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١٤٠١مرداد  ٣١ كارگر كمونيست  ٢ 

با حمله وحشیانه به سلمان رشدی   
تروریسم   دنیا بار دیگر شاهد چهره کریه 

اسالمی و جمهوری اسالمی بعنوان  
جنایتی که   .تروریستی بود  معمار این اقدام 

. اینبار رسما یک حکومت پشت آن بود 
سال    ۳۴ خمینی رهبر جمهوری اسالمی  

صادر کرد و   قبل فتوای قتل رشدی را 
خامنه ای هجده سال قبل با غیر قابل تغییر  
خواندن این حکم از آن حمایت کرد، بنیاد  

خرداد و خبرگزاری فارس عالوه بر    ١٥ 
" مسلمانان جهان "ترغیب و تشویق علنی  

  ٤ برای قتل سلمان رشدی نزدیک به  
میلیون دالر جایزه تعیین کردند و رسانه  
های حکومتی و ائمه جمعه و بسیاری از  
عمله و اکره حکومت به مناسبت های  
مختلف بر ضرورت قتل او تاکید کرده  

پس از سوء قصد به جان این نویسنده  . اند 
نیز نه تنها رسانه های حکومتی بلکه  
سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم  
مستقیم و غیر مستقیم از این جنایت  

 .حمایت کرده اند 
خبرگزاری ها میگویند ضارب یک  
لبنانی تبار شهروند آمریکا بنام هادی  
مطر، هوادار حزب الله و سپاه پاسداران  

. است و با سپاه قدس در ارتباط بوده است 
اما حتی اگر چنین نمیبود در این که  
جمهوری اسالمی مسئول مستقیم این  
جنایت است کمترین تفاوتی ایجاد  

 .نمیکرد 
این یک جنایت آشکار به جان یک   

انسان است، جنایتی که در تمام طول  
حاکمیت جمهوری اسالمی علیه مردم  
ایران، علیه مخالفان سیاسی، زنان و  

از ممنوعیت  . نویسندگان ادامه داشته است 
احزاب و سازمان های سیاسی و قتل عام  
اعضا و هواداران سازمان های سیاسی در  

دهه شصت شمسی، تا قتل زنجیره ای  
دهها نفر از نویسندگان، شاعران و  
مترجمان در دهه هفتاد، از اذیت و آزار  
دائمی اعضای کانون نویسندگان و زندانی  
کردن آنها از جمله رضا خندان مهابادی،  
کیوان باژن و بکتاش آبتین، که بدلیل عدم  
رسیدگی آگاهانه زندانبانان به بیماری او  
جانش را از دست داد، تا احکام سنگین  

 «جرم »زندان علیه بسیاری از فعالین به  
. ارتداد و اهانت به مقدسات اسالمی، 

اینها گوشه کوچکی از جنایات هر روزه  
حکومت علیه انسان و انسانیت و  

هدف از فتوای قتل  . آزادیخواهی است 
سلمان رشدی نیز نیاز حکومت برای  
ارعاب جامعه و محکم کردن بندهای ستم  

 .و سرکوب و بیحقوقی مردم است 
با فتوای خمینی، محبوبیت سلمان   

رشدی به نحوی انفجاری در میان مردم  
جهان بیشتر شد و کتابهایش از جمله آیه  
های شیطانی طرفداران و خوانندگان دهها  

او عمال به سمبل آزادی  . میلیونی پیدا کرد 
اندیشه در برابر عقبگرد و توحش اسالمی  
تبدیل گردید و در مقابل، نفرت از خمینی  
و جمهوری اسالمی و کل اسالم سیاسی  

امروز در ایران یک  . گسترش بیشتری یافت 
جنبش عظیم ضد مذهب و ایدئولوژی و  
مقدسات و اخالقیات مذهبی و علیه فتوا  
و قوانین و کل احکام و احادیث اسالمی  
شکل گرفته و موجودیت اسالم و جنبش  
اسالمی را تماما زیر سوال برده است و  
جمهوری اسالمی تنها با زور سرنیزه و  

 .زندان و شکنجه سر پا مانده است 
سوء قصد علیه سلمان رشدی و همه   

این جنایات، که هر روزه توسط جمهوری  
اسالمی و سایر وحوش اسالمی مانند  
کشتار کارکنان چارلی ابدو اتفاق می افتد،  

از جانب هر انسان آزادیخواهی محکوم  
دنیا باید قاطعانه و بی تخفیف  . است 

تروریسم اسالمی و حکومت های  
باید هر آیت  . تروریستی را محکوم کند 

اللهی که فتوای قتل صادر میکند و هر  
حکومت و مقام حکومتی که آنرا مورد  
حمایت قرار میدهد و برای کشتن انسانها  
جایزه تعیین میکند بدون هیچ تخفیفی  

جمهوری اسالمی  . تحت پیگرد قرار گیرد 
بعنوان یک حکومت تروریستی تمام عیار  
باید طرد و منزوی شود و پرونده جنایاتی  
مانند شلیک موشک به هواپیمای پرواز  

  ۱۵۰۰ اوکراین، قتل نویسندگان، کشتار  
، ترور صدها فعال  ۹۸ نفر از مردم در آبان  

اپوزیسیون در خارج کشور و صدها و  
هزاران جنایت دیگر آن گشوده شود و  
آمران و عامالن آن دستگیر و محاکمه  

 .شوند 
قصد علیه سلمان رشدی      سوء  

همچنین تاکیدی است بر ضرورت دفاع  
قاطع از بی قید و شرط بودن آزادی بیان و  
عقیده و بطور مشخص آزادی بی قید و  
شرط نقد و طنز مذهب و مقدسات  
مذهبی و هر نوع مقدساتی در سراسر  

آزادی بیان بدون آزادی بی قید و  . جهان 
شرط نقد مذهب مطلقا پوچ و بی معنی  

هر دولتی که کوچکترین  .  است 
محدودیتی بر سر آزادی نقد و طنز  

احترام به  »مذهب، با هر توجیهی از جمله  

، اعمال کند عمال خود  «عقاید مسلمانان 
را شریک جنایات اسالم سیاسی کرده و  
پروژه این جنبش را تقویت کرده است و  

همچنین احزاب و  . باید محکوم شود 
جریاناتی در اپوزیسیون که هنوز حاضر به  
دفاع صریح از آزادی های بی قید و شرط  
سیاسی و آزادی بی قید و شرط نقد  
مقدسات مذهبی نیستند عمال در مقابل  

 .جبهه آزادی و انسانیت قرار گرفته اند 
حزب کمونیست کارگری مردم آزاده  
در سراسر جهان را به مقابله قاطع با هر  
نوع محدودیت در آزادی نقد و افشای  
مذهب و حمایت فعال از مردم ایران و  
سایر مردمی که تحت سلطه حکومت ها  
و جنبش اسالم سیاسی هستند،  

 .فرامیخواند 
سال است قربانی    ۴۳   مردم ایران  

حکومت قاتل و تبهکار اسالمی و چنین  
در ایران به قانون و    فتواهایی هستند که 

. عمل هر روزه حکومت تبدیل شده است 
حزب کمونیست کارگری همه مردم را به  
تشدید مبارزه برای سرنگونی حکومت فتوا  
و جنایت و بلندتر کردن پرچم دفاع از  
آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده و نقد و  

 .طنز مذهب فرامیخواند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 ۲۰۲۲ اوت    ۱۸ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۲۷ 

 

 بیانیه حزب کمونیست کارگری 

 در مورد حمله وحشیانه به سلمان رشدی 

 

 



 ٧٤١  شماره  -ششم دوره   ٣     كارگر كمونيست 

بخش رسمی هم تشکلهای مشابهی را  
ایجاد کرده اند که از طریق آن وارد این  

 کارزار مبارزاتی شوند؟ 
 

بیانیه  . سوال به جایی است : شهال دانشفر 
خواستهای ما کارگران  "آنها تحت عنوان  
در مدیای اجتماعی  " رسمی کدامست 

ولی کارگران  .  وسیعا پخش شده است 
رسمی نفت هنوز تا ایجاد تشکلهایشان  

یک مساله ای که از جانب  . فاصله دارند 
این کارگران مطرح میشود اینست که چون  
آنها کارگر رسمی هستند، شناسایی آنها  
باعث از دست دادن اشتغالشان میشود و  

ولی مساله  . این موضوع نگرانی آنهاست 
اینست که فشار و تعرض معیشتی به  
حدی رسیده است که کارگران وارد  
اعتراض شده و میگویند اگر جواب نگیرند  

بدین  . با خانواده هایشان خواهند آمد 
ترتیب وقتی کارگران به نیروی خانواده ها  
اتکاء میکنند، وقتی بر اعتراض سراسری  
در نفت و کوتاه شدن دست پیمانکاران  
تاکید میکنند به این معناست که با نیروی  
قویتری میخواهند جلو بیانید و در بستری  
چنین حرکتی طبعا راه برای ایجاد تشکل  

البته درست است  . آنها نیز فراهم تر میشود 
. که این کارگران بدرجه ای متشکل هستند 

در گروههای مدیای اجتماعی خود تبادل  
نظر کرده و  اجماع نظر و تصمیم گیری  
میکنند و  از جمله بیانیه هایشان را  

ولی عدم تبدیل این جمع شدن  .   میدهند 
ها  به تشکل یک کمبود است و قدم  

به  . مهمی است که باید برداشته شود 
عبارت روشنتر جمع شدن در مدیای  
اجتماعی و تبادل نظر کردنها در آن،   
میتواند گامهای تدارکاتی برای متشکل  

بنابراین همانطور  . شدن این کارگران باشد 
که کارگران پروژه ای پیمانی نفت شورای  

.  سازماندهی اعتراضاتشان را اعالم کردند 
ما میتوانیم شاهد همین اتفاق در میان  

 . کارگران رسمی نفت نیز باشیم 
 

آیا ارزیابی ای دارید که  :  حسن صالحی 
کارگران رسمی نفت در صنعت نفت چه  
تعداد از کارگران نفت را در بر میگیرد و  

 چه تعداد کارگر وارد اعتصاب شده اند؟ 
 

  ۱۴۰۰ بنا بر خبری در سال  : شهال دانشفر 
هزار    ۶۰ کارکنان رسمی نفت حدود  

در همان روز اول اعتراضات اخیر  . هستند 
کارکنان رسمی نفت،  در بیش از سی مرکز  

  ۲۴ نفتی وارد اعتراض شدند و  بعد تا روز  
مرداد دهها واحد عملیاتی دیگر نفتی به آن  

 . و هنوز ادامه دارد . پیوستند 
یکی از کارگران رسمی نفت در کانال  
تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات  
کارگران پیمان نفت گزارش داده و گفته بود  
که آنها بخش کوچکی از بخش عظیم  

و سالهاست بخش  . صنعت نفت هستند 
بسیاری از صنایع نفتی توسط شرکت های  
پیمانی  با  انواع قراردادهای موقت کاری  
اداره میشود و تاکیدش پایان دادن به این  
تکه تکه کردن محیط کار در صنایع نفت و  

 . کوتاه شدن دست پیمانکاران بود 
از جمله همان گزارش دولتی سال  

هزار کارگر با قرارداد    ۴ از     ۱۴۰۰ 
هزار کارگر با    ۳۵ تا    ۳۴ معین،    مدت 

هزار کارگر ارکان    ۱۰۵ قرارداد موقت و   
و شما میدانید که در  .  ثالثی خبر میدهد 

صنعیت نفت آن بخشی که در همان ابتدا  
استخدام رسمی بودند را نگاهداشتند  و  
بعد از آن سالهاست که در این صنایع  
دیگر کارگری بصورت رسمی و دائمی  
استخدام نشده است و  با باز شدن راه   
پیمانکاران به مناطق نفتی، کارگران  
بصورت موقت و پیمانی استحدام  

بعالوه قبال بخشی از کارگران که  . میشوند 
بصورت قراردادی استخدام میشدند، بعد  

 

در باره اعتراضات کارکنان رسمی نفت و تداوم  
 اعتراضات بازنشستگان 

 گفتگو با شهال دانشفر در برنامه تلویزیونی خط رفاه در کانال جدید 

در روزهای گذشته ما  :  حسن صالحی 
شاهد اعتراضات کارکنان رسمی صنعت  

. نفت در بخش  ستادی و عملیاتی بودیم 
اعتراضی در چنین ابعاد آنهم از جانب  

. کارکنان رسمی نفت واقعه مهمی است 
بعد از اعتراضاتی که کارگران پروژه ای  
نفت داشتند،  اعتراضات کارکنان رسمی  
صنعت نفت خیلی مهم است و به نظر  
میرسد که  آن طلسم ها شکسته شده و آن  
محدودیت ها در صنعت نفت کنار زده  

االن  اعتصابات از گوشه و  . شده است 
کنار صنعت نفت از سوی کارگران پروزه  
ای و رسمی و غیره  سرباز میکند و  
کارگران پیگیر مطالبات و خواستهای خود  

یک  مقدار در مورد اعتراضات  . میشوند 
این  . کارگران رسمی نفت صحبت کنید 

اعتراضات از چه موقع شروع شدند؟  به  
کجا رسیده اند و چه آینده ای را برای آن  

 میشود پیش بینی کرد؟ 
 

همانطور که اشاره کردید  :  شهال دانشفر 
این اعتراضات از میان کارکنان رسمی  

ما قبال شاهد اعتصابات  . نفت سربلند کرد 
قدرتمند هزاران کارگر پروژه ای نفت   
بودیم و االن  در میان کارگران رسمی نفت  

کارکنان  . شاهد اعتراضات گسترده هستیم  
. رسمی نفت چندین بار خیز برداشتند 

اعتراضات اخطاری ی را اعالم کردند و  
اعتراضات اخیر آنها نیز در واقع اخطاری  

اعتراضات این کارگران از بیستم  .   است 
مرداد ماه بصورت جمع شدن در محل  
کار و بدست گرفتن بنرهایی که بر روی آن  
موضوع اعتراض کارگران نوشته شده بود،  

در این حرکت اعتراضی کارگران  . آغاز شد 
رسمی نفت در دهها شرکت بهره برداری و  
پاالیشگاهی در مناطقی چون پارس  
جنوبی، کرمانشاه، عسلویه، گاز  
گچساران، سنندج، فالت قاره، کنگان،  

آنها اعالم  . بیجار، ایالم شرکت داشتند 
مرداد به تجمعات خود ادامه    ۲۴ کردند تا  

میدهند و بعد هم اگر تا بیست و ششم  
مرداد به خواستهایشان پاسخ داده نشود در  
اشکالی گسترده تر با خانواده هایشان به  

این اولتیماتوم اتفاق  . میدان خواهند آمد 

مهمی در نفت است که به این شکل  
یکی از موضوعات  اصلی  .  اعالم میکنند 

اعتراض  این کارگران باال رفتن هر روزه   
قیمت هزینه های معیشتی و سونامی  

و خواسته آنها بطور واقعی  . گرانی است 
از  .   افزایش سطح حقوقهایشان است 

جمله این کارگران بر پرداخت یکسری  
ایتم های حقوقی شان همانند اجرایی  
شدن ماده ده، باز پرداخت مالیات های  
سنگین اخذ شده در طی سالهای گذشته  

کارکنان رسمی نفت همچنین به  .  هستند 
مالیات های سنگینی که در برنامه بودجه  
دولت و بعنوان بخشی از طرح جراحی  
اقتصادی رئیسی به حقوقهایشان تعلق  

آنها خواستار پایان  . میگیرد، اعتراض دارند 
دادن به امنیتی کردن مبارزاتشان، ایمن  
شدن محیط  های کار، بهبود وضع درمان  
و بهداشت و برخورداری همه کارگران از  
درمان رایگان و بهبود امکانات  رفاهی در  
محیط های کار به لحاظ خوابگاهها ، غذا  

این کارگران  .  خوری ها و غیره هستند 
مطالباتشان را در بیانیه ای قبال اعالم کرده  

و در آن بیانیه در رابطه با حلقه اتصال  . اند 
اعتراضات خود با دیگر بخش های شاغل  
در نفت به دو محور مهم اشاره کرده  

یکی خواست برچیده شدن بساط  . بودند 
. پیمانکاران مفتخور و چپاولگر است 

بخاطر اینکه سپرده شدن هر بخش از  
صنعت نفت به پیمانکاری و در کنار آن  
فضای امنیتی سنگینی که در مراکز نفتی  
حاکم کرده اند، اجازه نمیدهد که کارگران  
با تمام قدرت و متحد و سراسری پیگیر  

دیگری قوانین مناطق  . مطالباتشان بشوند 
ویژه اقتصادی است که شرایط برده وار  
کاری و بیحقوقی مطلق را به کارگران  

به این ترتیب ما شاهد  .  تحمیل کرده است 
 . اتفاق مهمی در صنعت نفت هستیم 

 

اشاره کردید که کارکنان  : حسن صالحی 
این بیانیه با  . رسمی نفت بیانیه ای داده اند 
میدانیم که  . چه امضایی منتشر شده است 

کارگران پیمانی پروژه ای نفت همواره با  
امضای شورای سازماندهی اعتراضاتشان  

۳ صفحه  آیا کارکنان  . رو به جامعه حرف زده اند   
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۳ از صفحه    

ولی  . از مدتی قرارداد آنها دائمی میشد 
سالهاست که این کار صورت نگرفته  

بگذریم که خیلی از همان کارکنان  .  است 
اما  . رسمی قدیمی نیز بازنشست شده اند 

نکته مهم اینست که کارکنان رسمی نفت  
ستون این صنعت مهم اقتصادی کشور  

. بخش کارگران متخصص هستند . هستند 
از همین رو اعتراضات این بخش از  

چطور  . کارگران و کارکنان نفت مهم است 
که بعضی اوقات وقتی اعتراضات آنها حاد  
شده، حکومت ناگزیر به عقب نشینی  

از اینرو اعتصاب  .  فوری شده است 
کارکنان رسمی نفت وزن بسیاری در  

و جلو آمدن این بخش  . صنعت نفت دارد 
از کارکنان ، آنهم با چنین اولتیماتوم های  
محکمی که میگویند  اگر جواب نگیریم با  
خانواده خواهیم آمد، قطعا بر فضای  

. اعتراضی کل صنعت نفت تاثیر میگذارد 
بویژه در بخش های دیگر نفت که شما  

. هم اشاره کردید اعتراضات وسیع است 
بطور مثال کارگران پروژه ای پیمانی نفت و  
یا ارکان ثالثی ها دو سه سالی است که  
خواستهایی را طرح کرده اند و اعتراضات  

همین امسال نیز  . گسترده ای هم داشته اند 
گرمای سوزان تابستانی در جنوب و در  
مراکز نفتی فضای اعتراضی در میان  

و در جایی مثل  . کارگران تشدید شده است 
پاالیشگاه آبادان کارگران با خواست  
تعطیلی کار با پرداخت حقوق را مطرح  

که باالخره زیر فشار اعتراض  . کردند 
کارگران پیمانکاران مجبور شدند تغییراتی  

از جمله  . در ساعات کار کارگران بدهند 
شیفت صبح را ساعت شش صبح تا یازده  

  ۴ صبح  و شیفت بعد از ظهر را از ساعت  
و  . تا هفت و نیم شب تعریف کردند 

دستورالعمل اینکه اب خنگ و آبلیمو در  
اختیار کارگران قرار گیرد تا از هوش نروند  

چون دیدند  اوضاع بشدت  . را دادند 
چطور که دیدیم دهها  . بحرانی شده است 

حتی  . کارگر در مراکز نفتی از هوش رفتند 
متاسفانه یکی از کارگران به اسم عبدالرزاق  
سمیریان بدلیل گرمای جهنمی تابستان  

و این موضوع به ولوله ای در  . جان باخت 
و   . مراکز نفتی و در کل جامعه دامن زد 

این چنین است که ما اکنون شاهد یک  
. فضای انفجاری اعتراضی در نفت هستیم 

و در این فضاست که کارگران رسمی نفت  
 . جلو امده و پیگیر مطالباتشان هستند 

 

به نکته مهمی اشاره  : حسن صالحی 
به کشیدن کار از گرده کارگر در این  . کردید 

گرمای طاقت فرسا آنهم بدون وجود  
. کمترین تجهیزات سرمایشی برای کارگران 

درجه حتی باالتر    ۵۰ بطوری که هوا به  
رسیده است و من خودم بچه جنوب  
هستم و کامال بر این معضل واقفم و  
میدانم که چه گرمای وحشتناکی در این  

آمار باالیی بود از کارگرانی  . مناطق هست 
که بخاطر گرمای هوا راهی بیمارستان  
شدند و متاسفانه یکی از کارگران جان  

این شرایط باید فورا تغییر پیدا کند  . باخت 
و این موضوع در مدیای اجتماعی نیز  
بازتاب وسیعی پیدا کرد و اینکه چگونه  
میشود دراین شرایط سخت کار کرد  به  
یک مساله اجتماعی و عمومی ای تبدیل  

نکته مهم دیگری که اشاره کردید  . شد 
که کارگران گفته اند اگر  . خانواده ها هستند 

به خواستهایشان نرسند با خانواده ها  
و ما در تجرییات پیشین  . خواهند آمد 

توجه کرده ایم که آنجایی که پای خانواده  
ها به میان می آید چه قدرتی به اعتراضات  

و امیدوارم شرکت خانواده  . می بخشد 
های کارکنان رسمی صنعت نفت بتواند  
قدم مهمی باشد برای اینکه آنها بتوانند به  

اما اجازه بدهید از  . خواستهای خود برسند 
صنعت نفت به بازنشستگان و مبارازتشان  

البته اگر نکته ای در مورد  .  شیفت بکنیم 
اعتراضات کارگران صنعت نفت باقی  

 . مانده خواهش میکنم اشاره کنید 
 

وقت ما طبعا محدود  : شهال دانشفر 
به گرمای سخت تابستانی و شرایط  . است 

بنا بر  .  کاری کارگران اشاره کردید 
  ۵۰۰ گزارشات در جنوب کار بیش از  

کارگر بخاطر این شرایط جهنمی به  
و بخاطرگرما  . بیمارستان کشیده  شد 

و اعتراضاتی  . چندین کارگر جان باختند 
که در رابطه با این موضوع انجام گرفت و  
در جایی مثل پاالیشگاه آبادان کارگران  
خواستار تعطیل کار با حقوق شدند،  تاثیر  
خود  را در مراکز دیگر کارگری در جنوب  

و این موضوع به گفتمانی در  . گذاشت 
 . میان آنها نیز تبدیل شد 

 

 ...در باره اعتراضات کارکنان رسمی نفت و  

 

. و اما بازنشستگان :  حسن صالحی 
بازنشستگان االن مدتهاست که درگیر  

دولت وعده هایی میدهد و  . مبارزه هستند 
به وعده هایش عمل نمیکند و  
بازنشستگان میگویند قدرت ما در خیابان  
است و در اعتراض هستند و آخرین تجمع  

مرداد در شهرهای    23آنها در روز یکشنبه  
االن اعتراضات این  . مختلف برگزار شد 

کارگران در چه مرحله ای  قرار دارد و  
بازنشستگان اعتراضاتشان به کجا کشیده  

 شده است؟  
 

اعتراضات بازنشستگان  :  شهال دانشفر 
اکنون در مرحله ای حساس و در عین  
حال در موقعیتی قدرتمند قرار دارد و آنها  
در این کشاکش عقب نشینی هایی هم به  

اعتراضات  . حکومت تحمیل کرده اند 
بازنششستگان از بیستم خرداد ماه شروع  

بعد از مصوبه هیات وزیران و افزایش  . شد 
تحقیر آمیز ده درصدی سایر سطوح  

. حقوق ولوله ای در میان آنها  بوجود آمد 
بخصوص در شرایطی که بازنشستگان  
علیه سونامی گرانی فریاد اعتراضشان بلند  
بود، و در عین حال مطالباتی را جلو آورده  
و برای آنها در اعتراض و مبارزه بودند،  
یکباره دولت طرح افزایش حقوق ده  

این مصوبه  . درصدی حقوقها را جلو آورد 
آتشی زد بر خشم بازنشستگان و در این  
مدت در شهرهای مختلف  شاهد  
تجمعات و راهپیمایی های با شکوه آنها  

بخصوص در اهواز، شوش، اراک،  . بودیم 
کرج ، رشت و بسیار شهرها جمعیت  

. زیادی در تجمعات شرکت میکردند 
شهر به    ۲۰ بعضا بازنشستگان در  بیش از  

خیابان آمده و به اعتراض بر خاستند و این  
این  . مبارزات بال انقطاع ادامه داشته است 

اعتراضات آنقدر قدرت داشت که وزیر  
این اعتراضات با چنان  . کار را کنار زد 

خشمی جریان داشت که آنها با شعار  
ننک ما،  " ،  "مرگ بر رئیسی "هایی چون  

نه مجلس، نه  "،  "ننک ما دولت الدنگ ما 
کل حاکمیت  " دولت، نیستند به فکر ملت 

را به چالش کشیده و فریاد اعتراضشان  به  
سردواندن های دولت و  مجلس و  طرح  
جراحی اقتصادی رئیسی و اختالسها و  

تا جاییکه بازنشستگان  . دزدی ها بلند بود 
با اعتراضاتشان به اختالفات درون  

یک جاهایی  .  حکومت شدت دادند 
. مجلس و دولت را مقابل هم قرار دادند 

در عین حال بخش های مختلف دولت  
سعی کردند با به راه انداختن جنگ زرگری  
با یکدیگر و پاسکاری بازنشستگان و وعده  
و وعید دادن و در کنار آن تهدید و سرکوب  

ولی موفق  . این اعتراضات را عقب بزنند 
تا اینکه در هفته گذشته قالیباف  . نشدند 

خبر لغو مصوبه دولت و تصویب افزایش  
درصدی سایر سطوح حقوقهای    ۳۸ 

بازنشستگان را که از شهریور ماه اجرایی  
این تصمیم یک عقب  . خواهد شد داد 

اما نکته  . نشینی از سوی حکومتیان بود 
اینست که از نیمه سال اجرایی میشود و در  
نتیجه شش ماه از سال حقوق بازنشستگان  

طبعا این  . هیچگونه افزایشی نداشته است 
یک عقب نشینی ست ولی در عین حال  
یک هدف حکومت از این کار تفرقه  

. افکنی در صفوف بازنشستگان است 
حکومت این عقب نشینی را کرده است  
بخاطر اینکه سمبه بازنشسته پر زور است  
و همانطور که اشاره کردم آنها وزیر کار را  
کنار زدند  و االن میگویند مخبر باید کنار  
برود، رئیسی باید کنار برود و کل  

روشن  . حکومت را به چالش میکشند 
است که  دولت موظف است که این  
افزایش سی و هشت درصدی  را از آغاز  
سال اجرایی کنند و خواست بازنشستگان  

 

۵ صفحه    
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۴ از صفحه    

عقب زدن کامل تعرض دولت به  
یعنی در واقع  .  معیشتشان است 

بازنشستگان با مبارزاتشان مقابل طرح  
جراحی اقتصادی دولت ایستادند و صدای  

بعالوه بعد از عقب  . اعتراض جامعه بودند 
زدن این تعرض بازنشستگان خواستار  
مطالباتی هستند که چندین سال است  

و در اعتراضاتشان با  . پیگیرش هستند 
فریاد زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، مرگ بر  
این بردگی ، مرگ بر این بردگی،  سرود  

بنابراین حتی با اجرایی  . آزادی سر دادند 
درصدی سایر    ۳۸ شدن مصوبه افزایش  

سطوح حقوقها، خواست بازنشستگان  
اجرای همسان سازی حقوقها و افزایش آن  
به باالی خط فقر هجده میلیونی است که  

همچنین  .  بنر آنرا در تجمعاتشان داشتند 
درمان رایگان، تحصیل رایگان و داشتن  
مسکن، پایان دادن به اختالسها و دزدیها،  
پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و  
مسدود شدن تمامی پرونده های امنیتی و   
آزادی اسماعیل گرامی یکی از کارگران  

در زندان    ۱۴۰۰ بازنشسته که از فروردین  
است، از دیگر خواستهای اعالم شده  

 .  آنهاست 
 

شما از بازداشتی ها  :  حسن صالحی 
 آیا آنها آزاد شدند؟  . صحبت کردید 

 

تعدادی در تهران  :  شهال دانشفر 
هنگامیکه میخواستند تجمع کنند  

. وتعدادی نیز در اهواز دستگیر شده بودند  
ولی بعد زیر فشار اعتراضات بازنشستگان  

و وثیقه یعنی  . به قید وثیقه آزاد شدند 
گرفتن چماق دستگیری و زندانی بر روی  

به همین دلیل پایان دادن به امنیتی  .  زندانی 
کردن مبارزات، بسته شدن پرونده های  

  ۴ امنیتی و آزادی اسماعیل گرامی که با  
سال حکم  از سال گذشته در زندان است  

 . از جمله مطالبات بازنشستگان است 
مرداد سه نفر از     ۲۹ از جمله روز  

بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز به  
اسامی ناصر سعیداوی، محمد زمان  

تبلیغ علیه  "کامروا و مراد ظهرابی با اتهام  
از طریق برپایی  " نظام و اجتماع و تبانی 

تجمعات اعتراضی جهت آخرین  
دفاعیاتشان به شعبه سیزده بازپرسی  

.  دادسرای انقالب اهواز احضار شدند 
بازنشستگان به این احضار ها اعتراض  

 .دارند 
 

میزان حمایت عمومی از  : حسن صالحی 
بازنشستگان چگونه بوده و  این حمایت ها  
چقدر مهم است و تا حد میتوانند در  
مبارزات آنان تاثیر گذار باشد تا بتوانند  
پیشروی بیشتری داشته باشند؟  بطور  
واقعی بازنشستگان طیف معینی هستند و  
مثل کارگران کارخانجات نیستند که کنار  

ولی نیازمند یک حمایت  . هم باشند 
 در این مورد چه فکر میکنید؟ . عمومی اند 

  

روشن است که این  :  شهال دانشفر 
نه فقط  . همبستگی ها بسیار مهم است 

بخش های مختلف بازنشستگان باید با  
هم متحد و همبسته عمل کنند، بلکه باید  
کارگران شاغل از مبارزات کارگران  

یکی  . بازنشسته حمایت و پشتیبانی کنند 
از شعارهایی که در اعتراضات  
بازنشستگان در یکشنبه گذشته در رشت  

شاغل و بازنشسته  "سر داده شد، شعار  
ما همیشه معلمان  ". اتحاد، اتحاد بود 

بازنشسته و بازنشستگان تامین اجتماعی را  
همچنین بارها شاهد  . کنار هم دیده ایم 

تجمعات متحد و سراسری بخش های  
این  . مختلف بازنشستگان با هم بوده ایم 

همبستگی های مبارزاتی مضمونش  
خواستهای مشترک و سراسری است که  
معلم، بازنشسته، کارگر، و دانشجو را کنار  

از جمله ما بارها شاهد  . هم قرار میدهد 
شعار معلم، کارگر، بازنشسته،  "فریاد  

در  "   دانشجو، کشاورز اتحاد، اتحاد 
اینها  شعارهای واقعی  . تجمعات بوده ایم 

طبعا در زمینه این اتحاد قدمهایی  . هستند 
هم برداشته شده است و برای مثال در برابر  
دستگیریها و سرکوبگریهای حکومت ما  
بارها شاهد بیانیه های مشترک از سوی  

بارها  . بخش های مختلف جامعه بوده ایم 
شاهد پیوستن مردم به تجمعات  

برای مثال از بیستم  . بازنشستگان بوده ایم 
خرداد ماه تا کنون شاهد تجمعات و  
راهپیمایی ها بزرگی از سوی بازنشستگان  

و دیده ایم که مردم چگونه به  . بوده ایم  
بحث بر سر اینست  . صف آنها پیوسته اند 

که این همبستگی ها باید به یک عمل  
همین  . آگاهانه و سازمانیافته تبدیل بشود 

االن میبینیم که مردم شهر کرد علیه بی آبی  
همان شعاری را فریاد میزنند که  
بازنشستگان در تجمعاتشان سر میدهند و  

فقط کف خیابان، بدست میاد  "آنهم شعار  
تکثیر شعارها نشانگر تاثیر  . است " حقمون 

جنبش ها بر روی یکدیگر و نزدیک شدن  
تاکید ما بر اتحاد  .  آنها به هم است 

مبارزاتی جنبش های مختلف اجتماعی و  
اعتراضات مردمی بر سر خواستهای واحد  

تاکید ما بر اتحاد همه  . و مشترک است 
. مردم علیه سرکوبگریهای حکومت است 

خواستها و مطالبات مشترک، و اعتراض  
مردم به سرکوبگری های وحشیانه  
حکومت فصل مشترک مبارزات مردمی  
است و این دست فعالین  و رهبران و  
اکتیویست های اجتماعی آگاه و رادیکال   
را می بوسد که از این زاویه به مبارزات  
مردمی نگاه کنند و  شکل دادن بهاتحاد  
مبارزاتی مردمی در عرصه های مختلف و  
علیه سرکوبگری های حکومت را در  
اولویت کار خود قرار دهند وبرای آن  

 .  تالش کنند 
 

شهال دانشفر متشکرم که  : حسن صالحی 
 .در این گفتگو شرکت کردید 

 

 ...در باره اعتراضات کارکنان رسمی نفت و  
 

بنا بر خبر منتشر شده در کانال  
تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات  
کارگران پیمانی نفت، کارگران  رسمی در  
ادامه اعتراضاتشان بدلیل پاسخ نگرفتن  
مطالباتشان خود را برای اعتراضات  

این کارگران از  . سراسری آماده میکنند 
بیستم تا بیست و چهارم مرداد در بخش  
های عملیاتی در اعتراض به عدم اجرای  
ماده ده قانون وظایف و اختیارات نفت و  

برای پیگیری دیگر مطالباتشان  دست به  
آنها  قبال  اعالم  کرده  .  اعتراض زده بودند 

بودند که چنانچه تا تاریخ بیست و شش  
مرداد وزیر نفت یا معاونت نیروی انسانی  
وزارتخانه به طور رسمی اجرای تمام و  
کمال ماده ده را ابالغ نکند درباره تجمع  

 .خود تصمیم گیری خواهند نمود 
بر اساس این تصمیم، شورای  
هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی  

طی روزهای  ) اعم از شاغل و بازنشسته (
گذشته اقدام به نظرسنجی از همکاران  

 .نموده است 
آخرین نتایج این نظرسنجی حاکی از  
آن است که تاریخ تجمع برای پنجم  

 .شهریور ماه در نظر گرفته شده است 
٪ پرسنل با تجمع غیر    ۶۱ همچنین  

متمرکز و همزمان در جلوی ساختمان  
اصلی وزارت نفت و همینطور شهرهای  

 . اهواز و عسلویه موافقند 
پرسنل معتقدند که تجمع باید    ۲۸ ٪ 

متمرکز و فقط مقابل وزارت نفت برگزار  

هم گفته اند تجمعات غیر    ۱۱ ٪ شود و  
متمرکز و غیر همزمان باشد و چنانچه ماده  
ده اجرا نشد اولین روز غیر تعطیل هفته  
های بعدی تجمعات سراسری سایر  

 .شهرها برگزار شود 
این چنین است که کارگران رسمی در  
تدارک اعتراضات سراسری خود هستند و  
اعالم کرده اند که  مصمم و پرقدرت  
مطالباتشان را پیگیری کرده و ریال به ریال  
معوقات ؛اصالح مالیات ؛ اصالح سقف  
حقوق و افزایشات جدید را از غارتگران  

 .وزارت نفت خواهند ستاند 

 

 آخرین گزارش ها از  اعتراضات پرسنل رسمی نفت 
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 کاظم نیکخواه 
مرداد مشاور حقوقی کانون    ۲۷ روز  

عالی شوراهای اسالمی کار با اعالم  
    به   که ساالنه حدود هشتصد کارگر    این 

" قصور کارفرمایان و کسب منفعت "دلیل  
میرند، از قوه قضاییه خواست در    می 

"! به میدان بیاید »حمایت از جان کارگران  
احسان سهرابی، مشاور حقوقی شوراهای  

رغم وجود قوانین    گوید به   اسالمی، می 
متعدد و ساختار معاونت پیشگیری از  

باز هم شاهد حوادث  "ها،    جرم در استان 
کار منجر به فوت و همچنین  

بر  ". های مکرر کارگران هستیم   خودکشی 
اساس گزارش ایلنا، تنها در کمتر از سه ماه  

اند    کم ده کارگر خودکشی کرده   اخیر دست 
کارگر نیز تنها از ابتدای مرداد تاکنون    ۲۲ و  

 . اند   به مرگ دلخراش مرده 
این آمار براستی تکان دهنده است و  
متاسفانه آمار واقعی قربانیان محیط کار از  

یک سرمایه داری  . اینها بسیار بیشتر است 
هار و حریص با حمایت و حفاظت  
حکومت اسالمی بر جامعه حاکم شده و  
دارد نه فقط شیره جان کارگران را میمکد و  
آنها را به محرومیت و فقر و مشقت  
محکوم کرده، بلکه ذره ای به حفظ جان و  

. زندگی کارگران در محیط کار توجه ندارد 
برای سود اندوزی و پول باال کشیدن  

اما  . کارگران را براحتی قربانی میکنند 
شوراهای اسالمی که این شخص از دست  
اندرکاران آنست صالحیت نق زدن و  

زیرا خود  . دلسوزی برای کارگران را ندارند 
خود این شوراها  .  صورت مساله اند 

بخشی از سیستم مقابله با کارگران  
خود این  .  معترض به این شرایطند 

شوراهای کذایی به ایجاد نا امنی در  
 . محیط کار کمک میکنند 

شوراهای اسالمی بازوی حکومت  
اسالمی در کارخانجات و محیطهای کار  
هستند و نقش جاسوسی و تفرقه افکنی در  
میان کارگران و کمک به کارفرمایان و  

اینها  . مدیران و سرمایه داران را ایفا میکنند 
در عین حال تالش میکنند که این نقش را  

 .  با ژست  و ظاهر کارگری به انجام برسانند 
اشک تمساح امروز شوراهای اسالمی  
نیز از همان ژستهای مسخره این نهادهای  

مضحکتر و مسخره تر از  . حکومتی است 
همه چیز اینست که این جناب از قوه  
قضائیه که یک ارگان بغایت منفور جنایت  
و چشم در آوردن و آدمکشی است و هر  
روز در خدمت حکومت و کارفرمایان و  
سرمایه داران مفتخور و حریص، کارگر و  
معلم و فعاالن معترض را با احکام سنگین  
زندان محکوم میکند، میخواهد که بنفع  
کارگران وارد میدان شود و شرایطی را که  
باعث فجایعی نظیر مرگ کارگران در  
سوانح و یا بعضا حتی خودکشی کارگر از  

 ! فشار کار و فقر میشود، تغییر دهد 
دلیلش اینست که جامعه دارد از  
اعتراضات کارگران میجوشد و  فریاد  
کارگران از شرایط برده وار کار که هر روز  
از کارگران قربانی میگیرد بلند است و ثانیا  

. بوی الرحمان حکومتشان بلند شده است 
بعالوه کارگران وسیعا خواهان انحالل  
شوراهای اسالمی هستند و هرجا که  

 

 !قربانی شدن کارگران و اشک تمساح شوراهای اسالمی 

 

 :شماره تلفن 
  ۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲ 

 tamas.wpi@gmail.com 
 sazmande@:  تلگرام 

 

به حزب کمونیست  
!کارگری بپیوندید   

توانسته اند مانع تشکیل آنها شده اند یا  
 .آنها را منحل کرده اند  

به این مشاور جاسوسان حکومتی باید  
گفت شما و قوه قضائیه و کل حکومتتان   
صورت مساله و محور تمام فجایع و  

بهترین  . بدبختی های کارگران و مردمید 
کاری که میتوانید بکنید اینست که شر  

تا مردم بتوانند خود را از  . خود را کم کنید 
چپاول و فقر و سرکوب و خودکشی و  

 . فجایع دیگر رها کنند 
جمهوری اسالمی و قوه قضائیه و  
نهادهای جاسوسی و سرکوبش عامل  
مستقیم و غیر مستقیم قربانی شدن  
کارگران و فجایعی است که از کارگران هر  

این بیش از همه  .  روز قربانی میگیرد 
دزدان میلیاردی حاکم هستند که زندگی  
کارگران را به فقر و مشقت و محرومیت  

کارگران برای مقابله با سوانح و  . میکشانند 
شرایط جهنمی محیط کار و فقر  
محرومیتی که زندگیشان را تباه میکند،  
پاسخ های روشن و مشخصی دارند و  

. بارها و بارها پاسخشان را اعالم کرده اند 
نظارت مستقیم تشکلهای مستقل و  
متتخب کارگران بر شرایط کار و پایان دادن  
به حقوقهای زیر خط فقرو مقابله با  
استثمار و کار برده وار، و عملی شدن حق  
بی چون و چرای تشکل و اعتصاب و  
اعتراض پاسخ فوری و گام اولیه برای  

قوه قضائیه و  . مقابله با این وضعیت است 
نهادهای حکومتی که شوراهای اسالمی  
نقش پادویی آنها را ایفا میکنند، مطلقا  
نمیتوانند بخشی از راه حل مسائل کارگران  

آنها خود صورت مساله اند و باید  . باشند 
تماما به همراه حکومتشان از سطح جامعه  
جارو شوند تا معضل کارگران بصورت  

این را  انقالب کارگران  . اساسی حل شود 
این  . و مردم قطعا عملی خواهد کرد 

حکومت و این سیستم و این شرایط غیر  
انسانی درخور کارگران و هیچ بخشی از  

 .*   مردم نیست 

 

بنا بر خبر منتشر شده از سوی  اتحادیه  
مرداد    ۳۰ روز یکشنبه  آزاد کارگران ایران  

شاپور احسانی راد عضو هیأت مدیره  
اتحادیه آزاد کارگران ایران برای تحمل  
دوران حبس خود به زندان اوین بازگردانده  

فروردین    ۲۲ راد روز    شاپور احسانی . شد 
در خارج از  . به مرخصی درمانی اعزام شد 

زندان و پس از انجام آزمایشات متعدد  
مشخص شد که هر دو چشم او باید مورد  

در تاریخ  . جراحی پیوند قرنیه قرار بگیرد 
اردیبهشت چشم راست او مورد    ۱۸ 

گرفت و جراحی چشم چپ      جراحی قرار 
های باال به زمان دیگر    او بخاطر هزینه 

هفتم شهریور نیز قرار است با  . موکول شد 
پرونده جدیدی که در زندان برای او و چند  
نفر از دیگر زندانیان سیاسی صورت گرفته  

 . است دوباره مورد محاکمه قرار گیرد 
شاپور احسانی راد شش سال حکم  

 

تاکنون در    ۹۹ خرداد    ۲۷ دارد و از تاریخ  
اکنون باوجود نیاز شاپور  . زندان است 

اش  حاضر به    برای تکمیل دوران درمان 
تمدید مرخصی وی نشده اند و او را به  

شاپور احسانی راد باید  . زندان برگرداندند 
: فورا و بدون قیدو شرط  این خبر مینویسد 

راد به زندان را    بازگرداندن شاپور احسانی ”
 محکوم می 

ً
کند و مسئولیت سالمت و    قویا

جان او را تماما متوجه سیستم قضائی و  
داند و خواستار آزادی    نهادهای امنیتی می 

و تمامی      فوری و بی قید و شرط شاپور  
کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالین  

 “.سیاسی زندانی است 

 

شاپور  احسانی راد  راهی  
 زندان شد 

 
 



 ٧٤١  شماره  -ششم دوره   ٧     كارگر كمونيست 

 یاشار سهندی 
بعد از دو ماه کشمکش شدید بین  
بازنشستگان و حکومت با همه ابزارهای  
سرکوب اش، با القیدی اش در جوابگویی  
به بازنشستگان، در جلو انداختن مزدوران  
مستقر در کانون بازنشستگان، و  
پیشکسوت چاقوکشان؛ طرف پیروز در  
این کشمکش بازنشستگان تامین  

 .اجتماعی بودند 
عنوان این یادداشت برگرفته از بیانیه    

کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران  
با اعالم خبر باالخره حکومت در  . است 

  38مقابل بازنشستگان عقب نشست و   
درصد دستمزد سایر سطوح مستمری  
بگیران بازنشسته، از شهریور ماه در حکم  
های حقوقی بازنشستگان اعمال میشود؛  
اولین چیزی هم که به ذهن نویسنده این  
یادداشت رسید همین بود، و مطمئنا به  

 .ذهن بسیاری خطور کرده است 
همانطور که انتظار میرفت، نوکران  
سرمایه  خود را از تک و تا نینداختند و  
سعی کردند همه چیز را به اراده خودشان  
ربط دهند و منتی هم سر بازنشستگان  

جناب سرپرست وزارت  .  داشته باشند 
کار، خود را به هتلی در بندر انزلی رساند  
که محل برگزاری نمایش بی معنی  

و  . انتخابات برای کانون بازنشستگان بود 
" در آنجا فرمودند  دولت براساس  : 

ها در انتهای سال، کسری بودجه    بینی   پیش 
بنابراین  . هزار میلیارد خواهد داشت   ۳۲۵ 

برای هر تصمیمی که وزرای هیات امنای  
تامین اجتماعی باید اتخاذ می کردند نیاز  
به کار کارشناسی دقیق بود تا در نهایت  

" مجبور شدیم "منظور همان  (توانستیم  
قانون    ۹۶ سقف آنچه در ماده  !) است 

تامین اجتماعی آمده اعمال کنیم که همان  
مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره  

البته در آن  "  .تامین اجتماعی بوده است 
جمع کسی پیدا نشد که یقه سرپرست  

شما که اینقدر  : "وزارت کار بگیرد و بپرسد 
دقیق هستید باید از بودجه مراکز تربیت  
لمپن و قاتل و شکنجه گر و ترویج  
خرافات میزدید و اگر می نشستید تا  
ابدالدهر هم کاِر کارشناسی دقیق  
میکردید، مطمئنا هیچکس به شما هیچی  

انتظار همچین کسی در آن  !" نمی گفت 

جمع کذایی توقع زیادی از جانب ما  
 . است 

طبق  : " جناب سرپرست مدعی شده 
    های مکتب اسالم ما باید همواره   توصیه 

و  (!!) شأن و منزلت بزرگان را رعایت کنیم  
این مسئله باید خود را در عمل نشان دهد  

لذا در بسیاری مواقع  !) در عمل دیدیم ( 
بنده تمایل داشتم به جای واژه بازنشسته از  

برای بازنشستگان عزیز   «پیشکسوت »واژه  
اشاره به مزدوران  " عزیز "اشتباه نشود،  ( 

متشکل در کانون دارد، نه همه  
استفاده کنم و امیدواریم در  ) بازنشستگان 

ادامه آرامش و رفاه بیشتری برای این  
و  !) البد وبال گردن امروز ( جوانان گذشته  

باز  ." امید بیشتر به تداوم زندگی فراهم شود 
هم در آن جمع کذایی یکی بلند نشد که  

تا همین دیروز که با زبان باطوم و  : "بگوید 
بهمین زودی یادتان  . زندان حرف میزدید 

رفته نیروهای سرکوبگر محل تجمع  
بازنشستگان را قرق میکرد، و با باطوم و  

وقتی  . دستنبد به سراغ بازنشستگان میرفتند 
در گرمای طاقت فرسای خوزستان  
بازنشستگان هر روز تجمع داشتند  یک  
نفر نیامد سراغ شان تا حالشان را بپرسد و  
هنوز که هنوز است اسماعیل گرامی با  
وجود بیماری، اسیر دست شکنجه گران  
است و یادتان نیامد این حرفها را به  

"  بزنید "  بازنشستگان عزیز "  مخاطبین  .
ایشان دست کمی از خود سرپرست  
وزارت کار نداشتند بلکه شاید بیشتر  
دلخور بودند که دست شان در طی  

. مبارزات بازنشستگان بیشتر رو شده است 
بهرحال آنها هم فهمیدند دیگر حنایشان  

 . رنگی ندارد 
انتظار اینکه در آن جمع کذایی کسی  

آن  . صدایش را بلند کند انتظار عبثی است 
جمع از ترس همین بازنشستگان در یک  
گوشه ای بی سر وصدا جمع شدند تا خود  
را مجددا سازماندهی کنند تا در چپاول  
ثروت کارگران و بازنشستگان سهم  

و جا دارد درود با آن  . بیشتری داشته باشند 
بازنشستگانی فرستاد که  به نمایندگی از  
کل بازنشستگان کشور، با وجود مانع  
شدن پلیس در بندر انزلی تجمع کردند و  
قدرت اعتراضی جنبش بازنشستگان را به  

 .رخ آنها کشیدند 

کانون بازنشستگان همه خدماتی که  
خود در نظر گرفته اند به بازنشستگان ارائه  
شود به گرو گرفته است؛ بهتر است بگویم  
به این کانون ارجاع داده اند و همه  
بازنشستگان اجبارا باید عضو این کانون  
شوند تا شاید از یک مرکز درمانی تخفیفی  

یا از فروشگاهی لوازم خانگی،  . بگیرند 
کاالیی را  قسطی بخرند به اعتبار کارت  

البته نه همه  ( ، یا اقالم خوراکی  .کانون 
با قیمت پایین  )  اقالم، و نه با کیفیت باال 

تر از بازار در فروشگاههای کانون در  
اگر کسی این کانون را یک  . دسترس باشد 

تشکل کارگری میداند، اگر نفع مادی  
وسیاسی نمی برد، بدون شک باید فکری  

 . به حال خود کند 
" کاِر کارشناسی دقیق "هزار جور  

صورت میگیرد تا هر چه میتوانند کارگر را  
تنها راه  . به نفع سرمایه ارزان سازند 

جلوگیری و ایجاد سد در مقابل حرص و  
آز سرمایه داری مبارزه متحدانه و سراسری  

ثابت شد که کف خیابون بدست  . است 
مبارزه پرشور و خستگی  . میاد حقمون 

ناپذیر بازنشستگان بر متن جنبش  
اعتراضی سراسری، به کل جامعه نشان داد  

دولت  . میتوان حکومت را عقب راند 
رئیسی را َعلم کردند که ته مانده حق و  

اما  . حقوقی را که مانده بود زیر پا له کنند 
با مقاومت جانانه بازنشستگان در این  

مبارزه  .  مورد شکست خوردند 
بازنشستگان و کارگران به پایان نرسیده  

 . است 
درصد افزایش حقوق به اضافه    38 

هزار تومان هیچ تغییر اساسی در    515
. زندگی بازنشستگان ایجاد نخواهد کرد 

اما مبارزه بر سر آن، دستاوردهای مهم و  
. معینی برای جنبش کارگری ایران داشت 

در انتهای این یادداشت، قسمتی از بیانیه  
شورای بازنشستگان ایران را یادآور میشویم  
که خود گویایی این است کشمکش ادامه  

 .دارد 
ما بازنشستگان اعالم میکنیم تا  " 

همینجا هم اگر مقاومت ها و مبارزات و  
تجمعات و راهپیمائی های بازنشستگان  
در شهرهای مختلف نبود، از این اقدامات  

ما لطمات و  . قانونی هم خبری نبود 
ماه    5اضطراب و هزینه هائی را که در این  

بر بازنشستگان تامین اجتماعی وارد آمد نه  
. بخشیم و نه فراموش میکنیم   می 

بازنشستگان تا دستیابی به سایر خواسته  
های خود از جمله تعیین تکلیف مطالبات  
همسانسازی و تجدیدنظر اساسی در  
مدیریت و بازرسی صندوق تامین  
اجتماعی با حضور حداکثری نمایندگان  
واقعی خود در اداره آن ، به تالش و  

 ."مبارزات خود ادامه خواهند داد 
 

 

 !"دیدیم که در کف خیابون، بدست اومد حقمون " 
 

 
  

اسماعیل گرامی  
 !آزاد باید گردد 

حاد # ه _ ا    روب _ع
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احمد احمدی صدر مدیر عامل وقیح  
سازمان رفاه خدمات و مشارکت های  
اجتماعی شهرداری تهران اخیرا در  
خصوص برنامه های شهرداری تهران برای  
کاهش معضل زباله گردی از مردم  
درخواست کرده است که اگر زنان زباله  
گردی را مشاهده کردند که نیاز به کمک  
دارند، با شماره تلفن یک صد و سی هفت  
تماس بگیرند تا گشت های ما آنان را به  

 .سمت سراهائی که داریم هدایت کنند 
این مفتخور حکومتی در ادامه می  
گوید که برخی از این زنان خانه و خانواده  
دارند و این یعنی کارتن خواب نیستند و به  
زباله گردی به عنوان یک شغل نگاه می  
کنند و برای حل این معضل، شهرداری  
برنامه ای  برای حذف سطل های زباله از  

 .شهر در دستور کار است 
شنیدن دروغ و ریاکاری از کارگزاران و  
مسؤلین حکومتی که اساس کارش  
عوامفریبی است و فرهنگ و سیاستش  
وقاحت، بی شرمی، خدعه و تزویر  

و  . اسالمی و آخوندی ، عجیب نیست 
برای مردم ایران که ده ها سال است با این  
حکومت و سیاستها و فرهنگ متعفنش  

 .روبرو هستند، تازگی ندارد 
این راهزن حکومتی طوری شماره  
تلفن تماس برای عموم اعالم می دارد و از  
مردم درخواست می کند تا با دیدن زنان  
زباله گردی که به گفته وی نیازمند هستند  
را به ایشان و به مافیائی هایش  اطالع  
دهند، گوئی تعداد این زنان در سطح شهر  
تهران به حدی کم هستند که هر زمان و در  
هر مکان و برای هر کسی از جمله برای  
خود وی قابل رؤیت نیستند و باید با  
همکاری عمومی آنها را به اصطالح شکار  

 .و روانه سراهای شهرداری کرد 

این راهزن وقیح که می گوید تعدادی  
از زنان زباله گرد نیازمند هستند و باید  
توسط مردم شناسائی شوند تا به سراها  
هدایت گردند، می خواهد نظام کثیف  
مافیاها و گانگسترها از مسؤلیت بوجود  
آوردن پدیده زباله گردی و انواع روشهای  
حقیرانه و خارج از شأن انسانی را تبرئه  

 .کند 
می خواهد تقصیر و علت زباله گردی  
را نه بیکاری و فقر و گرسنگی که حاصل  
حاکمیت دزدان بر جامعه است،  بلکه  
میکوشد تن پروری و تمایل درونی خود  
مردم و زنان به گشتن در میان زباله ها به  
دنبال درآمدهای مفت را عامل این به  

 .اصطالح معضل اجتماعی معرفی کند 
بی دلیل نیست که هر از چند گاهی  
قالده های نیروهای ویژه و انتظامی را برای  
حمله به زباله گردان و متدکدیان در سطح  
شهرها رها می کنند و طبق ادعای احمدی  
صدر حتما انداختن نیروهای انتظامی به  
جان زباله گردها راهی برای به خانه  
فرستادن زباله گردان غیر نیازمند است و  
نیازمندان واقعی که به خاطر نیازشان با  
هیچ سرکوبی خیابان و سطل های زباله را  
ترک نخواهند کرد، راحت تر قابل  

 ..شناسائی خواهند بود 
بگذارید اول به این مهره حکومتی  
بگوئیم بس کنید، وقاحت را از هر حد و  
مرزی گذرانده اید، شما و دیگر عوامل  
شریک در جنایات حکومتی علیه مردم  
نمی توانید با دروغگوئی و دغلکاری یقه  

 .خود را از چنگ مردم رها کنید 
ادعای کذب کسانی مانند احمدی  
صدر مبنی بر تالش برای شناسائی به گفته  
خودشان زنان زباله گرد نیازمند و  
هدایتشان به سراهای شهرداری در حالی  
از رسانه های رسوایشان منتشر می شود  
که عوامل شهرداری روز سوم همین ماه  

نور  "مرداد به بهانه بدهی برق به مؤسسه  
مرکز شبانه روزی کاهش  "  سپید هدایت 

آسیب های زنان که تعداد زیادی از زنان  
معتادی که از مراکز درمان اجباری اعتیاد  
ماده شانزده دولتی به خاطر بد رفتاری و  
مورد سؤاستفاده قرار گرفتن فرار کرده و به  
آن مؤسسه پناه آورده بودند، حمله کردند و  

زنان پناهنده را از آن مرکز بیرون رانده و  
 .آواره خیابانها کردند 

این دزدان نه می توانند و نه می  
خواهند که چنین معضالتی از زندگی  
صدها هزار و شاید میلونها انسان در  

بویژه نمی خواهند ،  . جامعه خارج شود 
چون از قبل آن درآمدهای سرسام آور  

 .نصیبشان می گردد 
به گوشه ای از آمار تکان دهنده از  
تعداد زباله گردان و درآمد هزاران میلیارد  
تومانی ای که هر دو بخش شهرداری ،  
بخش مافیائی و بخش قانونش از آن بهره  

 : مند می شوند، توجه کنید 
عضو سابق شورای شهر تهران و از هم  
دزدان احمدی صدر اعالم می کند که  
سال نود و نه چهارده هزار نفر زباله گرد در  
تهران هستند و چهار هزار و هفتصد  
نفرشان کودک هستند و از درآمد روزانه  
بیست میلیارد تومانی حاصل از به  
اصطالح طالی کثیف در تهران می گوید  
که سهم بیشتر آن نصیب مافیای زباله می  

 ! گردد و سهم کم آن را شهرداری می برد 
واقعیت این است که مردم ایران تحت  

 .حاکمیت باندهای مافیائی هستند 
حکومت باندها و مافیا، کل سرمایه و  
منابع ثروت و درآمد اجتماعی را میان  

 .خود تقسیم کرده اند 
از رشته های مختلف صنایع تا  
کشاورزی، معادن، بهداشت و درمان،  
آموزش، آب، خاک، دریا، کوه و جنگل و  
محیط زیست گرفته که می توانند در  
خدمت رفاه و سالمت جامعه قرار گیرند  
تا عرصه های سودآور دیگری که جامعه را  
به انقیاد و بردگی و فروپاشی می کشاند،  
مانند مذهب و مواد مخدر، همه و همه در  
انحصار دارو دسته های مافیایی  حکومتی  
هستند که سردسته هایشان سران سپاه،  
وزارت اطالعات و آدمکشان حرفه ای در  

 .قدرت هستند 
مافیای زباله یکی از ده ها مافیای  
حکومتی است که درآمد روزانه بیست  
میلیارد تومانیش فقط در تهران، حاصل  
رنج و درد چهارده هزار زن، مرد و کودک  
دردمند و فقیر و فاقد امکانات زندگی  
بخور و نمیر است و جمعیت زیادی از  
آنها کارتن خواب، گورخواب و دخمه  

 .خواب هستند 
این جمعیت دردمند و محروم از کار و  
شغل و منبع درآمد و محروم از ابتدائی  
ترین امکانات زندگی که برای زنده ماندن  
تا کمر در سطل های متعفن و مملو از  
انواع میکروب های عفونی به دنبال یافتن  
تکه های قابل بازیافت و قابل فروش یا  
باقی مانده های خوراکی فرو می روند،  
برخالف ادعای احمدی صدر بی شرم،  

 .زباله گردی را شغل به حساب نمی آورند 
اما برای مافیای زباله که خود احمدی  
صدر حتما اگر سردسته اش نباشد یکی از  
اعضاء با نفوذش است، زباله گردی و  
وجود هزاران انسان محروم شده که باید  
برای زنده ماندن سطل های زباله را زیر و  
رو کنند، یک منبع درآمد هزاران میلیارد  
تومانی ساالنه بدون نیاز به هیچ سرمایه  
گذاری و هزینه کردنی است و به هیچ  
وجه حاضر به دست کشیدن از آن نیستند،  
مگر با سرنگون شدن کل حکومت  

 .مافیائی  
 

 

 آنگاه که وقاحت و بی شرمی از حد بگذرد   
 "وجود سطل های زباله علت زباله گردی می گردد "   

 

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 
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مرداد جمعیت کثیری از مردم    ۲۵ روز  
روز بی آبی در    ۹ شهرکرد در اعتراض به  

مقابل استانداری چهار محال و بختیاری  
تجمع و در وسط شهر راهپیمایی کرده و  

بنا بر  . صدای اعتراضشان را بلند کردند 
آلود شدن    خبرها در پی وقوع سیل و گل 

چشمه کوهرنگ، آب شهرکرد قطع شده  
است و وزیر نیرو گفته است که نبود  
تصفیه خانه بین چشمه و شبکه مصرف  
باعث اختالل در آب شرب مردم شده  

او قول داده بود که ظرف دو روز  . است 
بحران بی آبی رفع میشود ولی کاری  

قطع آب آنهم در گرمای  . صورت نگرفت 
سوزان تابستان و از کار افتادن کولرها مردم  
را آنچنان به خشم آورده است که با شعار  

استاندار حیا کن  "،  "مرگ بر رئیسی "
. دست به تجمع زدند " صندلی را رها کن 

حضور زنان در تجمع بسیار چشمگیر  
در لحظه ای از این تجمع یکی از  . بود 

بسم الله  " مقامات مسئول با گفتن  
خواست صحبت کند  " الرحمان الرحیم 

که مردم با هو کردن و شعار دادن اجازه  
در این حرکت  . صحبت به او ندادند 

اعتراضی یگان ویژه برای عقب زدن  
جمعیت به محل آمده بود و مردم با  شعار  

به حضور این نیروی  "  بیشرف بیشرف "
سرکوب عکس العمل نشان دادند و  
سرکوبگران از ترس گسترش اعتراض  

فقط کف  " با شعار  .  حرکتی نکردند 
بر ادامه  " خیابان، بدست میاد حقمون 

 .اعتراض خود تاکید کردند 
 

اعتراضات کشاورزان در اصفهان علیه   -
بی آبی و آسیب دیدن کشت شان بخاطر  

  ۲۵ روز  . بی آبی بار دیگر آغاز میشود 
مرداد جمعی از کشاورزان شرق و غرب  
اصفهان برای دومین روز مقابل ساختمان  
اداره آب منطقه ای این شهر تجمع کرده و  

کشاورزان  . بر خواستهایشان تاکید نمودند 

اعالم کرده اند که اعتراضاتشان را بمدت  
بنا بر خبرها  . ده روز ادامه خواهند داد 

شایعه است که از ایستگاه پمپاژ آب  
باباشیخعلی آب بوسیله لوله های بزرگ که  
ظاهرا بعنوان لوله گاز کشیده شده بود،  
دارد به مرکز تصفیه آب اطراف قم میرود و  
این شایعه به فضای اعتراضی بیشتر دامن  

با نزدیک شدن به سالگرد  . زده است 
اعتراضات قدرتمند مردمی در آذر آبان  
سال قبل علیه بی آبی و صدمات ناشی از  
آن به کشت و کار کشاورزان و علیه مافیای  
آب و به خشکی کشیده شدن زاینده رود و  
وارد شدن آسیب های زیست محیطی  در  

شهر اصفهان زمزمه های اعتراض در میان  
کشاورزان و مردم معترض این شهر باال  

تحصن یکماهه کشاورزان و مردم   . میگیرد 
اصفهان علیه بی آبی و مافیای آب در سال  
گذشته یک تجربه درخشان از تجمعات و  
اعتراضات متحد مردمی است که  
درسهای آنرا باید به کار گرفت و در همه  
جا علیه بی آبی و علیه سایر مصائبی که  
حکومت به مردم تحمیل کرده است،  

 .  تکثیر کرد 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ اوت    ۱۶ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۲۵ 

 

اعتراض مردم شهرکرد و کشاورزان اصفهان  
 علیه بی آبی 

مرداد تعدادی از معلمان طرح    ۲۹ روز  
مهرآفرین در اعتراض به بالتکلیفی شغلی  
و معیشتی خود و با خواست استخدام  
دائمی و رسمی در مقابل ساختمان وزارت  

این بخش   . آموزش و پرورش تجمع کردند 
از معلمان در زمان ریاست جمهوری  

طرح  "نژاد، تحت عنوان    محمود احمدی 
سال    ۲۰ تا    ۱۴ استخدام شده و  " مهرآفرین 

است که به تدریس مشغولند و قراردادهای  
در این  . برخی از آنان هنوز پیمانی است 

حرکت اعتراضی معلمان معترض با حمل  
پالکارد و سردادن شعار صدای اعتراض  

 . خود را بلند کردند 
 

مرداد سه نفر از  بازنشستگان    ۲۹ روز   -
تبلیغ  "تامین اجتماعی در اهواز با اتهام  

از طریق  " علیه نظام و اجتماع و تبانی 
برپایی تجمعات اعتراضی جهت آخرین  
دفاعیاتشان به شعبه سیزده بازپرسی  

. دادسرای انقالب اهواز احضار شدند 
اسامی  این بازنشستگان که بیست روز در  

بازداشتگاه اطالعات سپاه بودند عبارت  
است از ناصر سعیداوی، محمد زمان  

 .کامروا،مراد ظهرابی 
یک مطالبه فوری بازنشستگان پایان  
دادن به امنیتی کردن مبارزات و بسته شدن  
پرونده های امنیتی تشکیل شده برای آنان  

اعتراض بازنشستگان تامین  .  است 
اجتماعی اعتراض به فقر و بی تامینی و  
وخیم تر شدن هر روز بیشتر وضع  
معیشتی شان بخاطر گرانیهای روزافزون  

اعتراض آنها به تبعیض و نابرابری و  . است 
نیمی از سال  . اختالس ها و دزدی هاست 

میگذرد و بدنبال اعتراضات هر روزه آنها  
باالخره اعالم شد که مصوبه دولت کنار  
رفته و حقوق ماهیانه بازنشستگان غیر  

درصد    ۳۸ ) سایر سطوح (حداقل بگیران  
بازنشستگان  .  افزایش خواهد یافت 

خواستار اجرایی شدن این افزایش از آغاز  
. و دیگر مطالباتشان هستند   ۱۴۰۱ سال  

همسان سازی حقوقها و افزایش آن به  
باالی خط فقر هجده میلیونی، درمان و  

 

تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن،  
پایان دادن به اختالسها و دزدی ها و  
پرداخت دیون دولت به صندوق  

گفتنی است که فرزانه  . بازنشستگی است 
زیالبی وکیل انتخابی بازنشستگان در  

 .بازداشت است 
 

ای شرکت    مرداد کارگران پروژه   ۲۶ روز   -
کیان نصب شاغل در پتروشیمی بوشهر در  
اعتراض به تعویق پرداخت سه ماه دستمزد  

 .  خود دست به اعتصاب زدند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ اوت    ۲۰ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۲۹ 

 

تجمع معلمان مهرآفرین، احضار سه نفراز بازنشستگان  
 اهواز، اعتصاب کارگران پتروشیمی کیان 



١٤٠١مرداد  ٣١ كارگر كمونيست  ١٠ 

جمهوری اسالمی در ایران آزار و اذیت  
معلمان و فعاالن کارگری را تشدید کرده  

دستگیری های دسته جمعی و  . است 
احکام سنگین زندان برای فعاالن کارگری  
در دو سال گذشته یک رکورد محسوب می  

معلم    ۲۴۰ از ماه مه تا کنون بیش از  . شود 
در سراسر کشور ربوده، بازداشت و زندانی  

از جمله اکنون در زندانی مثل  . شده اند 
زیر  . عادل آباد یک بند معلمان وجود دارد 

فشار اعتراضات معلمان شماری از آنها  
اما آزادی آنها مشروط و با  . آزاد شده اند 

وثیقه های سنگین است و هنوز پرونده  
 . های تشکیل شده برای آنان باز است 

معلمان بخش فعالی از مردم معترض در  
اعتراض آنها به حقوقهای  . ایران هستند 

نازل، به فقر و به تبعیضات و اختالسها و  
معلمان  . سرکوبگری های حکومت است 

به محرومیت بخش عظیمی از کودکان از  

تحصیل و افزایش هر روزه شمار کودکان  
یک مطالبه عاجل آنها  . کار اعتراض دارند 

. تحصیل رایگان برای همه کودکان است 
معلمان اعتراض به این تعدیات  " جرم "

اسامی معلمینی که در حال حاضر  . است 
رسول بداقی،  :  در زندانند عبارتند از 

اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، جعفر  
ابراهیمی، ناهید شیرپیشه، ناهید  
فتحعلیان، زینب همرنگ، معصومه  
عسکری، هیوا قریشی، امید شاه محمدی،  
کاوه محمدزاده، پرویز احسنی، مهدی  
فتحی، هاشم خواستار، جواد  لعل  

 .  محمدی، و محمد حسین سپهری 
کمپین برای آزادی کارگران زندانی بر    

آزادی فوری و بدون قید شرط معلمان  
زندانی، کارگران دربند و همه زندانیان  
سیاسی تاکید دارد و از همه تشکلهای  
کارگری و معلمان میخواهد که به این  

 

 معلمان زندانی باید آزاد شوند 

دستگیریها و در زندان نگه داشتن معلمان  
 . و کارگران اعتراض کنند 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی  

Shahla.daneshfar2@gmail.com 
 ۲۰۲۲ اوت    ۲۱ ،    ۱۴۰۱ مرداد   ۳۰ 

حکومت اسالمی ایران اعالم کرده  
است ابراهیم رئیسی در نظر دارد که در  
مجمع عمومی سازمان ملل که از تاریخ  

برگزار خواهد    ۲۰۲۲ سپتامبر    ۲۷ تا    ۱۳ 
از دولت آمریکا می  . شد شرکت کند 

خواهیم از صدور ویزا به رئیسی بخاطر  
نقش وی در کشتار جمعی، جنایت علیه  
بشریت و همچنین فعالیت های  

 . تروریستی در خاک آمریکا خودداری کند 
ابراهیم رئیسی یک جنایتکار تحت  

وی یکی از چهار عضو  . پیگرد است 
تهران بود که هزاران زندانی  " هیات مرگ "

بطور جمعی    ۱۳۶۷ سیاسی را در تابستان  
رئیسی، طی چندین دهه  . کشتار کرد 

بعنوان دادستان و سپس بعنوان رئیس قوه  
قضائیه مسئول دستگیری، شکنجه، شالق  
زدن، اعتراف گیری های اجباری و اعدام  
هزاران فعال سیاسی و افراد بیگناه بوده  

رئیسی    ۱۳۹۸ در اعتراضات آبان  . است 
بعنوان رئیس قوه قضائیه به مامورین دولتی  
و نیروهای انتظامی که صدها تن از  

. معترضین را کشتار کردند مصونیت داد 
وی بعنوان عضو شورای عالی امنیت ملی  

جمهوری اسالمی در تصمیم به شلیک  
  ۷۵۲ عامدانه به پرواز مسافربری پی اس  

  ۱۷۶ که به کشتار همه    ۱۳۹۸ دیماه    ۱۸ در  
 .سرنشین آن انجامید شرکت داشت 

پس از انتصاب بعنوان رئیس جمهور  
حکومت اسالمی، رئیسی در راس دولتی  
بوده است که سرکوب فعالین سیاسی و  
اجتماعی را ادامه داده، مجازات اعدام را  
در مورد صدها نفر بمورد اجرا گذاشته،  

را در خیابان  " عفاف و حجاب "گله های  
ها برای حمله وحشیانه به زنان رها ساخته  
و تنها در چند هفته گذشته وحشیانه ترین  
مجازات های اسالمی مانند قطع انگشتان  
دست و کور کردن چشم را اجرا کرده  

 . است 
در عین حال، دولت رئیسی اقدامات  
تروریستی خود در خارج کشور و از جمله  

با هدف  (در آمریکا برای ترور و آدم ربائی  
انتقال به ایران، بازجوئی زیر شکنجه،  

را  ) اعتراف گیری اجباری و نهایتا اعدام 
عالوه بر آن، به بازداشت  . ادامه داده است 

شهروندان خارجی و افراد دو تابعیتی  
بجرم واهی جاسوسی بمنظور باج گیری از  

 

 :نامه سرگشاده به دولت آمریکا 
یت دستگیر  : ابراهیم رئیسی نباید به مجمع سازمان ملل راه داده شود  او باید بخاطر جنایت علیه بشر

 شده و محاکمه شود 

دولت های خارجی برای پول، امتیاز  
گیری سیاسی و یا استرداد تروریست های  

سوء  . محکوم شده اش ادامه داده است 
قصد به نویسنده سرشناس سلمان رشدی  
به خواست جمهوری اسالمی، که فتوای  
قتلش را خمینی صادر کرده بود و سران  
حکومت مرتبا خواهان کشتن وی بعنوان  
یک وظیفه اسالمی بوده اند، از آخرین  
نمونه های تروریسم جمهوری اسالمی در  

 . خارج کشور است 
جنایتکاری مانند ابراهیم رئیسی که  
مسئول چنین جنایات هولناکی است نباید  
اجازه ورود به آمریکا برای شرکت در  

. مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشد 
تنها سناریوئی که در آن به رئیسی باید  
اجازه داده شود که وارد آمریکا یا هر کشور  
غربی دیگر شود برای حضور در دادگاه  
برای رسیدگی به جنایات او علیه بشریت  

در همین رابطه، ماه گذشته یکی از  . است 
همدستان رئیسی در جریان کشتار  

، یعنی  ۶۷ زندانیان سیاسی در تابستان  
حمید نوری، بدنبال یک دادگاه تاریخی در  
سوئد بدلیل دست داشتن در کشتار  

زندانیان سیاسی به جرم قتل و جنایات  
 .جنگی به حبس ابد محکوم شد 

یک بار دیگر از دولت آمریکا می  
خواهیم که از صدور اجازه ورود به آمریکا  

جای  . به ابراهیم رئیسی خودداری کند 
رئیسی نه در مجمع عمومی سازمان ملل،  
بلکه در دادگاه برای رسیدگی به جنایات او  

اجازه ورود دادن به  . علیه بشریت است 
رئیسی برای شرکت در مجمع عمومی  
سازمان ملل توهینی بزرگ به مردم ایران،  
مردم آمریکا و خانواده های داغدار  

 . قربانیان بیشمار این فرد است 
ما بر خواست خود برای بایکوت همه  
جانبه سیاسی، تسلیحاتی، فرهنگی و  
ورزشی جمهوری اسالمی تاکید مجدد  

نه کنار آمدن و مماشات، بلکه  . می کنیم 
انزوای سیاسی و فشار جهانی تنها پاسخ  
درست به وحشی گری و تروریسم ابراهیم  

 . رئیسی و حکومت اوست 
دفتر بین المللی حزب کمونیست کارگری  

 ۲۰۲۲ اوت    ۱۷ -ایران 

 

 



 ٧٤١  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

تن از فعالین     ۳ مرداد    ۳۰  یکشنبه  روز 
 حقوق زنان و کودکان در ندای زنان ایران  

اسرین درکالُه کرم نصیریان و مریم  
هر  ( محمدی جهت  تحمل حکم حبس  

به زندان اوین منتقل  ) ماه حبس    ۳۰ کدام  
ندای زنان ضمن گزارش این خبر  . شدند 

احکام ضد انسانی علیه این فعالین را  
\ محکوم و خواستار آزادی آنها و لغو کلیه  

 . امنیتی شده ست -پرونده های سیاسی 
در این روز شماری از فعالین کارگری،  
مدافع حقوق زن و اجتماعی این سه فعال   

اکرم  .   ندای زنان را همراهی کردند 

نصیریان، اسرین درکاله و مریم محمدی  
 .باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی  
 ۱۴۰۱ مرداد    ۳۰ 

بنا بر خبرمنتشر شده در روزهای اخیر  
کارگر شرکت آذرآب    ۲۱ حکم  دادگاه  
بر اساس این خبر چهار  . اراک صادر شد 

نفر از این کارگران تبرئه و برای هفده نفر  
ضربه شالق  و سه ماه    ۳۰ حکم وحشیانه  

این حکم تعلیقی  . حبس صادر شده است 
است اما یک توهین آشکار به همه  

باید وسیعا و  . کارگران و کل جامعه است 
شدیدا این احکام وحشیانه علیه کارگران را  
محکوم کرد و از حق کارگران برای  

یک مشت  . اعتراض و اعتصاب دفاع کرد 
مفتخور بی خاصیت مدام دارند بطور  
نجومی از دسترنج کارگر دزدی میکنند و  
پروار میشوند و وقتی کارگران به زندگی  
زیر خط فقر اعتراض میکنند دست به  

سال پیش    ۱۴۰۰ انبان کثیف توحش  
. میبرند و احکام شالق صادر میکنند 

جواب کارگران به این گستاخی و به چنین  
قوه قضائیه و کل حکومت اینست که شما  
و کل بساطتان را از این جامعه جارو  

حکومت شالق و زندان و  .  میکنیم 
قصاص و چپاول جایش در جامعه بشری  
نیست و باید در سطح جهان منزوی و  
بایکوت شود و نهایتا از صحنه جامعه  

 .  جارو گردد 

ماجرا از این قرار است که در پی  
واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی  
و خصولتی شدن آن مشکالت و تعطیلی  

به گفته کارگران  . کارخانه آذرآب آغاز شد 
های قراردادهای    تمامی پیمانکاران و طرف 

کاری آذرآب دولتی بوده و چپاولگری  
های پشت پرده شغل و معیشت آنها را به  

و اکنون نزدیک به یک سال  . یغما برد 
است که کارگران آذرآب  بیکار هستند،  
دستمزدهایشان  پرداخت نشده است و در  

چندین  . فشار معیشتی سختی بسر میبرند 
سال است که کارگران آذرآب و در دفاع از  
زندگی و معیشتشان در اعتراضند و  بارها  
همراه با کارگران هپکو که وضعیت  
مشابهی دارند علیه دزدی ها و چپاولگری  
ها و بحرانی شدن وضع این کارخانجات  
دست به تجمع و راهپیمایی زده اند و  
اعتراضات آنها انعکاس وسیعی در شهر  

 .اراک و در جنبش کارگری داشته است 
  ۹۸ در جریان اعتراضات آبانماه    

نفر بازداشت    ۴۳ تا    ۴۱ کارگران آذرآب بین  
شدند که بعد زیر فشار اعتراضات کارگران  

اعتراضات آنها به  . به قید وثیقه آزاد شدند 
سازی شرکت ودزدی های    خصوصی 

پشت پرده  و پرداخت نشدن چند ماه  

   ۹۹ بعد از آن در تیرماه  . دستمزدشان بود 
دادگاه کیفری اراک در    ۱۰۶ از سوی شعبه  

نفر از    ۴۲ یک حکم بی سابقه برای  
کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در  

شرکت    ۹۸ راهپیمایی اعتراضی سال  
داشتند، حکم حبس، شالق و بیگاری  

بر اساس این حکم این  . صادر گردید 
ضربه شالق    ۷۴ سال حبس و    ۱ کارگران به  

و یک ماه بیگاری به مدت سه ساعت در  
آهن شهرستان اراک محکوم    روز در راه 

این حکم با موجی از اعتراض  . گردیدند 
در میان این کارگران و در جنبش کارگری  

زیر فشار این اعتراضات این  . روبرو شد 
خبر تکذیب شد و خبرگزاری تسنیم  
نزدیک به سپاه پاسداران انتشار آنرا  

 «عملیات روانی ضدانقالب علیه آذرآب »
بعد نیز عبدالمهدی موسوی  .   خواند 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی از  
نفر از کارگرانی که    ۱۵ صدور حکم برائت  

حکم  " تبلیغ علیه نظام  " تحت عنوان  
 . گرفته بودند، خبر داد 

با ادامه وضعیت نابسامان شغلی و    
معیشتی و فشارهای امنیتی بر شرکت،  
کارگران خشمگین آذر آب در یازدهم  
خرداد ماه سال جاری به این دلیل که  
یکسال است قراردادی با آنها بسته نشده و  
بیکار هستند و دو ماه مزد آنها پرداخت  

 . نشده بار دیگر دست به اعتراض زدند 
بدنبال چنین کشاکش سختی اکنون  

کارگر شرکت آذر    ۱۷ خبرها حاکیست که   
آب بخاطر شرکت در اعتراضات خرداد  

تعلیق  (ماه حبس تعلیقی    ۳ ماه  هر یک به  
ضربه شالق محکوم شده    ۳۰ و  ) یکساله 

وسیعا از کارگران آذرآب حمایت کنیم  . اند 
و به حکم دادگاه منفور اسالمی اعتراض  

 . نماییم 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ اوت    ۲۰ ،  ۱۴۰۱ مرداد    ۲۹ 

 

 سه فعال ندای زنان ایران راهی زندان شدند 

 

 

احکام شالق برای کارگران آذرآب گستاخی علیه همه  
 کارگران است 

  !!زندانی سیاسی آزاد باید گردد زندانی سیاسی آزاد باید گردد 



١٤٠١مرداد  ٣١ كارگر كمونيست  ١٢ 

 

شعبان محمدی، مسعود نیکخواه و آنیشا اسداللهی آزاد شدند     

مرداد شعبان محمدی و    ۲۹ روز  
مسعود نیکخواه دو نفر از اعضای شورای  
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و  
آنیشا اسداللهی از فعالین اجتماعی آزاد  

همچنین در بیست و  هفتم مرداد  . شدند 
ماه  اسکندر لطفی سخنگوی شورای  
همانگی تشکلهای صنفی فرهنگیان بعد  

  ۲ روز حبس با قرار وثیقه    ۱۰۸ از  
قبل از اینها نیز ریحانه  . میلیاردی آزاد شد 

انصاری نژاد در پانزدهم مرداد ماه پس از  
آزادی همه  .  روز حبس آزاد شده بود   ۸۷ 

این عزیزان را به آنها، به خانواده هایشان و  
 .  به همگان تبریک میگوییم 

همانگونه که قبال به اطالع رسانده ایم    
در  نیمه ماه مه و به همراه بازداشت دو   
شهروند فرانسوی، خانم سیسیل کولر و  
همسر وی ژاک پاری تعدادی از معلمان و  
فعالین کارگری و فعالین اجتماعی با اتهام  
نخ نمای جاسوسی و ایجاد آشوب در  

این در حالیست  .  کشور بازداشت شدند 

که سیسیل کولر و ژاک پاری  عضو  
اتحادیه آموزش فرانسه هستند و سیسیل  

آموزش  "کولر از اعضای برجسته  سازمان  
و اتحادیه آموزش فرانسه و  " بین الملل 

همسرش ژاک پاری نیز عضو این سازمان  
بعالوه شورای هماهنگی تشکلهای  . است  

صنفی معلمان نیز از ابتدا از اعضای این  
سازمان بوده است و بنابرین مالقات همه  

اساسا مالقات  . آنها کامال طبیعی است 
افراد از هر کشور و شهری با یکدیگر  
مطلقا جرم نیست و یک حق طبیعی و پایه  

اما   . ای همه شهروندان همه کشورهاست 
جمهوری اسالمی با یک سناریوی رسوا و  
نفرت انگیز، رسول بداقی، اسکندر لطفی،  
شعبان محمدی، مسعود نیکخواه از  
اعضای کانون صنفی معلمان ، حسن  
سعیدی و رضا شهابی از اعضای  
سندیکای شرکت واحد، واله زمانی عضو  
سندیکای نقاشان البرز و از کارگران  
اخراجی صنعت نفت و آنیشا اسداللهی،  

کیوان مهتدی و ریحانه انصاری نژاد از  
فعالین اجتماعی را به همراه سیسل کولر و  

 .  ژاک پاری دستگیر کرد 
بازداشت شدگان این پروند مدتی  
طوالنی برای اعتراف اجباری علیه خود  
زیر فشار و شکنجه قرار گرفته و حق  
مالقات با خانواده نیز از آنها سلب شده  

اما  بدنبال ایستادگی همه این عزیزان  .  بود 
در برابر فشارهای حکومت در درون زندان  
و فشار کارزاری قدرتمند که انعکاسی  
جهانی داشت به تدریج از انفرادی به  
بندهای عمومی منتقل گردیدند و اکنون  
شاهد آزادی تک به تک آنها هر چند با قید  

و این یک موفقیت نسبی  . وثیقه  هستیم  
علیه سناریو سازیهای حکومت و  

در حال حاضر  .  سرکوبگریهایش است 
سیسل کولر، ژاک پاری، رسول بداقی،  
واله زمانی، رضا شهابی، حسن سعیدی و  
کیوان مهتدی هنوز در بازداشت بسر  
میبرند و باید تمامی آنها بدون قید وشرط  

 . آزاد شوند 
بویژه وضعیت واله زمانی بسیار  

او مبتال به بیماری خطرناک  . خطری است 
هپاتیت ث بوده و از نهم خرداد ماه در  
زندان است و در این مدت علیرغم  
بیماری حاد زیر شدیدترین فشارها قرار  

گزارشات از افزایش آنزیم  . داشته است 
های کبدی وی به حد بسیار خطرانک  

جمهوری  .  خبر میدهد   ۲۰۰۰ باالی  
اسالمی در قبال جان واله زمانی و همه  

واله زمانی باید فورا  . زندانیان مسئول است 
و بدون قید و شرط آزاد شود و تحت  

تمامی دستگیر  . درمان ومداوا قرار گیرد 
 .شدگان این پرونده باید آزاد شوند 

 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی  
 

Shahla.daneshfar2@gmail.com 
 ۲۰۲۲ اوت    ۲۱ ،    ۱۴۰۱ مرداد   ۳۰ 

 

آزادی محمد شعبانی و مسعود نیکخواه دو عضو  :  مرداد   ۲۹ 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان درمیان استقبال  

 

آزادی اسکندر لطفی  عضو شورای هماهنگی تشکلهای  :  مرداد   ۲۷ 
 صنفی فرهنگیان درمیان استقبال خانواده و دوستان  


