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 حزب کمونیست کارگری ایران   

 چهارشنبه ها منتشر میشود

 
 تجمع جوانان بیکار در امیدیه علیه بیکاری راه نشان میدهد 

 ۲ شهال دانشفر، صفحه  
 

 !اقتصاددان محترم، یک کم انصاف 
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 ۹ آزادی واله زمانی را به همگان شادباش میگوییم، صفحه  

 

*** 
 :سه اطالعیه کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
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 ۱۶ و    ۱۵ صفحات  : از مدیای اجتماعی 

 

گران  ،  اعتراضات کارگران نفت   ایران  و همبستگی جهانی با کار
 ۶ ،، صفحه   گفتگو با کاظم نيکخواه در برنامه خط رفاه در کانال جديد 



١٤٠١مرداد  ٣١ كارگر كمونيست  ٢ 

شهریور تعدادی از جوانان    ۵ روز  
بیکار درشهرستان امیدیه در خوزستان در  
اعتراض به مشکل بیکاری و بی تامینی  

 .مقابل درب فرمانداری تجمع کردند 
بیکاری در ایران میلیونی و ابعاد    

هر روز نیز بر شمار  . فاجعه باری دارد 
گزارشات از  . جمعیت بیکار افزوده میشود 

میلیون بیکار و میلیونها کارگری که    ۸ 
امنیت شغلی ندارند و در آستانه بیکار  

برابر زیر خط    ۵ شدن با دستمزد ناچیز و  
اگر چه  . فقر بسر میبرند، حکایت میکند 

 . آمار دقیقی از بیکاری در دست نیست 
راه مقابله با این فاجعه بزرگ اجتماعی  

تجمع جوانان  . اعتراضات سراسری است 
بیکار در ارومیه علیه بیکاری میتواند طالیه  

این تجربه را باید  . چنین اعتراضاتی باشد 
 . در همه جا و در تمام شهرها تکثیر کرد 

آنچه که تحت عنوان بیمه بیکاری به  
بخشی بسیار اندکی از کارگران پرداخت  
میشود به بیمه بیکاری واقعی که در  
برگیرنده تمامی جمعیت میلیونی بیکار  

بنا بر تعریف سالنامه  . باشد ربطی ندارد 
آماری سازمان تأمین اجتماعی در سال  

مقرری بگیر بیمه بیکاری عبارت  “،  ۱۳۹۴ 
از بیمه شده ای است که بدون میل و اراده  

بعالوه در  . ”بیکاره شده و آماده کار باشد 
طرح موخر تر آن قید شده است که در  
پروژه هایی که از ابتدا، زمان پایان آن  
مشخص است، پس از پایان پروژه، به  

این  . کارگران بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد 
میلیون    ١٢ درحالیست که بنا بر گزارشات  

کارگر با قرادادهای موقت کاری به کار  
گرفته میشوند و همواره در معرض اخراج  

 . و بیکارسازی قراردارند 
جمهوری  " بیمه بیکاری "بدین ترتیب   

اسالمی بطور واقعی بهای بیکار کردن  
کارگر از کار و کاستن از ابعاد اجتماعی  

میزان آن ناچیز و بنابر  . اخراج هاست 
درصد میانگین حقوق دو    ٥٥ قانون برابر با  

ماهه آخر کارگر است و به  این مبلغ برای  
هر یک ا ز افراد تحت تکفل کارگر مبلغی  

با این تبصره که میزان بیمه  .  افزوده میشود 
بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگر که  
خود چندین بار زیر خط فقر است، باال  

” بیمه بیکاری “برای شمولیت این  . بزند 
ماه قبل از بیکارشدنش،    ٦ نیز کارگر باید  

سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد که  
ماه و اگر    ٣٦ اگر مجرد باشد تا حداقل  

ماه این پول به او تعلق    ٥٠ متاهل باشد تا  

درصد    ٩٦ حال با توجه به اینکه  . میگیرد 
مشاغل قراردادی و پیمانی است، همین  
چندرغاز بیمه بیکاری هم شامل حال  

و بنابر قانون  . بسیاری از کارگران نمیشود 

فاشیستی جمهوری اسالمی کارگران  
افغانستانی و تبعه کشورهای خارجی نیز  

بگذریم که همین  . از این بیمه محرومند 
هم زیر فشار جنبش اعتراضی کارگری به  

 . دولت تحمیل شده است 
یک تاکید ما همواره برخورداری همه  

مردم بدون درآمد و کم درآمد و از جمله  
جمعیت عظیم بیکار از حقوق پایه ماهانه  
در حد تامین یک زندگی انسانی بوده  

 .است 

به این اعتبار همه افراد بیکار اعم از زن  
و مرد باید از بیمه بیکاری مکفی و در حد  
تامین یک زندگی قابل قبول برخوردار  

از جمله یک مطالبه کارگران در  . باشند 
مبارزاتشان افزایش دستمزدها به باالی  
خط فقر هجده میلیونی است و روشن  
است که بیمه بیکاری نباید از این مبلغ  
کمتر باشد و در کنار آن درمان و تحصیل  
رایگان و حق داشتن مسکن حقوق پایه ای  

با گرد آمدن حول این  . همه مردم است 
خواستها میتوان به تدارک اعتراضات  

 . سراسری علیه بیکاری  پرداخت 
تجمع در مقابل مجلس و استانداری  
ها و فرمانداری ها در شهرهای مختلف  
علیه بیکاری و با شعار یا کار یا بیمه  
بیکاری، ایجاد کانونهایی علیه بیکاری در  
هر شهر و تبدیل وزارت کار و ادارات کار  
به محل تجمعات آن و بلند کردن صدای  
اعتراض خود در این تجمعات اشکال  
مهمی از شکل دادن به اعتراضی سراسری  

تجمع جوانان بیکار  . علیه بیکاری است 
 . در امیدیه طالیه چنین اعتراضی است 

 

 

تجمع جوانان بیکار در امیدیه علیه بیکاری راه  
 نشان میدهد 

 

 

 

 

 :شماره تلفن 
  ۰۰۴۴۷۴۳۵۵۶۲۴۶۲ 

 tamas.wpi@gmail.com 
 sazmande@:  تلگرام 

 

به حزب کمونیست  
!کارگری بپیوندید   



 ٧٤١  شماره  -ششم دوره   ٣     كارگر كمونيست 

به احتمال قریب به یقین از مفهومی به نام  
ساده و  " اما  ." خبری نیست  «سفره مردم »

فهم بودن یک مفهوم به معنای    قابل 
و همین  ."  غیرعلمی بودن آن نیست 

قلب  "ما را به  "به گفته استاد  " مفهوم "
 ." اقتصاد سیاسی می برد 

ایشان یادآور میشوند، برای بزرگ شدن  
سفره مردم، مردم باید قدرت خرید داشته  

قدرت خرید هم مفت و مسلم  . باشند 
استاد تاکید میکند میلتون فریدمن  . نیست 

مشاور اقتصادی دولتهای پینوشه و  ( 
ریگان و برنده جایزه نوبل در اقتصاد و به  
این اعتبار نظریاتش مقبول بسیاری از  

یک جایی  )  اقتصاددانان و دولتهاست 
؛ استاد  "نهار مجانی نداریم : "تاکید کرده 

در یادداشت خود دولتهایی را توصیف  
در راستای حفظ آرامش و یا  " میکند که  

های اجتماعی، با    مبارزه با نابرابری 
برداشت از مالیات و دیگر درآمدهای  

های نقدی در اختیار    عمومی، یارانه 
دهند و در واقع به    قشرهای شکننده قرار می 

گفته مشهور  ." بخشند   آنها قدرت خرید می 
فریدمن را بی جهت یادآور نشدند، برای  

"  همین تاکید میکنند  های    این کمک :
اجتماعی هم از آسمان به زمین نیامده و  
پول آن، همانطور که گفته شد، از  

و  ." های دیگری تأمین شده است   محل 
دولتهایی را توصیف میکند که با چاپ  

به روایت ایشان  . اسکناس یارانه میپردازد 
چون زاییده باد هستند، قدرت  " این پولها 

 ." رود   خریدشان هم خیلی زود بر باد می 
قلب اقتصاد  "اما سومین مورد همان  

ولی در ورای این موارد،  : "است " سیاسی 
درآمدهای به وجود آورنده قدرت خرید  
 از کار یا حقوق مالکیت سرچشمه  

ً
عمدتا

بخش بزرگی از جامعه نیروی  . ...گیرند   می 
کند    کار جسمی یا فکری خود را عرضه می 

آورد و یا    و در ازای آن درآمد به دست می 
. یابد   در واقع به قدرت خرید دست می 

بخش دیگری از جامعه حقوق مالکیت  

را به  ...) بر ملک، بر سهام و غیره (خود  
." کند   منبع درآمد یا قدرت خرید بدل می 

اینکه بخش بزرگی از جامعه چگونه و طی  
چه پروسه ای نیروی کار خود را عرضه  
میکند از نظر ایشان هر چه که هست،  

 . همین است و درست است 
،  "درآمد سرچشمه قدرت خرید است "

" بخش بزرگی از جامعه " حاال در این میان  
اگر زندگی شان به گرو گرفته میشود تا تن  
به کار با هر شرایطی بدهند و اگر ندهند  
سروکارشان با پلیس امنیت است،  
مشکلی برای استاد اقتصاد نیست که  
بماند، توصیه استاد اقتصاد برای مهار تورم  

توصیف میکند  " شبیخون به چشمه "که  
ایشان تاکید  .  ریاضت اقتصادی است 

" دیکتاتورهای پوپولیست "میکند این کار  
چون این نوع دیکتاتورها از تورم  . نیست 

به روایت استاد ساکن  . وحشت دارند 
" پاریس، این دیکتاتورها اغلب برای  

های    های سمی یا راه   مقابله با آن به مسکن 
آورند، از جمله تثبیت    سرانجام پناه می   بی 

ها و یا باال بردن دستمزد به    فرمایشی قیمت 
منظور جبران تب تورم و جلوگیری از  

 ." سقوط باز هم بیشتر قدرت خرید 
راه حل برای رهای از آنچه که ایشان  

منجر  "می خواند که  " شر تورم و دستمزد "
میشود،  اوال یک دیکتاتور غیر  " به ابرتورم 

پوپولیست است؛ یک چیزی شبیه پینوشه  
در شیلی، یا نظامیان در کره جنوبی؛ و یا  
نمونه چین که با یک دیکتاتوری خشن به  

قدرت برتر  "نام کمونیسم توانسته به  
تبدیل شود، و  نیز کشورهای  " اقتصاد 

دیگر، مانند ترکیه یا عربستان که توانستند  
تبدیل  "  قدرتهای نوظهور اقتصادی " به  

 . شوند 
"  دوما  حل مقابله با تورم در    راه : 

مدت روی آوردن به سیاست ریاضت    کوتاه 
برای کاهش نرخ تورم از  . اقتصادی است 

 

!اقتصاددان محترم، یک کم انصاف   

 یاشار سهندی 
در  چهار دهه گذشته جمهوری  
اسالمی تا توانسته به هر دوز و کلکی  
متوسل شده تا کارگر را به ارزانترین قیمت  
در اختیار بگیرد و شراطی فراهم کند که  

برای سرمایه داران از  " فضای کسب و کار "
 . هر جهت ایمن باشد 

"  اقتصاد مال خر است "  جمله  .
این بیش از آنکه  . مشهوری از خمینی بود 

نشانه جهل صاحب سخن باشد، راه حلی  
بود برای حکومتی که قراری نداشت که  

مستضعفین و طبقه  "چیزی را به نفع  
این همه ماجرا  . جامعه تغییر دهد " مستمند 

نه صرفا  " اقتصاد توحیدی اسالمی "نبود؛  
توهم کسانی مانند بنی صدر، بلکه این نیز  
بامبول دیگر جمهوری اسالمی بود برای  
توده مردمی که دست به قیام زده بودند و  

اقتصاد  . "دیکتاتوری را سرنگون کرده بودند 
ژاپن  "و آرزوی  " دوران سازندگی "،  "کوپنی 

و بکار  " چینی کردن اقتصاد "، "اسالمی 
بستن توصیه های بانک جهانی برای  
پذیرفته شدن در اقتصاد بین المللی  
سرمایه داری،  همه روشهایی بود که  
آزمودند و بکار بستند تا نیروی کار ارزان و  

نهایتا به آنچه که رسیدند  . ارزان تر شود 
بود؛ و تحت این نام  " اقتصاد مقاومتی "

غارت و چپاول و فساد باندهای مافیایی  
مخوف و برادران قاچاقچی شکل گرفته  

ارقام نجومی عجیب و غریبی  . است 
فساد  " اختالس میشود که آخرین نمونه آن،  

" شکل گرفته در فوالد مبارکه اصفهان 
است، که بر اساس دعواهای باندهای  
مافیایی رو شده تا دست یک باند را از این  

 .خوان نعمت کوتاه کنند 
اندیشه های  "در همه این سالها  

( برجسته اقتصادی  عنوانی است که  " 
ژورنالیسم در خدمت سرمایه داری، به  

نیز  ) اساتید کارکشته اقتصادی میدهند 
سعی کردند حکومت را  . بیکار ننشستند 

سر عقل بیاورند که مثال تخصص مهمتر  
سرمایه امنیت میخواهد و  . از تعهد است 

سرمایه گذار خارجی باید اطمینان پیدا  
کند که پنج سال دیگر، ده سال دیگر بارش  

دست سیاست را از اقتصاد  . را بسته است 
کوتاه کنید، دولت دخالت نکند و بگذارد  

دستمزدها باید  . بازار کار خودش را بکند 
منجمد شود، نیروی کار کت بسته باید در  

اختیار سرمایه قرار گیرد و هر جور  
همه و همه انواع و  . توانست با او رفتار کند 

اقسام توصیه هایی بود که روی میز  
 .حکومت اسالمی گذاشتند 

خون دل خوردنهای این اساتید برای  
این بودکه انتظار داشتند یک حکومت  
قرون وسطایی مانند یک حکومت قرن  

گوش این حکومت اما  . بیستمی رفتار کند 
نمی توانست بدهکار توصیه اقتصاددانانی  

. باشد که میلتون فریدمن استاد شان بود 
جمهوری اسالمی نه اینکه نمی خواست،  
نمی توانست و نمی تواند حکومت  

مشکل  . متعارفی برای سرمایه داری شود 
این حکومت بیش از آنکه اقتصادی باشد،  

با وجود سرکوب بی نهایت  . سیاسی است 
خشن سبعانه در چهار دهه گذشته، هنوز  
که هنوز است این حکومت نتواسته از  
امروز به فردای خود اطمینان یابد و نمی  

نه اینکه آخوندها  . تواند به آن دست یابد 
را نمی فهمند و یا نمی  " علم اقتصاد "

فهمند؛ بلکه بخاطر این است که  
حکومتی که نفس وجودی اش سرکوب  
انقالبی معین بود، به بن بست رسیده  
است و اکنون بورژوازی را با مخاطره یک  

 . انقالب عظیم تر مواجه کرده است 
هنوز هم اما، اساتید محترم  اقتصاد  
میخواهند عصای دست حکومت اسالمی  

می بینند نتیجه کار رژیم اسالمی  . باشند 
طغیان  "سرمایه به این منجر شده که خطر  

به  . افزون و افزون تر شده است " گرسنگی 
زبان نمی آورند اما خوب آگاهند که این  
طغیان، یک عصیان کور و بی هدف  

چون چپ کمونیستی در  . نخواهد بود 
تمام این چهار دهه نیز، قدم به قدم  
جنبشی کارگری را به سالح نقد سرمایه  
داری مجهز کرده و اکنون این چپ  
متشکل در حزب کمونیست کارگری خود  
را آماده می یابد که قدرت سیاسی را کف  

 .آورد 
فریدون خاوند، آنچنانکه رسانه های  

استاد اقتصاد در  "بورژوازی می گویند  
در آخرین یادداشت خود ظاهرا  " پاریس 

سفره  "برای جلوگیری از کوچک شدن  
سیاه روی سفید نوشته که راه حل  " مردم 

 .ریاضت اقتصادی است 
پردازان مشهور    نظریه " به گفته ایشان   

کادمیک    علم اقتصاد و نیز در کتاب  ۴ صفحه  های آ  
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۴ از صفحه    

مردمی که قدرت خرید  ( راه مهار تقاضا، 
ندارند، چطور تقاضا را باال بردند که  
مهارش از دست همه در رفته از آن  
شاهکارهای علم اقتصادی بورژوازی  

بانک مرکزی باید نرخ بهره را باال  ) است 
ببرد و دولت نیز باید یک بودجه انقباضی  

این  !) خیلی ممنون . ( را به اجرا بگذارد 
سیاست از لحاظ اقتصادی خیلی زود نرخ  

آورد، ولی از لحاظ    تورم را پایین می 
آفرین است زیرا رشد    سیاسی تنش 

،  !) چی شد ( اندازد   اقتصادی را از نفس می 
دهد و قدرت خرید    بیکاری را گسترش می 

قرار بود که قدرت خرید  . (آورد   را پایین می 
های پوپولیست    دیکتاتوری )  ؟ !باال برود 

که بهشت را به مردم  !) شاهکار مغلطه ( 
این هم روی دیگر همان  ( دهند،    وعده می 

  )   شاهکار است 
ً
) چقدر بد (  طبعا !

هایی را به اجرا    توانند چنین سیاست   نمی 
 ." بگذارند 

دیکتاتوری در هر شکل و شمایل اش  
در جاهای مانند  . نیاز سرمایه داری است 

ایران خشن ترین نوع دیکتاتوری نیاز  
سرمایه را جواب میدهد و در جایی دیگر  

در  . شکل آرامتری از این دیکتاتوری 
جاهای مانند ایران در شکل و شمایل  
شخصی این دیکتاتوری تجلی پیدا میکند  
و در نقاط دیگر لزومی به آن نیست، اما  
ظهور پدیده هایی مانند ترامپ در دنیای  
سیاست سرمایه داران در اینجا و آنجا  
نشان میدهد، دیکتاتوری خشن فردی  
سرمایه داری دارد به یک نیاز بین المللی  

 .سرمایه داری تبدیل میشود 

استاد معترف است سیاست ریاضت  
اقتصادی قدرت خرید را پایین می آورد،  
اما ایشان نهایتا به جمهوری اسالمی  

گویا این حکومت  . همین توصیه را دارند 
نگران سفره مردم است و به چالش این  

ایشان به  !  حکومت تبدیل شده است 
جمهوری اسالمی توصیه میکند به  

شمار زیادی از کشورهای  "وضعیت  
توجه کند که چگونه تورم را مهار  " جهان 

شان    حفظ قدرت خرید شهروندان " کرده و 
" اند   های خود قرار داده   را در صدر اولویت 

 !تا از این چالش سر بلند بیرون بیایید 
استاد مدعی است که ریاضت  

اما نمی  . اقتصادی تورم را پایین می آورد 
گوید در نتیجه این سیاست که  
دیکتاتورهای غیر پوپولیست به اجرا  
گذاشتند و هر اعتراضی را با شکنجه و  

نمونه  (اعدام و کشتار جواب دادند  
تاریخی؛ استادیوم سانتیاگو در شیلی،  
میدان تیان آن من در چین، میدان تقسیم  

سطح معیشت کارگران به  ) در استانبول 
نازلترین سطح خود تنزل میدهند و در  

 . نتیجه تورم هم تحت کنترل در می آید 
برای پایین آوردن قیمت نیروی کار  
راهش، همانیست که استاد ساکن پاریس  

یعنی به ضرب یک  .  تاکید میکند 
دیکتاتوری خشن، کارگر را خاموش کردن  

در این  . و ارزان کردن نیروی کار کارگر 
خود باقی  " در حد نرمال "صورت تورم  

چنانکه در زمان پهلوی دوم، به  . میماند 
سال تورم کمترین تغییر را    ۱۳ مدت  
اما همین که سود آوری سرمایه به  . داشت 

 

...اقتصاددان محترم،      

نوسان افتاد، گرانی شروع شد و اکنون در  
. یکی شدیدترین حالت خود بسر می برد 

قدرت خرید و تورم اینها تنها مقوله هایی  
مربوط به علم اقتصاد نیست، اینها  
ابزارهایی است برای کنترل قیمت نیروی  

 .کار 
. تورم یعنی باال رفتن قیمت کاالها    

اما به واقع هجوم سازمان یافته به سطح  
بخشی از  .  معیشت کارگران است 

اقتصاددانان بورژوازی خود معترفند که  
تورم مالیات غیر مستقیم است که  
مشخصا علیه کارگران و مردمان تهیدست  

این اما اسمش مالیات گرفتن  . است 
نیست این ارزان کردن نیروی کار برای  

این یعنی ایجاد و تضمین  . سرمایه است 
" برای  " فضای مناسب کسب و کار "

 . است " کارآفرینان محترم 
بنا به عرف، انتقادها و اعتراضها  

بوده  "  سیاست مداران " همیشه متوجه  
اما اقتصاد دانان یک بازوی مهم در  . است 

. پروسه کسب سود و تضمین آن هستند 
ظاهرا به خیر و شر هیچ سیاست مداری  

پیشرفت  "کاری ندارند و توجه شان به  
دنیای  "است و رقابت در  " اقتصاد کشور 
" به ظاهر این توصیه ها  ". صنعتی امروز 

کادمیک  است و آسیبی به هیچ  " کارهای آ
جای عالم نمی زند، اما به واقع همین که  

و روی  " نهار مجانی نداریم "عنوان میشود  
باید  " دیگر آن  به قول مرحوم بنی صدر  

است و پوتین ها را از پا  !" کار کنی جانم 
اینکه توصیه میشود  .  درنیاوردن است 

دستمزدها منجمد شود، یا اینکه افزایش  
دستمزد منجر به تورم میشود، یا اینکه  
قانون کار که یک بندش، حق کوچکی را  
برای کارگر برسمیت شناخته باید فورا  
اصالح شود، یا معنی ندارد بین  
بازنشستگی و ُمردن کارگر فاصله ای  
زیادی باشد و بسیاری توصیه های دیگر،  
کادمیک یک علم اقتصاد   اینها  کارهای آ
بی ضرر و بی طرف نیست؛ این دیگر  

  99" ( بخش بزرگی از جامعه "مستقیما  
را نشانه گرفته تا به خاک سیاه  ) درصدیها 

 .بنشیند 
به اساتید اقتصاد توصیه میکنیم،  
انرژی شان و دانش خود را  خرج  

این حکومت به  . جمهوری اسالمی نکنند 
انتهای مسیر خود رسیده و مهمتر اینکه  
کمی منصفانه تر به زندگی نگاه کنند،  
شاید متوجه نکبتی که سرمایه داری از نوع  

 .اسالمی و غیر اسالمی آن آفریده، شوند 

 

 کیوان جاوید 
چند روز پس از انتشار گزارش فساد  

هزار میلیارد تومانی در شرکت فوالد    ۹۲ 
مبارکه اصفهان، رئیس و روابط عمومی  
مجلس شورای اسالمی اعالم کردند که  
این گزارش برای علنی شدن و انتشار  

  ۱۲۰۰ حداقل  .   عمومی نبوده است 
های فوالد مبارکه در    تخلف در فعالیت 

از رانت    ۱۴۰۰ تا    ۱۳۹۷ های    فاصله سال 
و فساد تا هدیه و پرداخت پول به نهادهای  
حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و  

 .ها ثبت شده است   رسانه 

جمهوری اسالمی مخوف ترین  
. حکومت ضد مردمی در دنیا است 

حکومتی که بر اساس فساد، دزدی، شالق  
زدِن کارگران معترض و اعتصابی پایه  

همین روزها که شاهد  . گذاری شده است 
درز این فساد عظیم در فوالد مبارکه  
اصفهان هستیم، دهها اعتراض خیابانی  
علیه گرانی، حقوق های معوقه و سطح  
پایین حقوق ها و مشخصا اعتصابات  

رژیم اسالمی در  . کارگری در جریان است 
تقابل با خواست مردم برای تامین معاش و  
زندگی مصرانه می گوید پول نیست،  
امکانات نداریم، کمربندها را سفت کنید  
تا شاید روزی در آینده دور و با ظهور  

 

 غارت فوالد مبارکه  

 .مهدی موعود مشکالت حل شود 
ما مردم میدانیم که پول و امکانات  
هست، اما در اختیار یک مشت مافیای  

مشتی  .  اقتصادی قرار دارد   -سیاسی 
مفتخور اسالمی که تشنه به خون مردم اند  

میلیون انسان در    ۸۰ و در تباه کردن زندگی  
 .ایران لحظه ای درنگ نمی کنند 

راه برچیدن این بساط فساد و غارت،  

اتحاد مبارزاتی همه بخش های جامعه  
معلمان، بازنشستگان، کارگران  .  است 

کارخانه ها و بیکاران یک درد مشترک  
برای خالصی فقط باید اعتراضات  . دارند 

. مان سراسری و در یک صف واحد باشد 
پایان عمر جمهوری اسالمی بدست ما  

 ) ۱۹۸ مندرج در ژورنال شماره  .(است 
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بنا بر تصمیم وزارت بهداشت با  
هزار نفر از    ۱۰ فروکش کردن کرونا  

از کار بیکار  ”   نیروهای طرحی ”پرستاران 
این در حالیست که به گفته خود  . میشوند 

هزار  پرستار در    ۱۵۰ حکومتیان با کمبود  
 .کشور روبرو هستیم 

برنامه وزارت  "  نیروهای طرحی " 
بهداشت برای به استخدام پرستار   
قراردادی در دوران شیوع و دوره پیک  

در این مدت  .  بیماری کرونا بوده است 
وزارت بهداشت بخاطر کمبود نیروی  
پرستار مجبور به جذِب نیروهای جدید در  

برای این کار  . های مختلف بود   قالِب طرح 
روزه    ۸۹ پرستاراِن تمدید طرح و پرستاراِن  

و شرکتی با فشار باالی کاری، با کمترین  
امکانات و با پائین ترین سطح دستمزد  
بصورت شبانه روزی در بیمارستانها به کار  

 . گرفته شدند 
اما استخدام این تعداد نیرو آنهم در  
شرایطی که شیوع بیماری کووید کار شبانه  
روزی می طلبید کمک چندانی به حل  
معضل کمبود نیرو و کادر درمان در  
بیمارستان ها نکرد و کار سخت و کشنده  
ای بر گرده پرستاران وارد شد و  اکنون نیز  

از جمله به گفته  . فشار کار بیداد میکند 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان  
مجلس شورای اسالمی، در سال گذشته،   

ساعت    ۱۵۰ "پرستاران مجبور به انجام  
هستند تا این کمبود  " کاری اجباری   اضافه 

در نتیجه مردم نصف  . را جبران کنند 
گیرند و وضع    مراقبتی را که باید نمی 

بیمارستانها به لحاظ استاندارد درمانی و  
بهداشتی بسیار اسفناک و فاجعه بار  

 .است 

بدین ترتیب پرستاران این  بخش  
خدماتی جامعه در صف مقدم جنگ با  

از  . کرونا و حکومت کرونایی جنگیدند 
  ۱۴۰۰ جمله بر اساس گزارش شهریورماه  

روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران، در دو  
  ۸۰ سال آغاز شیوع کرونا در ایران حدود  

هزار پرستار به کووید مبتال شدند و بیش  
نفرشان جان خود را از دست    ۱۱۰ از  

 .دادند 
با فروکش کردن کرونا و بلند شدن  
زمزمه های اخراج کادر درمانی  قرارداد  

از جمله در  . روزه باال گرفت   ۸۹ موقت  و  
اوایل سال جاری  بود که محمد  
میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری  
ایران، از بیکاری پنج هزار پرستار شاغل  

های دولتی بعد از فروکش    در بیمارستان 
اما بعد با  . کردِن پاندمِی کرونا خبر داد 

انعکاس وسیع  این خبر و بلند شدن  
زمزمه های اعتراض  مسئوالن وزارت  
بهداشت اخراج پرستاران را تکذیب  

 . کردند 
بدین ترتیب اعتراض در میان پرستاران  
و کادر درمانی علیه اخراجها و تنگ تر  
شدن فشارهای معیشتی و شغلی و شرایط  
سنگین و طاقت فرسای کاری گسترش  

و  ما شاهد چندین بار تجمعات  . یافت 
در این  .  سراسری کادر درمانی بودیم 

اعتراضات تاکید پرستاران بر خواست  
هایی چون دائمی شدن قراردادها ، کاهش  
فشار کار در بیمارستانها و استخدام  
پرستار به میزان مورد نیاز  و نیز افزایش  
حقوقها و بهبود وضع بهداشت و درمان در  

زیر فشار این اعتراضات  .  بیمارستانها بود 
در اسفندماه سال گذشته وزارت بهداشت  

هزار    ۱۰۰ از درخواست تبدیل وضعیت   
ها با انواع    نفر از پرستاران در تمامی رده 

… روزه و   ۸۹ قراردادها، مانند شرکتی،  
خبر داد و آنرا منوط به تصویب نهادهای  
فراتر از وزارت بهداشت مانند سازمان  
امور استخدامی و تأیید ستاد ملی کرونا  

 .اما این وعده ای بیش نبود . دانست 
و اکنون با فروکش کردن اپیدمی کرونا     

بحث بر سر اخراج ده هزار  پرستار و عدم  
از جمله در  . تمدید قراردادهایشان است 

همین هفته مدیر پرستاری معاونت درمان  

پزشکی استان زنجان از    دانشگاه علوم 
نفر از پرستاران بدلیل  عدم    ۱۸۰ اخراج  

تمدید طرح ویژه کرونا برای پرستاران در  
پرستاران  . وزارت بهداشت خبر میدهد 

میگویند که وزارت بهداشت با آنها مثل  
هرگاه  . کارگر فصلی برخورد میکند 

وضعیت بحرانی میشود  آنها را به کار  
میگیرد و هر گاه که بحران فر و می نشیند  

بدون اینکه از حق و  . از کار بیکار میشوند  
 .حقوقی برخوردار باشند 

اخراج پرستاران قرارداد موقت به  
معنای  تعرض به زندگی و معیشت هزاران  
پرستار است که از کار اخراج میشوند و  
تشدید فشار کاری بر گرده  پرستاران  
شاغل و پایین آمدن سطح استاندار  

این  . خدمات درمانی در بیمارستانهاست 
بیکارسازی ها وخامت بیشتر وضعیت  
بیمارستانها و درمان در کل کشور را در پی  
خواهد داشت  و بطور واقعی  تعرضی به  

و با اعتراضی سراسری  .  کل جامعه است 
 .میتوان و باید با آن مقابله کرد 

وضعیت فاجعه بار بیمارستان ها و  
بخش درمانی گوشه دیگری از سیاستهای  
جنایتکارانه حکومت در قبال جان مردم  

دیدیم که چگونه جانیان اسالمی و  . است 
سرمایه داران مفتخور جنایتکار درپشت  
بحران کرونا بدنبال اهداف سودجویانه و  
چپاولگری های خود بودند و سودهای  
کالن به جیب زدند و جان مردم را به بازی  

و در این میان پرستاران در صف  .  گرفتند 
مقدم جبهه جنگ با بیماری مرگبار کرونا  
جنگیدند و در این نبرد هرگونه خطری را به  

جان خریده و برای نجات جان انسانها  
 .تالش کردند 

پرستاران یک بخش خدماتی کشور  
هستند که زیر شدید ترین شرایط کار  

عالوه بر اخراج ها، قراردادهای  .  میکنند 
موقت کاری و نداشتن امنیت شغلی،  

های پیمانکاری و به کار    وجود شرکت 
گرفتن پرستاران با حقوق اندک در برابر  

گذاری    ساعات کار طوالنی، قانون تعرفه 
خدمات درمانی و تبعیض در پرداختی  
ها، سطح بسیار نازل و چند بار زیر خط  
فقر بودن حقوقها و حجاب  و پوشش  
اجباری  از جمله موضوعات اعتراضات  

پرستاران  .  در میان پرستاران بوده است 
قراردادی دستمزدی بسیار نازلتر و حتی  
بعضا کمتر از حداقل مزد تعیین شده  
شورای عالی کار میگیرند و تعویق در  
پرداخت دستمزدها و محرومیت از  
حقوقی چون حق شیفت و سختی کار نیز  

از  .  معضالتی افزون بر همه اینهاست 
خواستها و مبارزات پرستاران باید وسیعا  

 .حمایت کرد 
راه مقابله با بیکارسازی ها  و همه این  

. تعرضات اعتراضی سراسری است 
پرستاران و کلیه کادر درمانی با کارزار  
قدرتمند  و سراسری خود میتوانند نه فقط  
مانع این بیکارسازی ها شوند، بلکه فشار  
آورند وخواستار استخدام پرستار به میزان  
مورد نیاز در تمام بیمارستانها و دیگر  

 .   مطالبات خود شوند 
و چنین کارزاری بدون شک میتواند    

 .  حمایت مردمی را همراه داشته باشد 

 

 ده هزار پرستار  در معرض اخراج 
 اعتراض سراسری راه مقابله علیه اخراجها و تعرضات معیشتی 

 

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 

 

 

شهال دانشفر      
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در  . با سالمهای گرم : حسن صالحی 
برنامه این هفته رویدادهای تازه ای در  
صنعت نفت اتفاق افتاده که میخواهیم در  
مورد آن صحبت کنیم و همچنین به یک  
موضوع دیگر هم می خواهیم بئردازیم که  
بسیار مهم است و آن همبستگی بین  
المللی کارگری و جلب حمایت بین  

مهمان  . المللی از کارگران در ایران است 
برنامه این هفته ما کاظم نیکخواه است که  
در عین حال مسئول روابط بین المللی  

 Free)کمپین برای آزادی کارگران زندانی  
Them Now)     می باشد و تجریبات

زیادی در زمینه  جلب همبستگی جهانی  
با کارگران ایران دارد که در بخش مربوط به  
همبستگی جهانی کارگری مورد اشاره قرار  

 .   خواهیم داد 
 

اجازه دهید ابتدا نگاهی به  کاظم نیکخواه  
صنعت نفت و مبارزات اخیر کارکنان  

طبق اخباری  . رسمی نفت  داشته باشیم 
که منتشر شده کارکنان صنعت نفت  
تصمیم گرفته اند روز  شهریور ماه به  
همراه خانواده هایشان در مراکز مختف  

این خبر  . دست به تجمع و اعتراض بزنند 
شما چه اطالعاتی  . بسیار مهمی است 

 دارید که در اختیار ما بگذارید  
 

همانطور که گفتید  : کاظم نیکخواه  
کارکنان رسمی نفت تصمیم به تجمع در  

شهریور ماه گرفته اند و این بعد از    ۵ 
انست که قبال اولتیماتوم داده بودند که اگر  
خواستهایشان عملی نشود دست به  

در روزهای  . اعتصاب و تجمع میزنند 
اخیر کارکنان رسمی نفت بعد از اینکه  
جوابی به خواستهایشان نگرفتند، برای  
ادامه اعتراضات نظر سنجی کردند و در  
این نظر سنجی اکثریت قریب به اتفاق  

. کارگران رای به اعتراض و تجمع دادند 
کارگران همچنین وسیعا به این  رای دادند  

. که خانواده ها در این تجمع شرکت کنند 
این اعترضات و تجمعات قرار است در  
مراکز مختلفی در خوزستان و اصفهان و  

تاریخ  . (تهران و جاهای دیگر برگزار شود 
). شهریور تغییر کرد   ۲۸ تجمعات بعدا به  

خب طبعا این یک رویداد بسیار مهمی  
نحوه ای که تصمیم گیری شد،  . است  

شیوه تصمیم گیری جمعی و شورایی هم  
خودش یک گام مهم و آموزنده در جنبش  

خواست کارگران رسمی  . کارگری است 
نفت افزایش حقوقها، بهبود شرایط کار و  
کال یک سری خواستهایی است که در  

 .  رسانه های اجتماعی شان اعالم کرده اند 
 

همانطور که گفتنید این  : حسن صالحی 
بسیار مهم بود و بسیار جلب نظر میکرد  
که اوال به توده کارگران مراجعه کردند  و  
متکی شدند به رای توده کارکنان که این  
یک نقطه عطف مهمی است در جنبش  

. کارگری و سنت شورایی که گذاشته اند 
 در این مورد کمی بیشتر توضیح دهید 

 

در  . دقیقا همطنور است : کاظم نیکخواه  
یکی دو سال گذشته شاهد این بوده ایم که  
تحولی، یک تکانی در مراکز نفتی صورت  

این مراکز را جمهوری  . گرفته است  
اسالمی وپیمانکارانی که وابسته به  
جمهوری اسالمی وحکومت هستند به  
شیوه پادگانی اداره میکردند و بشدت  

از سالها پیش   .  کنترل میکردند و میکنند 
کارگران را تکه تکه کردند به بخشهای  
مختلف و تحت کنترل  پیمانکاران  

که این پیمانکاران هم  . مختلفی قرار دادند 
از همان آقازاده های حکومتی هستند  و  
فشار زیادی روی کارگران در تمام این  

از نظر شریط کار،  از  . سالها بوده است 
نظر حقوق و پرداختها، از نظرمحدود  
کردن بهداشت و درمان و بویژه از نظر  
فضای پادگانی و محدود کردن هرگونه  

از  همه نظرها روی  . تجمع و اعتراض 
و  . کارگران نفت فشار زیادی بوده است 
در  . این امکان اعتراض را از آنها گرفته بود 

یکی دو سال گذشته اعتراضات کم کم  
اول کارگران  . شروع به شکل گیری کرد 

. رسمی دست به اعتراضاتی دست زدند 
بعد  .  مدیریت فورا عقب نشینی کرد 

کارگران پیمانی نفت وسیعا به میدان آمدند  
و در ابعادی نزدیک به صدهزار نفر وارد  

که تا آنجا که بیاد  . اعتراض و تجمع شدند 
این  . می آورم بیش از یک ماه ادامه یافت 

کارگران تشکل شورایی خود را هم ایجاد  
شورای سازماندهی  "کردند که نام آن  

است که  " اعتراضات کارگران پیمانی نفت 

نقش مهمی در هماهنگی و هدایت  
و هنوز هم  . مبارزات این کارگران داشت 

دارد صدای کارگران پیمانی نفت را بازتاب  
خود این شورا هم یک اتقاق مهم  . میدهد 

هم در جنبش شورایی است و هم در  
جمهوری اسالمی تالش  . جنبش کارگری 

کرد مانع پیوستن کارگران رسمی نفت به  
اعتراض و تجمع شود و آنها را از کارگران  

اما عمال طی همین  . پیمانی جدا کند 
اعتراضات کارگران رسمی از کارگران   

االن شاهد این  . پیمانی حمایت کردند 
هستیم که کارگران رسمی هم خود به  
اعتصابات و اعتراضات وسیع تری دست  

کال این فضای پادگانی شکسته  . میزنند 
شده و مطمئنم که در آینده نزدیک شاهد  
اعتراضات بسیار وسیعتری از جناب  

 کارگران نفت خواهیم بود 
 

ما از همینجا برای  : حسن صالحی 
کارگران صنعت نفت از رسمی و پروژه ای  
و پیمانی در مبارزه شان برای احقاق  
حقوق خودشان آرزوی موفقیت میکنیم،  
فعاالنه و قویا از آنها حمایت و پشتیبانی  
میکنیم و خواهشمان اینست که حتما  
گزارشات اعتراضات و ویدیو کلیپهای  
مبارزات و تجمعات خود را به این برنامه  
ارسال کنند با شماره تلفنهایی که در روی  

ما انها  . صفحه تلویزیون می بینید بفرستید 
را منعکس خواهیم کرد ما صدای شما  
هستیم و صدای همه کارگران که برای حق  

 .و  حقوق خود مبارزه میکنند 
اجازه دهید از صنعت نفت نقبی بزنیم  
به همبستگی جهانی کارگران و حمایتهای  

بیاد می آورم  . بین المللی از کارگران ایران 
کارگران نفت دست به    ۱۳۸۲ که در سال  

این  . یک اعتصاب بزرگ و گسترده زدند 

اعتصاب مدتها طول کشید و سازمانها و  
اتحادیه های کارگری حمایتهای وسیعی از  

اسناد و بیانیه  . کارگران نفت صورت دادند 
هایی که اتحادیه های کارگری در حمایت  

فقط  "از نفت دادند، در کتابی تحت عنوان  
از انتشارات حزب  "  کارگران میتوانند 

اما  . کمونیست کارگری منتشر شده است 
سوال اینست که اهمیت این مساله که ما  
سعی کنیم توجه اتحادیه های کارگرُی و  
احزاب پیشرو و نیروهای مترقی جهان را  
به حمایت از مبارزات کارگران جلب کنیم  

 چیست و تا چه حد است؟  
 

از نظر من این همبستگی  : کاظم نیکخواه 
این را ما  . بسیار بسیار حیاتی و مهم است 

کمونیستها همیشه تاکید کرده ایم که  
کارگران در سراسر جهان یک طبقه واحد  

اساسا تفاوتی بین کارگران  .  هستند 
انگلیسی و آمریکایی و مراکشی و ایرانی  

طبعا حاکمین و مفتخوران  . وجود ندارد 
مدام سعی میکنند بین کارگران تفرقه و  
جدایی ایجاد کنند و کارگران را از هم جدا  

دیوارهای ملی یکی از موانع مهمی  . کنند 
است که میان بخشهای مختلف طبقه ما  

یعنی تصویری میدهند که گویا  . میکشند 
کارگر ایرانی به کارفرما و مدیر و سرمایه  
دار مفتخور ایرانی نزدیک تر است تا به  
کارگران یک کشور دیگر که در شرایطی  
کامال شبیه هم زندگی و کار و تولید  

حتی در داخل این کشور هم  .  میکنند 
شاهد هستیم که همانطور که قبال اشاره  
کردیم سعی میکنند کارگر رسمی را از  
کارگر پیمانی و پروژه ای جدا کنند،  
کارگران پیمانی را بخش بخش کنند و از  

 

گران  ،  اعتراضات کارگران نفت   ایران  و همبستگی جهانی با کار
 ،  گفتگو با کاظم نيکخواه در برنامه خط رفاه در کانال جديد 

 

۷ صفحه    
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یعنی کال جدا کردن  . همدیگر جدا کنند  
کارگران از همدیگر سیاست اساسی  
سرمایه داران و کارفرمایان و دولتها و  

تقویت همبستگی جهانی  . حاکمین است 
در واقع حرکتی درست عکس این تفرقه  

و این رابطه یعنی رابطه  . اندازی است 
بخشهای مختلف طبقه کارگر را بعنوان  
یک طبقه واحد سر جای خودش  

 . میگذارد 
االن به یمن مدیای اجتماعی و کال  
دوره ای که در آن بسر میبریم و کال  
ارتباطات اینترنتی و غیره، این رابطه یعنی  
رابطه بین کارگران در ایران و بخشهای  
دیگر کارگران در سطح دنیا بسیار وسیعتر  

ما شاهد  . و روزمره تر بر قرار شده است 
حمایت کارگران کشورهای مختلف از  

مخصوصا موقعی  . کارگران ایران هستیم 
. که کارگران مورد تعرض قرار میگیرند 

برای نمونه همین اخیرا شاهد این بودیم که  
فدراسیون های اتحادیه ای بزرگ فرانسه ،  
اتحادیه های اسپانیا ، استرالیا، کانادا، و  
هندوستان و کشورهای دیگری موقعی که  
جمهوری اسالمی توطئه جاسوسی را  
مطرح کرد و کارگران و معلمان را دستگیر  
کردند، دست به اعتراض زدند و با کارگران  
ایران اعالم همسبتگی کردند و خواهان  
آزادی کارگران و معلمان دستگیر شده  
شدند و جمهوری اسالمی را شدیدا  

یا  دستگیری بازنشستگان  . محکوم کردند 
را اتحادیه های کارگری دنیا مورد اعتراض  

بیانیه میدهند، نامه میدهند،  . قرار میدهند 
و فشار میگذارند روی جمهوری اسالمی  

. و خواهان آزادی دستگیر شدگان میشوند 
اگر االن در اینترنت حمایتهای بین المللی  
از کارگران ایران را جستجو کنید، می بینید  
که طی همین چند ماه اخیر صدها هزار و  
میلیونها نفر از کارگران دنیا از کارگران ایران  
حمایت کرده و بیانیه داده اند و جمهوری  

و این بسیار  . اسالمی را محکوم کرده اند 
این اجازه نمیدهد که  .  مهم است 

جمهوری اسالمی دست به هر کاری  
در ایران یک سرمایه داری  . خواست بزند 

برده وار را به کارگران تحمیل کرده اند و  
کارگران دنیا مقابلش می ایستند، اعتراض  
میکنند، از حقوق کارگران ایران دفاع  

جمهوری اسالمی خودش مقاوله  . میکنند 
نامه های سازمان جهانی کار را امضا کرده  

اما  . است و عضوی از این سازمان است 
مدام تمام این مقاوله نامه ها را زیر پا  

این اتحادیه ها و فدراسیونها به  . میگذارد 
و فراتر از آن  . این وضعیت اعتراض دارند 

خواهان اخراج جمهوری اسالمی از  
همین دو  . سازمان جهانی کار میشوند 

هفته پیش شاهد بودیم برای نمونه که  
اتحادیه کارگران بخش عمومی و دولتی  

هزار عضو دارد خواهان    ۴۰۰ کانادا که  
اخراج جمهوری اسالمی از سازمان  
جهانی کار شد و کمپین برای آزادی  

اینها  . کارگران زندانی در ایران حمایت کرد 
بسیار مهم است و تاثیر میگذارد در  
موقعیت جهانی جمهوری اسالمی و تاثیر  
میگذارد که جمهوری اسالمی منزوی  
شود و زیر فشار قرار گیرد و موضع کارگران  

 .  تقویت شود 
 

شما به عنوان مسئول بین  : حسن صالحی 
یا کمپین برای  " فری دم ناو "المللی نهاد  

آزادی کارگران زندانی، فعالیت های  
مشخصی را در همین راستای همبستگی  
بین المللی با کارگران ایران داشته اید و  
تصاویری از برخی از این فعالیتها االن  
روی صحفه تلویزیون قرار داده شد و  

چه فعالیت هایی  . دوستان مشاهده میکنند 
انجام میدهید و چه کارهایی کرده اید؟ از  
جلسات و کنفرانس هایی که برگزار کرده  
اید، اظهارات  رهبران کارگری در جهانی  
نسبت  به مبارزات کارگران در ایران و  
چگونگی پشتیبانی هایشان و از این  ها  

فکر کنم خیلی ها در  . برایمان بگویید 
ایران کنجکاو هستند که  نگاه دیگر  
کارگران و کارگران دنیا به وضع کارگران  

لطفا یک مقدار  از  . ایران چطور است 
تجربیات شخصی خودتان در این رابطه  

 برایمان بگویید؟ 
 

فعالیتها در این رابطه  : کاظم نیکخواه 
بطور مثال اگر به   . بسیار زیاد بوده است 

همین یکسال دو سال گذشته  نگاهی  
کنیم، کنفرانسی برگزار کردیم  که دهها نفر  
از نمایندگان اتحادیه های کارگری به آن  
کنفرانس آمدند و با کارگران و معلمان  

این  .  ایران اعالم همبستگی کردند 
کنفرانس بدلیل شرایط اپیدمی کرونا  
آنالین بود  و مجبور بودیم  از امکان  
اینترنتی برای جمع شدن و برگزاری  

ولی  از مسئولین  . کنفرانس استفاده کنیم 
اتحادیه های کارگری در کشورهای  
مختلف از جمله اتحادیه کارگرن خدمت  
عمومی در ونکوور کانادا، اتحادیه  
معلمان، حزب چپ همبستگی سوئیس ،  
اتحادیه کارگران ساختمانی استرالیا،   
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در  
عراق، اتحادیه کارگران ال او در نروژ در  
این کنفرانس اینترنتی شرکت کردند و یا  
درهمبستگی با کارگران ایران پیام های  
ویدیویی حمایت و همبستگی ارسال  

یک نوع فعالیت دیگر ما  بازتاب  .  کردند 
خبرها و مبارزات کارگران، معلمان،  
بازنشستگان و بخش های مختلف  
کارگری ایران و نیز اخبار مربوط به کارگران  
و فعالین کارگری زندانی  و سرکوبگری  

ما   . حکومت، در سطح بین المللی است 
اینها را  مرتبا به زبانهای مختلف در سطح  

بطور مثال اگر  .  جهانی بازتاب میدهیم 
االن شما در سایت بین المللی اخبار  

که یک سایت  "  لیبراستارت " کارگری  
مربوط به اتحادیه های جهانی است کلمه  
ایران را جستجو کنید دهها خبر و گزارش   

کمپین برای آزادی  (با امضای فری دم ناو  
را در این سایت  می  ) کارگران زندانی 

که اینهم یک جنبه مهم از کار  . بینید 
ما  هر سال جلوی کنفرانس  . ماست 

در ژنو  ) آی ال او (سازمان جهانی کار  
حضور پیدا میکنیم و صدای کارگران را  
بازتاب میدهیم و با نمایندگان اتحادیه ها  

حتی بارها توانسته ایم  . تماس میگیریم 
وارد سالن کنفرانس شویم و آنجا را به  
محل اعتراض خود علیه جمهوری  
اسالمی و علیه دستگیری کارگران در ایران  

آنها به شیوه های مختلفی  .  تبدیل کرده ایم 
از حضور ما جلوگیری میکنند و مانع  
میشوند که وارد شویم ولی ما به کمک  

نمایندگان اتحادیه های کارگری شرکت  
کننده در کنفرانس خود را به داخل سالن  
رسانده و گفته ایم که نمایندگان جمهوری  
اسالمی باید اخراج شوند و این مورد  
حمایت نمایندگان حاضر در سالن قرار  

حتما فیلمهای آنرا که از  . گرفته است 
. تلویزیون پخش شده دوستان آنرا دیده اند 

ما بارها مقابل کنفرانس سازمان جهانی  
کار در ژنو علیه جمهوری اسالمی پیکت  
گذاشته ایم و به با صدای رسا اعالم کرده  
ایم که این نمایندگانی که بعنوان نماینده  
کارگر شرکت میکنند، نمایندگان حکومت  
و دشمنان کارگران هستند و باید اخراج  

اعالم کرده ایم که اینها نمایندگان  . شوند 
نماینده حکومت  . سرکوب کارگران هستند 

هستند و نباید جایی در این کنفرانس ها  
ما اینها را بسیار افشا کرده  . داشته باشند 

ایم و بسیار مورد توجه و حمایت  
نمایندگان اتحادیه های جهانی قرار گرفته  
است عالوه بر اینها ما میتینگها و کنفرانس  
هایی در کانادا و در آلمان با شرکت  

. نمایندگان اتحادیه های کارگری داشته ایم 
جلساتی با مسئولین اتحادیه های کارگران  
خدمات دولتی و شورای اتحادیه های  

همانطور که  . کارگری کانادا داشته ایم 
اشاره کردم دو هفته قبل مسعود ارژنگ که  
از اعضای فری دم ناو در کانادا است با  
سازمان آموزش بین الملل در این کشور  

او همینطور در  کنگره  . دیدار داشت 
سراسری اتحادیه کارکنان دولتی و عمومی  

هزار عضو دارد شرکت    ۴۰۰ کانادا که  
در این کنفرانس قطعنمه ای تصویب  . کرد 

شد که خواهان اخراج جمهوری اسالمی  
از سازمان جهانی کار شدند و از فری دم  

به هر حال فعالیت  . ناو اعالم حمایت شد 
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۸ صفحه    
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ها در این زمینه های بسیار زیاد است و  
برای من فعالیتی شیرین و مفید و هیجان  

و تالشمان اینست که این  . انگیزی است 
فعالیت ها را بیشتر کنیم و امیدوارم  

مسئول فری دم ناو همانطور که  . بتوانیم  
میدانید شهال دانشفر هستند و من به  
عنوان مسئول روابط بین المللی این نهاد  

ودوستان دیگری هم در  . فعالیت میکنم 
 . کشورهای مختلف  با ما کار میکنند 

 

تا جاییکه من به خاطر  : حسن صالحی 
دارم شما یک شبکه ای از فعالین کارگری  
در خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کرده  
بودید  خوبست به آنهم اشاره ای داشته  

 باشید؟ 
 

بله چند سال پیش ما یک   : کاظم نیکخواه 
کنفرانسی تشکیل دادیم با فعالینی از  
اتحادیه های کارگری مصر، مراکش،  
تونس  و عراق که در استکهلم برگزار شد و  

شبکه همبستگی کارگران  "در آنجا ما  
را استارت  " خاورمیانه و شمال آفریقا 

ما همچنان با برخی از این فعالین  . زدیم 
. اتحادیه ای و کارگری  در ارتباط هستیم 

اما متاسفانه بدالیل موانع مختلفی امکان  
گسترش این فعالیت ها را هنوز نداشته  

این اتفاق بسیار مهمی است که  . ایم 
فعالین کارگری از مصر و تونس و عراق و  
کشورهای مختلف در این منطقه  با  

. کارگران ایران در ارتباط قرار بگیرند 
تالشمان اینست که این کار صورت  

امیدوارم  که بتوانیم  تحرکی به کار  . بگیرد 
شبکه همبستگی کارگران خاورمیانه و  
شمال آفریقا بدهیم و از طریق دوستانی که  

 .  در این منطقه داریم  آنرا گسترش دهیم 
   

یک سوال اینست که  : حسن صالحی 
چقدر اهمیت دارد که مثال خود کارگران   
یا نهادهای کارگری که در ایران هستند،  
یعنی تشکلهای  کارگری در ایران خودشان  
مستقما این جامعه کارگری بین المللی را  
مورد خطاب قرار دهند؟ و  از آنها حمایت  
بخواهند و صدای اعتراضشان را به جهان  
برسانند؟ آیا این میتواند به کارگران کمک  
کند که بیشتر حمایت جهانی را جلب  

 کند؟ 
 

جلب  .  بله قطعا : کاظم نیکخواه 

همبستگی بین المللی کارگری بسیار موثر  
نمونه هایی هم داشته ایم که   .  و مهم است 

ا زداخل ایران مثال کارگران نیشکر هفت  
تپه ، کارگران شرکت واحد، فوالد اهواز،   
نامه هایی دادند به اتحادیه های بین  
المللی و تقاضای همبستگی و حمایت  

یا حتی خود با مبارزات آنها اعالم  . کردند 
به نظر من بسیار مهم  . حمایت کردند 

است که کارگران موقعی که اعتصاب  
میکنند، اعتراض میکنند و یا مورد تعرض  
قرار میگیرند نامه بدهند به اتحادیه های  

ما این نامه ها را  . کارگری  بین المللی دنیا  
به زبانهای مختلف انگلیسی، سوئدی،  
آلمانی، فرانسوی و عربی ترجمه میکنیم و  
در سطح رسانه های مختلف در دنیا و  
نهادهای کارگری بین المللی پخش  

از طرف فری دم ناو با آنها تماس  . میکنیم 
این کار  . میگیریم و طلب حمایت میکنیم 

تشکلهای کارگری به ما نیز کمک میکند  
که بتوانیم تماسهای وسیعتری را با کارگران  
و اتحادیه های کارگری جهانی داشته  

طبعا اتحادیه های کارگری  .  باشیم 
. محدودیت ها و سنتهای خودشان را دارند 

ما داریم در عین حال روی خود این  
اتحادیه ها نیز تاثیر میگذاریم و گذاشته  

یعنی کارگران ایران روی اتحادیه های  . ایم 
کارگری دنیا تاثیر میگذارند و آنها را  

بطور مثال  . رادیکالتر و سیاسی تر کرده ایم 
بعضا تالششان این بوده که بگویند ما  
سیاسی نیستیم اما عمال چون اوضاع در  
ایران تمام اعتراضات را سیاسی کرده است  
اتحادیه های کارگری جهانی نیز به همراه  
کارگران ایران سیاسی شده اند و عکس  

به هر این نکته بسیار   . العمل نشان داده اند 
 .مهم است  

 

یک نکته ای در صحبت  : حسن صالحی 
های شما اشاره شد که توجه مرا جلب  

و آن اینکه این رابطه باید دوطرفه  . کرد 
یعنی کارگران ایران نباید فقط انتظار  . باشد 

بلکه آنها  . داشته باشند که حمایت شوند 
هم بوقت خود و به طور مثال همین االن  
در انگلیس خبر دارم که کارگران  
ترانسپورت وارد اعتصاب شده اند، خیلی  

مهم است  . مهم است که حمایت کنند 
نهادها و تشکلهای کارگری در ایران نیز از  
مبارزات کارگران در کشورهای دیگر اعالم  

فکر میکنید در  . حمایت و همبستگی کنند 
این رابطه چه کارهایی میتوان انجام داد؟  

 . البته نمونه هایی هم تا کنون بوده است 
بله همین روزها ما به  : کاظم نیکخواه 

عنوان فری دم ناو از پیکت و اعتصاب  
کارگران بخش خدمات عمومی و  دولتی  

از طریق  . در کانادا اعالم پشتیبانی کردیم 
خود من  . مسعود ارژنگ به آنها پیام دادیم  

این نکته که  .  از طریق توییتر پیام دادم 
ما نه فقط با  . میگویید بسیار مهم است 

کارگران اروپا بلکه در کشورهای مختلفی  
وقتی که کارگران مورد تعرض قرار میگیرند  

. باید  صدایی از کارگران ایران شنیده شود 
یعنی مهم است که کارگر نفت، کارگر  
هفت تپه، از اعتراضات کارگران کشورهای  

به نظر من این بسیار  . دیگر حمایت کنند 
. این رابطه را باید تقویت کرد  . مهم است  

به نفع همه کارگران است  . به نفع ماست 
که این رابطه ، این همبستگی و اتحاد  

این رابطه را  . محکمتر و مستحکمتر شود 
باید به شیوه های مختلف فعال  

از  . از طریق فری دم ناو . نگاهداشت 
طریق  نامه نوشتن و بیانیه دادن و مدیای  

اینها بسیار بسیار در این دوره  . اجتماعی 
عملی است و به نظر من بسیار مهم  

 هستند  
دوستان عزیز همبستگی  : حسن صالحی 

و این  .  طبقاتی رمز موفقیت ماست 
همبستگی طبقاتی را به هر شکلی که  

کاظم نیکخواه  . میتوانیم باید تقویت کنیم 
خیلی ممنون که در این مصاحبه شرکت  

 کردید 
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۷۵۲ راهپیمایی عدالت برای خانواده های پرواز    

ساله که    ۱۷ مهرزاد زارعی، پدر آراد  
توسط موشک های عمدی سپاه به همراه  

جانش را    ۷۵۲ مسافر دیگر در پرواز  ۱۷۵ 
از دست داد، دهم اوت از مزار آراد در  
شمال تورنتو به مقصد اتاوا پیاده روی خود  

 .را آغاز کرد 
خواست اصلی مهرزاد زارعی، قرار  
دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان  

. های تروریستی توسط دولت کانادا بود 
  ۱۶ کیلومتر را طی    ۴۵۰ مهرزاد بیش از  

  ۲۵ روز پیاده روی کرد و در روز پنجشنبه  
در این مسیر تعداد  . اوت وارد اتاوا گردید 

 .زیادی او را همراهی کردند 
در اتاوا بیش از صد نفر از شهرهای  
تورنتو، اتاوا، مونترال و حتی ونکور در  
جلوی سفارت سابق و تعطیل شده رژیم  
اسالمی به استقبال مهرزاد آمده و با کف  
زدن های فراوان از عزم و اراده و همچنین  

 .خواسته های او حمایت کردند 
جمعیت به همراه مهرزاد به طرف  
پارلمان کانادا راهپیمائی و در آنجا مهرزاد  
به اتفاق حامد اسماعیلیون نماینده انجمن  

خانواده ها به داخل دفتر نخست وزیری  
 .رفته و با نماینده دولت دیدار کردند 

چهارم اکتبر که هزارمین روز جنایت  
سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر فراز تهران  
می باشد، قرار است خانواده های  
جانباخته مجددا جلوی پارلمان جمع  
شده و خواهان پاسخ گوئی جدی تر  

خانواده  . دولت کانادا در این پرونده باشند 
ها انتظار دارند که تا چهارم اکتبر دولت  
کانادا هم سپاه را در لیست تروریستی قرار  
داده و هم به بقیه خواستهایشان پاسخ دهد  
و همچنین پرونده را به دادگاه جنایت  

حمایت در  . جنگی جهانی معرفی کند 
داخل و خارج از این عزیران بسیار  

 .ضروری است 
  ۲۰۰ مندرج در ژورنال شماره  

  بابک یزدی 
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بنا بر اخبار منتشر شده امروز یکشنبه  
شهریور واله زمانی فعال شناخته شده    ۶ 

کارگری، کارگر سابق نفت و عضو  
او بطور موقت  . سندیکای نقاشان، آزاد شد 

و با تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان  
آزادی واله را به او، به  . اوین آزاد گردید 

. خانواده اش و به همگان تبریک میگوییم 
خرداد در جریان    ۹ واله زمانی در روز  

سناریو سازی رسوای رژیم علیه وی و  
شماری از معلمان، فعالین کارگری و  
اجتماعی بعد از بازداشت دو فعال  
کارگری فرانسوی به اسامی ژاک پاری و  

اتهام آنها  . سیسل کولر  بازداشت گردید 
قبل از  . بود " همکاری با دسیسه جاسوسی "

او اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و  
شعبان محمدی از معلمان زندانی  و آنیشا  
اسداللهی و ریحانه انصاری نژاد از فعالین  
اجتماعی که با همین پرونده بازداشت  

این آزاد کردنها هر  . شده بودند آزاد شدند 
چند با وثیقه های سنگین انجام گرفته و  

ماه    ۴ موقت است، اما  بدنبال نزدیک به  
حبس و زندان و شکنجه و فشار آوردن  
برای اعتراض اجباری نشانه شکست  
سناریوسازی های حکومت و موفقیتی  
برای کارزار علیه سناریو سازی های  

. حکومت و آزادی زندانیان سیاسی است 
هم اکنون عالوه بر سیسل کولر و ژاک  

نفر دیگر از بازداشت شدگان    ۴ پاری،  

مربوط به این پرونده از جمله رضا شهابی،  
حسن سعیدی، رسول بداقی و کیوان  
مهتدی در زندانند تمامی این عزیزان باید  
فورا و بدون قید و شرط آزد شوند و پرونده  
های امنیتی تشکیل شده برای همه این  

 .بازداشت شدگان باید فورا مسدود گردد 
واله زمانی علیرغم ابتال به بیماری حاد  
کبدی هپاتیت و نیاز مبرم به درمان نزدیک  
به چهار ماه در بازداشت وزارت اطالعات  

تعویق افتادن درمان او و هر گونه  . بسر برد 
ضایعات جسمی ای که در نتیجه آن برای  
واله زمانی بوجود آمده مسئولش جمهوری  

او باید فورا تحت درمان  . اسالمی است 
ومعالجه قرار گیرد و باید از سوی دولت  
امکانات الزم درمانی و رایگان در  

کارزار برای لغو  . اختیارش قرار گیرد 
پرونده های امنیتی تمامی این بازداشت  
شدگان و آزادی تمامی معلمان زندانی،  
کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی  

حزب بر کارزاری سراسری و  . ادامه دارد 
اتحاد همه مردم علیه سرکوبگری های  

 . حکومت تاکید دارد 
 

شهریور جمع بزرگی از    ۶ روز یکشنبه   -
کارگران و کارمندان شهرداری کوهدشت  
لرستان در اعتراض به عدم رسیدگی به  

. خواستهایشان دست به تجمع زدند 
تعویق پرداخت دستمزدها و سطح نازل  

 

 آزادی واله زمانی فعال کارگری و چند خبر دیگر 
 آزادی واله زمانی را به همگان شادباش میگوییم 

آن، قراردادهای موقت کاری و نداشتن  
ایمنی محیط کار از جمله موضوعات  
مشترک  اعتراضات کارگران شهرداریها در  

 .سطح سراسری است 
 

شهریور سرایداران و خدمتگزاران    ۶ روز   -
مدارس در استان چهارمحال و بختیاری  
در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و  

ها مقابل مقابل اداره    سطح پایین حقوق 
کل آموزش و پرورش استان چهارمحال  

 . وبختیاری تجمع کردند 
 

شهریور جمعی از جوانان بیکار    ۵ روز   -
در امیدیه در خوزستان با دست گرفتن  

ما  "بنری که رویش نوشته شده بود  
صدای اعتراض خود را به  "  بیکاریم 

این  . بیکاری و بی تامینی بلند کردند 
 .تجربه را باید در تمام شهرها تکثیر کرد 

 

شهریور کارگران شرکت     ۴ روز    -
آبادراهان عسلویه در اعتراض به عدم  

شان دست به    های معوقه   پرداخت دستمزد 
اعتصاب زده و درب ورودی شرکت را  

ماه    این کارگران از اردیبهشت .  بستند 
 اند    تاکنون، حقوق دریافت نکرده 

 

شهریورهمسر سه معلم    ۴ روزجمعه   -
زندانی اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و  
رسول بداقی با در دست گرفتن بنری با  

معلمان زندانی آزاد باید  " نوشته های  
" جای معلم در زندان نیست "،  "گردند 

اعتراض خود را به ادامه بازداشت معلمان  
 . اعالم داشتند 
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روز ششم شهریور واله زمانی فعال  
کارگری در میان استقبال دوستانش از  

آزادی این عزیز را به  . زندان اوین آزاد شد 
او، به خانواده اش،  و به همگان تبریک  

واله زمانی با وثیقه دو میلیارد  . میگوییم 
پرونده  . تومانی بطور موقت آزاد شده است 

تشکیل شده برای واله زمانی باید بسته  
شود و او بدون وثیقه و بدون قید و شرط و  

 .  محدودیت آزاد شود 
واله زمانی فعال کارگری، با سابقه  
سالها کار در مراکز نفتی و از اعضای  

  ۹ او روز  . سندیکای نقاشان البرز است 
خرداد بدنبال دستگیری  ژآک پاری و  
سیسل کولر از شهروندان فرانسه و همراه با  

تعدادی معلم ، فعالین کارگری و اجتماعی  
در یک سناریو سازی مسخره و  با  

همکاری در دسیسه  " اتهام 
توسط مأموران وزارت  " جاسوسی 

جمهوری  . اطالعات بازداشت شده بود 
اسالمی واله زمانی را علیرغم ابتال به  
بیماری حاد کبدی  و هپاتیت ث که نیاز به  

تا  . درمان فوری داشت، دستگیر کرد 
جاییکه در زندان آنزیم های کبدی او در  
حد خطرناکی باال رفت و در خطر مرگ  

با محرومیت او از درمان طی  .  قرار گرفت 
مدت زندان،  همچنان خطر جانی واله را  
تهدید میکند و جمهوری اسالمی مسئول  

. وضعیت واله زمانی و واله زمانی هاست 

 

او باید فورا تحت درمان و معالجه قرار  
گیرد و حکومت برای تامین هزینه درمان  

 .او مسئول است 
گفتنی است که عالوه بر واله زمانی  
مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی،  شعبان  
محمدی، آنیشا اسداللهی و ریحانه  
انصاری از دیگر بازداشت شدگان این  
پرونده آزاد شده اند  و کمپین برای آزادی  
کارگران زندانی ضمن تبریک به همگان  
برای آزادی این عزیزان بر بسته شدن  
پرونده های امنیتی تشکیل شده برای همه  

کمپین برای آزادی کارگران  . آنها تاکید دارد 
زندانی مراتب قدردانی خود را از حمایت  
های مردمی و بین المللی از کارزار علیه  

سناریوی سازی رژیم و برای آزادی این  
 .دستگیر شدگان اعالم میکند 

بعالوه در حال حاضرهمچنان ژاک    
پاری، سیسل کولر، رسول بداقی، رضا  
شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی از  
دیگر بازداشت شدگان این پرونده در  

 .زندانند که باید بدون قیدو شرط آزاد شوند 
کارگران زندانی، معلمان دربند و  
تمامی زندانیان سیاسی باید فورا و بدون  

 . قیدو شرط آزاد شوند 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی  

Shahla.daneshfar2@gmail.com 
https://free-them-now.com 
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 واله زمانی فعال کارگری آزاد شد 



١٤٠١مرداد  ٣١ كارگر كمونيست  ١٠ 

مرداد کشاورزان در    ۳۱ روز دوشنبه   -
اصفهان در ادامه اعتراضاتشان علیه بی آبی  
و آسیب دیدن کشت شان بخاطر بی آبی  

این  . بار دیگر تجمع و اعتراض کردند 
. مرداد آغاز شده است   ۲۴ اعتراضات از  

کشاورزان اعالم کرده بودند که  
اعتراضاتشان را بمدت ده روز ادامه  
خواهند داد  و اکنون کشاورزان دوشنبه  
های اعتراض را اعالم کرده و برای پیگیری  
خواستهایشان هر هفته تجمع خواهند  

با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات  .  کرد 
قدرتمند مردمی در 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 گرفته است 
تحصن یک ماهه سال گذشته کشاورزان و  
مردم  اصفهان علیه بی آبی و مافیای آب  
تجربه ای درخشان و فراموش نشدنی  

با اتکاء به این تجربه امسال  . است 

کشاورزان در موقعیت بسیار قدرتمندتری  
. برای پیشبرد اعتراضاتشان قرار دارند 

کشاورزان اعالم کرده اند که اگر جواب  
نگیرند با خانواده هایشان تجمع خواهند  

 .   کرد 
 

مرداد کارگران تولی پرس در    ۳۱ روز   -
اعتراض به مشکالت شغلی و تعویق  
چهارماه دستمزد و حق بیمه خود  در  

محوطه داخلی محل کارشان تجمع  
تعیین تکلیف کارخانه و داشتن  . "کردند 

و پرداخت فوری طلبها، از  " امنیت شغلی 

جمله خواستهای فوری اعالم شده این  
بنا بر خبر کارخانه تولی  . کارگران است 

پرس از ابتدای سال جاری با کمبود مواد  
اولیه روبرو شده و تولید آن به حداقل  

اختالسها و دزدی ها  . کاهش یافته است 
 .یک موضوع اعتراض این کارگران ست 

 

مرداد بازنشستگان بانک    ۳۱ روز دوشنبه   -
تجارت در اعتراض به بدتر شدن وضع  
معیشتشان و پاسخ نگرفتن خواستهای  

تا حق خود نگیریم از پا  »خود با شعار 
مقابل ساختمان مرکزی بانک   «نشینیم   نمی 

 .تجارت تهران تجمع کردند 
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 دوشنبه های آبی کشاورزان اصفهان، تجمع کارگران تولی پرس و بازنشستگان بانک تجارت 

بدنبال یک هفته قطعی آب در شهر  
همدان مردم این شهر دو شب است که در  

امشب دوم شهریور مردم بی  . اعتراضند 
آب و تشنه برای دومین شب به خیابان  

توپ، تانک، فشفشه،  "آمدند و با شعار  
، خشم و نفرتشان را  "آخوند باید گم بشه 

تجمع از  .  علیه حکومت فریاد زدند 
در این شب یکی  . خیابان بوعلی آغاز شد 

از مسئولین در جمع خشمکین مردم  
اما  . حاضر شد تا بلکه فضا را آرام کند 

مردم خشمگین اجازه صحبت کردن به او  
مسئول بی  : "نداده و شعار  میدادند 

.  کفایت، خجالت، خجالت  امشب  "
جمعیت بسیاری در خیابان بود و در برابر  
اعتراض مردم یگان ویژه و نیروی انتظامی  
به خیابان  ریختند تا مردم را پراکنده کنند و  
مردم در مقابل آنها ایستاده و از جمله  

نترسید، نترسید، ما همه با  : "شعار میدادند 
زنان در این تجمع حضور  ". هم هستیم 

وقتی که یکی از  . چشمگیری داشتند 
ماموران یکی از زنان معترض را مورد  
حمله قرار داد، مردم با فریاد بیشرف،  
بیشرف جواب دادند و به تجمع خود ادامه  

 . دادند 
کشی    بنا بر گزارش شاهدان آب لوله 

کامال قطع شده و شمار زیادی از مردم  
ای    برای دسترسی به آب  به محل چشمه 

. دره رفته بودند     دریک منطقه بنام تاریک 
اما آنجا  نیز جریان آب بسیار پایین بوده  

از سوی دیگر تعدادی از مردم بر  . است 
اثر نوشیدن آب آلوده دچار مسمومیت  

پزشکان هشدار داده اند که آب  . شده اند 
نوشیدنی قابل دسترس در این شهر پیش  
از مصرف حتما باید یک تا سه دقیقه  

 . جوشانده شود 
این چنین است که مردم تشنه و بی    

مرگ  »" آب به خیابان آمده و با شعارهای  
مردم همه  »،  «کفایت   بر مسئول بی 

،  فریاد اعتراض خود را علیه  «حمایت 
وعده های محقق نشده مقامات دولتی و  

در شب  .  بحران قطع آب بلند کردند 
گذشته مردم معترض با ظرف های خالی  

:" از آب به خیابان آمده و شعار میدادند 
 ".آب اگر وصل نشه هر روز همین بساطه 

به گفته علیرضا الماسوندی، معاون  
گری شرکت مدیریت    تلفیق و امور تنظیم 

منابع آب ایران حجم ذخیره آب سد  
اکباتان همدان به حدود یک میلیون متر  

شود    بینی می   مکعب کاهش یافته و پیش 
که این سد در پایان هفته نخست شهریور  

بنا به  . ماه خشک و از مدار خارج شود 
گفته استاندار همدان علیرضا قاسمی  
فرزاد، قرار بود پروژه انتقال آب به شهر  

اما  . همدان در پایان مردادماه تکمیل شود 

درصد از این    ۴۰ سال گذشته فقط    ۱۷ در  
به گفته او  .  پروژه انجام شده است 

تجهیزات مورد نیاز این پروژه توسط یک  
شرکت تولید میشود و با توجه به بحران کم  
آبی در کشور و تقاضای بسیار، تامین  
تجهیزات برای انتقال آب به شهر همدان  

 . زمان بر شده است 
در همدان بیش از یک سال پیش در  
مورد تمام شدن آب سدها هشدار داده  

اما اقدامی صورت نگرفت و   .  شده بود 
اکنون پس از وقوع بحران، در حال کندن  
چاه هستند و از مردم خواسته اند که چند  
ماه صبر و تحمل کنند، تا مشکل بی آبی  

مردم نیاز فوری به آب دارند و  ! حل شود 
با  . خواستار پاسخگویی فوری هستند 

خشک شدن آب سد اکباتان و درگیر شدن  
همدان با مشکل بی آبی، در شهر قیدار از  
شهرهای استان زنجان نیز که به استان  
همدان نزدیک است یک هفته است که  
آب آشامیدنی روزانه دو ساعت قطع  

به گفته مدیرعامل شرکت آب و  . میشود 
روستا در    ۵۰۸ فاضالب استان هم اکنون  

استان زنجان با مشکل نبود آب پایدار  
 !اند   مواجه 

بحران بی آبی در سراسر ایران رو به  
نکته قابل توجه و جدی  . گسترش است 

اینست که بحران آب نیز ریشه سیاسی  

سیاستهای غارتگرانه و بی حساب و  . دارد 
کتاب مفتخوران حاکم، زیر ساختهای  
طبیعی را بیش از پیش به نابودی کشانده  
وبحران های محیط زیستی از جمله بی  

. آبی را شدت غیر قابل تحملی داده است 
در مناطقی که فشار بی آبی حادتر و غیر  
قابل تحمل تر شده است شاهد اعتراضات  

از جمله در  . خشمالود مردم بوده ایم 
استانهای خوزستان، شهرکرد، اصفهان، و  
چهارمحال بختیاری و همچنین مناطقی  
مثل  ارومیه و شادگان و رباط کریم و  

اما در همه جا لطمات به  . شهرکرد 
زیرساختهای طبیعی و زیست محیطی  
بسیار وسیع است و تنها با خالص شدن از  
شر این حکومت میتوان مانع تخریب  

 . بیشتر محیط زیست شد 
باید با فشار اعتراضات حکومت را  
ناچار کرد که بودجه و امکانات بسیار  
بیشتری را برای تخفیف مشکل بی آبی  
اختصاص دهد و در برابر فشارها و  
لطمات و آسیبهایی که به زندگی مردم وارد  

 . میشود جوابگو باشد 
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 بحران آب و اعتراضات خشمالود مردم همدان به بی آبی  

 



 ٧٤١  شماره  -ششم دوره   ١١     كارگر كمونيست 

صبح امروز دوم شهریورماه تعدادی از   -
کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون در  
اعتراض به سطح نازل حقوقها و  نحوه  

سازی حقوقها دست به    اجرای همسان 
 . تجمع زدند 

 

نشانی    روز دوم شهریور نیروهای آتش  -
کرج در اعتراض به سطح نازل حقوقها و  
وضعیت بد معیشتی و شغلی خود و عدم  
پاسخگویی به مطالباتشان مقابل  
ساختمان مرکزی شهرداری کرج تجمع  

پرداخت برخی از آیتم های مزدی  . کردند 

از جمله حق حریق، حق شب کاری، و  
نیز برخی تجهیزات رفاهی و ایمنی از  

 .جمله خواستهای این کارگران است 
کارگر روغن نباتی    ۷۳ روز دوم شهریور    -

جهان در اعتراض به اخراجها با طرح  
شکایتی به اداره کار خواستار بازگشت به  
کار اخراجی ها و برقراری مقرری بیمه  

بنا بر گزارشات روز گذشته  . بیکاری شدند 
مدیریت تحت عنوان نبود مواد اولیه به  

 .نفر از این کارگران پایان داد   ۶۰ قرارداد  
 حزب کمونیست کارگری ایران 
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قبال گزارش کرده بودیم که کارگران  
رسمی نفت جهت پیگیری خواستهایشان  
متعاقب نظر سنجی ای که از سوی شورای  
هماهنگی و همبستگی آنها انجام گرفته  
بود، اعالم کرده بودند که روز پنجم  

این  .  شهریور تجمع خواهند داشت 
تجمعات قرار بود با شرکت خانواده ها در  
سه منطقه عسلویه، اهواز و تهران برگزار  

 . شود 
بدنبال برگزاری جلسه ای از جانب  
مسئولین نفت و مسئولین حکومتی،  
تصمیماتی در جهت خواستهای کارگران  

تصحیح برخی ارقام حقوقی  "گرفته شد و  
و تصمیم گیریهایی در مورد  " کارکنان 

اجرای ماده ده و دیگر مطالبات کارکنان  
به همین دلیل  . رسمی نفت اعالم گردید 

کارگران رسمی نفت تصمیم گرفتند زمان  
شهریورماه موکول کنند    ۲۸ اعتصاب را به  

و به مسئولین مربوطه فرصت کافی بدهند  
که وعده های داده شده و خواستهای  
اعالم شده کارگران بدون هیچ عذر و بهانه  

این تصمیم از جانب  . ای عملی شوند 
شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان  

 . رسمی نفت اعالم شده است 
بنا بر خبرها ساعت هشت صبح روز  
دوم شهریور جلسه تصمیم گیری نهایی بر  

با    ۹۳ سر اجرای جدول پایه حقوق سال  
حضور معاونین وزیر نفت و سایر  

خبرها  . مسئولین ذی ربط  برگزار شد 
حاکیست که عالوه بر تصحیح رقم های  
واریزی بن کارت ها، در این جلسه بر سر  
اجرای قطعی ماده ده،  تایید نهایی اجرای  

جدول بدو استخدام و معوقات آن از  
و همچنین اصالح جدول بدو    ۹۳ سال 

تصمیم    ۱۴۰۱ استخدام از ابتدای سال 
در همین راستا مددی  . گیری شده است 

توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  "معاونت  
.  در تلویزیون صحبت داشته است " وزیر 

کارکنان رسمی نفت این عقب نشینی ها را  
نتیجه اقدامات و اعتراضات سراسری خود  
دانسته و شورای هماهنگی وهمبستگی  
کارکنان نفت با اعالم تغییر زمان تجمعات  
از پنجم به بیست و هشتم خاطر نشان  
کرده است که این  مدت صرفا مهلتی  
است تا توسط مسئولین مربوطه اقدامات  
عملی الزم در جهت اجرای  قطعی ماده  

. ده و جداول بدو استخدام انجام گیرد 
شورای هماهنگی همچنین  اولتیماتوم داده  
است که در صورت خلف وعده  
مسئوالن، در تاریخ بیست و هشت  
شهریور به همراه خانواده هایمان پرشور تر  
از همیشه برای احقاق حقمان خواهیم  

 .آمد 
مطالبات اعالم شده کارکنان رسمی  

اجرای کامل  : نفت از جمله عبارتند از 
ماده ده قانون 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  

 

 تجمعات سراسری کارکنان رسمی نفت در بیست و هشتم شهریور برگزار خواهد شد 

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 
کوتاه شدن دست پیمانکاران به عنوان  
معضل سراسری همه کارگران  رسمی و  
پیمانی در نفت و لغو قوانین برده وار  
مناطق ویژه اقتصادی خواست سراسری  

 .همه کارگران نفت است 

شورای هماهنگی و همبستگی با  
نظرسنجی از طریق مدیای اجتماعی و  
اتکاء بر تصمیم گیری جمعی کارکنان  
نفت  بر سر موضوعات اعتراضی شان   
گام عملی ای در جهت شکل دادن به  
تشکل شورایی برداشته و راه عملی تشکیل  
مجمع عمومی سراسری کارگری را نشان  

یک تصمیم مهم در نظر سنجی های  .  داد 
این شورا، تصمیم بر سر حضور خانواده  

تا همین جا  .  ها  در اعتراضات است 
کارکنان رسمی نفت موفقیتهای خوبی در  
مبارزاتشان و در سازماندهی متحدانه  
اعتراضاتشان داشته اند و حزب کمونیست  
کارگری قاطعانه از  مبارزات آنها حمایت  
کرده و بر  اتحاد مبارزاتی همه بخش های  

 .شاغل در صنعت نفت تاکید دارد 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ۲۰۲۲ اوت    ۲۴ ،  ۱۴۰۱ شهریور    ۲ 
 

 

 

 

 اعتراضات کارگران کشت و صنعت کارون ، آتش نشانی و  روغن نباتی  جهان 

 



١٤٠١مرداد  ٣١ كارگر كمونيست  ١٢ 

ای شرکت    شهریور  کارگران پروژه   ۱ روز   -
)  پیمانکاری غریبی ( ستاره تاراز  

پتروشیمی بوشهر سایت یک واقع در  
ماه    ۳ عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت  

دستمزد معوقه برای دومین روز متوالی  
بنا  . دست از کار کشیده و اعتصاب کردند 

بر گزارش منتشر شده از سوی شورای  
سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی  
نفت این شرکت در بدقولی و تعویق های  
چند ماهه پرداخت حقوق، کسر از حقوق  
ها و همینطور شرایط غیر بهداشتی تهیه  
غذا و کانکس های اسکان پرونده سیاهی  

از جمله زمانی که این شرکت در  . دارد 
برای    ۱۳ خرداد سال نود و شش در فاز  

گروه مپنا کار می کرد، با دادن غذای فاسد  
باعث شد نزدیک به چهل نفر از نیروها  
دچار مسمومیت شدید شوند بطوری که  
همان شب سی نفر به بیمارستان کنگان  

یک خواست سراسری  .  اعزام شدند 
کارگران نفت کوتاه شدن دست پیمانکاران  

 . و دائمی شدن قراردادهای کاری است 
 

روز سه شنبه اول شهریور کارگران و   -
بازنشستگان کارخانه روغن نباتی نرگس  
شیراز بار دیگر به دلیل وضعیت بحرانی و  
عدم تولید این کارخانه و خطر بیکاری از  

 .کار و در محل این کارخانه تجمع کردند 
شهریور کارگران کارخانه روغن    ۱ روز   -

نباتی زنجان از مجموعه هلدینگ داروگر  
در اعتراض به اخراجها و تعویق پرداخت  

  ۹۳ چهار ماه دستمزد و طلبهای سالهای  
. خود مقابل کارخانه تجمع کردند   ۹۷ تا  

بنا بر خبر ها در صبح این روز مدیران  
کارخانه تحت عنوان  کمبود منابع مالی از  

کارگر    ۸۵ نفر از مجموع    ۶۰ ورود حدود  
. کارخانه به محل کارشان جلوگیری کردند 

به گفته کارگران میانگین سوابق کار بعضی  
 . سال میرسد   ۱۵ از کارگران اخراجی به  

 

شهریور اسماعیل گرامی کارگر    ۱ روز   -
ماه زندان، به قید    ۱۷ بازنشسته پس از  

میلیون تومانی از زندان اوین    ۵۰۰ ی    وثیقه 
اسماعیل گرامی در  . به مرخصی آمد 

به جرم شرکت در    ۱۴۰۰ فروردین  
تجمعات اعتراضی بازنشستگان دستگیر  
شد و دستگاه قضائی جنایتکار جمهوری  
اسالمی او را به چهار سال حبس و حکم  
وحشیانه  شالق و جریمه نقدی محکوم  

 . کرده است 

اسماعیل گرامی باید بدون قید و شرط آزاد  
شود و پرونده های  امنیتی تشکیل شده  
برای او و همه فعالین سیاسی باید فورا لغو  

تمامی زندانیان سیاسی باید آزاد  . گردد 
 .شوند 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ۲۰۲۲ اوت    ۲۴ ،  ۱۴۰۱ شهریور    ۲ 

 

 

اعتراض کارگران پتروشیمی ستاره تاراز، روغن نباتی   
نرگس شیراز و زنجان، و مرخصی اسماعیل گرامی از  

 زندان 

بیش از سیصد نفر از مادران و خانواده  
های دادخواه، زندانیان سیاسی، فعالین  
سیاسی و مدنی بیانیه ای را در سالروز  

  ۶۷ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان  
در این بیانیه خواسته شده  . منتشر کردند 

مراجع بین المللی این کشتار را بعنوان  
جنایت علیه بشریت برسمیت بشناسند و  
خواستار تشکیل کمیسیون مستقل  
تحقیقات کیفری جهت رسیدگی به این  

 .جنایت در سازمان ملل شدند 
شما هم میتوانید با امضای خود به  
آدرسهای داده شده از خواست خانواده ها  

 .و فعالین حمایت کنید و به آنها بپیوندید 
parisapouyande@gmail.com 

negarnaderi@outlook.com 
*** 

سی و چهار سال پیش، پس از  
ها،    اعتراضات جاری در جامعه، دستگیری 

زندان و اعدام زندانیان سیاسی در دهه  
شصت، یکبار دیگر شاهد کشتار  

 .بودیم   ۶۷ عزایزانمان در شهریور سال  
های آزادیخواه و شریفی که در    انسان 

های سیاسی و    دفاع از آزادی بیان و آزادی 
اجتماعی و یک زندگی بهتر مبارزه کردند  

های    و جان شیرین شان را فدای آرمان 
 .شان کردند   انسانی 

کشتار آزادیخواهان و دفن شبانه و  
مخفیانه آنها در گورهای دسته جمعی در  
خاوران، از جنایات علیه بشریت در تاریخ  

 .رود   بشر به شمار می 
اند خاوران این سند    بارها تالش کرده 

های    تاریخی کشتار عزیزانمان را به بهانه 

اما همیشه در پی  . مختلف از بین ببرند 
ها و مردم    اعتراضات گسترده خانواده 

اند به این اقدامات رنگ باخته    نتوانسته 
 .دست یابند 

طی چهل و سه سال گذشته کشتار  
پاسخ  .  عزیزان ما ادامه داشته است 

مطالبات به حق مردم معترض، زندان،  
. شکنجه، گلوله و یا اعدام آنان بوده است 

های    امروز با پیوستن مادران و خانواده 
  ۸۸ و    ۷۸ دادخواه جان باختگان سالهای  

و خانواده    ۹۸ ، مادران آبان  ۹۷ و    ۹۶ دی  
های    مسافران پرواز اوکراینی به خانواده 

جان باختگان دهه شصت، جنبش  
دادخواهی قویتر ازهر زمان در صف مقدم  

حقوقی زنان    مبارزه علیه فقر و فالکت، بی 
و کودکان، سرکوب و زندان و اعدام  

 .ایستاده است 
تر شدن جنبش    امروز به یمن وسیع 

دادخواهی و حمایت اقشار مختلف مردم  
از این جنبش و پیوستن به آن، کشتار  

، از سوی افراد و دهها نهاد،  ۶۷ شهریور  
سازمانهای حقوق بشری و مدافع حقوق  
انسانی و احزاب مختلف مانند گزارشگر  
حقوق بشر سازمان ملل، جاوید رحمان و  
همچنین دولت کانادا رسما به عنوان  
جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته  

 .شده است 
روزها همچنین محاکمه حمید    این 

نوری از آمران این قتل عام در دادگاه سوئد  
و صدور حکم اشد مجازات، حبس ابد  
برای او یک پیروزی بزرگ برای جنبش  

 

مادران و خانواده های دادخواه،    بیانیه جمعی از 
زندانیان سیاسی، فعالین سیاسی و مدنی در سالروز  

۶۷ کشتار    
تان بما بپیوندید   ما را تنها نگذارید، با حمایت   

 
 

 مرخصی اسماعیل گرامی از زندان 
. اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته بعداز هفده ماه حبس به مرخصی آمد 

 .اسماعیل گرامی باید بدون قیدو شرط آزاد شود 

۱۳ صفحه    



 ٧٤١  شماره  -ششم دوره   ١٣     كارگر كمونيست 

    ۱۲ از صفحه   
 

... مادران و خانواده های   بیانیه جمعی از   

 اعتراف اجباری، شکنجه مستند است 
رفی یکی از کارگران شرکت  

ُ
حسن ط

   ۹۶ نیشکر هفت تپه است که در سال  
او نیز همچون دیگر  .  بازنشست شد 

بازنشستگان در شهر شوش و هفت تپه در  
اعتراض به سونامی گرانی و سطح نازل  
دریافتی ها و عدم پاسخگویی به  
خواستهایشان در تجمعاتی که در این شهر  

بنا به گزارشات   . برپا شد،  شرکت داشت 
گفته میشود حسن طرفی در فاصله بین  
شانزدهم تا بیستم تیرماه  و تنها چند روز  
پس از انتشار خبر سخنانی منتسب به  

معاون اول رئیس جمهور  " محمد مخبر "
در طول  . اسالمی بازداشت شده است 

مدت بازداشت، خانواده حسن طرفی  
ماموران  .  مالقاتی با او نداشته اند 

اطالعات حکومت با فشار آوردن بر روی  
خانواده حسن طرفی مانع رسانه ای شدن  

اکنون گزارشات  . خبر بازداشت او شده اند 
گویای وضعیت جسمی ناجور حسن  
طرفی در زندان و اعتراف گیری اجباری  
حکومت از وی زیر فشار شکنجه و اذیب  
و آزار او و پخش آن در صدا وسیمای  

 .   جمهوری اسالمی میباشد 
بنا بر خبرمنتشر شده از سوی ایران وایر  

ای در    مستند اعتراف اجباری وی در برنامه 
صدا و سیمای جممهوری اسالمی پخش  
شده است و در این مستند حسن طرفی  
علیه خود اعترافاتی کرده و از جمله  
میگوید از مجاهدین خط گرفته تا خبری  

های اجتماعی    را در باره مخبر در شبکه 
و بعد در ادامه این برنامه  .  پخش کند 

شود که توضیحات حسن    مشخص می 
طرفی درباره خبری است که به نقل از  

معاون رئیس جمهور، در  " محمد مخبر "
ها منتشر و بعد    روز چهاردهم تیر در رسانه 

 . نیز تکذیب شد 
صحبتهای مخبر در باره بازنشستگان است  
که در رسانه ها چنین نقل شده  

" بود  کننده    بازنشستگان فقط مصرف :
گونه سود یا مزایایی برای    هیچ . هستند 

ها فقط بار    افزایش حقوق آن . دولت ندارند 
از طرف دیگر  . برد   مالی دولت را باال می 

سایر صنوف هم برای افزایش حقوق خود  
این نباید به یک روش  . آیند   ها می   به خیابان 

 ."خواهی تبدیل شود   برای زیاده 
سیاست نفرت انگیز اعتراف گیری  
اجباری از زندانیان از جانب جمهوری  
اسالمی بارها و بارها به اشکال مختلف از  

. جانب مردم مورد انزجار قرار گرفته است 
اعتراف گیری زیر شکنجه یک اقدام ضد  
انسانی و دون شان بشری است و  
حکومتی که به چنین روشهایی متوسل  

اعترافات  . میشود باید وسیعا محکوم شود 
زندانی علیه خود ذره ای اعتبار ندارد و تنها  
و تنها نشان دهنده وحشت حاکمین از  
اعتراضات مردم است که آنها را وا میدارد  
علیرغم اینکه میدانند که مردم این  
روشهای رسوا را میشناسند، باز هم به  
روش انزجار آور اعتراف گیری اجباری  

این اعتراف گیرندگان  .  متوسل شوند 
هستند که مجرم و جنایتکار هستند و نه  
کارگری که از حقوق خود دفاع کرده و به  
همین دلیل دستگیرو زندانی و مجبور به  

 .  اعتراف علیه خود شده است 
حسن طرفی یکی از کارگران نیشکر هفت  
تپه است که تا دو سال پس از بازنشستگی  
موفق به دریافت مطالبات و پاداش پایان  
کار خود از مدیران هفت تپه نشده بود تا  
اینکه بعد از اعتراضات بسیار در سال  

بخشی از مطالبات و پاداش پایان    ۱۳۹۸ 
اما بنا بر خبرها   . کار خود را دریافت کرد 

او و دیگر شاغالنی که طی پنج سال اخیر  
اند،    در نیشکر هفت تپه، بازنشسته شده 

همچنان بابت بازنشستگی خود مطالباتی  
 .  دارند 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی بر آزادی  
فوری و بدون قید و شرط حسن طرفی  

کمپین ، اعتراف گیری اجباری  . تاکید دارد 
و سناریو سازی های امنیتی علیه  
معترضین  را یک جنایت آشکار میداند و  

خوشبختانه  .  آنرا شدیدا محکوم میکند 
جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی یک  

مردم با  . جنبش قدرتمند در ایران است 
کارزار های مبارزاتی در مقابل سرکوبگری  
های حکومت ایستاده و تا همین جا  
اینگونه تشبثات حکومت برایش هزینه  

یک راه موثر عقب  . سنگینی داشته است 
زدن حکومت از سرکوبگریهایش اتحاد  

کمپین برای  . همه مردم علیه سرکوب است 

 .دادخواهی و مردم ایران است 
های مدافع    ها، نهادها و تشکل   خانواده 

حقوق انسانی با افشاگری در این زمینه  
های متعدد خواستار    ها و بیانیه   طی نامه 

تشکیل کمیسیون مستقل تحقیقات کیفری  
جهت بررسی و محاکمه عامالن و آمران  

  ۶۷ این جنایت و هیئت مرگ در سال  
به یک     امروز این خواست .  اند   شده 

 .خواست عمومی تبدیل شده است 
ما ضمن در خواست دوباره از شورای  

حقوق بشر سازمان ملل جهت تشکیل  
کمیسیون مستقل تحقیقات کیفری جهت  

،  ۶۷ رسیدگی به جنایات قتل عام تابستان  
خواه و    از شما مردم شریف، آزادی 

خواهیم که ما را تنها    دوست می   انسان 
تان از این خواست    با حمایت   نگذارید و 

 .به ما بپیوندید 
رونوشت به شورای حقوق بشر سازمان  * 

 ملل شخصیتها و دولتهای اروپائی 
 برگرفته از مدیای اجتماعی 

آزادی کارگران زندانی همه مردم، همه  
جنبش های اجتماعی و همه اکتیویست  
های مبارزاتی را به اتحاد سراسری علیه  

. سرکوب گری های حکومت فرا میخواند 
معلمان دربند، کارگران زندانی و همه  
زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قیدو  

 ..شرط آزاد شوند 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی  

Shahla.daneshfar2@gmail.com 
https://free-them-now.com 

 ۲۰۲۲ اوت   ۲۸ ،  ۱۴۰۱ شهریور    ۶ 
مستند  _ شکنجه  _ اجباری _ اعتراف # 
 است _
 زندان _و _شکنجه _به _نه #
 وثیقه _به _نه #

 

نیشکر هفت تپه     ادامه بازداشت حسن ُطرفی، کارگر بازنشسته   
 اعتراض اجباری، شکنجه مستند است 

 

 



١٤٠١مرداد  ٣١ كارگر كمونيست  ١٤ 

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

زیر فشار اعتراضات معلمان  .  شده اند 
اما آزادی آنها  . شماری از آنها آزاد شده اند 

مشروط و با وثیقه های سنگین است و  
هنوز پرونده های تشکیل شده برای آنان  

 . باز است 
اسامی معلمینی که در حال حاضر در  

رسول بداقی، اسماعیل  : زندانند عبارتند از 
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،  محمد حسین  

 سپهری و سارا سیاه پور  
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 اعضای این سازمان  
و بنابراین مالقات همه آنها  . بوده است 

کامال طبیعی است و مالقات افراد از هر  
کشور و شهری با یکدیگر مطلقا جرم  

نیست و یک حق طبیعی و پایه ای همه  
اما   .  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  

از جمله مسعود  .  سرکوبگریهایش است 
نیکخواه، اسکندر لطفی، شعبان  
محمدی،آنیشا اسداللهی و ریحانه  
انصاری نژاد از بازداشت شدگان مربوط به  
این پرونده با قید وثیقه آزاد و در  حال  
حاضر سیسل کولر، ژاک پاری، رسول  
بداقی، رضا شهابی، حسن سعیدی و  
کیوان مهتدی هنوز در بازداشت بسر  

 

آخرین اخبار از معلمان زندانی و بازداشتی های  
مربوط به پرونده سازیها علیه معلمان، فعالین کارگری و  

 اجتماعی  

میبرند و باید تمامی آنها بدون قید وشرط  
بنا بر خبرها رضا شهابی در  . آزاد شوند 

 . وضعیت جسمانی بدی قرار دارد 
تمامی دستگیر شدگان این پرونده باید  

پرونده های امنیتی تشکیل شده  . آزاد شوند 
برای آنها و برای تمامی زندانیان سیاسی  

با قدرت  .  باید فورا مسدود گردد 

 .مبارزاتمان در زندانها را باز میکنیم 
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی    
 ۱۴۰۱ شهریور    ۵ 
 سرکوب _علیه _اتحاد #

 

 ۱۴۰۱ مرداد    ۳۱ دوشنبه  
نفر از  بازنشستگان    ۳ بدنبال احضار  

اهواز به شعبه سیزده بازپرسی دادسرای  
انقالب اهواز که با اتهامات کلیشه ای و  
نخ نمای  تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی  
جهت اقدام علیه امنیت ملی از طریق  
برگزاری تجمعات اعتراضی است به  
اسامی ناصر سعیداوی، محمدزمان  

مرداد  برای    ۳۱ کامروا،  مرادظهرابی روز   
یکی دیگر از بازنشستگان اهواز بنام  

سازور احضاریه ابالغ گردیده که  _مرید #
روز خود را به دادسرا    ۵ بایستی ظرف  

 .معرفی نماید 
با بیداد تورم و گرانی و مشکالت  
کمرشکن معیشتی و درمانی ، هر گونه  
اعتراضی حق مسلم بازنشستگان ست و  

معترضین هیچ جرمی مرتکب نشده اند و  
فقط بدنبال دستیابی به حقوق پایمال شده  

 .!باشند   ی خود می 
اعتراض و تجمع برای وضعیت    

معیشتی امری طبیعی و حق بدیهی  
 . بازنشستگان  است 

نگذارید که بازنشستگان تامین  
اجتماعی این بار برای آزادی همکارانشان  

 سازور _مرید #! به خیابان بیایند 
اجتماعی _تامین _بازنشسته #  

 شورای بازنشستگان ایران 
 برگرفته از مدیای اجتماعی  

 

 احضار کارگر بازنشسته ی اهواز  



 ٧٤١  شماره  -ششم دوره   ١5     كارگر كمونيست 

 

)کانادا (–ی اعتراضی اتحادیه معلمان استان کبک   نامه    
 معلمان و فعاالن صنفی زندانی در ایران را آزاد کنید    ی  همه 

هدف ما از نوشتن این نامە محکوم  
ها و اقدامات سرکوبگرانه    کردن سیاست 

های    دولت ایران در قبال معلمان و اتحادیه 
اعتراضات  .  کارگری در ایران است 

یابی و مطالبه    آمیز، حق تشکل  مسالمت 
شرایط کاری بهتر و یک سیستم آموزشی  
عمومی، عادالنه و رایگان از حقوق  
اساسی تمامی اعضای جامعه ایران  
ازجمله دانش آموزان، والدین و معلمان  

ها    یابی و تشکیل انجمن   حق تشکل . است 
های کارگری از جمله نهادهای    و اتحادیه 
کننده مانند شورای هماهنگی    هماهنگ 

های صنفی فرهنگیان ایران، هم    تشکل 
براساس قوانین داخلی و هم با موازین  

و    ٨٧ های    المللی، از جمله کنوانسیون   بین 
سازمان جهانی کار و نیز بیانیه سازمان    ٩٨ 

اصول و حقوق  "جهانی کار در مورد  
 قانونی است "  بنیادین در کار 

ً
تالش  . کامال

برای خاموش کردن صدای جمعی  
معلمان ایرانی بە اشکال مختلف از جمله  

آمیز آنان،   سرکوب اعتراضات مسالمت 
اخراج و بازداشت فعاالن صنفی معلمان،  

های    تحمیل حبس انفرادی و حبس 

طوالنی مدت برای اعضای فعال  
های صنفی معلمان کامال    تشکل 

    غیرقانونی و نقض آشکار حقوق اساسی 
 .است 

ما مطلع شدەایم که از روز جهانی  
، بیش  ١٤٠١ کارگر در یازدهم اردیبهشت  

معلم بدون هیچ مبنای قانونی    ۲۰۰ از  
های امنیتی دولتی    توسط دستگاه 

بازداشت، احضار و یا تحت بازجویی  
قرارگرفتەاند کە برخی از آنان اخیرا با قرار  

اخیر      در جریان موج . وثیقه آزاد شدند 
اردیبشهت ماه، روز    ۱۱ ها از   بازداشت 

جهانی کارگر، تاکنون، تعداد زیادی از  
نمایندگان شاخص معلمان و فعاالن  
کارگری مورد هدف وزارت اطالعات قرار  

از جمله اعضای شورای هماهنگی  . گفتند 
های صنفی فرهنگیان ایران، رسول    تشکل 

بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی،  
مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی، محمد  
حبیبی و از اعضای سندیکای کارگران  
اتوبوسرانی تهران، رضا شهابی و حسن  
سعیدی و نیز فعاالن حقوق کارگری  
ریحانه انصاری نژاد، آنیشا اسداللهی،  

ی این   کیوان مهتدی و واله زمانی که همە 
ها تحت فشار بازجویی قرار    فعالین هفتە 

 .گرفتەاند 
طبق آخرین خبرها مطلع شدەایم کە  
اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود  
نیکخواه، ریحانه انصاری نژاد و آنیشا  
اسداللهی اخیرا با قرار وثیقه بسیار سنگین  
آزاد شدەاند و سایرین همچنان در زندان  

رسول بداقی  .  اوین محبوس هستند 
همچنان در سلول انفرادی نگهداری می  
شود و از حق مالقات با اعضای  

جعفر  .  خانوادەی خود محروم است 
ابراهیمی و محمدحبیبی همچنان در  

بسیاری از  . زندان اوین محبوس هستند 
دیگر معلمان سرشناس از جمله هیوا  

محمدی، پرویزاحسنی،   قریشی، امیدشاه 
کاوه محمدزاده، مهدی فتحی همچنان  

سر   بدون دالیل موجه در بازداشت به 
زینب همرنگ، ناهید فتحعلیان،  . برند   می 

نصرت بهشتی، معصومه عسکری،  
محمدحسین سپهری، اسماعیل عبدی و  
هاشم خواستار در حال گذراندن  

های ناعادالنه خود در زندان   محکومیت 

ما با مبارزات معلمان علیه  .   هستند 
سازی آموزش عمومی در ایران    خصوصی 

ها برای دسترس به    و نیز با مبارزات آن 
آموزش رایگان و عمومی برای همه  

آموزان و همچنین برای شرایط کاری    دانش 
بهتر و زندگی مناسب برای همه، اعالم  

ما همچنین همصدا با  . کنیم   همبستگی می 
معلمان ایرانی از مطالبات آنها برای حق  

یابی، تجمع و اعتراض بدون ترس و    تشکل 
نگرانی از مداخالت سرکوبگرانه دولت،  
اعالم حمایت کرده، و خواستار آزادی بی  
قید و شرط همه معلمان زندانی و فعاالن  

 .ای هستیم  صنفی اتحادیه 
 اتحادیه معلمان استان کبک 

 ۱۴۰۱ اول شهریور  
بازتکثیر از شورای هماهنگی تشکلهای  

 صنفی فرهنگیان ایران 
 برگرفته از مدیای اجتماعی 

ما اذعان می کنیم که شرایط فعالین  
سندیکایی برای فعالین اتحادیه ای مستقل  

. و آزاد در ایران به مراتب بدتر شده است 
فعالین اتحادیه ای بطور مداوم شغلهای  
خود را از دست میدهند، تهدید و دستگیر  
میشوند فقط به این خاطر که از حقوق  

رضا  . کارگری و اتحادیه ای دفاع میکنند 
شهابی و حسن سعیدی، هر دو از اعضای  
هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی  

به فعالیت علیه  ) سندیکای واحد (تهران  
امنیت کشور و فعالیت در سازمانهای  

آنها هم اکنون در  . آشوبگر متهم شده اند 
 .  زندان بسر میبرند 

دو معلم و فعال اتحادیه ای، آقایان رسول  
بداقی و اسماعیل عبدی نیز بخاطر  

 .  فعالیت اتحادیه ای در زندان بسر می برند 
اینها آشکارا نشان دهنده عدم کمترین  
احترام  از طرف رژیم  و دستگاه قضایی  
ایران به قوانین ڀایه ای حقوق بشر و مقاوله  

   ٩٨ در مورد حق تشکل و    ٨٧ نامه های  
 .  در مورد حق مذاکرده است 

کنگره سندیکای کارگران حمل و نقل  
سوئد تعقیب فعالین اتحادیه ای مستقل و  
آزاد در ایران را بشدت محکوم کرده و  

 : خواهان این است که 
آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه   •

همه حکم  . زندانیان کارگری و اتحادیه ای 
 . های تاکنونی لغو شوند 

تشکل های اتحادیه ای مستقل و آزاد و   •
نمایندگان و اعضای آنها بری از هرگونه  
تهدید، خشونت، زندان و اخراج مورد  

 . برسمیت شناخته شوند 
تصویب اعالمیه عمومی سازمان ملل   •

و مقاوله    ٢٣ در مورد حقوق بشر ڀاراگراف  
   ٩٨ و    ٨٧ نامه های سازمان جهانی کار  

بازگشت به کار کسانی که بخاطر   •
فعالیت های اتحادیه ای از کار اخراج  

  ٢٠٢٢ آگوست    ٢٨ .  شده اند 

کنگره سندیکای کارگران حمل  -گوتنبرگ  
 )برگرفته از مدیای اجتماعی (و نقل سوئد  

سندیکای کارگران شرکت واحد  
 اتوبوسرانس تهران و حومه  

 

 ڀیام کنگره سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد به کارگران ایران  



١٤٠١مرداد  ٣١ كارگر كمونيست  ١6 

انطور که دولت اعالم کرده درآمد   
نسبت به    ۱۴۰۰ صادرات نفت در سال  

  ۱۴۰۱ برابر رسید و سال    ۱۱ سال قبلش به  
این عدد به پنج برابر خود نسبت به سال  

 قبلش رسیده است 
برابر شدن فروش    ۱۱ و همزمان با   

ها      نفت بنا بر ادعای دولت، افزایش قیمت 

ها و    و خدمات و کاالها با شعارها وعده 
درصد افزایش داشته  ۴۰۰ نیازمردم هم تا  

 .است 
 

 شورای بازنشستگان ایران  
 برگرفته از مدیای اجتماعی 

 

برابر بیشتر از سال گذشته شده    ۵ درآمد نفتی ایران  
 است 

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه  
 :با مفاسد اقتصادی 

نفر از بدهکاران بزرگ بانکی،    ۵۵ "  
میلیون یورو    ۵۰ کسانی هستند که بیش از  

میلیارد یورو ارز ترجیحی    ۵ و در مجموع،  
 ."اند   اند و هنوز تسویه نکرده   گرفته 

 !!معوقه اونا ، معوقه ما  
اونا بدهی های میلیون یوروئی خود را  

پس نمیدهند، ما طلب افزایش حقوق  
 !های ناچیز خود را دریافت نمیکنیم 

در هر دو تاخیر شده ، اما اون کجا و  
 !!این کجا 

 حاصل کار دولت، غارت جیب ملت 
 شورای بازنشستگان ایران 

 برگرفته از مدیای اجتماعی 
 

 

 قلمی دیگر از اختالصها و دزدی ها 
 میلیارد یورو ارز ترجیحی هنوز بازگردانده نشده است   ۵ 

 همکاران ارجمند و گرامی 
همانطور که مطلعید در روزهای  
گذشته گزارش تکان دهنده هیات تحقیق و  

 .تفحص از مجتمع فوالد مبارکه منتشر شد 
مجموع تخلفات صورت گرفته که  

هزار میلیارد تومان بود،    ۹۲ رقمی بالغ بر  
جامعه فالکت زده و غرق در گرداب فقر و  
نداری و تنگدستی را در بهت و حیرت فرو  

 .برد 
در حالی که بیش از هفتاد درصد  
جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق رانده  
شده اند و وامانده از تامین احتیاجات اولیه  
خود هستند یک قلم از هزاران بلکه صدها  
هزار فساد در کشور افشا شده که سایر  
فسادها و اختالس های گذشته در برابر آن  

 .را فقط یک سوء تفاهم می توان دانست 
قصد ما پرداختن به ابعاد این فساد  
عظیم نیست بلکه تالش مان این است که  
آن چه را در طی دست کم هفت سال  
گذشته فریاد زدیم و گفتیم که مافیای  
فوالدی که بخشی از آن در اصفهان و  
فوالد مبارکه النه داشته و دارد چطور و  
چگونه گروه ملی را از یک تولید کننده بی  
نظیر به یک ورشکسته کم نظیر بدل  

موضوعی  . ساخته است را یادآوری کنیم 
که حتی در گزارش تخلفات فوالد مبارکه  
هم به روشنی بدان اشاره شده که چگونه با  
ایجاد شرکت ها و موسسات تودرتو و  
وجود شبکه ای از سهام های متقابل،  
اقماری، گردشی و آشوبی و نیز مداخالت  
گسترده در بورس کاال، دخالت در سهمیه  
بندی تولید و قیمت گذاری محصوالت،  
بستر آسانی برای پولشویی،فساد و رانت را  
براه انداخته و از این رهگذر شرکت های  

 .فوالدی دیگر را زمینگیر ساخته است 
 

به همین دلیل قصد داریم سلسله  
مطالبی در این باره منتشر کرده و نشان  
دهیم حلقه اصفهانی مافیای فوالد تا چه  
اندازه در گروه ملی رخنه و نفوذ دارد و  
شباهت هایی از تخلفات فوالد مبارکه  

 .اصفهان و گروه ملی را برشمریم 
برای پرداختن به این مسئله از آخرین  
ارتباطات، تحوالت و انتصابات در گروه  

 .ملی آغاز خواهیم کرد 

به گزارش روابط عمومی و امور بین  
شهریورماه طی    ۵ الملل شرکت، روز شنبه  

جلسه ای در دفتر تهران شخصی بنام  
به عضویت هیات  ) کیکاووس ندایی (

مدیره گروه ملی در می آید و تصاویر  
) نادر جعفر یوسفی (منتشره نشان می دهد  

 .هم در جلسه حضور داشته است 
قبل تر و در مطلبی از ارتباطات  
یوسفی با مدیرانی از فوالد مبارکه که اتفاقا  
اسامی آنها جزو متخلفان اخیر معرفی  
شده گفته بودیم اما اکنون سوال اینجاست  
چرا کانال روابط عمومی اصرار دارد عضو  

را  ) کیکاووس ندایی  (تازه هیات مدیره  
نماینده سازمان اموال تملیکی معرفی  
کند؟ مگر نه این که مدعی این هستید که  
شرکت در تملک بانک ملی قرار دارد پس  
نقش سازمان اموال تملیکی در این میان  
چیست؟ آیا این تغییر و تحوالت نشان از  
آن دارد که گروه ملی قرار است در آینده ای  
نه چندان دور به تملک گروه، باند و یا  
نهادی نظامی درآید که اتفاقا این روزها  
اعضای آن نهاد نظامی و امنیتی هر روز در  
شرکت حضور دارند و با علی محمدی در  

 جلسات در بسته هستند؟ 
این را بعد تر و در ادامه سلسله مطالب  

 .بعدی به آن خواهیم پرداخت 
اما عضو تازه نفس هیات مدیره و آماده  

 برای چپاول بیشتر کیست؟ 
کیکاووس ندایی نه نماینده سازمان  
اموال تملیکی بلکه معاونت منابع انسانی  
شرکت فوالد هرمزگان است که زمانی نه  

در  ) فرزاد ارزانی  ( چندان دور از پادوهای  
فوالد مبارکه بود که هر جا ارزانی به  

شرکت    ۹ ( عضویت هیات مدیره درآمده  
ندایی  ) از زیر مجموعه های فوالد مبارکه  

هم در رکاب این عضو پشت پرده مافیای  
فوالد بوده که اتفاقا در گزارش هیات  
تحقیق به تخلفات ارزانی هم اشاره شده  

 .است 
نکته مهم این ماجرا اینجاست که  
ندایی از جایی آمده و عضو هیات مدیره  

هم متعلق به  گروه ملی شده که آنجا  
 .فوالد مبارکه است 

درصد    ۹۵/۲۱ یعنی فوالد هرمزگان که  
از سهام آن به فوالد مبارکه اصفهان تعلق  

 .دارد 
این مافیا آن چنان قدرتمند است که  
علیرغم افشای گوشه ای از فساد و  
جنایاتش همچنان در حال مهره چینی در  
شرکت های فوالدی علی الخصوص گروه  
ملی است تا مبادا خارج از مطامع و منافع  
مافیای فوالد در این شرکت ها تصمیم  
گیری و عمل شود و چه بسا با استفاده از  
همین قدرت روزهای آینده حتی نتیجه  
گزارش تفحص از فوالد مبارکه انکار و  

 .پس گرفته تا قضیه کش داده نشود 
این سلسله مطالب را به قصد آگاهی و  

 .روشنگری ادامه خواهیم داد 
در یادداشت بعدی به نفوذ شرکت  

در  ) کسرا  ( و شرکت مهندسی  ) ایریسا  ( 
گروه ملی خواهیم پرداخت که هر دو از  

به فوالد مبارکه  شرکت های وابسته  
 .اصفهان هستند 

اولی تمامی سیستم های اطالعاتی  
گروه ملی از قبیل تولید، خرید، فروش،  

توزین و خروج محصول را در کنترل خود  
دارد و دومی در قالب سامانه حضور و  
غیاب حراست و سامانه تغذیه که بطرز  

بر  ) کسرا فود  ( مشکوکی نصب اپلیکیشن  
روی گوشی های تلفن همراهمان تبلیغ  

کلیه تردد ها و آمار پرسنل را  ! می شود 
 .کنترل می نماید 

منتظر مطالب بعدی باشید و این   
نوشته را برای آگاهی بیشتر بین همکاران  

 .پخش و منتشر نمایید 
 

برگرفته از مديای  
 اجتماعی 

  

درباره فسادهای گسترده  “ صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد اهواز  “ اطالعیه  
 در مافیای فوالد 


