو  
کردن متولیان این وضعیت نفرت انگیز از  

نیروی  . عرصه های زیست شان است 
اعتراض وسیعا  اجتماعی زنان در ابنجا نه  
تنها بمثابه ستون فقرات و پیشتاز جنبش  

طبقاتی موجود اند،  بلکه   /های سباسی 
قطب نمای پیشروی رادیکالیسم جنبش  
طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی مردم  

 .بطورکلی در تغییر این وضعیت است 
جنبش رهایی زن از هر قید و بند و  
ضد انسانی، بی تردید در برابر همه  

ش قد علم کرده  " جنسیتی  "نابرابری های  
، اما نه تنها با قالب های رایج و تنگ  
بورژوائی قابل تعریف نیست، که بالفعل  
این ظرفیت را دارد که در خالصی از هر  
نوع بردگی و نابرابری و مالکیت بر  

، بخش غیر قابل تفکیک و  "انسانیت زن  "
پیشتاز جنبش طبقاتی ای باشد که همه  

 !جامعه را آزاد خواهد کرد 
زبان و خواست های همین امروزش    

که عینیت دادن و به روز کردن زندگی  
عادالنه و  "درخور انسان است، تقسیم  

نابرابری های وضع موجود و نظم  " برابر 
 !سرمایه نیست 

قالب های رایج تعاریف از ماهیت و  
اجتماعی این جدال ها  /مکان سیاسی  

این جنبش  .بسیار تنگ و نامرتبط اند  
وسیعا  اجتماعی و متنوع  و جسور بر  
جدال های اساسی تری استوار است و  
نیرویش را بر متن جدال های طبقه کارگر  
و این مردم برای تغییر وضع موجود  

ردپا و گام هایش در برابر و در  . میگیرد  
همه قلمروهای موجودیت سرمایه داری و  
این بربربت و حکومت و نابرابری ها  

 .وجود دارد 
و علیه فقر و  " جنسیتی  "ضد نابرابری  

استثمار و این وضعیت است، و به شدت  
یک سرش   . ضد مذهب و دین است 

جدال برای معاش  و آنارشی در آزادی و  
حق بر بدن است، و یک سرش خواسته   

 .لغو کارمزدی و نفی طبقات است 
این جنبش رهایی بی قید و شرط و  
فوق العاده جسور، هویت و مکان  

اجتماعی ش را از جدال  در  /سیاسی 
و جمع عددی اش  " قالب های جنسیتی  "

نمیگیرد، گرچه در کثرت حیرت آوری  
در دفاع و جدال برای منفعت های  . ست 

انسانی و رفاه و خوشبختی و نفی هر ذره  
موقعیت نابرابر به میدان آمده و دسترسی  
به هردرجه حقوق برابر را بر چنین بستری  

 .جستجو میکند 
بخش پیشرو و جسور و چشمگیر    

جنبش های کارمزدی و توده مردم در  
انقالب پیش روست ، و به بیان ساده تر  

 !چهره زنانه انقالب است   
،   " انقالب آتی انقالبی زنانه است  " 

تصویری قاطع و روشن به این موقعیت  
 .غیر قابل انکار است  

این حکومت میداند زنان به قدرت  
نیروی اجتماعی شان روسری ها از سر  

. بیاندازند بنیان شان زیر و رو خواهد شد 
تعرض به زنان و زن ستیزی این حکومت  
در همه ابعاد موجودیتش و به موازات  
ساختارهای ضد زن سرمایه و همه  

قدرت های بزرگ  "خدمات و مشوق های  
که مدام زیر بغل شان را گرفته اند، بستری  " 

کارمزدی  /برای به تمکین بردن طبقه کارگر 
و توده مردم  و جامعه بطورکل به این  

این حکومت  ! بربریت سرمایه داری ست 
به شدت ترسیده و میدان کارزار رو در رو  
با مردم را در کف جامعه از مدت ها پیش  

 .باخته است 
حکومت  بویژه از دو چیز به هراس  

یکی از به میدان آمدن صف  . افتاده اند 
درهم تنیده از اتحاد عمل مشترک جنبش  

. کارگر و معلم و بازنشسته ( های کارمزدی 
در قامت سازمان یافتگی که از منفعت  ..) 

های پایه ای و غیرقابل انکارشان بیرون  
زده و بمثابه یک ضرورت و مطالبه بدنه  

و  .  اجتماعی دارد و بجلو رانده میشود  
دیگر از جنبش رهائي زنان که ستون  
فقرات و نیروی قدرتمند و جسور همین  
جنبش های کارمزدی  و جنبش های  
اجتماعی مردم در جدال علیه این  

 .وضعیت است 
سپیده رشتو محصول و اراده این  
جنبش است و با شکنجه و سناریوهای نخ  

سپیده  . نما شده به عقب نخواهد رفت 
رشتو نماد یک رویکرد و تصمیم روشن از  

با  . طرف این مردم به حاکمیت بود 
گسترش اعتراضات و اعتصابات و شعله  
ور شدن نفرت این مردم در خیزش  
سراسری که عنقریب خواهد بود، این  
جسارت های بالفعل و به میدان آمدن  
توده مردم نیروی پرقدرتی خواهد بود که  
قشون سرکوب حکومت را به عقب خواهد  

تاکید ما بر اتحاد همه مردم علیه  ! برد  
 .سرکوب است 

 

!سپیده رشنو، نماینده  سیلی مردم به حکومت بود    

 

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 

 

 

...اعتراض بازنشستگان،       
توازن قوا به نفع  جنبش های اعتراضی  

جمهوری اسالمی این را بهتر  . است 
میداند؛ و باید تا حاال دست شان آمده  
باشد که با چه پتانسیل عظیم اعتراضی ای  

جمهوری اسالمی خود را  . روبرو هستند 
به موش مردگی میزند اما خود از همه بهتر  

. میداند که اعتراض پایان نیافته است 

مبارزات چند ساله اخیر بازنشستگان  
نشان داد که میتوان رودروی حکومت  

و  .  وحشی اسالمی سرمایه ایستاد 
نگذاشت طرح های ضد کارگری مانند  
طرح اصالحی پارامتریک قوانین تامین  

 .اجتماعی اجرایی شود 

۲ از صفحه     



١٤٠١مرداد   ٢٤ كارگر كمونيست  ٤ 

ساعاتی پیش سلمان رشدی نویسنده  
کتاب آیات شیطانی قبل از سخنرانی اش  
در غرب ایالت نیویورک مورد حمله یک  
مهاجم مسلح به چاقو قرار گرفت و  

آخرین خبرها حاکی  . بشدت زخمی شد 
. است که او تحت عمل جراحی قرار دارد 

حزب کمونیست کارگری حمله به سلمان  
رشدی را شدیدا محکوم میکند و برای او  

 .آرزوی سالمتی دارد 
فرد مهاجم به سلمان رشدی دستگیر  
شده است ولی هنوز اطالعاتی درباره وی  

این اطالعات هر چه  . منتشر نشده است 
باشد جمهوری اسالمی آمر و مسئول این  

سی و اندی سال قبل فتوای  . جنایت است 
قتل سلمان رشدی بوسیله خمینی صادر  
شد و مقامات مختلف جمهوری اسالمی  
بارها خواهان  قتل وی شده و برای قاتل او  

 . میلیونها دالر جایزه تعیین کرده اند 
این جنایت یک بار دیگر بر اهمیت  
مبارزه علیه اسالم سیاسی بطور کلی و  
حکومت اسالمی در ایران بویژه تاکید می  

جمهوری اسالمی بعنوان یک  .  گذارد 
رژیم قاتل و جنایتکار باید توسط تمام دنیا  

 .مطرود و محکوم شود 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠٢٢ اوت    ١٢ ،  ١٤٠١ مرداد    ٢١ 

 

حمله جنایتکارانه به سلمان رشدی  
 !محکوم است 

 

 :  هشدار به همگان 
 جانباختن سه کودک کار در بیست روز  

روزی نیست اخبار نگران کننده و  
شوک اوری از وضع کودکان و بویژه  
کودکان کار این قربانیان سرمایه داری  

بنا  . وحشی حاکم  در ایران دریافت نکنیم 
خبرهای منتشر شده طی بیست روز اول  
مرداد حداقل سه کودک کار جان باختند  و  

این خبر نشانی از  . این هشدار دهنده است 
ابعاد جنایت و توحش سرمایه داری حاکم  

به نمونه هایی از کودکانی  . در ایران است 
که در یکماه اخیر جانشان را از دست داده  

 .اند نگاهی بیندازیم 
سلمان براهویی  چوپان هفت ساله  
ای  در سیستان و بلوچستان که بر اثر  
سقوط در چاله آب  شهر نصرت اباد  جان  
داد، ماردین سالمتیان، شاگرد مکانیک در  
بوکان پسر بچه ده ساله ای که بر اثر  
سوختگی جان خود را از دست داد،   

ساله شاگرد قنادی در    ۹ علیرضا پرهوده   
شهر گیالن غرب  که بطور باور نکردنی  
ای بخاطر سکته در حین کار در گذشت،   
ماردین سالمتیان ، شاکرد مکانیک ده  
ساله و در  شهر گیالن غرب در استان  
کرمانشاه  بر اثر سوختگی ، جانباخت و   
امین در حین کار از داربست یا بلندی  
سقوت کرد، کودک دیگری به خاطر  
پیداکردن لقمه نانی در چهار راه شلوع یا  
فالن اتوبان با ماشینی زیر گرفته شد،  و  

این  .  این لیست وسیع و تکاندهنده است 
. کودکان قربانیان فقر و بی تامینی هستند 

و  . قربانیان سیستم چپاولگر وحشی هستند 
. هر روز بر شمارشان افزوده میشود 

جمهوری اسالمی در قبال جان کودکان  
جمهوری اسالمی مسئول  . مسئول است 

یک  .  مستقیم  مرگ این کودکان است 
کیفرخواست مهم جامعه از جمهوری  
اسالمی جنایتی است که هر  روزه در قبال  

 .کودکان انجام میگیرد 
در ایران کودکان بخش آسیب پذیر  
جامعه هستند و در این میان وضع کودکان  

کودکان کار که   .  کار فاجعه بار است 
هرروزه در جلوی چشمانمان حضور  
دارند و کار میکنند تا بلکه کمک خرج  

خانواده باشند  و یا  بعضا حتی هزینه  
اعتیاد والدینشان یا بیماری آنها را پرداخت  

این کودکان مدام در معرض  .  می کنند 
خشونت و باندهای خطرناک قاچاق  قرار  

و گاهی هم در معرض نگاهای  .  میگیرند 
ترحم امیز شهروندان شانه هایشان  خم  

 . میشود 
بهره کشی از نیروی کار کودکان ریشه    

در سیستم سرمایه داری دارد که وحشی  
در  .  ترین شکلش در ایران حاکم است 

این جامعه مردم زیر بار فقر و فالکت و بی  
تامینی کمرشان خم شده و همانطور که  
اشاره کردم هر روز کودکان بیشتری از  
چرخه تحصیل بیرون مانده و راهی کار  

از همین رو  فقر  .   خیابان میشوند 
اقتصادی خانواده و  بیکاری والدین، اعتیاد  
که خود زائده این سیستم نکبت بار است،  
از هم پاشیدگی خانواده ها بدلیل فقر  
خانواده و در این میان  قربانی شدن  
کودکان و  باالخره شکاف عظیم  طبقاتی  
در جامعه که هر روز عمیق تر میشود،  
منجر به افزایش هر روزه شمار کودکان کار  

 .     شده است 
کار کودکان باید ممنوع شود و  همه  
افراد بدون در آمد و کم در آمد از مقرری  
ماهانه کافی که بتواند در حد قابل قبولی  
زندگی آنها را تامین کند برخوردار باشند تا  
ناگزیر نشوند که فرزندان خود را از  
تحصیل بیرون بکشند و راهی کار خیابان  

 . کنند 
این حق هر کودک است که از زندگی    

.  ای شاد، ایمن و خالق برخوردار باشد 
رفاه و سعادت هر کودک مستقل از  

. وضعیت خانوادگی، با جامعه است 
دولت موظف است استاندارد واحدی از  
رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی  
کودکان و نوجوانان را، در باالترین سطح  

از جمله  . ممکن در جامعه تضمین کند 
باید به کودکان کمک هزینه های الزم  
پرداخت شود و همه کودکان مستقل از  
وضعیت خانوادگی از خدمات رایگان  
پزشکی و آموزشی و فرهنگی برخوردار  

دولت در قبال کودکان فاقد خانواده  . باشند 
و امکانات خانوادگی مسئول است و  آنها  

باید در نهادهایی مدرن و پیشرو و مجهز  
اینها همه بخشی  . تحت مراقبت قرار گیرند 

از خواستهای اعالم شده ما در برنامه یک  
 . دنیای بهتر است 

این حجم از  تراژدی ای که  هرروزه بر  
سر کودکان آوار میشود هشدار دهنده  

است و  جامعه باید به آن واکنشی  جدی  
همه فجایع و بالیی   .  واساسی نشان بدهد 

که بر سر تک تک کودکان می آید  عاملش  
.  حکومت و سیستم جهنمی حاکم است 

جمهوری اسالمی باید گورش را گم کند و  
 .برود 

 بهنام ابراهیم زاده 

 



 ٧٤٠  شماره  -ششم دوره   ٥     كارگر كمونيست 

 حسن صالحی 
اسماعیل بخشی از رهبران محبوب  
کارگران نیشکر هفت تپه در اینستاگرام  

در این پنج سال با  : "خود نوشته است که 
وجود اینکه برخی از ما اخراج و یا اکثرا  
تحت فشار مالی شدید بودیم اما یک ریال  
کمک مالی از هیچ شخص حقیقی و  

فعالین حاضر در  . حقوقی دریافت نکردیم 
مبارزات هفت تپه اگر در هر چیزی  
اختالف نظر داشتند اما همگی عهد  
کردیم که به هیچ وجه کمک مالی از  

 ."خارج هفت تپه دریافت نکنیم 
سئوال من از اسماعیل بخشی این  
است که مگر چه اشکالی دارد که کارگران  
هفته تپه در مبارزه علیه احجاف و  
زورگویی کارفرما و دولت از کمک مالی  
سایر کارگران در ایران و یا حامیان خود در  

همه  ! اقصی نقاط جهان برخوردار شوند؟ 
می دانند که وقتی کارگران علیه تضییقات  

دست به اعتصاب و   سرمایه داری  
اعتراض می زنند سرمایه داران و  
دولتهایشان به تقال می افتند که با قطع  
دستمزد ها، با گرسنگی دادن به کارگران  

و انواع و اقسام فشارهای   اعتصابی 
اقتصادی دیگر مبارزه کارگران را به  

همین امر در مورد   . شکست بکشانند 
اما در این  . کارگران هفت تپه نیز اتفاق افتاد 

میان عجیب است که یک رهبر کارگری با  
سرافرازی بگوید که ما در چنین شرایطی  
از دریافت کمک مالی خارج از هفت تپه  

معموال سرمایه داران و   ! سر باز می زنیم؟ 
دولتها هستند که برای شکست دادن  
اعتصاب کارگران چنین محدودیت هایی  

ایجاد می کنند، در حالی که ایجاد  
صندوق اعتصاب و کمک مالی به این  
صندوق، حاال از هر جا که باشد، حق  

جمهوری اسالمی  . طبیعی کارگران است 
. این حق را از کارگران سلب کرده است 

اعتصاب و تشکیل صندوق اعتصاب غیر  
قانونی است و برای گرفتن این حق طبعا  
باید تالش کرد و از موانع و سدهایی که  
جمهوری اسالمی در این راه ایجاد کرده  

 .عبور کرد 
بعنوان یک فعال اجتماعی تا   من  

برای پیشبرد مبارزه   جائی که بتوانم  
کارگران ایران در هر جا که باشد کمک  
مالی خواهم کرد و این را نشانه همبستگی  

پشتیبانی مالی از  . با مبارزات آنها می دانم 
مبارزات کارگری، نوعی بیمه کارگران به  
اتکاء همبستگی و همدلی است و نه فقط  
اشکالی ندارد بلکه الزم و ضروری هم  
هست و باید هر چه بیشتر رواج یابد و  

حمایت مالی از کارگران  . تقویت شود 
اعتصابی و اعالم همبستگی با مبارزه آنها  
ردیه ای بر انزوا و انفرادی است که سرمایه  
داران و عمال اسالمی شان با تمام قوا  

 .سعی میکنند به کارگران تحمیل کنند 
ممکن است گفته شود که کمک های   

مالی خارج از هفت تپه و بخصوص از  
خارج کشور باعث می شود که جمهوری  
اسالمی مستمسکی پیدا کند تا مبارزات  

به نظر من  . کارگران را راحتتر سرکوب کند 
اوال رژیمی  . نباید به این حرفها اهمیت داد 

که اعتراضات کارگرانی را که چندین ماه  
حقوق نگرفته اند بی شرمانه سرکوب می  

 نیازی به عذر و بهانه ندارد 
ً
. کند اصوال

بعالوه حتی اگر شما این کار را هم نکنید  

جمهوری اسالمی هزار و یک اتهام امنیتی  
و جاسوسی بارتان خواهد کرد و ما نباید  

در  . بدهکار چنین اتهامات سخیفی باشیم 
ثانی همانطور که پیشتر گفتم مگر کارگران  

مرتکب می شوند که برای  " گناهی "چه  
پیشبرد اعتصاب شان و مقابله با کارشکنی  
های سرمایه داران بنیه مالی خود را با  

گرفتن از هم طبقه ای هایشان و   کمک  
سایر مردم شریف و آزادیخواه تقویت  
کنند؟ مگر موقعی که شرکت ها و کارخانه  
ها به تنگنا می افتند هزار و یک بانک و  
موسسه اعتباری و یا دولت به کمک آنها  
نمی شتابد و برای آنها امتیازات ویژه قائل  
نمی شود تا آنها بتوانند به فعالیت  
سودجویانه خود ادامه دهند؟ پس چرا  
وقتی که نوبت به کارگران می رسد چنین  

 ! کاری محدود و ممنوع می شود؟ 
راستش کارفرمایان و دولتهای سرمایه  

از این نوع   داری در طول تاریخ  
محدودیتها زیاد بر کارگران اعمال کرده  

حق اعتصاب ندارید، حق تشکل  : اند 
ندارید، حق عضویت در احزاب سیاسی  
ندارید، حق انتخاب نماینده ندارید، حق  
تصمیم گیری در مورد شرایط کارتان  

اگر کارگران به این حق  ... ندارید و  
نداشتن ها تن می دادند امروز بردگان  

. مطیع و فرمانبردار سرمایه داری می بودند 
اما واقعیت این است که جنبش کارگری با  
مبارزه درخشان اش چه در هفت تپه و چه  
در جاهای دیگر دنیا این محدودیت ها را  

را   شکسته و نه فقط حقوق انسانی خود  
بدست آورده بلکه در نتیجه این مبارزات  

 .شرایط عمومی جامعه نیز بهتر شده است 
حمایت مالی از کارگران  : خالصه کنم  

اعتصابی هفت تپه در پنج سالی که آنها  
درگیر یک مبارزه دشوار و قهرمانانه بوده  
اند نشانه حقانیت این مبارزه و باعث  

این مبارزه چنان حق طلبانه  . افتخار است 
و جسورانه بود که تحسین همگان را  
برانگیخت و باعث توجه عموم به مرکز  

بسیاری حاضر بودند  . اعتصاب جهان شد 
را   و هستند که کارگران قهرمان هفت تپه  

برای موفقیت در مبارزه شان علیه  
ستمگری و زورگویی دولت اسالمی بطور  
همه جانبه مورد حمایت و پشتیبانی قرار  

این یک نقطه قوت برای  .  دهند 
چنین  . نیشکر هفت تپه است   کارگران 

حمایت هایی پیوندهای همبستگی و  
اتحاد را در میان بخشهای مختلف طبقه  

ما فقط همدیگر را  . کارگر گسترش میدهد 
داریم و نیروی همبستگی ما موفقیت ما در  

 .مبارزه را هم بیمه خواهد کرد 

 

کمک مالی به کارگران اعتصابی نشانه  
 !همبستگی و مایه مباهات است 

 

مطابق آمار رسمی وزارت تعاون، کار  
  ۱۴۰۰ تا    ۸۵ و رفاه اجتماعی، از سال  

تعداد زنان سرپرست خانور در ایران از  
میلیون و    ۳ هزار نفر به    ۶۰۰ یک میلیون و  

 . هزار نفر افزایش یافته است   ۴۰۰ 
با توجه به تورم سه سال گذشته اقتصاد  
ایران و عدم افزایش دستمزدها متناسب با  

  ۵۰ نرخ تورم، در شرایط کنونی حداقل  
درصد زنان سرپرست ایرانی معادل یک  

هزار نفر زیر خط فقر قرار    ۷۰۰ میلیون و  
 ..دارند 

تمام مردم بدون در امد و یا کم  درامد  
باید از مقرری ماهانه برای تامین زندگی  
ومعاش خود در حد یک زندگی انسانی  

تحصیل و در مان  .  برخوردار باشند 
راایگان و داشتن مسکن مناسب حق همه  

 .مردم است 
 برگرفته از مدیای اجتماعی 

 یک میلیون و هفتصد هزار زن سرپرست زیر خط فقر 
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بنابر آخرین گزارشات مدیریت  
مجتمع مس سونگون ورزقان در ادامه  
سرکوبگریهایش علیه کارگران که پیگیر  

کارگر را    ٧٠ مطالباتشان شده بودند،  
اخراج و همچنان از ورود آنها به معدن  

خواست کارگران  .  جلوگیری میکند 
بازگشت به کار همکاران اخراجی شان  

 .است 
ماجرا از این قرار است که کارگران  

های    معدن مس سونگون در شرکت 
آجین، مبین، نوآوران، زحل و ندای    آهن 

تیر برای پیگیری    ١٤ رهاوی در روز  
خواستهایشان و در اعتراض به خلف وعده  

نفر از همکارانشان    ها و بازداشت دو  
در این    اما . دست به اعتصاب زده بودند 

حرکت اعتراضی نه فقط به کارگران  
پاسخی داده نشد بلکه در روز سوم  
نیروهای یگان ویژه کارگران را مورد تعرض  

دادند و هفت نفر از آنان بازداشت    قرار 

 .شدند 
اعتصاب تا هفدهم تیر ادامه داشت و   

تیرماه و با   هجدهم  کارگران در شامگاه 
های مسئولین استان و کارفرمای    وعده 

مجتمع مبنی بر پیگیری مطالبات شان از  
جمله خواست همسان سازی حقوقها و  
آزادی کارگران بازداشتی موقتا به اعتصاب  

اما پس از خاتمه  . خود پاسان دادند 
نفری از کارگران    ٤٠ اعتصاب حدود  

بازداشت شدند که زیرفشار اعتراض  
  ٧٠٠ تا    ٥٠٠ کارگران با وثیقه های  

همچنین شرکت در  . میلیونی آزاد شدند 
تیرماه با مسدود کردن کارت تردد   ۲۶  روز 

نفر دیگر از کارگران، مانع از   ۳۰  بیش از 
و تعداد   . ورود آنها به معدن شد 

اخراجی اکنون به بیش از هفتاد    کارگران 
 .نفر رسیده است 

کارگران اخراجی با سوابق کاری  
های    سال در استخدام شرکت  ۲۵  تا  ۱۵  از 

 .آجین هستند   مبین و آهن 
در این مدت کارگران تالش بسیاری   

کردند تا همکاران اخراجی را سر کار  
اما مدیریت با قلدری ایستاده و  . بازگردانند 

حاضر به بازگرداندن آنها به کار نشده  
کارگر    ٣٠٠٠ بعالوه به خواستهای  . است 

شرکتهای پیمانکاری مجتمع مس  
سونگون ورزقان از جمله خواست همسان  

خواست     سازی حقوقها که در واقع 
افزایش حقوقهایشان و دیگر مطالبات  

. کارگران است، پاسخی داده نشده است 
کارگران اولتیماتوم داده انند که چنانچه  
همکاران اخراجی آنها به کار بازگردانده  

نشوند و به وعده های داده شده عمل نشود  
همراه با خانواده های خود دست به  

 .اعتراض خواهند زد 
کمیته آذربایجان حزب کمونیست    

کارگری ایران براتحاد و همبستگی کارگران  
و اتکای آنها به مجمع عمومی برای  
تصمیم گیری جمعی و متحدانه، شرکت  
فعال خانواده ها و حمایت و همبستگی  
مردم در منطقه که نان آورانشان کارگران  

کارگر    ٧٠ . این معدن هستند، تاکید دارد 
 .اخراجی باید سرکار بازگردند 

 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری 
 ٢٠٢٢ اوت    ١٤ ،  ١٤٠١ مرداد    ٢٣ 

 

اولتیماتوم کارگران معدن مسن سونگون به  
 اعتراض همراه با خانواده ها 
 هفتاد کارگر اخراجی باید سرکار بازگردند 

  !!اتحاد علیه سرکوب اتحاد علیه سرکوب 

اعتراضات بازنشستگان تامین  
 شهر   ۹ اجتماعی در  

در گزارش قبلی  از ادامه اعتراضات  
بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش،  

خبرهای  . رشت و کرمانشاه گزارش کردیم 
جدید از برگزاری این تجمعات در  
شهرهای بجنورد، اراک، بابل، ارومیه و  

در اراک  .  اردبیل نیز خبر میدهند 
بازنشستگان با راهپیمایی و کف زدن و سر  

مرگ بر این دولت  " دادن شعارهایی چون  
، اینهمه بیعدالتی هرگز ندیده  "مردم فریب 

.  فریاد اعتراضشان را بلند کردند " ملتی 
اعتراض بازنشستگان به گرانی و بی تامینی  
و پاسکاری بازنشستگان بین مجلس و  
دولت بر سر میزان افزایش حقوقها در سایر  

مجلس وعده  افزایش سی و  . سطوح است 
هشت درصدی حقوقها را از شهریور ماه  

اده است تا بدینگونه بازنشستگان را سر  "د 
بدوانند و بازنشستگان به اعتراضاتشان  
ادامه داده و بر افزایش حقوقها به باالی  

خط فقر و درمان رایگان ودیگر مطالبات  
 . اعالم شده خود تاکید دارند 

 

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی  
 مخابرات ارومیه 

کارکنان شرکتی مخابرات ارومیه در  
ماهه حق بیمه    ۷ اعتراض به واریز نشدن  

تامین اجتماعی خود و محرومیت از  
خدمات بیمه درمان تامین اجتماعی در  
محوطه مخابرات ارومیه  تجمع کردند و  

 .خواستار پاسخگویی مسئوالن شدند 
 

تجمع کارگران آبفای هرمزگان در  
 بندرعباس 

های    مرداد کارگران شرکت   ۲۲ روز  
تابعه آبفای استان هرمزگان در اعتراض به  
تعویق پرداخت دستمزدها در مقابل  

 .استانداری تجمع کردند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ اوت    ۱۴ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۲۳ 
 

 

ادامه اعتراضات بازنشستگان، کارکنان  : مرداد   ۲۳ 
 شرکتی مخابرات، آبفای هرمزگان 
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نهاد و گروه از کارگران،    ۲۴ 
بازنشستگان، مدافعین حقوق زن،  
دانشجویان و جمعهایی از فعالین کارگری  
و اجتماعی طی نامه ای سرگشاده در مورد  
وضعیت خطرناک و حساس واله زمانی  
کارگر زندانی هشدار داده و اعتراض کرده  

مرداد منتشر    ۱۷ این نامه که به تاریخ  . اند 
شده خطاب به نهادهای کارگری و مدافع  
حقوق انسانها در سطح دنیا نوشته شده و  
نسبت به ادامه بازداشت واله زمانی هشدار  

: امضا کنندگان این نامه عبارتند از . میدهد 
انجمن صنفی  " اتحاد بازنشستگان،  

کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، تشکل  
مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه  
اصفهان، سندیکای نقاشان البرز، شورای  
بازنشستگان ایران، گروه اتحاد  
بازنشستگان، ندای زنان ایران، دانشجویان  
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروهی از  
فعالین کارگری و اجتماعی، گروهی از  
اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به  

های کارگری، گروهی از    ایجاد تشکل 
اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر  
سنندج و جمع هایی از فعالین کارگری و  

 .اجتماعی در شهرهای کرمانشاه و سقز 
امضا کنندگان این نامه  با اشاره به  
ادامه بازداشت واله زمانی به جرم مالقات  

عضو فدراسیون آموزش  " سسیل کوهلر "با  

و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و  
با اتهام واهی و نخ  " ژاک پاری "همسرش  

نمای همکاری با جاسوسان خارجی  
هم اکنون عالوه بر واله  "چنین نوشته اند  

زمانی، آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی،  
حسن سعیدی، رضا شهابی و ریحانه  

نژاد از فعالین کارگری و رسول    انصاری 
بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی،  

) سوران ( شعبان محمدی، اسکندری  
لطفی و مسعود نیکخواه از فعالین معلمان  

روز جهانی  (نیز قبل از یازدهم اردیبهشت  
به اتهام جاسوسی و به جرم  ) کارگر  

" ژاک پاری "و  " سسیل کوهلر "مالقات با  
.  بازداشت شده اند  اشاره کنیم که  "

خوشبختانه ریحانه انصاری نژاد بعد از  
روز بازداشت روز گذشته به قید وثیقه    ۸۷ 

 . آزاد شد 
در ادامه امضا کنندگان این نامه     

ضمن اعتراض به پرونده سازی و  
سناریوی سازی جعلی علیه بازداشت  
شدگان  این پرونده  بر آزادی فوری واله  
زمانی که جانش در خطر است و دیگر  
بازداشت شدگان در این دستگیریها تاکید  
کرده اند و در بخش پایانی آن چنین آمده  

حکومت با سناریوسازی ها و  :" است 
تحت فشار قرار دادن فعالین بازداشتی  
برای اعتراف اجباری قصد دارد تا سرکوب  

خشن اعتراضات وسیع در سطح جامعه را  
به بهانه مرتبط بودن با خارج، مشروعیت  

ما امضاء کنندگان این نامه از  .  ببخشد 
المللی کارگری و مدافع    همه نهادهای بین 

حقوق انسانی می خواهیم که به هر طریق  
ممکن بر جمهوری اسالمی فشار وارد  

تنها  . کنند تا سریعا واله زمانی را آزاد کنند 
در این صورت و با از سرگیری روند  
معالجه وی ممکن است که از مرگ  

همچنین می خواهیم  .  حتمی نجات یابد 
برده    های نام   که برای آزادی سایر بازداشتی 

که هر یک جرمی ندارند مگر خواست  
تامین رفاه حداقلی برای تمام جامعه و  

های اجتماعی برای مردم ایران،    البته آزادی 

 ."نهایت تالش خود را بکنند 
جمهوری اسالمی با سرکوبگریهایش  
و با پرونده سازی های امنیتی و سناریوی  
سازی هایی از این دست تالش دارد کل  

حزب کمونیست  . جامعه را عقب بزند 
نهاد حمایت    ۲۴ کارگری از اقدام این  

میکند و همه مردم و همه اکتیویست های  
جنبش های اجتماعی را را به اتحاد علیه  

 . سرکوبگری های حکومت فرا میخواند 
 
 سرکوب _علیه _اتحاد #

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ اوت    ۱۱ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۲۰ 

 

 نهاد کارگری و اجتماعی در مورد وضعیت خطیر واله زمانی   ۲۴ نامه سرگشاده  
 بخشهایی از کارگران، بازنشستگان، مدافعین حقوق زن، و دانشجویان نامه را امضا کرده اند  

 

این خبر اگر چه خود یک عقب نشینی  
در برابر دو ماه اعتراض قدرتمند  
بازنشستگان است، اما باز هم وعده و  
وعید و تالشی دیگر برای سردواندن آنان و  
ایجاد تفرقه در صفوف مبارزاتی شان از  

روشن است که  . سوی حکومت است 
بعالوه  . بازنشستگان کوتاه نخواهند آمد 

  ۳۸ شایعه است که دولت فقط با افزایش  
درصدی موافقت کرده و افزایش  

تومانی بر آن حذف شده    ۵۱۵٬۰۰۰ 
بازنشستگان امروز متحد تر و  . است 

تا حق خود نگیریم  ”قدرتمند تر و با شعار 
پیگیر تمامی  ”  از پا نمی نشینیم 

 .مطالباتشان هستند 
بازنشستگان خواستار لغو کامل  

  ۳۸ مصوبه دولت و اجرایی شدن افزایش  
درصدی حقوقها از آغاز سال هستند و  

اعتراضات این  . ماه طلب دارند   ۵ اکنون  
دوره آنها نبردی علیه تعرض از سوی  
دولت به معیشت و زندگی خود و کل  

اما خواسته اصلی بازنشستگان  . جامعه بود 
افزایش حقوقها متناسب با نرخ واقعی  

 .هزینه های معیشتی است 
اجرای همسان سازی حقوقها و  
افزایش سطح آن به باالی خط فقر،  
سالهاست که در صدر  

آنها در  . بازنشستگان قرار دارد  خواستهای  
نه  “تجمعات اخیرشان با بنرهایی با نوشته  

” به حقوقهای زیر خط هجده میلیونی 
درمان  . مطالبه خود را اعالم کرده اند 

رایگان یک جزء مکمل این مطالبه است  

. که بارها آنرا با صدای رسا فریاد زده اند 
مرگ بر  “جنبش بازنشستگان با فریاد  

جنبشی است که کل بساط  ”  بردگی 
توحش و بردگی حاکم را به چالش  
میکشد و صدای اعتراض همه مردم  

 .است 
  ۱۸۷ مندرج در ژورنال شماره  

 

  بازنشستگان و عقب نشینی دولت  

 

 شهال دانشفر 
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مرداد بار دیگر بازنشستگان    ۱۸ روز  
تامین اجتماعی در شهرهای شوش،  
شوشتر، دزفول، اراک، اهواز و اصفهان به  
خیابان آمدند و فریاد اعتراضشان را علیه   
فقر و بی تامینی و بی پاسخ ماندن  

 .مطالباتشان بلند کردند 
در این روز بازنشستگان از شوش و    

هفت تپه و کرخه در  گرمای کشنده حدود  
درجه مقابل درب فرمانداری تجمع    ۶۰ 

کردند و سپس با جمعیتی در حدود  
سیصد نفر با راهپیمایی و فریاد مرگ بر  

در  . رئیسی بطرف مرکز شهر حرکت کردند 
این حرکت اعتراضی تجمع کنندگان ابتدا  
مقابل دفتر نماینده خامنه ای و در اعتراض  
به سردواندن های مجلس و دولت و  

سپس  . سکوت امام جمعه شعار میدادند 
به مقابل درب فرمانداری بازگشته و قرار  

 .ادامه تجمعاتشان را گذاشتند 
در این تجمع بازنشستگان شعار    

رئیسی دروغگو، حاصل وعده  : "میدادند 
تا حق خود نگیریم، از پا نمی  "،  "هات کو 

ننگ ما، ننگ ما، مخبر الدنگ  "، "نشینیم 
ننگ ما، ننگ ما دولت الدنگ  "،  "ما 
،  "ننک ما، ننگ ما، صدا وسیمای ما "، "ما 
حسین، حسین شعارشون، دروغ و دزدی  "

هم مجلس، هم دولت، دروغ  "،  "کارشون 
وعده وعید چه خوب  "،  "میگن به ملت 

بازنشسته داد  "، "بود، ولی همش دروغ بود 
فقط کف  "، و  "بزن، حقتو فریاد بزن 

 ،  "خیابون، بدست میاد حقمون 
در شوشتر نیز بازنشستگان با شعار  
رئیسی دروغگو حاصل وعد هات کو  

 .فریاد اعتراضشان را بلند کردند 
در دزفول بازنشستگان در ساختمان  
کانون بازنشستگان تجمع داشتند و با فریاد  
علیه فقر و بی تامینی بر حق و حقوقشان  

 . تاکید میکردند 
شعارهای بازنشستگان در تجمعات  
این روز علیه کل دستگاه حاکمیت و  
چپاولگری هایش است و آنها بر تداوم  

در اراک  .  اعتراضاتشان تاکید دارند 
زیر بار ستم نمیکنیم  " بازنشستگان با سرود  

زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی و  
کل توحش و  " مرگ بر این بردگی "فریاد  

بربریت حاکم را به چالش کشیده و شعار  
بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد  :"میدادند 

 ". بزن 
نیمی از سال میگذرد و هنوز تکلیف  
میزان افزایش سطح حقوق بازنشستگان  
روشن نیست و مجلس و دولت مرتب آنها  

بازنشستگان به این  .  را سر میدوانند 
موضوع اعتراض دارند و خواست فوری  
آنها تعیین تکلیف فوری میزان حداقل  
دستمزدهایشان، اجرای همسان سازی و  

. افزایش حقوقها به باالی خط فقر است 

آنها در اعتراضاتشان و در بنرهایشان اعالم  
کرده اند که حقوق زیر خط فقر هجده  

درمان و تحصیل  . میلیونی را قبول نمیکنند 
رایگان و داشتن حق مسکن، آزادی  
همکاران زندانی و پایان دادن به امنیتی  
کردن مبارزات از دیگر خواستهای اعالم  

حزب کمونیست  . شده بازنشستگان است 
کارگری قاطعانه از خواستها و اعتراضات  

بازنشستگان  . بازنشستگان حمایت میکند 
 .شایسته وسیعترین حمایت ها هستند 

 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ اوت     ۹ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۱۸ 

 

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در  
 چندین شهر 

 

مرداد بازنشستگان تأمین    ۲۳ روز  
اجتماعی در ادامه اعتراضاتشان، در  
شهرهای کرمانشاه، اهواز، رشت، بجنورد  

در شوش علیرغم  . و شوش تجمع کردند 
گرمای سوزان تابستانی بازنشستگان  
تجمع کرده و در این گردهمایی  
بازنشستگان از شهرهای هفت تپه و کرخه  

ننگ  :"نیز شرکت داشتند و شعار میدادند 
وزیر بی  "،  "ما، ننگ ما، مخبر الدنگ ما 

فقط کف  "،  "کفایت استعفاء، استعفاء 
ننگ ما،  "،  "خیابان، بدست میاد حقمون 
در رشت  ".  ننگ ما، صدا و سیمای ما 

شاغل و بازنشسته،  "بازنشستگان با شعار  

بر اتحاد مبارزاتی تاکید  " اتحاد، اتحاد 
داشتند و در اهواز نیز بازنشستگان با شعار  

" میجنگیم، میجنگیم، ذلت نمی پذیریم "
فریاد اعتراض خود را به پاسگاری  
بازنشستگان بین دولت و مجلس و پاسخ  
ندادن به مطالباتشان مثل روزهای قبل ابراز  

 . کردند 
بازنشستگان از سردواندنهای دولت و  
مجلس و از اینکه هنوز تکلیف میزان  
افزایش سطح حقوق شان روشن نیست و  

درصدی حقوقها از    ۳۸ تازه وعده افزایش  
 .شهریور مه داده شده، بشدت خشمگیند 

  ۳۸ به گفته کارگران حتی اگر این    
درصد اضافه شود آنهم بعد از گذشت  
چند ماه از آغاز سال که قیمت هزینه های  
زندگی چندین برابر افزایش یافته است،  
هنوز مشکل حقوقهای چند بار زیر خط  

اجرای همسان  .  فقر به جای خود باقیست 
سازی حقوقها و افزایش سطح آن به باالی  
خط فقر مطالبه اصلی آنهاست و در  

 

  ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی  

صنعت نفت در جنوب  
 !!قتلگاه کارگران 

 

تن از کارگران در پروژه    ۵۰۰ بیش از  
های مختلف نفت و گاز نواحی جنوب  
ایران در روزهای اخیر در اثر کار سخت  
در گرمای شدید و گرمازدگی راهی  

 .ها شدند   ها و درمانگاه   بیمارستان 
متاسفانه چند کارگر نیز جان خود را از  

 .دست داده اند 
علیرغم وجود قوانین مبنی بر تعطیلی  
کار در گرما و شرایط غیرمجاز، اما  

کارفرمایان عمال بی توجه به آن همچنان  
کارگران را وادار به ادامه کار در شرایط  

 . کنند   طاقت فرسا می 
شورای  ( برگرفته از مدیای اجتماعی 

 )بازنشستگان ایران 

بنرهای اعتراضی شان اعالم کرده اند که  
حقوق زیر خط فقر هجده میلیونی را قبول  

درمان و تحصیل رایگان برای  . نمیکنند 
همه و داشتن حق مسکن، پایان دادن به  
امنیتی کردن مبارزات و آزادی اسماعیل  

سال    ۴ گرامی کارگر بازنشسته ای که با  
در زندان است،    ۱۴۰۰ حکم از فروردین  

پرداخت دیون دولت به صندوق  

بازنشستگی و پایان دادن به اختالس ها و  
دزدی ها، داشتن حق تشکل و تجمع و  
اعتراض از جمله مطالبات اعالم شده  
بازنشستگان در تجمعات اعتراضی شان  

 .بوده است 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲   اوت  ۱۴  ، ۱۴۰۱  مرداد  ۲۳ 
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مرداد بازنشستگان تامین اجتماعی    ۱۹ روز  
در ادامه اعتراضات متوالی خود و علیرغم  
گرمای طاقت فرسای هوا، در شهرهای  
کرمان، رشت، اهواز، خرم آباد، بابل،  
کرمانشاه، اصفهان، ارومیه و شوش علیه   
فقر و بی تامینی و در اعتراض به بی پاسخ  
ماندن مطالباتشان تجمع کردند و با خشم  
و نفرت فراوان از سردواندن های  
حکومتیان، فریاد اعتراضشان را بلند  

 .کردند 
در شوش بیش از سیصد نفر در تجمع  

تورم صد  "شرکت داشتند و شعار میدادند  
حسین  " ،  "در صد، افزایش ده درصد 

حسین شعارشون، دزدی و غارت  
نه مجلس، نه دولت، نیستند به  "،  "کارشون 

در این تجمع بازنشستگان  ". ،  "فکر ملت 
در مقابل دفتر کعب عمیر نماینده شورای  
اسالمی شهر و مسئول صندوقهای  
بازنشستگی مجلس یکی از کارگران با  
خشم و اعتراض فریاد میزند و میگوید  

.. چرا باید هر روز کف خیابان باشیم؟  "
ستم تا کی؟ ننگ بر  . نفسمان را گرفتید 

 ".دروغگویان 
در اهواز نیز بار دیگر جمعیت بزرگی از  

. بازنشستگان تجمع  و راهپیمایی کردند 
معیشت، منزلت، حق  : "آنها شعار میدادند 

درمان رایگان حق مسلم  "،  "مسلم ماست 
 ".ماست 

در رشت نیز شمار زیادی از بازنشستگان  
گرانی، تورم، بالی جان  "با شعارهای  

معیشت، منزلت، حق مسلم  "،  "مردم 
، اعتراض خود را به فقر و بی  "ماست 

تامینی اعالم کرده و زندگی ای انسانی را  
 .فریاد زدند 

در اراک بازنشستگان با کف زدن و شعار  
دادن خواستار اخراج مخبر معاون رئیس  
جمهور شدند و در کرمان نیز بازنشستگان  
با شعار تا حق خود نگیریم ازپا نمی  

 .نشینیم بر تداوم اعتراضاتشان تاکید کردند 
بنا بر خبرها در کرمانشاه از آغاز صبح روز  
نوزدهم مرداد بازنشستگان برای تجمع  

اما با ممانعت نیروهای  . حضور یافتند 
. امنیتی و انتظامی مواجه شدند 

سرکوبگران قصد گرفتن بلند گوی تجمع  
کنندگان و متفرق کردن آنها را داشتند که با  

در  .  مقاومت بازنشستگان روبرو شدند 
این تجمع چند نفر از بازنشستگان  
سخنرانی کردند و تجمع کنندگان با شعار  

. دادن بر تداوم اعتراض خود تاکید داشتند 
در پایان این تجمع  بنا به گزارشها سه نفر  
به اسامی خانم محمدی و آقایان کرجی و  

 .زنگنه بازداشت شدند 
حزب کمونیست کارگری یورش به  
تجمعات بازنشستگان را شدیدا محکوم  
کرده   و بر آزادی فوری و بدون قید شرط  
دستگیر شدگان در تجمع نوزدهم مرداد  

 

 شهر   ۹ تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در  

در کرمانشاه و اسماعیل گرامی که از  
با چهار سال حکم در    ۱۴۰۰ فروردین  

جامعه باید  .  زندان است تاکید دارد 
یکپارچه و قدرتمند در برابر سرکوبگریهای  

 . حکومت بایستد 
نیمی از سال گذشته است  و هنوز تکلیف  
میزان افزایش سطح حقوق بازنشستگان  

بازنشستگان خواستار  .  روشن نیست  
تعیین تکلیف فوری میزان افزایش  
حقوقهایشان، اجرای همسان سازی و  

. افزایش حقوقها به باالی خط فقر هستند 
آنها در اعتراضاتشان و در بنرهایشان اعالم  

کرده اند که حقوق زیر خط فقر هجده  
بازنشستگان به  . میلیونی را قبول نمیکنند 

تورم و گرانی و بی تامینی اعتراض دارند و  
درمان رایگان یکی دیگر از مطالبات مهم  

خواستهای بازنشستگان  .  آنهاست 
خواستهای کل جامعه است و باید با  

 .حمایت وسیع مردم پاسخ گیرد 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ اوت     ۱۰ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۱۹ 

 

همانطور که قبال گزارش کرده بودیم روز  
مرداد بازنشستگان تامین اجتماعی    ۱۹ 

شهر دیگر    ۹ همراه با همکاران خود در  
در این گردهمایی  .  تجمع کردند 

بازنشستگان معترض با گستردن سفره ی  
خالی در برابر سازمان تامین اجتماعی  
استان اعتراض خود را به فقر و بی تامینی  

این تجمع با هجوم نیروی  . اعالم کردند 
نفر از بازنشستگان    ۴ انتظامی و دستگیری  

به اسامی خانم محمدی و آقایان شاهپور  
زنگنه، فریدون جعفرنژاد و محمد کرجی   
روبرو شد اما بدنبال اعتراض بازنشستگان  
در ساعات اولیه خانم محمدی آزاد شد و  
در ساعت هشت شب سه نفر دیگر آزاد  

آزادی این عزیزان را به آنها و به  . گردیدند 

بازنشستگان رزمنده و همگان تبریک  
پرونده امنیتی تشکیل شده برای  . میگوییم 

 .آنان باید فورا مختومه اعالم شود 
 

مرداد هاله صفرزاده از اعضای    ١٩ روز    -
کانون نویسندگان ایران و مدافعین حقوق  

او یکسال  . کارگر بطور مشروط آزاد شد 
حکم دارد و همراه با همسرش علیرضا  

ماه بازداشت  ۱۴۰۰ ثقفی در بیستم اسفند  
آزادی هاله صفرزاه را به وی، به  . شده بود 

. خانواده اش و به همگان تبریک میگوییم 
هاله صفر زاده باید بدون قید و شرط آزاد  
شوند و پرونده امنیتی او فورا مختومه  

 . اعالم گردد 
مرداد شماری از بازنشستگان    ۱۹ روز   -

در  ) هما (شرکت هواپیمایی ایران ایر  
نشدن مطالبات حقوقی    اعتراض به محقق 

خود، مقابل صندوق بازنشستگی این  
این  .  شرکت در تهران تجمع کردند 

بازنشستگان در همین رابطه و در اعتراض  
به وضع بد معیشتی خود، عدم پرداخت  
کامل حقوق و انتقال صندوق بازنشستگان  
هما به صندوق بازنشستگی کشوری،  

درمان رایگان  . تجمعاتی اعتراضی داشتند 
یکی دیگر از مطالبات اعالم شده  
بازنشستگان هواپیمایی هما در  

 .اعتراضاتشان بوده است 
 

بنا بر خبرهای منتشر شده در کانال   -
تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات  

کارگران پیمانی نفت روز هجدهم مرداد  
ای شرکت آرام پارس شاغل    کارگران پروژه 

در پتروشیمی هنگام در اعتراض به عدم  
پرداخت دستمزد خردادماه اعتصاب کرده  

. و در محوطه کارگاه دست به تجمع زدند 
بنا بر همین گزارشات در همین روز در  
    مشهد نیز کارگران پروژه پایپینگ 

ی    پیمانکاری رحیمی شاغل در پروژه 
نیروگاه برق فردوسی در اعتراض به عدم  
پرداخت دستمزد خردادماه  خود اعتصاب  
کرده و در مقابل درب نیروگاه تجمع  

 .داشتند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ اوت    ۱۱ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۲۰ 

 

 

 آزادی بازنشستگان بازداشتی در کرمانشاه، هاله صفرزاده از مدافعین حقوق کارگر و سه خبر دیگر 



١٤٠١مرداد   ٢٤ كارگر كمونيست  ١٠ 

مردادماه  بخشی از    ۲۰ روز پنجشنبه  
کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت در  
اقدامی هماهنگ در مراکز کاری با در  

هایی    دست گرفتن پالکارد و کاغذ نوشته 
اعتراض خود را به مشکالت معیشتی،  
مالیات های سنگین و خواستهای پاسخ  

اعتراض این  .  نگرفته خود اعالم کردند 
کارگران به گرانی ها و افزایش سرسام آور  
هزینه ها و شرایط سخت کاری شان  

مطالبه اصلی آنها افزایش  .  است 
کارگران رسمی نفت قبال در  . حقوقهاست 

بیانیه هایشان اعالم کرده بودند که حقوق  
پایه ای هیچ کارگری نباید از ده میلیون  

  ۲۵ کمتر باشد و کل دریافتی آنها نباید از  
دیگر خواستهای  .   میلیون کمتر باشد 

اعالم شده این کارگران در اعتراضات قبلی  
اجرای کامل ماده ده قانون  : شان عبارتند از 

وظایف و اختیارات وزارت نفت و محاسبه  
پرداخت پی بک آن از زمان تصویب این  
قانون،  ارتقای پایه سمت های سازمانی  
آنها،  تجدید نظر در افزایشات عمومی  
آنان متناسب با رشد تورم، پایان دادن به  
استخدامها و انتصابات فامیل و پارتی  
بازیها و تبعیض در پرداختها، بازگرداندن  
مالیات های سنگین اخذ شده که طی  
سالها از حقوق کارگران کسر شده، پایان  
دادن به اختالسها و شفافیت دادن به  
عملکرد صندوق بازنشستگی، ارتقای  
وضع خدمات بهداشت و درمان نفت و  

برخورداری همه کارگران شاغل در نفت از  
درمان رایگان با کیفیت،  ارتقای خدمات  
رفاهی کارگران نفت از جمله بهبود وضع  
غذا  و غذاخوری ها، بهبود خوابگاهها و  
امکانات زیستی و معیشتی بر اساس  
استانداردی قابل قبول برای همه کارگران  
شاغل در نفت، باال بردن استاندارد ایمنی  
محیط کار، به رسمیت شناخته شدن حق  
تشکل و پایان دادن به امنیتی کردن مراکز  

 .کاری در نفت 
کارگران رسمی نفت همچنین در بیانیه  
هایشان بر کوتاه شدن دست پیمانکاران به  
عنوان معضل سراسری همه کارگران در  
نفت و لغو قوانین برده وار مناطق ویژه  

 . اقتصادی تاکید کرده اند 
 

خبرها از شرایط فاجعه بار کاری در   -
مناطق جنوبی از جمله در مراکز نفتی  

طبق گزارشات طی  .  حکایت میکند 
روزهای اخیر بخاطر  کار در گرمای  
طاقت فرسای سوزان و شرجی و نبود  
هیچگونه تجهیزات سرمایشی الزم و حتی  
آب خنک برای نوشیدن بیش از پانصد نفر  
از کارگران در مراکز مختلف واقع در  
مناطق جنوبی دچار گرمازدگی شدید شده  
اند و به بیمارستانها و درمانگاه ها منتقل  

همچنین خبرهایی حاکی از  . شده اند 
مرگ چندین کارگر بخاطر این شرایط  

 .  جهنمی و سوزان است 

واحد بهره برداری سرکان مالکوه ،نفت و  
اداره مهندسی فرآیند    -گاز غرب  

پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس  
ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی   -جنوبی  

منطقه   -نفت و گاز گچساران   -عسلویه  
پاالیشگاه هفتم   -عملیاتی آغار داالن  

شرکت بهره برداری نفت   -پارس جنوبی  
بهره   -خانگیران سرخس  .  و گاز شرق 

مجتمع پارس    ۲۱ و ۲۰ برداری فازهای  
شرکت بهره برداری   -جنوبی عسلویه  

نفت و گاز شرق منطقه عملیاتی خانگیران  
 -کارگاه فاز چهار و پنج پارس جنوبی   -

اهواز پرسنل مناطق نفت خیز    ۸۵ دکل  
واحد آتش نشانی پاالیشگاه اول   -جنوب  

پاالیشگاه چهارم پارس   -پارس جنوبی  
 -تاسیسات خط لوله سنندج   -جنوبی  

نفت   -سکوی نفتی سروش در فالت قاره  
پاالیشگاه   -و گاز غرب منطقه نفت شهر  

واحد عملیات پیرا   -نهم پارس جنوبی  
 -پارس جنوبی    ۲۱ و ۲۰ فاز   -حفاری  

 -واحد بهره برداری بهرگان فالت قاره  
واحد بهره    -پاالیشگاه گاز پارسیان  

برداری غرب کارون شرکت نفت و گاز  
ایستگاه تزریق گاز شرکت بهره   -اروندان  

واحد بهره   -برداری نفت و گاز مارون  
برداری مجتمع پارس جنوبی پاالیشگاه  

 -کارگاه مرکزی پارس جنوبی   -هشتم  
کارکنان آتش نشانی منطقه عملیاتی نار و  

شرکت بهره برداری نفت و گاز   -کنگان  
منطقه    -غرب منطقه چشمه خوش  

عملیاتی تنگ بیجار ایالم نفت و گازغرب  
کارکنان   -پاالیشگاه دوم پارس جنوبی   -

شرکت   -سکوی نوروز شرکت فالت قاره   
واحد   -بهره برداری نفت چشمه خوش 

 کنترل و ابزار دقیق پاالیشگاه کرمانشاه 
سکوی   -منطقه پنج عملیات انتقال گاز 

فازهای دو وسه پارس   -نفتی بهرگانسر 
 -شرکت نفت و گاز پارس   -جنوبی 

واحد کنترل   -کارکنان پاالیشگاه ششم 
 کیفیت پاالیشگاه چهارم 

بنا بر خبر منتشر شده از سوی شورای  
سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی  
نفت، این وضعیت در مناطق نفتی جنوب  

ها    از جمله عسلویه باعث شده که ده 
کارگر پروژه ای پیمانی نفت راهی  

با این وجود  هیچ  . بیمارستان شوند 
پیمانکاری حاضر به تعطیل کردن کار  

. حتی در ساعات  گرم روز هم نیست 
حرص و ولع پیمانکاران مفتخور برای  
سودجویی حد و مرز ندارد و در هر  
شرایطی در گرما و گرد و خاک  و حتی در  
روز تعطیل میکوشند از گرده کارگر کار  

این درصورتی است که هیچ  . بکشند 
تجهیزاتی هم برای محافظت جان و  
سالمت کارگران اختصاص داده نشده  

این وضعیت به فضای اعتراض در  . است 

در برخی از  . مراکز نفتی شدت داده است 
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کارگران  
خواستار کاهش ساعات کاری به شش  

قبال نیز کارگران پیمانی  . ساعت شده اند 
پاالیشگاه آبادان خواستار تعطیلی کار در  
هوای گرم طاقت فرسای تابستانی با  

 . پرداخت حقوق شده بود 
خواست تعطیل کار همراه با مزد باید  
خواست سراسری همه کارگران شاغل در  
مراکز جهنمی جنوب از جمله در مراکز  

تنها راه در مقابل کارگران،  . نفتی باشد 
اعتصاب متحد و سراسری در برابر این  

 شرایط برده وار کاری است 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ اوت    ۱۱ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۲۰ 

 

 اعتراضات کارگران رسمی نفت و گرمای کشنده در مراکز کارگری جنوب    :دو خبر 
 

 

 :اسامی تعدادی از مراکزی که پرسنل رسمی نفت در  آن دست به اعتراض زده اند  



 ٧٤٠  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

قبال گزارش کردیم که گروه کثیری از  
پرسنل رسمی نفت شاغل در واحدهای  
ستادی و عملیاتی در بیش از سی مرکز  

. کاری دست به اعتراض گسترده زده اند 
اکنون در ادامه این اعتراضات، دهها واحد  
عملیاتی دیگر در شرکت های بهره برداری  
مختلف و پاالیشگاهی به این حرکت  

کارگران رسمی نفت  . اعتراضی پیوسته اند 
در اقدامی هماهنگ در مراکز مختلف  
نفتی با در دست گرفتن پالکارد و کاغذ  

هایی اعتراض خود را به مشکالت    نوشته 
معیشتی، مالیات های سنگین و  
خواستهای پاسخ نگرفته شان اعالم  

افزایش حقوقها بطور واقعی  .  کردند 
خواست محوری اعالم شده این کارگران  
است و در این حرکت اعتراضی بر این  

اجرای ماده ده  : مطالبات تاکید کرده اند 
قانون وظایف و اختیارات نفت، رسیدگی  
به وضعیت بهداشت و درمان، معرفی و  
محاکمه غارتگران صندوق نفت، پایان  
دادن به انتصابات امنیتی، سیاسی و  
جناحی، پرداخت بک پی حقوق جدول  
سال نود و هفت و بک پی مالیات،  
برداشتن سقف پاداش بازنشستگی و توجه  
به واحدهای فرسوده و میادین مشترک  

 .  نفت و گاز 
کارگران رسمی نفت همچنین در بیانیه  
هایشان بر کوتاه شدن دست پیمانکاران به  
عنوان معضل سراسری همه کارگران در  

نفت و لغو قوانین برده وار مناطق ویژه  
بنا بر گزارش  . اقتصادی تاکید کرده اند 

منتشر شده در کانال تلگرامی شورای  
سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی  
نفت، این اعتراضات اخطاری بنا بر  
تصمیم شورای همبستگی کارکنان رسمی  
صنعت نفت تا روز دوشنبه بیست و  
چهارم مرداد ادامه خواهد یافت و چنانچه  
تا روز بیست و ششم مردادماه، وزیر نفت  
یا معاونت توسعه مدیریت وی به صورت  
رسمی از طریق مصاحبه تلویزیونی یا از  
طریق بخشنامه رسمی تاریخ و نحوه  
اجرای ماده ده را اعالم نکند، در این  
صورت چند تاریخ برای تعیین تاریخ  
نهایی تجمع به نظرسنجی گذاشته شده و  
تجمع با حضور خانواده های کارکنان  

 .انجام خواهد شد 
 

خبر دیگر در مراکز نفتی مربوط به   -
وضعیت مشقت بار کار در گرمای سوزان  
تابستان و راهی شدن دهها کارگر به  
بیمارستان ها بخاطر شرایط جهنمی کار  

این وضعیت فضایی از اعتراض در  . است 
از جمله  . میان کارگران بوجود آورده است 

زیر فشار اعتراضات کارگران از سوی علی  
قنواتی اصل رئیس بهداشت ایمنی و  
محیط زیست بخشنامه ای تحت عنوان  

تغییر ساعت کاری پروژه به دلیل شرایط  "
به ایروانی مدیر  " آب و هوایی عسلویه 

طرح های توسعه ای در عسلویه داده  

در این بخشنامه ساعات کاری از  . است  
  ۴ صبح تا یازده ظهر و شیفت عصر از    ۶ 

بعد از ظهر تا هفت و نیم شب تعیین شده  
در بخشنامه بر قرار دادن مخازن  . است 

آب و آبلیمو در اختیار پیمانکاران تاکید  
همچنین گفته شده که کلیه  . شده است 

کارهای در ارتفاع به خاطر کاستن ریسک  
سقوط به ساعات اولیه صبح انتقال یابد و  

در ساعات بعد از ظهر تمرکز  " ترجیحا "
کارها در طبقات پایین واحدهای در حال  

و کارگران در زمان انجام کار  . اجرا باشد 
مرتبا بصورت چرخشی تغییر وضعیت  
داده شوند تا از خستگی و بی حالی آنها  

 .جلوگیری شود 
این بخشنامه نشان دیگری از شرایط  

. برده وار کار در مراکز نفتی است 
پیمانکاران مفتخور و صاحبان کار  
جنایتکار به جای تعطیلی کار در این  
شرایط بخشنامه جا به جایی ساعت کار  

آنها بعد از اینهمه فجایع و  . میدهند 
آسیبهایی که در همین مدت بر سر  

کارگران آمده همچنان میخواهند کار دراین  
همین اخیرا کارگری بنام  . شرایط ادامه یابد 

شاغل در طرح  "  عبدالرزاق سیمریان " 
پاالیشگاه آبادان بخاطر گرما    ۲ توسعه فاز  

دچار ایست قلبی شد و بطور واقعی  
کارفرمایان ودولت عاملین اصلی مرگ او  

 .هستند 
باید  . باید در برابر این بردگی ایستاد 

فورا و بدون لحظه ای وقفه کار در مراکز  
کاری در جنوب و در مراکز نفتی همراه با  

این مطالبه  . پرداخت حقوق تعطیل شود  
ایست که کارگران پاالیشگاه آبادان قبال آنرا  
طرح کردند و باید  با دست از کار کشیدن  
سراسری در این مناطق به کار در این  
شرایط جهنمی و سوزان تابستانی اعتراض  

تنها راه در مقابل کارگران، اعتصاب  . کرد 
متحد و سراسری در برابر این شرایط برده  

 .وار کاری است 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ اوت    ۱۳ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۲۲ 

 

گسترش اعتصاب کارگران رسمی نفت و فضای  
 اعتراض به کار در گرمای کشنده  

در شرایطی که طی روزهای گذشته  
بیش از پانصد نفر از همکاران در پروژه  
های مختلف در اثر کار سخت در گرمای  
سوزان و گرمازدگی شدید راهی  
بیمارستانها و درمانگاهها شده و متاسفانه  
چند نفر جان خود را از دست داده اند  
اکنون در پتروشیمی بوشهر قصد دارند با  
جا به جایی ساعات کاری و نهایتا نصب  
چند مخزن آبسرد، تا جای ممکن  

 .همچنان کار از گرده کارگر بکشند 
این ها حتی حاضر به اجرای قوانین  

قانون    7در  ماده  . خودشان هم نیستند 
نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به صراحت  

گفته شده در شرایط اضطراری و به دلیل  
کیفیت خاص جوی از جمله دمای باال که  
سالمت انسان را به خطر می اندازد کار  

اکنون وضعیت در همه  .باید تعطیل شود 
مراکز کاری ما فاجعه بار شده و با جود  
اینکه گرما به چنین حدی رسیده است که  
جان کارگر را میگیرد باز هم کار را تعطیل  

خواست ما کارگران تعطیلی کار  .. نمیکند 
باید سراسری با  .  با پرداخت حقوق است 

اعالم این مطالبه در برابر این شرایط برده  
برگرفته از کانال شورای  .(وار کار ایستاد 

سازماندهی اعتراضت کارگران پیمانی  
 نفت 

 

 خواست ما کارگران تعطیلی کار با پرداخت حقوق است  

 



١٤٠١مرداد   ٢٤ كارگر كمونيست  ١٢ 

جهانی    بنا به گزارش رسیده از فدراسیون 
نقل به سندیکای کارگران    حمل و   کارگران 

طی هفته اخیر، اتحادیه  »شرکت واحد ،  
های کارگری عضو فدراسیون جهانی  

حمل و نقل از هر گوشه ای از    کارگران 
جهان حمایت خود را از فعالین کارگری  
زندانی در ایران و اتحادیه های صنفی ای  
که برای آزادی آنها مبارزه می کنند، اعالم  

ما با یک صدای واحد اعالم می  . کردند 
کنیم که هرگز در مقابل ظلم و ستم علیه  
فعالین سندیکایی در هیچ جای دنیا کنار  

 .نخواهیم ایستاد 
  ۴۰ اتحادیه کارگری از    ۱۳۰ بیش از     

کشور مختلف در سراسر جهان طی یک  
هفته اخیر نامه های اعتراضی به رهبر ایران  
و همچنین به قوه قضاییه و نمایندگی  

دائمی ایران در سازمان ملل ارسال  
کارگران در سراسر جهان از نزدیک  .کردند 

شاهد روند اوضاع در ایران طی هفته های  
آتی خواهند بود، و ما خواهان آزادی فوری  

 «.تمامی فعاالن سندیکایی زندانی هستیم 
سندیکای کارگران شرکت واحد  

حومه مراتب قدردانی و    اتوبوسرانی تهران و 
سپاس صمیمانه خود را از حمایتهای  

جهانی    صورت کرفته توسط فدراسیون 
نقل و همکارانمان در    حمل و   کارگران 

نقل و دیکر    اتحادیه های بخش حمل و 
بخشهای کارگری در تمامی کشورهای  

 .جهان را اعالم میدارد 
 

 برگرفته از مدیای اجتماعی 

 

ما هرگز در برابر سرکوب فعالین سندیکاهای کارگری کنار نخواهیم ایستاد  : فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل    
یانوردان هند     همه  : اتحادیه ملی در

فعاالن سندیکایی زندانی در ایران را آزاد  
 کنید 

 

جرم  : کمیسیون های کارگری اسپانیا    
معلمان و فعالین کارگری زندانی در  
ایران چیست؟ فعالین کارگری زندانی  

 باید فوری آزاد شوند 
 

اتحادیه کارگران خدمات عمومی     
به حقوق کارگران احترام  :  کانادا 

ید  معلمان و فعاالن کارگری  ! بگذار
 زندانی را آزاد کنید 

 

استفان کاتن، دبیر کل فدراسیون  
،  )آی تی اف (جهانی کارگران حمل و نقل  

و پدی کراملین، رئیس هیأت مدیره آی تی  
اف و دبیر ملی اتحادیه دریایی استرالیا، در  
یک بیانیه مشترک خطاب به کارگران بخش  

ما  : "حمل و نقل در جهان اعالم کردند 
بارها و بارها قدرت همبستگی جهانی را  

در واقع، به  . در جنبش خود نشان داده ایم 
همین دلیل فدراسیون جهانی کارگران  

اما این لحظاتی  . حمل و نقل ایجاد شد 
است که بیش از هر چیز دیگری بر نیاز  

ما  . مبرم به این همبستگی تأکید می کند 
هرگز در برابر سرکوب فعالین سندیکاهای  

برادران ما  .....کارگری کنار نخواهیم ایستاد 
رضا شهابی و حسن سعیدی، هر دو از  
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد  
اتوبوسرانی تهران و حومه که عضو   
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از  
ایران می باشد، در ماه اردیبهشت به  
اتهامات ساختگی بازداشت شدند و در  

. اعتراض به اعتصاب غذا دست زده بودند 
این دو از جمله بسیاری از فعاالن اتحادیه  
ای هستند که در ماههای اخیر زندانی  

نفر    ۲۳۰ اند؛ طبق گزارشات بیش از    شده 
 ...."در این مدت بازداشت شدند 

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل  
همچنین کارزاری جهانی را همزمان با  

آگوست آغاز کرده    ۱۱ طوفان توییتری  
است و اعالم نموده است که تشکالت  
عضو فدراسیون جهانی کارگران حمل و  
نقل در سراسر جهان خواهان آزادی  
رهبران زندانی اتحادیه های کارگری در  

بدنبال بیانیه اخیر فدراسیون  . ایران هستند 
جهانی کارگران حمل و نقل، همقطاران  
سندیکای کارگران شرکت واحد در  
کشورهای مختلف جهان نامه ها و بیانیه  
های اعتراضی به مقامات ارسال نموده  
اند، که طبق گزارشات رسیده از جمله  

ان یو اس  (اتحادیه ملی دریانوردان هند  

، که از جمله اعضای رهبری ای تی  )آی 
اف می باشند، اعالم کرده است که  
خواهان آزادی فعالین زندانی اتحادیه های  
کارگری در ایران، از جمله رضا شهابی و  

بزرگترین  .  حسن سعیدی، شده است 
فدراسیون کارگری اسپانیا، کمیسیون های  
کارگری، نیز اعالم کردند که فعالین  
کارگری زندانی باید فوری آزاد شوند و در  

جرم  "طوفان توبیتری اعالم نمودند که  
معلمان و فعالین کارگری زندانی در ایران  
چیست و دولت ایران باید به حق تشکل و  
آزادی سازمان یابی همه کارگران از جمله  
در بخش امورش و پرورش و خدمات  

اتحادیه  . دولتی و عمومی احترام بگذارد 
کارگران خدمات عمومی کانادا، بزرگترین  
اتحادیه کارگری کانادا و نیز بزرگترین  
بخش این اتحادیه در انتاریو، اعالم کردند  
که دولت ایران باید به حقوق کارگران  
احترام بگذارد و همه فعالین کارگری و  

بنا به اخبار  . معلمی زندانی را آزاد کند 
منتشر شده از جمله در رسانه های  
اجتماعی شورای هماهنگی تشکل های  
صنفی فرهنگیان ایران، آموزش بین الملل  
و اتحادیه های معلمان در کشورهای  

  ۱۱ مختلف نیز، همزمان با طوفان توییتری  
آگوست خواهان آزادی معلمان بازداشتی  

این  .  و فعالین اتحادیه های کارگری شدند 
طوفان توییتری با هشتگ  

باید _ آزاد _ زندانی _ کارگر _ زندانی _ معلم # 
گردد مورد استقبال گسترده حامیان  _

کارگران و معلمان قرار گرفت و بار دیگر  
اهمیت و مبرمیت اتحاد، همبستگی و  
همراهی بخش های مختلف طبقه کارگر  
برای آزادی کلیه کارگران و معلمان زندانی  
و رسیدن به خواستهای بر حق تشکالت  
مستقل صنفی و کارگری را بیش از پیش  

سندیکای کارگران شرکت واحد  . نشان داد 
خود از    حومه به سهم   اتوبوسرانی تهران و 

کلیه سازماندهندگان و حامیان این کارزار،  
و بطور مشخص شورای هماهنگی تشکل  
های صنفی فرهنگیان ایران، فعالین  

معلمی، فعالین مدنی،      کارگری و 
تشکلهای کارگری بین المللی و اعضای  
سندیکای کارگران شرکت واحد، صمیمانه  
قدردانی میکند و به همگی این عزیزان  

 .خسته نباشید می گوییم 
 

باید _ آزاد _ زندانی _ کارگر _ زندانی _ معلم # 
 گردد _

 بازنشر از سندیکای کارگران شرکت واحد 
برگرفته از مدیای  -۱۴۰۱ مرداد    ۱۴ 

 اجتماعی 

 

کشور طی یک هفته    ۴۰ اتحادیه کارگری از    ۱۳۰ بیش از  
 اخیر نامه های اعتراضی به مقامات ارسال کردند  

مرداد کارگران شرکت پاالیش    ۲۲ روز  
و پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان در  
اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق ها و  
تغییر در قوانین مالیاتی و افزایش آن مقابل  
ساختمان این شرکت در آبادان دست به  

 .اعتراض زدند 
هم اکنون اعتراضات در میان بخش  

. های مختلف کارگران نفت گسترده است 
از جمله اعتراضات پرسنل رسمی  
واحدهای عملیاتی وزارت نفت در دهها  
واحد عملیاتی با خواست افزایش حقوقها  
و شرایط کاری شان دست به اعتراض  

این اعتراضات با خواست هایی  . زدند 
اجرای ماده ده قانون وظایف و  : همچون 

اختیارات نفت، رسیدگی به وضعیت  
بهداشت و درمان، معرفی و محاکمه  

غارتگران صندوق نفت، پایان دادن به  
انتصابات امنیتی، سیاسی و جناحی،  
پرداخت بک پی حقوق جدول سال نود و  
هفت و بک پی مالیات، برداشتن سقف  
پاداش بازنشستگی و توجه به واحدهای  
فرسوده و میادین مشترک نفت و گاز  

 .صورت گرفت 
پرسنل رسمی اعالم داشته اند این  
اعتراضات را تا پایان مردادماه در محل کار  
خود ادامه داده و سپس برای برگزاری  
تجمع بزرگ اعتراضی خود تصمیم گیری  

 .خواهند نمود 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ اوت    ۱۴ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۲۳ 

 

 اعتراضات در نفت گسترش می یابد 


