
!کارگران جهان متحد شویم  

  6931  شهریور                                              !متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                                  16شماره 

1 

 

 

0931شهریور  – 6102سپتامبر   

20شماره   

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 

 

 بولتن ویژه 

 مجمع عمومی نهم

 نهادهای همبستگی

6102آگوست  62 – 62  

 اطالعیه پایانی

نو فعاالن کارگری در ایرا پیام به کارگران  

پیام به کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و خانواده 

 جانفشانان

و فعاالن کارگری پیام به کارگران جهان  

و    کارگری و روزشمار اعتراضات ...دیگر پیامها 

  روزشمار دستمزهای عقب افتاده

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com


!کارگران جهان متحد شویم  

  6931  شهریور                                              !متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                                  16شماره 

2 

 اطالعیه پایانی نهمین مجمع عمومی حضوری 

خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کرگری درایران   

٦١٠٢آگوست ٦٢ تا ٦٢تاریخ  در( سوئد) توبوری دریو  

  ی کهبه یاد شاهرخ زمانی و در همبستگی با کارگران

رژیم اسالمی سرمایه داری دژخیمان  برای کسب حقوق خود توسط

.شالق خوردند  

با ( سوئد )آگوست در شهر یوتوبوری ٦٢تا  ٦٢تاریخ  نهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی در

 کشورهای آلمان، انگلیس، استرالیا، فرانسه، کانادا و سوئد و نیز حضور نمایندگان نهادهای همبستگی از

 . در یک جو صمیمانه ، طی سه روز برگزار گردید( ایپطریق پالتالک واسک) شركت مهماناني از

بعد از ظهر روز جمعه با حضور جمعی از نمایندگان گزارش مقدماتی کمیته برگزاری مجمع در گوتنبرگ و 

به مدت دو ساعت پیرامون چگونگی پیشرفت کار مجمع عمومی،  ونیز کارگران مبارزات از فیلم یک نمایش

 .فت و رسمیت جلسه به فردا شنبه واگذار گردیدشور و مشورت جمعی صورت گر

مجمع عمومی حضوری با یک دقیقه کف زدن برای اعتصابات واعتراضات کارگران و  شنبه روز در

 .یافت وقفه در جریان است و پخش سرود انترناسیونال گشایش زحمتکشان که بی

یک هیئت رئیسه سه نفره را  لسه، جعرفی نمایندگان و مهمانان و بحث حول رسمیت مجمع عمومیپس از م 

نیز زمان بندي موضوعات  انتخاب کرد و به بحث حول دستور جلسه پیشنهادی کمیسیون تدارک سیاسی و

در بولتن ویژه  این پیام هاهای رسیده به اطالع حاضرین رسید و  پیام. مجمع عمومی پرداختمورد بحث 

 . مجمع عمومی نهم منتشر خواهد شد

داد تا پیشنهادات و انتظارات خود را به اطالع نمایندگان  مهمانان قرار اختیار در وقتي دهانها مجمع عمومی 

 . و حاضرین در نشست برسانند

مجمع عمومی بعد از بحث در مورد وضعیت و موقعیت نهادهای همبستگی، وارد بحث در مورد اوضاع 

موضوع وظایف نهادها  به و زن شد بر شرایط ناهنجارتر کارگران عمومی وتاكید شکل جنبش کارگری به

 مطابق راستا مجمع عمومی، هیئت هماهنگ کننده دور آتی را موظف نمود که همین در .حول آنها پرداخت

مطالبات و خواسته های جنبش کارگری،  حول نظر تبادل و معمول جلسات سیاسی اعضاء جهت بحث

.  قویت جنبش افزایش دستمزد را سازمان دهدت همبستگی کارگران، دستمزد و چگونگي وضعیت زنان کارگر،

مجمع عمومی بولتن ویژه ای حول مباحث جنبش کارگری، دستمزد و تشکل یابی هر چه موثرتر جنبش 

تا با  خواست کمیسیون تجارب کارگری و نیز از داد قرار  خود دستورکار در کارگری در دوره آتی را

 استمرار و بیشتر حول مبارزات و مطالبات جنبش کارگری، دعوت از فعالین کارگری داخل برای تبادل نظر

 .  را سازماندهی كند جلساتي دستمزدها بحث

 بیاننهادها و پذیرش مسئولیتهای سراسری هر نهاد  را جهت دخالت موثرتر مجمع عمومی انتظارات خود

وزشمار مبارزات و های خبری فارسی و انگلیسی، ر و عرصه های مختلف کار از قبیل انتشار بولتن نمود
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را بیان  اعتراضات کارگری، حوادث کار، بیکاری و اخراج ها، حقوق های عقب افتاده، وضعیت دستفروشان

برپایه . تاكید ویژه نموددر مورد زنان کارگر و کودکان کار  تحقیق و گفتگو ضرورت این مجمع بر. نمود

در سطح سراسری ، هر یک از محور های تقسیم کارو پذیرش مسئولیت توسط واحد های نهادی همبستگی 

یاد شده را نهادی پذیرفت تا حول آنها طی پایان هر ماه کارش را به نام  نهادی خود و از طریق نهادهای 

 . همبستگی منتشر یابد

را از کار نهادها  ابراز داشتند و برای پیشروی هر  رفقای داخل از طریق اسکایپ، پیام  و خوشنودی خود

 . بر روی همکاری هرچه بیشتر با فعالین داخل تاکید نمودند هادها در فعالیتهایشانچه بیشتر ن

 نهادها امکان جهت استفاده مجمع با تشکر از رفقای اتحاد عمل تشکلهای چپ در آمریکای شمالی برای ایجاد

گروه کاری  و .پرداخت تلویزیوني هاي برنامه تدارك و تهیه به بحث و سازماندهی   از تلویزیون دریچه،

 .ویژه ای برای پیشبرد برنامه تلویزیونی نهادهای همبستگی انتخاب نمود

اختیار اعضای  در و شده كاری تدوین گروه توسط هایی را که از قبل مجمع عمومی در ادامه کار خود پیام

کارگران، پیام به پیام به : از عبارتند كه ها پیام این تصویب رساند، متن به و تدقیق بود، نهادها قرارگرفته

کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی و خانواده جانفشانان و نیز پیام به کارگران جهان به زودی انتشار 

 . خواهد یافت

اتحاد بین المللی و اتحاد عمل مشترک در  دو تشكل  مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی بهنهمین 

تشكل  گرفت نامه ای به تصمیم چنین هم . نگاشته همکاری ادام با مضمونی یاهآمریکای شمالی نامه 

آن فعاالنه در مباحث مجمع حضور داشت و پیشنهاد مفیدی را  از ای نماینده که« عصر آنارشیسم»مجموعه 

  . كند ارسال برای هرچه بهتر پیش رفتن مبارزات و همبستگی با جنبش کارگری ارائه داد،

نهمین مجمع عمومی حضوری نهاد ها در آستانه ماه سپتامبر و قتل  مجمع عمومی حضوری تصمیم گرفت که

کارگر کمونیست و سازمانگر شاهرخ زمانی در زندان رِژیم اسالمی در این ماه طی سال گذشته ، به نام  

ي كه در مبارزه برای كسب حقوق شان در سطح صنایع مجتمع شاهرخ زمانی و در همبستگی با کارگران

 . نماید ینام گذار ن گشتند،محکوم به شالق خورد...معدن طالی آق دره و  -عدن بافقم -پتروشیمی رازی

با دیگر نیروهای  ارتباط جهت همبستگی نهادهای نمایندگان عنوان نفر از رفقا را به ٤مجمع عمومی نهم 

 . موازی خود در سطح خارج از کشور انتخاب نمود

فرارسیده بود، قرار سه نهاد که نوبت پذیرش مسئولیت آنها هده به عیئت هماهنگ کننده دوره آتی را مچنین هه

 .داد

با سرود انترناسیونال  ٦١٠٢اگوست  ٦٢در روز یكشنبه  مجمع عمومی حضوری  نهادهای همبستگینهمین 

مجمع عمومی از طریق بولتن ویژه به زودی منتشر  یپیامها مصوبات و مجموعه. پایان داد ر خودبه کا

 . خواهد یافت

خارج کشور –همین مجمع عمومی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ن  

٦١٠٢آگوست  ٦٢  
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 ین کارگری درون کشورپیام به کارگران وفعال

ازنهمین نشست حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران،  برای شما رنجدیدگان جامعه 

ورزمندگان صف اول مبارزه طبقاتی علیه استثمار، استبداد وحاکمیت سرمایه درودهای گرم رفیقانه 

 . داریم

وفشارهای حکومتی آنچنان  درسالی که گذشت مبارزات کارگران ایران علیرغم تمامی تهدیدات

گسترش وفزونی داشته اند که به جرأت وبرطبق آمارمیتوان گفت که درتمامی جهان امروزی  نمونه 

کارگران ایران ازشمال تا جنوب وازشرق تا غرب کشور، رژیم ضد کارگری جمهوری . بوده است

عسلویه، . ای را نموده انداسالمی را به چالش کشیده ودرراه احقاق حقوق خود فداکاری های شایسته 

شما به صراحت . تنها چند نمونه اند.... آق دره، بافق، چادرملو، پلی اکریل، هفت تپه، شرکت واحد و

های ارزنده وگاه  آنجا که ظلم هست، مقاومت هم هست ومسلماً ادامه ی این مقاومت: اید کامل نشان داده

. داری را به ذباله دان تاریخ خواهد افکندحماسه ای، روزی به بارخواهد نشست ورژیم سرمایه 

تا . دیرتریازودتررسیدن روزآزادی شماوما ازبند و زنجیرسرمایه تا حدود زیادی دردست خود ماست

آن زمان که پراکنده ایم ومحروم ازتشکالت مناسب صنفی وسیاسی می باشیم، محکوم به تحمل شرایط 

ت دردست هم بتوانیم تشکالت مستقل سراسری خود لیک درآن زمانیکه دس. کنونی ومشابه آن هستیم

را برپا سازیم، بسان زنجیرهای فوالدین پیوسته وتنیده درهم خواهیم شد که هیچ سرمایه دارورژیم 

 . مدافع آن، توان درهم شکستن مبارزات مارا نخواهد داشت

تشکالت مستقل  شما اعضای تشکالت وفعالین کارگری به درستی بروظیفه ی مرکزی خود یعنی ایجاد

اید ومدافعین جنبش کارگری درخارج  سراسری سیاسی وصنفی طبقه کارگرتأکید داشته

 .ازکشوردرخدمت به این وظیفه، همدوش شما ازهیچ کوششی فروگذاری نخواهند کرد

فعالین راستین کارگری درون کشورنقش بزرگی درخدمت به ایجاد تشکالت مستقل سراسری کارگری 

گامهائی ارزنده نیزبرداشته اند که تاوان آنرا باپیگرد، زندان، شکنجه وحتی قتل دارند وتا کنون 

ما درودهای گرم رفیقانه برای شما فعالین کارگری . همچون زنده یاد رفیق شاهرخ زمانی پرداخته اند

داریم ودگرباریاد آورمی شویم که درخدمت به جنبش کارگری وایجاد تشکالت مستقل سراسری 

 .چنان در همراهی وهمکار ی باشما تالش خواهیم کردکارگری، هم

زمان ازما می طلبد که همگی متحد ویکپارچه با تأکید برضرورت دفاع ازمنافع طبقه کارگروبا 

پیروی ازاصول خدشه ناپذیردید گاه طبقاتی کارگری، بدورازفرقه، قومی ومذهب گرائی، گامهای 

اند  وصنفی کارگری برداریم وهمانگونه که گفته جدی درراه ایجاد تشکالت مستقل سراسری سیاسی

 .چاره ی رنجبران، وحدت وتشکیالت است: ودرهمه جا تأئید شده است، براین باورپافشاریم که 

 

 نهادهای همبستگی باجنبش کارگری درایران ـ خارج کشورنهمین مجمع عمومی حضوری 
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  جانفشانان های خانواده و سیاسی زندانیان سایر زندانی، کارگران به پیام

 ای بندیان غرور آفرین  نظام جهل و سرمایه،

رژیم شما کارگران را به اسارت گرفته است، تا صدای اعتراضات کارگری را خفه کند، اما صدای 
و . بلند شما، اطالعیه هایتان، پیام هایتان، نامه های اعتراضی تان، رساتر به گوش جهانیان می رسد

. ر روزه بی هراس از اخراج و زندان به پیکار طبقاتی ادامه می دهندمیلیون ها کارگر دیگر ه
شما این است که از منافع هم طبقه ای های خود دفاع کرده و برای ایجاد تشکل های مستقل " اتهام"

شما با ادامۀ این مبارزات از درون زندان، ! افتخارآمیزی" اتهام " چه . کارگری تالش نموده اید
ی فشردید و نشان دادید که رژیم را یارای پاسخی درخور، جز سرکوب و زندان و برحقانیت خود پا

 . شکنجه نیست

رژیم ، معلمین آزادۀ بسیاری را نیز به بند کشیده است، تا عرصۀ آموزش و پرورش را به سکوت وا 
 .شما در عرصۀ زندان نیز نشان دادید که صدای برحقتان خاموش شدنی نیست. دارد

ویان، پرستاران، روزنامه نگاران، وکالی مدافع، هنرمندان، زنان، مبارزین ملیت ها، رژیم ، دانشج
حّتا نیروهای مذهبی را نیز زندانی نموده، تا خود را قدر قدرت نشان داده و پایه های حکومت ننگین 

بش اما شما زندان را هم به عرصۀ مبارزه تبدیل کرده و نشان داده اید که جن. خود را محکمتر کند
 .های اجتماعی اقشار مختلف زنده است، می رزمد و از پای نمی نشیند

رژیم می کوشد با ایجاد تفرقه و بدبینی ، مبارزین را از هم جدا کرده و از ادامۀ مبارزاتشان جلوگیری 
اما کارگران و معلمین در درون زندان دوش به دوش و دست در دست هم سرود وحدت        . کند

 .پیام پیروزی سر می دهندمی سرایند و 

شما با ایستادگی و پایداری خود، تمام امیال، آرزوها، برنامه ها و توطئه های رژیم را در هم شکسته 
شما به . و وارونه نمودید و سنگی را که ارتجاع حاکم بلند کرده بود، به روی پای خودش افکندید

 .راستی پیروز نهایی این نبرد نابرابر هستید

در زندان، نشان وجود جنبش و مبارزه است، مبارزه ای گسترده حّتا تا درون زندان، و حضور شما 
هرچه بر تعداد زندانیان افزوده می شود، نشان از رشد و گسترش مبارزات و هراس رژیمی ُسست 

 .بنیاد است

انعکاس صدای شما، بازتاب مبارزات خستگی  ناپذیرتان و کوشش برای جلب گسترده ترین     
 .می کوشیم بر این تعهد وفادار و کوشاتر باشیم. ایت های بین المللی، وظیفۀ ماستحم

جا دارد هم اینجا با گرامی داشت یاد جانفشانان راه آزادی و عدالت اجتماعی و درود بر خانواده های 
آنان که همواره پرچم دادخواهی جنایاتی که دست تمامی جناح های رژیم جمهوری اسالمی ایران تا 

 .مرفق در خون آنان آلوده است ، ابرازبداریم و راهتان را پر رهرو بخوانیم

شما، ای آزادگان در بند، شما ای خانواده های جانفشانان، شما چون جنگلی از سرو، ایستاده اید و 
 !سمبل مبارزه و مقاومت، وحدت و پیروزی مردم ما هستید، درود و افتخار بر شما

 !زنجیرهایتان گسسته باد

 !درهای زندان شکسته باد

 خارج کشور –نهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
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 و  پیام به کارگران مبارز
 جهان سراسر در کارگری فعاالن

 
  دوستان و رفقا

 
آعاز شد هنوز به ساحل آرامش نرسیده، طول عمر این بحران به  8-2007 موج بحرانی که از سال

 .بحرانهای ساختاری و سراسری دهه های سی و هشتاد میالدی فراتر رفته است از دیگرنقد 
بورژوا عاجز از ارائه یک طرح عمومی برای بیرون رفت از این بحران هستند که هیچ،  اقتصاددانان

برخالف  ، این اولین بار در تاریخ معاصر سرمایه داریست که. پاسخی جزئی نیز به آن نداده اند حتی
یا فریدمنی پیدا نشده  و سراسری سالها ی سی و هشتاد میالدی، نه هیچ کینز و حران های تعمیم یافتهب

ارائه شده است و همان مکانیسم  و نه سازوکاری تازه برای تغییر جهت شکل انباشت سرمایه داری
آمریکا آتش زد  داری جهانی یعنی ایاالت متحده سرمایه این بحران را در کعبه  نئو لیبرالی که چاشنی

و  این امر قدرت . غارت ارزش اضافی تولید شده در سطح جهان است باردیگر به شیوه کهن در حال
را در تشدید حمالت به " چاره   راه"آنها . مالی نئولیبرال را نشان میدهد هژمونی بیسابقه سرمایه

طح زندگی و قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیران ثابت و فشار بازهم بیشتر به س دستاوردهای
 ریگانی در حمله به -می بینند یعنی ادامه بازهم خشن تر سیاستهای نئولیبرالی تاچری آنها

تشدید کار  دستمزدها،قوانین کار،باالبردن سن بازنشستگی در عین پائین آوردن حقوق بازنشستگان،
استفاده از اهرمهای جهانی  آنها با... کودکان ،بیگاری و بی حقوقی مطلق در بسیاری از کشورها و

همه کشورها سعی در سرشکن کردن  المللی پول ،بانک جهانی و اتحادیه اروپا در چون صندوق بین
المللی تحت  وجود نهادهای بین. بگیران دارند هزینه این بحران به تمامی بر سر کارگران و حقوق

ا داده است ما این را به نقد در مورد یکپارچه و جهانی به آنه کنترل آنها قدرت عظیمی را برای اقدام
  .چگونه رای نه آنان را زیر فشار به آری بدل کردند کشور یونان دیدیم که

 
 عقب بخشهای ناسیونالیستی احساسات تحریک با میالدی هشتاد و سی های دهه مانند دیگر طرف از

 این در" دستمزدها شکاه" و" بیکاری عامل" مثابه به مهاجر کارگران علیه بر کارگران مانده
 و اروپا در تبار آفریقایی یا ترک ، عرب کارگران ، ایران در افغانی کارگر . اند پرداخته کشورها

 متحده ایاالت در مکزیکی کارگر حال  و غربی اروپای در شرقی اروپای مهاجر کارگران حتی
همیشه این  مثل. ه اندهمه زیر فشار سنگین احزاب راست و راست افراطی قرار گرفت... و آمریکا

 . ضعیفترین بخش کارگران بیش از دیگران مورد تهاجم قرار گرفته اند
 

داری، موجی  ، همه جانبه و سراسری سرمایه داران و دولتهای سرمایه اما در برابر این یورش وسیع
ایران تا  و متحدانشان برخاسته است ؛ از هند تا یونان از برزیل تا پرتقال ،از از مقاومت کارگران

 . در همه جا مبارزه به اشکال متنوع ،با افت و خیز، شکست و پیروزی به پیش میرود... و شیلی
اخراج و  کارگران مبارز و فعاالن کارگری با تحمل بیشترین سختی ها و در مواردی زندان ، شکنجه،

یا کارگران  بیکاری طوالنی و حتی مرگ همچون شاهرخ زمانی در زندان جمهوری اسالمی در خفا
این هجوم ایستادگی  معدن آفریقای جنوبی با گلوله های پلیس سرمایه داری در مال عام، در برابر

اتحادیه ای خویش، در سال گذشته با  کارگران فرانسه، علیرغم شکاف در بخش سازمان یافته .میکنند
والس -اوالند " یالیست سوس"که از جانب دولت  مقاومت در برابر ارتجاعی ترین حمله به قانون کار

عین حال دشوار ترین مبارزات تاریخ معاصر خود را  طراحی شده است، یکی از درخشانترین و در
یونان با سازماندهی چندین اعتصاب عمومی مخالفت خودرا با  کارگران. به پیش برده و میبرند 
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فست فود "نجیره ای و کارگران شرکتهای ز. ریزا نشان داده اند  سیاستهای عقب نشینی دولت سی
 ،شیلی دستمزد و بهبود شرایط کار، مبارزات کارگران ومعلمان انگلستان، در آمریکا برای افزایش"

مواردی  در چهارگوشه جهان دست به مقاومت و در..... آلمان، مکزیک، آرژانتین و ایتالیا، پرتقال،
 ری نهادهای همبستگی باحضو مجمع عمومیما شرکت کنندگان در . اعتراض جدی دست زده اند

در این  خارج کشور به همه شما درود میفرستیم و در هر کجا که هستیم -جنبش کارگری در ایران 
 .مبارزات با روحیه ای انترناسیونالیستی شرکت میکنیم

 
شرایطی که سرمایه داران در سطح جهان اتحاد گسترده و سازمان یافته  اما این حقیقتی است که در  

و تحت رهبری چند مرکز امپریالیستی مبارزه سازمان یافته در سطح جهان را   یجاد کردهای را ا
 کارگران و حقوق بگیران در دفاع از منافع یکدرصدی ها کشورهای مختلف به پیش می برند برعلیه

تشکالت  جنبش کارگری در بسیاری از کشورها از امکان سازماندهی مستقل خود محروم است و نبود
شیوه ها در  دستگاههای سرکوب دولتی به انواع اقسام. کارگری به شدت خود نشان میدهد سراسری

باید یادآور . اعمال میکنند و غیر قانونی را"قانونی"مقابل این سازماندهی مستقل شدیدترین خشونتهای 
یاری گوی سبقت را از بس در این میان " قهرمان اعدام کردن"شویم که جمهوری اسالمی ایران ،این 

 .ستربوده ا
 

تا یک جنبش متحد و جهانی    مبارزات و اعتراضات محلی و کشوری از طرف دیگر هنوز سطح
اینهمه وجود این مبارزات و پویایی آنها به ما این امید و نوید را میدهد که شاهد  با. فاصله بعیدی دارد

 .باشیم ی و ابتکارات جهانیو پیشرفت سریع این جنبشها به سوی اقدامات هرچه بیشتر منطقه ا رشد
 

 !المللی کارگرا ن و حقوق بگیران بین زنده باد همبستگی
 ! زنده باد سوسیالیسم

 !تشکیالت است چاره رنجبران وحدت و

  

 خارج کشور –نهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  بولتن انگلیسی نهادهای همبستگی را

به سازمانهای کارگری، اتحادیه ها، سندیکاها وتمامی 

نهادهای کارگری جهانی و نیز در محلهای کار بدست 

!کارگران و فعالین کارگری برسانید  
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 مریکایِ شمالیدر آ چپ تشکل هایاتحاِد عمِل پیام 

 خارج کشور/ ایران  در نهاد های همبستگی با جنبِش کارگریبه 

هفدهمین "ت از برگزارِی مریکاِی شمالی، ضمِن ابراِز مسر  در آ چپ تشکل هایتحاِد عمِل ما، مجموعه فعاالِن  ا

/ ایران  در نهاد هاِی همبستگی با جنبِش کارگریسالیانه  حضوری -مجمِع عمومیمجمع عمومی شش ماهه و نهمین 

خود را به شما کنشگران  برپا میگردد، بهترین درودهای گرم 6102آگوست  62الی  62ِِ  تاریخ که به "خارج کشور

 .عزیز برای گام برداشتن در راه اهداف ارزشمند طبقه کارگر، نثارتان  میکنیم

فعالیتهای ثمر بخش شما طی این سالها، توانسته در رشد و !  رفقای گرامی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری

جمهورِی اسالمی، رژیم سرمایه داری  یهعلافشاگری  اعتالی مبارزات و مطالبات حق طلبانه طبقه کارگر ایران،

بیالن فعالیت های عملی و نظری شما در انتشار .  ، یاری رسان و آگاهی بخش باشدارتجاع و سرمایه دارِی جهانی

اخبار مبارزاتی کارگران، ترجمه و تکثیر برای شناسایی وضعیت طبقه کارگر ایران در سطح بین الملل، برپایی 

 .نشان از رشد بلوغ سیاسی و تشکیالتی شما عزیزان دارد... جمع آوری کمک های مالی و  کارزاهای افشاگرانه و

دفاع از مبارزاِت ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی، تالش  ،انسانی/ ما نیز، در حیِن اعتقاد به بدیل سوسیالیستی  

دمکراتیک و ضِد سرمایه داری از سوِی میکنیم که بخِش عمده ای از فعالیتهاِی خود را به پشتیبانی از مبارزاِت 

امروزه که فعاالِن کارگری در ایران، . جنبِش کارگری ایران، بویژه بخِش رادیکال و سوسیالیستِی آن تخصیص دهیم

، برای مطالباتی چون آزادیهاِی مدنی، حق سرمایه داری جمهوری اسالمی در زیِر سلطِه سرکوب هاِی وحشیانِه رژیم

در نفِی سرمایه داری مبارزه  امنیت اشتغال و بخشا   ل، پرداخِت حقوق معوقه، ارتقاِی حداقل دستمزد،تشکل یابِی مستق

میکنند، بر عهدِه فعاالِن چپ و دمکراِت آزادیخواه در خارج از کشور است که با هماهنگ نمودِن مجموعه فعالیتهاِی 

رفقای مبارز در پیوند با  شما اینکه امید  .ایت نماییمخود، با توانمندِی بیشتری از مبارزاِت جنبش کارگری ایران حم

در عرصه های آموزش  هرچه بیشتر کنشگران کارگری  داخل کشور، شرایطی را فراهم کنید که طبقه کارگر ایران

کادر های کارگری و پیوند دادن مبارزات جاری کارگران ایران با دیگر کارگران جهان بتواند در سطحی درخور از 

 .ت و مبارزات صنفی و سیاسی، موفق تر از قبل عمل کندمطالبا

در میان گذاشته ایم، در این راستا "  نهادهای همبستگی با جنبش کارگری"چنانکه قبال  نیز با نمایندگان شما ! رفقا

شما رفقای نهادهای همبستگی با جنبش کارگری میتوانید برای انعکاس و پخش نظرات تان روی تلویزیونهای 

تالش هاِی آزادیخواهانه و  در پایان ما به نوبه خود از. در تشکل های چپ در آمریکای شمالی حساب کنید موجود

 .ی را خواهانیمپیروز نۀ شما پشتیبانی کرده و برایتان در این رزم سترگ موفقیت وعدالتجویا

 6102اگوست  65  -مریکاِی شمالیدر آ  چپ تشکل هایاتحاد عمِل 
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!بر عزم و پایداری شما دوستان عزیز درود  

بینهایت از دعوت شدن به نشست شما شاد شدیم ولی متاسفانه مشکالت چندجانبه شغلی و شخصی مانع 

نهادهای همبستگی با هر گونه نشانه ای از . از حضور و بهره بری از  دیدار شما عزیزان است

ن کشورمان مایه امید و خارج کشور برای ما و قطعا مدافعان کارگرا –جنبش کارگری در ایران 

.پرتوان باشید. شادی است  

جمهوری اسالمی بازی . همانطور که میدانید اوضاع سیاسی منطقه بسیار پیچیده و انفجاری است

سیاسی و نظامی بسیار خطرناکی را در منطقه مدتهاست که شروع کرده است و این روزها با اعدام 

. در مناطق حاشیه ای کشور بدان شدت بخشیده استعقیدتی و سرکوب معترضین  -زندانیان سیاسی 

جنگ افروزی و بحران سازی از خواص جمهوری اسالمی در داخل و خارج از کشور بوده است اما 

میتوان گفت که . لحظات سیاسی کنونی شاید از حساس ترین زمانها در طول حاکمیت آنان میباشد

شی از میان نیروهای اپوزیسیون دولت های کشورهای منطقه همانند جمهوری اسالمی در حال یارک

از همینروست که اهمیت گامهای نیروهای حامی طبقه کارگر ایران دوچندان . رقیب و متخاصم هستند

.است  

جنگ هیچگاه به جنبش کارگری یاری نرسانده است و همواره با نابودی زیرساخت های اقتصاد 

ری بعنوان سرمایه های طبقاتی آنان بخدمت تولیدی در خدمت پراکندگی و تالشی تشکل های کارگ

. نشانه ها و تالش های سوریه ای کردن کشور ایران بیش از همیشه مشاهده میشود. گرفته شده است

چنانچه این سناریو . این سناریو از سوی کشورهای نفت خیز منطقه تامین مالی و سیاسی میشود

ان از داشتن تشکل های مستقل خود محروم محتمل اجرائی گردد و در شرایطی که کارگران کشورم

  .می تواند زیرساخت های اقتصادی کشور را بطور جدی و برای درازمدت تخریب کند, مانده اند

!دوستان و رفقای گرامی  

تالش های فعالین . دانشجویان و زنان بسیار باالست, معلمان, در شرایط حاضر اهمیت یگانگی و اتحاد کارگران

و خارج از کشور نیز جز با یکصدائی آن ها پاسخگوی شرایط کنونی و نیازهای جنبش کارگری  کارگری در داخل

پیش از . همبستگی گسترده نهادهای متعدد پشتیبان کارگران ایران امروزه از نان شب واجب تر است. نمی تواند باشد

عالین آنها در خارج از کشور این تالش هایی مسئوالنه از سوی شما برای نزدیکتر شدن تشکل های کارگری و ف

این تالش ها قطعا مورد پشتیبانی و حمایت ناطرین سیاسی . صورت گرفت و افکار عمومی با آنها اشنایی یافت

تداوم و تحقق آن می تواند بنیه مبارزاتی کارگران ایران را تقویت کند و بویژه طنین انداز . اجتماعی بوده و هست

سایت . فکار عمومی جهانیان و نهادهای کارگری بین المللی بیش از پیش باشدپژواک صدای اعتراض آنها به ا

آرزوی موفقیت و پیروزی برای . گزارشگران نیز همانند رسانه های آزاد دیگر در کنار شما بوده و خواهد ماند

.کارگران ایران و شما عزیزان داریم  

!مجلس تان شاد و پربار باد  

 گزارشگران

1381.86102 
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آفریقای جنوبی اعتصابید کارگران زنده با  

 

اعتصاب هفته سه از پس  

.شدند پیروز جنوبی آفریقابی اعتصابی در کارگران  

 به توانستند اعتصاب هفته سه از پس جنوبی آفریقای پتروشیمی کارگران

.کنند پیدا دست خود نظر مورد مزد افزایش  

و اتحادیه  كارگرعضو اتحادیه شیمي، انرژي، كاغذ، چوب، چاپ هزار 61

دست درصد اضافه دستمزد  ٩ژوئیه با درخواست  ٦٢متحد كارگران از روز 

 .زدنداعتصاب به 

 ملی شرکت و حقوق بود افزایش درصد 3 اعتصابی، کارگران اصلی خواسته

 به بعد سال صد در 6.1 و امسال درصد 7 که است کرده توافق پتروشیمی

موفق شدند که ساعت کاری کارگران . شود افزوده کارگران این دستمزد

. کارگران را نیز در هر شیفت کاهش دهند  

 زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران

خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

6161آگوست   

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
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 دستمزدهای عقب افتاده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2016اوت 

-------------  

کارگربازنشسته شده بین  55ـ تبریزـ ریخته گری ماشین سازی ـ عدم پرداخت حق سنوات  1

 .1394تااسفند  1393اسفند 

سه ماهه ی پیش ـ بدهکاری  170ـ کارخانه آد نیس ـ توضیحی دقیق تردرباره شماره ـ مشهد  2

میلیون تومان  25تا  15کارگربازنشسته ازیک سال ونیم پیش بین  55کارفرما به هریک از 

 .کارگرقراردادی 250ماه دستمزد به  6تا  2وبین 

 .عقب افتادهماه دستمزد  14ـ مهاباد ـ مجتمع دامداری وصنعتی مهاباد ـ  3

 .ماه دستمزد معوقه 14ـ مهاباد ـ مجتمع همامرغ ـ  4

 .ماه دستمزد عقب افتاده 14ـ مهاباد ـ سرد خانه زمزم ـ  5

ماه دستمزد عقب افتاده ـ دستمزد کارگران این کشتارگاه  2ـ نیشابورـ کشتارگاه سیمرغ ـ  6

 .هزارتومان است 660زیرحداقل مصوبه دولتی یعنی 

ماه دستمزدهای عقب افتاده  8تا  5ـ بین ( شرکت سکا ف) خط متروتهران ورامین ـ تهران ـ 7

 .نفر 50

 .ماه دستمزدهای عقب افتاده 4ـ کرمان ـ مخابرات ـ  8

 .ماه دستمزد معوقه 3ـ کشت وصنعت مغان ـ ( آذربایجان) ـ  پارس آباد  9

 200تاده بیش ازماه دستمزد عقب اف 5ـ ایالم ـ میدان گازی بیجاروکمانکوه ـ  10

 . کارگربیکارشده

 .ماه دستمزد عقب افتاده کارگران 6ـ فریدون کنارـ بندرـ  11
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 .ماه دستمزد عقب افتاده 3ـ  تبریزـ ماشین سازی ـ  12

 .ماه دستمزد عقب افتاده 3ـ اصفهان ـ کارخانه پلی اکریل ـ  13

کارگرشرکتی  900ه ماه دستمزد عقب افتاد 3ـ استان هرمزگان ـ شرکت مخابرات ـ  14

 .مخابرات

 .ماه دستمزد عقب افتاده 3ـ رامهرمزـ شهرداری ـ  15

 .ماه دستمزد عقب افتاده ودوسال حق بیمه 6ـ بروجرد ـ شهرداری ـ  16

 570ماه دستمزد واضافه کاری 2ـ اهوازـ شهرداری، پیمانکاری ًنادراهواًزـ عدم پرداخت 17

 .   کارگر 

 .ماه دستمزدهای عقب افتاده 5وب چوکا ـ ـ رضوانشهرـ کارخانه چ 18

ـ قزوین ـ کارخانه قفل کارـ ازمدتها پیش دستمزد کارگران به صورت کامل پرداخت نشده  19

کارگررسمی  9اند ـ درحال حاضر است بلکه هرماه بخشی ازدستمزد ماهانه را دریافت کرده

 .دماه دستمزد را طلبکارن 15کارگرقراردادی هرکدام درمجموع  26و

 . ماه دستمزدهای عثب افتاده 5ـ بم ـ ارگ قدیم ـ  20

 .کارگر 2500ماه دستمزد عقب افتاده  1ـ بندرعباس ـ کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزآل ـ  21

 300ماه دستمزد عقب افتاده  4ـ ( پیمانکاری ارسا ) ـ تهران ـ پروژه آتوبان تهران شما ل  22

 .کارگر

 .ـ شهرداری ـ عدم پرداخت ماهها دستمزد کارگران( تان استان لرس) ـ نورآباد 23

ماه دستمزدهای  5ـ ( پیمانکاری کیمیا بابکان مهر) ـ مخابرا ت ( استان کرمان ) ـ بابک  24

 .معوقه

 .ماه دستمزد عقب افتاده کارگران شرکتی 5ـ شهرداری ـ ( استان مرکزی ) ـ تفرش  25

 .ندین ماه دستمزدهای عقب افتادهـ یاسوج ـ شرکت فوالدصنعت د نا ـ چ 26

ـ شاهرود، دامغان ـ معدن زغال سنگ مهمان دوست وکارخانه کنستانتره ـ ماهها دستمزد  27

 .معوقه

 .  ماه دستمزد های عقب افتاده کارگران فضای سبز 5ـ خرم آباد ـ شهرداری ـ  28
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افتاده کارگران پیمانی،  ماه دستمزدها وحق بیمه عقب 3ـ دزفول ـ اداره امورآب وفاضالب ـ  29

 .  94همچنین عدم پرداخت عیدی وپاداش سال 

 .ماه دستمزد عقب افتاده 7ـ رودبارـ کارخانه آب معدنی داماش ـ بخشی از 30

 .ماه حق بیمه عقب افتاده 7ماه دستمزدها و 10تا  7ـ بروجرد ـ کارخانه سامان کاشی ـ  31

 .ستمزدهای عقب افتادهماه د 4ـ رشت ـ کارخانه قطعات بتنی ـ  32

 6تا 4کارگرو 302عقب افتاده  94ماه دستمزد، عیدی  10ـ قزوین ـ کارخانه فرش پارس ـ  33

 .ماه حق بیمه معوقه

 .کارگر 5ماه  4کارگرو 250ماه دستمزد عقب افتاده  2ـ کرمانشاه ـ شهرداری ـ  34

 . بسیاری ازکارگران ماه دستمزد 6ـ کرمان ـ معادن زغال سنگ استان ـ عدم پرداخت  35

 . ماه دستمزد وعیدی عقب افتاده 5ـ بهبهان ـ سد آریوبرزن ـ  36

 .ـ قم ـ کارخانه صنعت یدک ـ ماهها دستمزدهای عقب افتاده 37

ماه حق  16ماه دستمزد وعیدی عقب افتاده وعدم پرداخت  7ـ تاکستان ـ کارخانه فوالد البرزـ  38

 . بیمه

 . کارگر 208ماه دستمزدهای عقب افتاده  3ـ  شهرداری ـ( یآذربایجان غرب)ـ سردشت 39

 . کارگر 28ماه دستمزد عقب افتاده  11ـ کارخانه فوالد زاگرس ـ ( استان کردستان ) ـ قروه  40

 . کارگر 46ماه دستمزدهای عقب افتاده  9ـ تبریزـ کارخانه آذریت ـ  41

 .94ب افتاده وعیدی سال ماه دستمزدهای عق 5خرم آباد ـ شرکت پارسیلون ـ  42

 . ماه دستمزدهای عقب افتاده 7ـ قزوین ـ کارخانه نازنخ ـ  43

 .ماه دستمزد عقب افتاده 8ـ قوچان ـ کارخانه کاشی توس ـ  44

 . ماه دستمزدهای عقب افتاده 8ـ قوچان ـ کارخانه دوچرخه سازی آساک دوچرخ ـ  45

 . فتاده کارگرانـ رشت ـ شهرداری ـ چندین ماه دستمزد عقب ا 46

 . کارگر 126ماه دستمزدهای عقب افتاده  4ـ تویسرکان ـ شرکت صنایع غذائی حمیل ـ  47

 . کارگر 70ماه دستمزد عقب افتاده  3ـ ( محصوالت غذائی)ـ اهوازـ مجتمع تولیدی کارین  48
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 . ـ کارخانه کاشی احسان ـ چندین ماه دستمزد عقب افتاده( استان یزد)ـ میبد 49

 .ماه دستمزدهای عقب افتاده  4ـ شاهرود ـ معدن زغال سنگ طرزه ـ  50

 . کارگر 2000ماه دستمزد عقب افتاده  5وابسته به پلی اکریل ـ .تی.ام.ـ مبارکه ـ شرکت دی 51

 .ماه دستمزد های معوقه 3ـ آبادان ـ شهرداری منطقه دوـ  52

 . کارگر 2000ب افتاده بیش ازماه دستمزدهای عق 4تا 2ـ شوش ـ نیشکرهفت تپه ـ بین  53

کارگرخدماتی  210ماه دستمزدهای عقب افتاده حدود  4تا  3ـ خرمشهرـ شهرداری ـ   54

 . شهرداری

 . کارگر 60ماه دستمزد وعیدی وپاداش معوقه  8ـ شیرازـ متروشهری ـ  55

 . کارگر 20ماه دستمزد معوقه  4ـ نیشابورـ کارخانه بخاری سازی مهرایران ـ  56

 . ماه دستمزدهای عقب افتاده 1المللی خلیج فارس ـ  ـ تهران ـ شرکت حمل ونقل بین 57

ماه  4کارگرو 70ماه دستمزد معوقه  9ـ .سی.وی.ـ سمنان ـ کارخانه تولید لوله نسوز پی 58

 . کارگر 30دستمزد معوقه 

 . ماه دستمزدهای معوقه 7ـ سنندج ـ کارخانه نیرورخش کردستان ـ  59

 . ماه دستمزدهای معوقه 5مشک ـ شرکت عمران مارون ـ ـ اندی 60

 . کارگراخراجی 450ماه دستمزد معوقه  5ـ بناب ـ کارخانه فوالد شاهین ـ  61

 . کارگر 1000ماه دستمزدهای عقب افتاده  4ـ بندرعباس ـ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ـ  62

 .  ارگرک 300ماه دستمزد معوقه  3ـ قم ـ معدن منگنزونارچ ـ  63

 

 

  !چیز هیچ متفرق،  کارگر، چیز همه متشکل، کارگر
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  کارگری اعتراضات
 ـ خبری چکیده ـ ایران رنجدیده کارگران عملی ازاعتراضات بخشی تنها آید درزیرمی آنچه

 جنبش پراکندگی علت به ازاینروکه عملی ازاعتراضات بخشی تنها. است اوت دریکماهه

 وکامل دقیق یابی اطالع وسانسوردولتی، سراسری مستقل تشکل موجودیت عدم ، کارگری

 واعتراض یابند، نمی عمومی انعکاس ایران کارگران ازمبارزات ولذابسیاری پذیرنیست امکان

 به وثانیه هردقیقه که وکارنیست، زندگی ازاوضاع شفاهی اظهارنارضایتی تنها ازآنروکه عملی

. دارد جریان یاخیابان کارخانه درصحنه یعمل صورت به بلکه شود، می بیان هزاری صورت

 روزهای بامحاسبه که ایم بوده درایران کارگری عملی اعتراض 120از بیش شاهد ماه دراین

 جرأت به. آورد میان به درروزسخن کارگری عملی اعتراض ازپنج توان می کاری تعطیلی

 . هستند درجهان سرآمد مبارزات، ازنظرفزونی ایران رزمنده کارگران که گفت توان می

یکی ازترفندهای سرمایه داران درایران، عدم پرداخت بموقع دستمزدهای کارگری به عنوان 

. یک اهرم فشارووابستگی است که مستقیمًاازحمایت دست اندرکاران حکومتی بر خوردارند

زمانیکه کارگر تقاضای دستمزد معوقه رامیکند، کارفرما قول به پرداخت میدهدکه بدان 

درحالیکه کارگردرفقربسرمیبرد وافزایش ثروتِ سرمایه دارراشاهد است، تقاضای .یشودوفانم

کارفرما بنابرموقعیت وشرایط محلی وزمانی یا تنهابخش ناچیزی . خودراتکرارمیکند

ازدستمزدهای معوقه چندین ماهه رامیپردازد ویاآن خواست بحق رابا تهدید به اخراج پاسخ 

ن یک کارگاه یاکارخانه متحدًا خواست بحق خودرابه صورت آن هنگام که کارگرا. میدهد

اعتراض عملی نشان میدهند، نوبت به مقامات دولتی میرسد که بنابه خواست وحفظ منافع 

گه نوبت به اصالح میانجیگری مقامات دولتی وقول وقرارهای مجدد . سرمایه دارواردعمل شوند

وچماق حکومتی میرسندوگه ازهمان ابتدا،  گاه تحقق نمی یابند وسپس چوب کارفرما، که هیچ

چماقداران انتظامی . زماِن حکِم اخراج است ودستگیری وضرب وشتم کارگروکارگران معترض

وقضائی حکومتی، وفای عهدبه سرمایه دارمیکنند وکارگرمعترض رابه جریمه، زندان وشالق 

. تی ً آرامش ً برقرارمیشودکوتاه مد. اسالمی محکوم میسازند  تادرس عبرتی برای دیگران باشد

. کارفرما شادمان ازهمیاری دولتمندان، ادامه افزایش ثروت وامید به تداوم ً آرامش ً است

تنگدستی فشارمی . کارگران اندوهگین، دل نگران ودراندیشه ی، چه باید کرد، هستند

پس . ان کردآوردوگرسنگی وبی سرپناهی رانمیتوان باقولهای دروغین ونافرجام سرمایه داردرم

. ازاین کوتاه مدت است که دگرباراعتراضات آغازمیشوند وتسلسل وَدَوران جدیدی آغازمیگرد د

وچنین است در . بازهم کارگرجانفشانی میکندولی بازنده است وسرمایه دارفربه ترمیشود

پتروشیمی ماهشهر، ماشین سازی تبریز، پلی اکریل اصفهان، چوکا دررضوانشهر، معادن بافق 

 ....  و داریهالبرز،  ایران ترانسوزنجان، شهروا
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ها متشکل اند ومتحدانه عمل  سرمایه داران ودولت حامی آن. چراچنین است ودرد درکجاست؟

روشن . کارگران ایران درزمان کنونی پراکنده اند ومحروم ازتشکل مستقل خود میباشند. میکنند

ا درکارخانه های متعدد ولی جداازهم است که کارگرمنفرد حتی صدها دریک کارخانه ویا صده

ارتش متحد وسازماندهی شده به راحتی میتواند . را یارای پیروزی بردشمنان مشترک نیست

گروههای فراوان ولی نامرتبط بایکدیگررا شکست دهدوبه این ترتیب میلیونهاانسان مغلوب 

وردگانش حتی اندک شوند، درحالیکه نیروهای دشمن با تمام تجهیزات، مزدوران وفریب خ می

زمانیکه کارگران پتروشیمی، ماشین سازی، پلی اکریل، . ترازیک دهم نیروهای کارگری هستند

درارتباط بایکدیگردرآیندودرتشکلی سراسری،  ...... داریها وچوکا، معادن، ایران ترانسفو، شهر

شترک دشمن م. متحدانه وهم دالنه بایکدیگرعمل کنند، اوضاع کاماًل تغییرخواهدکرد

ازفرارسیدن آن روزدروحشت است وتمامی تالش خودرابه کارمی بنددتاازآن جلوگیردودراین 

ماکارگران ومدافعین جنبش کارگری میبایستی درناکامی . راه ازبه کارگیری هیچ ترفندی اباندارد

پیروزی ازآن ماست، هرگاه بتوانیم . این هدف مرتجعین رنگارنگ ازهیچ کوششی فروگذارنکنیم

چاره ی : بدانیم که. راکندگی فایق آئیم وتشکل مستقل سراسری کارگری را برپاسازیمبرپ

 .   زحمتکشان، وحدت وتشکیالت است

     

  2016اوت 

 ـــــــــــــــــ 

 .ادمرد 11اول اوت ـ 

-------------------  

 38رازکارگ 35ـ کارخانه قند ـ تجمع وتحصن ( استان کهگیلویه وبویراحمد ) ـ یاسوج  1

نفرشاغلین فعلی کارخانه درمحیط کارخانه وبستن درب کارخانه وممانعت ازورود رئیس 

کارخانه ـ اعتراض به عدم پرداخت مطالبات کارگران ـ کارخانه قند یاسوج که سابقه ای بیش 

این کارخانه .  ازپنجاه سال دارد درحاکمیت جمهوری اسالمی بارها تعطیل ومجددًا بازگشائی شد

م خصوصی سازی ها درجمهوری اسالمی به تملک بانک تجارت درآمد که بیش ازپانصد بهنگا

درپی بی برنامگی وورشکستگی اقتصادی، کارخانه برای آخرین . کارگردرآن شاغل بودند

اکنون یکی از نورچشمیهای حکومتی به نام . باردرسال پیش بابدهکاریهای فراوان تعطیل شد

یه داراصلی  دناصنعت ً  مالک کارخانه گردیده ودرنظردارد لهراسب باقری مدیرعامل وسرما

میلیارد تومان جهت مالکیت کارخانه  92وی مبلغ . بازگشائی مجد د رادرشهریورماه تحقق بخشد

 1میلیارد تومان بدهکاری کارخانه به شهرداری را پرداخت کرده است ولی هیچ مبلغی از  8و
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ه کشاورزان چغندرکاروکارگران را پرداخت نکرده میلیون تومان بدهکاری  ب 400میلیارد و

 .کارگران معترض همچنین خواهان برکناری حبیبی، مدیرکارخانه شده اند. است

مین روزاعتصاب ـ اعتراض به کوچک سازی کارخانه  9ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ  2

 .ودرنتیجه ناروشنی شغلی

راضی دربرابر اداره کارورفاه اجتماعی ـ ـ تبریزـ ریخته گری ماشین سازی ـ تجمع اعت 3

 94تا 1393کارگری که درفاصله اسفند  55اعتراض به عدم پرداخت سنوات پایان کار

 .بازنشسته شده اند

ـ تجمع اعتراضی درمقابل استانداری ـ اعتراض اهالی که (ازتوابع یاسوج) ـ بازرنگ  4

 .زازاقشارمحروم جامعه هستند به نابسامانی آب، برق وگا

 .مرداد 12اوت ـ  2

------------------   

 1000با شرکت بیش از.مین روزاعتصاب وتجمع 10ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ  5

 کارگرـ به 

برروی اعتصاب ... دستورکارفرما دربهای ورودی کارخانه، دستشوئی ها، سالن غذاخوری و

 .کنندگان قفل شده است

تن ازکارگران ورانند گان شرکت  400ـ تجمع اعتراضی  ـ تهران ـ شرکت واحد اتوسرانی 6

 .ها دربرابرشهرداری وشورای شهرـ مطالبات معوقه مسکن واحد وشماری ازافراد خانواده

ـ شهرداری ـ اعتصاب مجد د جمعی ازکارگران خدماتی وفضای ( استان گلستان)ـ آزادشهر 7

 .ماه دستمزد 3سبزدراعتراض به عدم پرداخت 

ماه دستمزد عقب  4کارگربا خواست دریافت  200ـ مخابرات ـ اعتصاب چند ساعته  ـ کرمان  8

افتاده ـ پاسخ رژیم  ضد کارگری اسالمی به این خواست به حق کارگران، دستگیری واخراج 

کارگربرای یک روزبازداشت شدند که سپس با قراروثیقه  7دراین روز. کارگران است 

 .دکارگراخراج شدن 20آزادگردیدند و

 . مین روزتجمع درجلوی درکارخانه 2ـ یاسوج ـ کارخانه قند ـ  9

 . مرداد 13اوت ـ  3

 .مین روزاعتصا ب وتجمع 11ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ 10 
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نفر دربرابراستانداری ـ اعتراض به  30ـ سپیداربویراحمد ـ اهالی محل ـ تجمع اعتراضی  11

 .این روستا وشهریاسوجحذف تنها سرویس عمومی حمل ونقل بین 

 .مین روزتجمع 3ـ یاسوج ـ کارخانه قند ـ  12

 .مرداد 14اوت ـ  4

------------------   

مین روزتجمع واعتصاب ـ مأموران امنیتی دراین روز  12ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ  13

امات رئیس شورای کارگری،ریاحی و نایب رئیس شورا، نعلبند زنجانی را دستگیروبه مق

قضائی معرفی کردند که با وساطت نماینده زنجان درمجلس اسالمی پس ازچند ساعت آزاد 

کارگران عالوه . کارفرما درهمان شب حکم اخراج این دوکارگررا به آنها ابالغ کرد. شدند

 .برخواستهای پیشین، آزادی کارگران اخراجی رانیزطلب میکنند

ـ  اعتصاب وتجمع دربرابرکارگاه ـ ( رکت سکا ف ش) ـ  تهران ـ خط متروتهران ورامین  14

 50ماه کارگران وسایرکارکنان به تعداد بیش از  8تا  5اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها بین 

 .تن

مهاباد ـ کارگران شرکت کشت وصنعت برای دستیابی به دستمزدهای عقب افتاده، متحد ** 

اری ازسایرشرکتهای کشت وصنعت روزاعتصاب کردند وموردپشتیبانی بسی 18وپیگیرانه

ها دراین روزبیش  کارفرمایان برای انتقام گیری ازکارگران وتهدید ومجازات آن. قرارگرفتند

 .کارگررا اخراج کردند 70از

 .مین روزتجمع اعتراضی 4ـ یاسوج ـ کارخانه قند ـ  15

ض به عدم ـ تبریزـ کارخانه ماشین سازی ـ اعتصاب وتجمع دربرابرکارخانه دراعترا 16

 .ماه دستمزد 3پرداخت 

 . مرداد 15اوت ـ  5

 .مین روزاعتصاب  13ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ  17

 .مین روزتجمع اعتراضی درجلوی درکارخانه 5ـ یاسوج ـ کارخانه قند ـ 18

 .مرداد 16اوت ـ  6  

-------------------   
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اعتصاب وتجمع درمحیط های کارـ خواست ـ ماهشهرـ پیمانکاری های پتروشیمی بندرامام ـ  19

همسان سازی دستمزد وافزایش دستمزد ـ بعدازظهرباوساطت حراست وقول کارفرماها برای 

 4000تعداد کارگران شاغل بالغ بر. رسیدگی فوری به خواست کارگران، اعتصاب پایان یافت

 . نفر

کارگران درضمن ادامه مین روزاعتصاب وتجمع ـ  14ـ زنجان ـ شرکت ایران ترانسفوـ  20

ا ـ . اعتصاب وبرگزاری تجمع، خواست های خود رابدین صورت مشخصًا فرموله کرده اند

ـ برکناری یا استعفای سرمایه گذارازبخش بازرگانی وبکارگیری  2. ادامه کارکارگران اخراجی

ـ مورد بررسی قراردادن سود شرکت ازطرف  3. کارمند ونیروی متخصص دراین بخش

ـ بررسی واگذاری ایران ترانسفو به شرکت آداک که  4. ان قانونی ازسوی استانداریحسابرس

ـ تضمین امکانات رفاهی  5. درصورت عدم روند قانونی ومتداول، واگذاری باید فسخ گردد

 .وبیمه ی کارگران وعدم کاهش آن وهمچنین عدم تعدیل نیروی کاری

 . مین روزتجمع  6ـ یاسوج ـ کارخانه قند ـ 21

کارگر بیکارشده  100ـ ایالم ـ میدان گازی تنگ بیجاروکمانکوه ـ تجمع اعتراضی بیش از  22

ماه دستمزد زمان اشتغال وتقاضای بازگشت  5دربرابروزارت نفت ـ اعتراض به عدم پرداخت 

 .به کار

 50ـ تبریزـ کارخانه ریخته گری ماشین سازی ـ تجمع اعتراضی مجدد بیش از 23

کارگربازنشسته درجلوی درکارخانه درمورد عدم پرداخت حق سنوات ـ همچنین تجمع 

 .زمان تعدادی ازکارگران شاغل دردرون کارخانه به منظورعدم پرداخت مطالبات اعتراضی هم

 .مین روزاعتصاب وتجمع اعتراضی 2ـ تبریزـ کارخانه ماشین سازی ـ  24

 .مرداد 17اوت ـ  7

مین روزاعتصاب وتجمع ـ دراین روزدرپی مقاومت  15ران ترانسفوـ ـ زنجان ـ شرکت ای 25

ویکپارچگی کارگران مبنی برخواست بازگشت به کارکارگران اخراجی، مدیریت کارخانه 

کارگرکارخانه را اعالم کردواین کارگران به جمع همکاران مبارزخود  4لغودستوراخراج 

 .پیوستند

مین روزاعتصاب وتحصن درمحیط  3ـ ( رقراملکواقع د)ـ تبریزـ ماشین سازی تبریز 26

 .ماه دستمزد وناروشنی آینده کاری وکارخانه 3کارخانه ـ اعتراض به عدم پرداخت 
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کارگردربرابراستانداری ـ اعتراض به عدم  300ـ اصفهان ـ کارخانه پلی اکریل ـ تجمع  27

مرداد  26عقب افتاده راتا ماه دستمزد ـ  مدیریت کارخانه تعهد داد که دستمزدها ی  3پرداخت 

 .پرداخت کند

کارگرشرکتی مرکزاطالعات  200ـ استان هرمزگان ـ شرکت مخابرات ـ اعتصاب موقت  28

ماه دستمزد وتجمع  درمحل مخابرات استان ـ تعداد  3تلفنی دراعتراض به عدم پرداخت 

 .تن میباشد 900کارگران شرکتی 

ع اعتراض مجد د درجلوی کارخانه برای مطالبات ـ تبریزـ ریخته گری ماشین سازی ـ تجم 29

 . عقب افتاده

 .مبن روزتجمع درمحیط کارخانه 7ـ یاسوج ـ کارخانه قند ـ  30

 . مرداد 18اوت ـ  8

ـ ماهشهرـ شرکت فرآورش پتروشیمی بندرامام ـ اعتصاب اعتراضی موقت به  31 

یای نیروهای پیمانکاری با منظورتقاضای اجرای مصوبه دولتی مبنی برهم ترازی حقوق ومزا

نیروهای قراردادی ورسمی ـ بامیانجیگری حراست کارخانه، کارگران به مدیریت این فرصت 

مرداد وقت کافی برای اجرای مصوبه درمذاکره با وزارت نفت باقی  20رادادند که تا چهارشنبه 

، ازچهارشنبه است واعتصاب پایان یافت ـ کارگران اعالم کردند درصورت عدم احرای مصوبه

مجد دًا دست به اعتصاب خواهند زد ـ کارگران شرکت بسپاران وکیمیا نیز همین اولتیماتوم را 

 .به کارفرماها داده اند

مین روزاعتصاب وتجمع ـ مدیریت کارخانه ومقامات  16ـ زنجان ـ کارخانه ایران ترانسفوـ  32

کاروبرآورده شدن یکی ازخواستهای کارگراخراجی به  4دولتی می پنداشتند با بازگشت مجد د 

کارگران، اعتصاب پایان خواهد یافت ـ کارگران به تجمع واعتصاب بمنظورخواستهای اولیه 

 .کارگربازگشته به کاررا اخراج کرد 4ادامه دادند ومدیریت برای ایجاد وحشت، مجد دًا 

اند  مسئول قول دادهمین روز اعتصاب وتجمع ـ مقامات  4ـ تبریزـ کارخانه ماشین سازی ـ  33

 .درمدت حداکثرپانزده روزآینده به خواستهای کارگران رسیدگی شود

 .ـ تبریز ـ ریخته گری ماشین سازی ـ ادامه اعتصاب وتجمع 34

ـ  سمنان ـ رانند گان خودروهای سنگین ـ تجمع اعتراضی دربرابراستانداری ـ اعتراض به  35

 زاستان به شاهرودانتقال احتمالی اداره کل حمل ونقل ازمرک
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 . مین روز تجمع اعتراضی 8ـ یاسوج ـ کارخانه قند ـ  36

کارگر درفلکه پاداد  250ـ اهوازـ شهرداری، پیمانکاری ً نادراهواز ًـ  تجمع اعتراضی  37

 .کارگر 570ماه دستمزد واضافه کاری  2مقابل پارک شهربازی ـ عدم پرداخت 

ـ تجمع اعتراضی درجلوی کارخانه ـ اعتراض به عد  ـ رضوان شهر، تالش ـ کارخانه چوکا 38

ماه دستمزد وناروشنی شغلی ـ کارگران تمامی شب را درجلوی کارخانه به صبح  5م پرداخت 

 .رسانیدند

 . مرداد 19اوت ـ  9

کارگررزمنده وانقالبی محمد جراحی عضوکمیته پیگیری پس ازتحمل پنج سال زندان *  -6
اودرتمامی مد ت زندان شجاعانه مقاومت کرد وبا . طاقت فرسا، دراین روزآزاد شد

های جسمی ازجمله سرطان تیروئید وجلوگیری حکومتی ازمعالجه، دمی  وجود ناراحتی
اودرهمان اولین لحظات آزادی . ازهمدردری وهمدلی با جنبش کارگری غافل نبود

 . اززندان  برمزارشاهرخ زمانی، یاروهم عهد دیرین خود رفت

مین روز اعتصاب ـ امروزپس ازادامه اعتصاب با  17کارخانه ایران ترانسفوـ  ـ زنجان ـ 39

ای که دربرگیرنده خواستهای کارگران کارخانه  ماده 6وساطت مسئوالن استانداری یک توافقنامه 

. با موفقیت به پایان رسید 16میباشد به امضاء رسید که درنتیجه اعتصاب فعاًل درساعت 

شده است که کارگران اخراجی به کاربازمیگردند ونحوه انتقال سهام مورد  درتوافقنامه گنجانیده

ای ازسوی کارفرما به  ماده 6می باید درانتظارماند که آیاتوافقات . بررسی قرارخواهد گرفت

 . اجرادرخواهد آمد یانه

 . مین روزتجمع اعتراضی درجلوی درب کارخانه 2ـ رضوان شهرـ کارخانه چوب چوکاـ  40

کارگر درفلکه  250مین تجمع اعتراضی  2اهوازـ  شهرداری، پیمانکاری ً نادراهواز ًـ ـ  41

 .پاداد

ـ اصفهان ـ کشاورزان ـ تجمع اعتراضی گندم کاران دربرابر استانداری ـ اعتراض به عدم  42

 .  های خود ازدولت ازبابت فروش گندم پرداخت طلب

 . مرداد 20اوت ـ  10 

کارگر  2000نه آلومینیوم المهدی هرمزآل ـ تجمع وتحصن اعتراضیـ بندرعباس ـ کارخا 43

درمحیط کارخانه علیه دستورات جدید کارفرمای کارخانه محمد علیمحمدی مبنی برکاهش 

دراین تجمع، . ماه دستمزد  1دستمزدها تا یک سوم زمان کنونی وهمچنین عدم پرداخت 

وی ومدیران نزدیک به وی، پیش کارگران به دفترمدیرعامل، نصوری هجوم میبرند که 

ادراه کارخانه برعهده سایرمدیران . ازرسیدن کارگران فراری شده وکارخانه راترک میکنند
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کارگران با تشکیل یک شورای کارگری . میانی پیش ازمالکیت کارفرمای جدید  واگذارمیشود

ل شمش آلومینیوم تصمیم به اداره کارخانه دارند ودرجریان تجمع، مانع خروج کامیونهای حام

بنابرپیشنهاد مرادی، ً نماینده ً مجلس ازبندرعباس قرارشده است ازکارفرمای جدید . شده اند

خواسته شود با تشکیل یک شورا شامل ازنماینده کارگران، نماینده کارفرما، نماینده مجمع 

ازگشت به نمایندگان استان ونماینده استانداربرای راه یابی حل مشکالت کارگران ازجمله ب

این شورا حتی اگرنماینده واقعی . کاراخراج شدگان وابالغیه کاهش دستمزدها، توافق کند

کارگران درآن حضورداشته باشد به معنای سه رأی برای سرمایه داردرمقابل یک رأی کارگری 

 . وکاماًل درجهت امیال کارفرمای جدید است

 .روزتجمع اعتراضی همراه باچادرنشینی مین 3ـ رضوانشهر، تالش ـ کارخانه چوب چوکا ـ  44

 . مرداد 21اوت ـ  11

مین روزتجمع اعتراضی وچادرنشینی شبانه  4ـ رضوانشهر، تالش ـ کارخانه چوکا ـ  45

کارگران دراین روزراهی تا لش شده ودرسالن مصطفی خمینی تجمع کرده ودرباره .. روزی

نما ینده  ً مجلس ازتالش مذاکره داشتند ـ  مطالباتشان با فرمانداران رضوانشهروتالش وهمچنین ً

کارفرمای جدید امروزبا امید به خاتمه تجمعا ت کارگری، دوماه ازطلب کارگران راپرداخت 

ها وبازگشائی کارخانه وتأمین  کارگران اعالم داشتند تنها درصورت دریافت تمامی طلب. کرد

 .شغلی به تجمعات خاتمه خواهند داد

) ـ مخابرات ـ اعتصاب کارکنان امور رفع خرابی وکابل کشی ( ن کرمان استا) ـ با بک  46

 . ماه حقوق 5دراعتراض به عدم پرداخت ( پیمانکاری کیمیا بابکان مهر

 

 .مرداد 23اوت ـ  13

ـ بم ـ ارگ قدیم ـ تجمع اعتراضی دربرابرساختمان پایگاه میراث فرهنگی ارگ ـ اعترض به  47

 4نفرقراردادی و 118نفرکه  122ـ تعداد کارگران شاغلماه دستمزد  5عدم پرداخت 

 .نفرروزمزد هستند

کارگرپیمانی دراعتراض به ناروشنی  150ـ تهران ـ ورزشگاه آزادی ـ تجمع اعتراضی  48

 .ماه دستمزد عقب افتاده 2و( شکوه مهندسی شریف) شغلی درپی کناره گیری شرکت پیمانکاری

کارگرـ  1000مین روزتجمع اعتراضی   6مین و 5ـ  ـ رضوانشهرـ کارخانه چوکا 50و 49

کارفرمادوماه ازدستمزدهای عقب افتاده را به امید انصراف کارگران ازادامه اعتراض، پرداخت 

ماه حق بیمه کارگران به  4ماه دستمزد به کارگران بدهکاراست وعالوه برآن  3کردلیکن هنوز
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. توانند ازامکانات بیمه بهره مند شوند نمیشرکت بیمه بده کاری دارد که درنتیجه کارگران 

 .کارگران به تجمع اعتراضی ادامه میدهند

ـ یاسوج ـ شرکت فوالد صنعت د نا ـ تجمع اعتراضی کارگران دربرابراستانداری  51

ودرحضورفرمانداربویراحمد ـ اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد ـ قراراست روحانی 

باشد که فرماندارکارگران راتهدید کرده است، درصورت تجمع به این استان سفرداشته 

 . واعتراض درزمان اقامت روحانی دراستان، مطالبات کارگران دنبا ل نخواهد شد

ـ محالت ـ رانندگان وسایل نقلیه باری سنگین ـ اعتصاب به منظورخواست افزایش بهای  52

 .حمل بار

 

ـ تجمع اعتراضی دربرابر فرمانداری ـ اعتراض  ـ کشاورزان( استان تهران) ـ رباط کریم  53

 .درصد 10درصد آب سهم رباط کریم به  72به تقسیم ناعادالنه آب کانا ل محمدیه ونواب وتقلیل 

ـ اهالی بخش ـ تجمع اعتراضی دربرابرساختمان ( ازبخشداریهای آبادان) ـ اروندکنار 54

  .بخشداری ـ اعتراض به قطع مکرروطوالنی آب آشامیدنی

 .مرداد 24اوت ـ  14

مین روزتجمع اعتراضی کارگران ـ  حسنی پور  7ـ رضوانشهرـ کارخانه چوکا ـ  55

امروزتعدادی ازکارگران طی . فرماندارشهر، کارگران را به احضارقضائی تهدید کرده است

ماه دستمزد  3یک نامه سرگشاده به وزیرکشورازمشکالت کاری، ناامنی شغلی وعدم پرداخت 

اند که فرماندارشهرتمایلی به حل مشکالت کارگران  یمه شکایت کرده وخاطرنشان کردهوحق ب

 .ندارد

ـ  دزفول ـ اداره امورآب وفاضالب ـ تجمع اعتراضی کارگران پیمانی درمحوطه کارـ  56

 . 94ماه دستمزد وحق بیمه، عیدی وپاداش سال  3اعتراض به عدم پرداخت 

لیه باری سنگین ـ اعتصاب برای خواست افزایش بهای حمل ـ محالت ـ رانندگان وسایل نق 57

 .بار

زمان با  ـ بویراحمد، یاسوج ـ تجمعات اعتراضی مردم بهنگام اقامت روحانی دراستان ـ هم 58

اقامت روحانی، گروههائی ازاهالی ازجمله کارگران کارخانه قند یاسوج، کارگران نفت، 

با حمل پالکارد اقدام به تجمعات ... قاضی کاروکارگران فوالد بویراحمد، جوانان بیکارمت

کارگرانی هستیم که یک سال : ً بخشی ازشعارهای معترضین چنین بود .اعتراضی کردند

ایم ً ،  ً اینجا قطب فقروبیکاری ایران من است  ً  ازکارخانه فوالد بویراحمد حقوق دریافت نکرده
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وال استریت واقعی درنظام . هستیم 93%ا ، ً فکری به حال کارکنان قراردادی بکنید  ً، ً م

وزارت نفت چه  10کارکنان ً و ً ماده  7%درآمد برای  93%پرداخت قانونی . سالمت ایران

 .شد؟؟؟

 . مرداد  25اوت ـ  15

خواستهای . مین روزتجمع اعتراضی وچادرنشینی  8ـ رضوانشهرـ کارخانه چوکا ـ  59

ـ  2وباره کارخانه وبازگشت کارگران بیکارشده به کارـ براه اندازی د 1: کارگران عبارتند از

ـ پرداخت حق بیمه  4ماه دستمزدهای معوقه و 3ـ پرداخت  3کارگرمعترض اخراجی 5بازگشت 

 .پرداخت نشده کارگران به سازمان تأمین اجتماعی

ـ کامیون داران ـ تجمع اعتراضی دربرابرفرمانداری شهربه ( استان اصفهان)ـ فالورجان 60

 ( .استان اصفهان ) یل توزیع ناعادالنه باردرپایانه های باربری های شهرستان مبارکه دل

 . مرداد 26اوت ـ  16

 13مین روزتجمع اعتراضی وچادرنشینی ـ کارفرما علیه  9ـ رضوانشهرـ کارخانه چوکا ـ  61

 .کارگربا اتهام براه اندازی تجمعا ت کارگری به دادگستری شکایت کرده است

کارگردراعتراض به  100ندرعباس ـ پیمانکاری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ـ اعتصاب ـ ب 62

 . ماه دستمزد وحق بیمه  4عدم پرداخت 

 .مرداد 27اوت ـ  17

ـ کرمان ـ معادن زغال سنگ ـ تجمع اعتراضی دربرابراداره معادن زغال سنگ کرمان ـ  63

وهمچنین درمواردی اعتراض به عدم خصوصی سازی وواگذازی به پیمانکارجدید  اعتراض به

دراین اعتراض کارگران معادن زغال سنگ کوهبنان، راور، هشونی، . ماه دستمزد 6پرداخت 

 .همکار، تونل چهارو پابدانا شرکت داشتند

ـ بهبهان ـ سد آریوبرزن ـ تجمع اعتراضی ومسدود کردن مسیرمنتهی به سد آریوبرزن وسد  64

 .ماه دستمزد وعیدی 5اخت اعتراض به عدم پرد.. مارون

مین روزتجمع اعتراضی ـ به دنبال شکایت محمدرضا  10ـ رضوانشهرـ کارخانه چوکا ـ  65

کارگرمعترض، قراربود امروزدادگاه تشکیل شود که بهنگام  13وزوایی کارفرما ی چوکا از

ن درپی وساطت برخی مسئوال. تشکیل به علت عدم حضورکارفرما، به زمانی دیگرموکول شد

ها بخصوص فرماندارونماینده مجلس شهرمبنی برپیگیری خواستهای  دولتی وقولهای آن

کارگران، کارگران پس ازده روزموقتأ به اعتصاب وتجمع اعتراضی خاتمه دادند وازفردا 

 .درصورت بازگشائی کارخانه به کارادامه خواهند داد
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کارگرعلیه تسویه حسا ب  50ـ کنگاورـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی دربرابرشهرداری   66

مسئول شرکت تأمین نیروشهرداری مدعی است که این عده، کارگران . ودرعمل یعنی اخراج

 . فصلی وکوتاه مدت بوده اند

 .تیر 30اوت ـ  20

 –ـ قم ـ کارخانه صنعت یدک ـ تجمع اعتراضی کارگران دراداره تعاون وکاراستان  67

 . داعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمز

ـ خراسان شمالی ـ کارکنان شرکتی توزیع برق ـ انتشارنامه سرگشاده به نمایندگان استان  68

درمجلس ومدیرعامل شرکت توزیع برق ـ اعتراض به نابرابری حقوقی با کارکنان رسمی 

ودریافت حقوق درهم سطحی با کارکنان رسمی و خواست حذف شرکتهای واسطه وتبدیل 

 . داد مستقیمقرارداد کنونی به قرار

کارگردربرابردفترکارخانه درتهران ـ  46ـ تبریزـ کارخانه آذریت ـ تجمع اعتراضی  69

 . ماه دستمزد 9اعتراض به عدم پرداخت 

 . تیر 31اوت ـ  21

ـ تاکستان ـ کارخانه فوالد البرزـ تجمع اعتراضی درمحوطه کارخانه ـ اعتراض به عدم  70

ماه حق بیمه به تأمین اجتماعی که درنتیجه  16پرداخت  ماه دستمزد، عیدی وعدم 7پرداخت 

کارفرما کارگران معترض راتهدید کرده است که . دفترچه های بیمه کارگران تمدید نمیشود

درصورت ادامه اعتراض به فوریت اخراج خواهند شد وازکارگران تعهد نامه کتبی مبنی برعدم 

 . اعتراض راطلب کرده است

ـ کارخانه سیمان ـ تجمع اعتراضی تعدادی ازکارگران اخراجی با ( یالماستان ا)ـ دهلران 71

ها دروردی شهربا خواست استخدام مجد د ـ باوجودیکه دیوان اداری، دادگستری  اعضای خانواده

 15واداره کاررأی به ادامه کارکلرگران درکارخانه سیمان داده اند ولیکن کارفرما هنوزپس از

 . کندماه ازاین امر امتناع می

کارگرباقیمانده  28ـ کارخانه فوالد زاگرس ـ تجمع اعتراضی ( استان کردستان) ـ قروه  72

 . ماه دستمزد 12کارخانه دربرابروزارت کاردرتهران ـ اعتراض به عدم پرداخت 

کارگردربرابراستانداری واعتراض  300ـ اصفهان ـ کارخانه پلی اکریل ـ تجمع اعتراضی  73

 .   ماه دستمزد 3به عدم پرداخت 

 . مین روزتجمع اعتراضی دربرابردفترکارخانه درتهران 2ـ تبریزـ کارخانه آذریت ـ  74
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 . اوت ـ اول شهریور 22

کارگرباقیمانده کارخانه  28مین روزتجمع اعتراضی  2ـ قروه ـ کارخانه فوالد زاگرس ـ  75

 . دربرابر وزارت کاردرتهران 

هیأت . مین روزتجمع اعتراضی دربرابردفترکارخانه درتهران 3ـ تبریزـ کارخانه آذریت ـ  76

کارگران معترض به . مدیره کارخانه قول داد که درمورد مطالبا ت کارگران اقدام خواهد کرد

 .    تبریزبازگشتند

مین روزتجمع اعتراضی کارگران ـ درپی تهدید  2ـ تاکستان ـ کارخانه فوالد البرزـ  77

کارگرمعترض به کارخانه جلوگیری کرد که پیوستن  150ازورود دیروزکارفرما، امروزوی 

درپی پایداری وپیگیری . بخشی دیگرازکارگران را دراعتراض به این اجحاف کارفرما سبب شد

گری زد ند که درنتیجه  کارفرما مجبورشد  کارگران، برخی ازمقامات شهری دست به میانجی

شد وتمامی طلبهای کارگران راتا پایان قول کتبی دهد که هیچ کارگری اخراج نخواهد 

 .اعتصاب بااین موفقیت پایان یافت. شهریورماه پرداخت خواهد کرد

ـ آمل ـ شرکت لبنی کاله ـ تجمع اعتراضی تعدادی ازکارگران اخراج شده در برابر درب  78

د ان درصد کارگران اخراج شده 15کارخانه بمنظوربازگشت به کارـ درطی هفته گذشته بیش از

 . وروند اخراج همچنان ادامه دارد

کارگراخراجی شهرداری دربرابرشورای اسالمی  43ـ یاسوج ـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی  79

باخواست بازگشت به کارـ دررسیدگی ازطرف شورای اسالمی شهرروشن شد که اخراجها 

ن اخراجی بیمورد و تنها به منظورکاهش مخارج پیمانکارمیباشد ودرنتیجه بازگشت کارگرا

 .  مورد بررسی است

ماه دستمزد  5ـ خرم آباد ـ کارخانه پارسیلون ـ تجمع اعتراضی کارگران دربرابراستانداری ـ  80

 . معوقه

ماه دستمزد  7ـ قزوین ـ کارخانه نازنخ ـ تجمع اعتراضی کارگران دربرابراستانداری ـ  81

 . معوقه

کارگردرجلوی درب ورودی علیه  300دودـ ماهشهرـ پتروشیمی رازی ـ تجمع اعتراضی ح 82

 .عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

 . شهریور 2اوت ـ  23

 .مین روزتجمع اعتراضی کارگران 2ـ ماهشهرـ پتروشیمی رازی ـ  83
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 700ـ  واحد های پتروشیمی ـ تجمع اعتراضی ( بندرشاهپورسابق) ـ ماهشهر، بندرامام  84

ای ازخانواده ها دربرابرفرمانداری ـ اعتراض به  ی با عدهکارگربا قراردادهای موقت درهمراه

 . تبعیض مزدی بین کارگران رسمی وموقت باخواست یکسانی دستمزد با کارگران رسمی

کارگردربرابرفرمانداری بمنظوربازگشائی  50ـ  فسا ـ کارخانه قند ـ تجمع اعتراضی  85

 . کارخانه وبازگشت به کار

مان ـ تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده کارخانه درهمراهی با ـ دهلران ـ کارخانه سی 86

ها دربرابردادگستری ـ با وجود رأی دادگاهها مبنی بربازگشت کارگران به کار، کارفرما  خانواده

 .  همچنان خودسرانه ازاستخدام مجدد امتناع میکند

دربرابروزارت کارگر 28مین روزتجمع اعتراضی  3ـ قروه ـ کارخانه فوالد زاگرس ـ  87

 . کاردرتهران

ـ رشت ـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی کارگران دربرابرساختمان مرکزی شهرداری وپیاده  88

 .       روی اعتراضی ازسبزه میدان تا شهرداری ومیدان صیقالن ـ چندین ماه دستمزد معوقه

 . شهریور 3اوت ـ  24

ان اخراجی دربرابرفرمانداری به ـ شوش ـ شرکت نیشکرمیان آب ـ تجمع اعتراضی کارگر 89

 . منظوربازگشت به کار

 . مین روزتجمع اعتراضی 3ـ ماهشهرـ پتروشیمی رازی  90

 . کارگردربرابروزارت کار 28مین روزتجمع اعتراضی  4ـ قروه ـ کارخانه فوالد زاگرس ـ  91

ا ـ کارخانه کاشی وسرامیک احسان ـ تجمع اعتراضی دهه( استان یزد) ـ  میبد  92

کارگردربرابر ساختمان فرمانداری بهنگام حضورمعاون سیاسی، امنیتی واجتماعی درمحل ـ 

 .  اعتراض به ماهها دستمزد عقب افتاده ودیگرمطالبات کارگری

 . شهریور 4اوت ـ  25

 . مین  روزتجمع اعتراضی کارگران 4ـ ماهشهرـ پتروشیمی رازی ـ  93

راننده درباالی  100ربری ـ تجمع اعتراضی حدود ـ تاکستان ـ رانندگان کامیونهای با 94

 . کمربندی شهرعلیه افزایش حق کمیسیون باربری

 .شهریور 6اوت ـ  27
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کارگرشهرداری ازمیدان  150ـ بروجرد ـ شهرداری ـ راه پیمائی وتجمع اعتراضی بیش از 95

دستمزد های ماه  6امام تا برابرساختمان شهرداری وسپس ساختمان فرمانداری ـ اعتراض به 

 . عقب افتاده

 300ـ تجمع اعتراضی بیش از( البرزشرقی)ـ شاهرود ـ معدن زغال سنگ طرزه 96

ماه دستمزدهای عقب  4کارگرمعدن دربرابرساختمان اداری معدن درشاهرود ـ اعتراض به 

 . افتاده 

اضی علیه وابسته به پلی اکریل ـ تجمع اعتر.تی.ام.ـ شرکت دی( استان اصفهان ) ـ مبارکه  97

 . ماه مطالبات دارند 5کارگر 2000ماه دستمزد دربرابرساختمان فرمانداری ـ  5عدم پرداخت 

 2ـ آبادان ـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی کارگران بخش خدماتی شهرداری منطقه  98

 .ماه دستمزد دریافت نکرده اند 3دربرابرساختمان شهرداری ـ کارگران 

تجمع اعتراضی علیه ماهها دستمزد عقب افتاده دربرابر  ـ یاسوج ـ کارخانه فوالد ـ 99

 . استانداری

ـ بندرعباس ـ کارخانه فوالد کاوه جنوب ـ تجمع اعتراضی کارگران درمحوطه کارخانه  100

 . علیه  کاهش دستمزد و افزایش ساعات کار

دود کارگر درمحل کارعلیه مس 400ـ تهران ـ باربران خیابان شوش ـ تجمع اعتراضی  101

 .  سازی مسیرتردد خودروهای حامل بارازسوی شهرداری که سبب بیکاری کارگران میشود

 300مین روزتجمع اعتراضی حدود  6مین و 5ـ ماهشهرـ پتروشیمی رازی ـ  103و 102

 .  کارگرعلیه عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

ـ تجمع اعتراضی  المللی خلیج فارس ـ شرکت حمل ونقل بین( دفترمرکزی)ـ تهران  104

ـ  این شرکت ( مرداد) ماه حقوق معوقه  1رانندگان  درجلوی شرکت علیه  خصوصی سازی و

یکی ازمعتبرترین شرکتهای حمل ونقل ومتعلق به شرکت بازرگانی دولتی بود که به ندرت 

آمد ـ این شرکت درجریان خصوصی سازی ازدوماه پیش  تعویقی درپرداخت دستمزدها پیش می

کمترازارزش واقعی به بخش خصوصی واگذارشد که مورد اعتراض کارکنان بود ـ  بارقمی

 . اولین ً ثمره ً این خصوصی سازی، عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان است

 .مین روزتجمع اعتراضی رانندگان 2ـ تاکستان ـ رانندگان کامیونهای باربری ـ  105

 . شهریور 7اوت ـ  28 
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کارگرخدماتی شهرداری دربرابرسازمان  150تجمع اعتراضی  ـ خرمشهرـ شهرداری ـ 106

 . نفر 210تعداد کارگران حدود . ماه دستمزدهای عقب افتاده  4تا 3منطقه آزاد اروند علیه 

ـ رشت ـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی کارگران وپاکبانان درسبزه میدان علیه چندین ماه  107

نیزراه پیمائی وتجمع اعتراضی داشتند ـ درحالیکه دستمزد معوقه ـ این کارگران دردوم شهریور

کارگران ماهها ازدریافت دستمزد محروم مانده اند، مدیران مبلغ یک میلیاردوهشتصدهزارتومان 

 .   پاداش گرفته اند

مین روزتجمع اعتراضی رانندگان درشهرک  3تاکستان ـ رانندگان کامیونهای باربری ـ  108

 . میالد

 .  مین روزتجمع اعتراضی کارگران 7وشیمی رازی ـ ـ ماهشهرـ پتر 109

 . مین روزتجمع اعتراضی 2المللی خلیج فارس ـ  ـ تهران ـ شرکت حمل ونقل بین 110

ـ اعتصاب کارگران دراعتراض ( پروژه سد سازی) ـ اندیمشک ـ شرکت عمران مارون  111

 . ماه دستمزد 5به عدم پرداخت 

 .  شهریور 8اوت ـ  29

کارگر علیه عدم  300مین روزتجمع اعتراضی حدود  8شهرـ پتروشیمی رازی ـ ـ ماه 112

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ـ دراین روزمدیریت ازورود ده نفرازکارگران معترض به 

درون مجتمع جلوگیری کرد که بااعتراض شدید کارگران مواجه شد ـ حمایت ازکارگران ممنوع 

 . رض افزورده شدالورود به خواست اصلی کارگران معت

 .مین روزاعتصاب 2ـ اندیمشک ـ شرکت عمران مارون ـ  113

 .مین تجمع اعتراضی کارکنان 3المللی خلیج فارس ـ  ـ تهران ـ شرکت حمل ونقل بین 114

ـ رشت ـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی مجد د کارگران درمقابل شهرداری منطقه یک علیه  115

 .  ماهها دستمزدهای معوقه

راننده  100مین روزتجمع اعتراضی حدود  4تاکستان ـ رانندگان کامیونهای باربری ـ  ـ 116

 .کامیون  علیه افزایش کمیسیون باربری ـ خودداری ازباربری 

ـ قزوین ـ رانندگان سازمان حمل ونقل جاده ای ـ تجمع اعتراضی دربرابرفرمانداری ـ  117

 . رازجانب پایانه هااعتراض به توزیع ناعادالنه باروعدم اعالم با

 . شهریور 9اوت ـ  30
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کارگرعلیه عدم  300مین روزتجمع اعتراضی حدود 9ـ ماهشهرـ پتروشیمی رازی ـ  118

پیگیری . کارگرمعترض  10اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وخواست لغوممنوعیت ورود 

رپی آن د.وهمزبانی کارگران دراینمورد نتیجه بخش بود ومدیریت آن ممنوعیت رالغوکرد

 10کارگرانی که درجلوی مجمتمع به گردهم آئی اعتراضی دست زده بودند بهمراه 

 . کارگرمعترض وارد مجتمع شدند

ماه دستمزد  5مین روزاعتصاب دراعتراض به  3ـ اندیمشک ـ شرکت عمران مارون ـ  119

 .  معوقه

ی کارگران اخراجی ـ کارخانه فوالد شاهین ـ تجمع اعتراض( آذربایجان شرقی) ـ بناب  120

 450: ماه دستمزد ـ تعداد کارگران اخراجی 5کارخانه  دربرابرفرمانداری علیه عدم پرداخت 

 . نفر

 . شهریور 10اوت ـ  31

ـ فسا ـ کارخانه قند ـ تجمع اعتراضی کارگران درجلوی کارخانه وسپس راه پیمائی تا  121

 . وش کارخانهفرمانداری وتجمع اعتراضی درآن محل علیه تعطیلی وفر

ـ شوش ـ  نیشکرهفت تپه ـ  تجمع اعتراضی کارگران نی بر درمحوطه مجتمع ومقابل  122

ماه دستمزد  4کارگر 1000ماه و 2کارگر 1200ساختمان اداری  علیه عدم پرداخت دستمزد ـ 

 . ماه حق بیمه  طلبکارند 5و

بیمارستان گیل  ـ رشت ـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی کارگران درمنطقه گلسارجنب 123

 . ماه دستمزدهای عقب افتاده 3گلسارعلیه 

صیاد دربرابرفرمانداری علیه تصمیم دریابانی  70ـ بوشهرـ صیادان ـ تجمع اعتراضی  124

 . مبنی بر کاهش توان قدرت موتورقایق های صید ماهی

 کانون همبستگی باجنبش کارگری ایران ـ هانوفر: تهیه وتنظیم از
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 مصوبات

 ای همبستگی با جنبش کارگری در ایران نهاده

  خارج کشور

 "اشتراکات ما :" الف 

نهادهای همبستگی با کارگران ایران دفاع از خواسته ها، مبارزات و تشکالت مستقل  -6
انعکاس اخبار و مبارزات کارگری . کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه خود می دانند

 .ران از دیگر وظائف  این نهاد ها می باشدو سایر جنبش های اجتماعی در ای
در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای ارتجاعی و  این نهادها -9

افشا و . ضد کارگری و عوامل آنها در سطح کشوری و بین المللی مرزبندی قاطع و روشن دارند
ی از بهره برداری های نیروها مبارزه بر علیه این نیروهای ارتجاعی و همچنین افشا و جلوگیر

 .و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نهادها می باشد
تالش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و   -4

ایران، دفاع از  جلب حمایت و همبستگی وسیعترین نیروهای مترقی بین المللی از جنبش کارگری
مبارزات ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی کارگران و سایر اقشارمحروم اجتماعی در سطح 

 .جهان و شرکت فعال در این مبارزات وظیفه نهادهای همبستگی با کارگران ایران است
تبلیغ ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و حاکمیت سرمایه در ایران نیز از  -1

 . استجمله وظائف م
تبادل نظر و اطالعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای  -2

همبستگی کارگری در خارج از کشور  به صورت مشترک در برابر دشمنان طبقه کارگر و به 
 . ویژه رژیم جمهوری اسالمی ازجمله وظائف مشترک ماست

ی دیگر از وظائف جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ایران یک -7
 . نهادهای همبستگی با کارگران ایران است 

 

 "ارگان ها :" ب 

 مجمع عمومی: یک 

مجمع عمومی عالی ترین ارگان برنامه ریزی و تصمیم گیری نهاد های همبستگی  -0
نشست و یا مجمع . ماه یک بار  تشکیل می یابد 6این مجمع عمومی  هر. کارگری است

 .رگزار میگرددعمومی حضوری سالی یکبار ب
پشنهادات، تغییر یا  مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماهنگی و واحد ها، -6

را تکمیل مواد یا مبانی همکاری ها، برنامه ریزی آینده و انتخاب هئیت هماهنگی آینده 
 . بعهده دارد

حضور تمامی اعضا نهادها . مجمع عمومی با حضور دو سوم نهادها رسمیت می یابد -9
 . عمومی ضروری و آزاد استدر مجمع 

به پیشنهاد نصف بعالوه یک نهادها و شرح ضرورت آن مجمع عمومی فوق العاده  -4
 . فراخوانده میشود
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بررسی و پذیرش تقاضای پیوستن نهادهای جدید براساس قبول موازین مشترک جمع  -1
 . معرفی یک نهاد صورت می گیردحداقل و 

شود که درصورت  رای همه نهادها ارسال میاین تقاضا ازطریق کمیته هماهنگ کننده ب

 .توافق نصف به عالوه یک نهادها درمدت یک ماه، آن نهاد به عضویت در می آید

ازجانب نهادی درمورد عدم صالحیت نهاد متقاضی عضویت ،  درصورت ارائه سند –تبصره 

 .تصمیم گیری برعهده اولین مجمع عمومی  میباشد

 :عبارتند ازمیهمانان درمجامع عمومی  – 6

رفقائی که هیئت هماهنگ کننده ازفعاالن کارگری داخل وخارج ازکشوردعوت به عمل  –الف 

شرکت این میهمانان درمجمع عمومی با تائید دوسوم هیئت هماهنگ کننده صورت .می آورند

 .میگیرد

ت چپ کارگری المللی وارتباط با گرایشا مناسبات همبستگی بینا ب رفقائی که دررابطه –ب           

رفقای دعوت شده میتوانند  .شهری از طریق رفقای تدارک دهنده مجامع عمومی دعوت می شوند

 وبعنوان مشاوروانتقال تجربه درمباحثبا بحث و تبادل نظرات . حضور نماینددرتمامی طول جلسات 

 .رای مشورتی دارند شرکت نمایند و

 . ساوی برخوردار هستندی مهمه اعضای حاضر در مجمع عمومی از حق را - 7

شود که حد اقل ازسه عضوتشکیل شده ودرپیوند بامحیط  نهاد محلی به نهادی گفته می - 8

ایران درفعالیتی مستمربرای جلب حمایت ازجنبش کارگری ( کشوریاشهر) استقرارخود 

 . داشته باشد

 هئیت هماهنگ کننده: دو 

یگیری مصوبات ، برنامه ها و رابطه بین نهاد مجمع عمومی برای هماهنگ کردن فعالیت ها و پ- 1 

 . ها  یک هیئت هماهنگ کننده  سه نفره انتخاب میکند

روز یکبار تشکیل جلسه داده و وظایف را بر حسب مورد بین خود  14هیئت هماهنگ کننده هر  -2

مشارکت سایر اعضای نهادها نیز میتوانند بدون حق رای وتنها باحق . یا اعضای دیگر تقسیم میکند

دراین نشست ها شرکت کرده و درچهارچوب دستورجلسه تعیین شده توسط هیئت هماهنگ کننده 

 . ها معین می شود، نظرات مشورتی خودراابرازکنند ودرمحدوده زمانی که برای اظهارنظرات آن

هئیت هماهنگ کننده مجاز نیست به اقدامات یا برنامه هائی خارج از مصوبات مجمع عمومی  -3

هر پیشنهاد یا برنامه جدید . همچنین حق نقض ویا تغییر تصمیمات مجمع عمومی را ندارد. دازدبپر

 .باید به اطالع تمامی نهادها رسیده و با توافق نصف بعالوه یک آنها قابل اجرا خواهد بود

هیئت هماهنگ کننده راسا مجری هیچ برنامه ای نیست بلکه میکوشد با درگیر کردن تمامی رفقا  -4

 . و تقسیم کار مناسب از طریق تشکیل گروه های کاری فعالیت های عملی را هماهنگ کند
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گزارشات مجامع عمومی ، مصوبات، اطالعیه ها و اخبار مربوط به مجموع نهادها تنها از طریق  -5

 . و از طریق ایمیل گروهی توزیع درونی می شود هیئت هماهنگ کننده انتشار بیرونی می یابد

که  جلساتدر این . نهادها برگزارمیشوداعضای عمومی از  جلساته به نیاز و ضرورت، با توج-6

معادل مجمع عمومی نبوده وازاختیارات مجمع عمومی برخوردارنیستند، نهادها گزارش فعالیتهای 

خود را ارائه داده و نیز بحث، تبادل نظر و مشورت پیرامون پیشنهادات و فعالیتهای جاری صورت 

بعهده هیئت هماهنگ کننده بوده و گزارش این جلسات را تهیه و  جلسات عمومیاداره این . میگیرد

 .به نهادها ارسال میکند

هر شش ماه یکبار  در مجمع عمومی سه نهاد به طور دوره ای و چرخشی برای تشکیل هئیت -7

ت هماهنگی هر یک ازاین نهاد ها یک نفر را برای شرکت در هئی. هماهنگ کننده انتخاب میشوند

 .    معرفی میکند

هیا ت هماهنگ کننده می باید بصورت کامال  پیگیرخواهان ارسال گزارشا ت  شش ماهه  – 8

نهادهابشود وبعد ازبررسی، آن گزارشاتی راکه برای انتشاربیرونی مناسب هستند به مجمع عمومی 

 .ارائه دهد تادرمورد آنهاتصمیم گیری شود

، ضروری است یک دزهیات هماهنگ کننده قبلی به هیات جدیبمنظورانتقال تجربه ا – 9

نفرازاعضای هیات پیشین، درجلسات هیات هماهنگ کننده جد ید به مدت یکماه بعنوان مشاور 

 . حضورداشته باشد

ساعت گردش  48مسئولیت انتشاربیا نیه واطالعیه ها با هیئت هماهنگ کننده بامکانیزم  – 10

 . میباشدونظرخواهی دردرون نهادها 

رچهارچوب مصوبات وسیاست داطالعیه وبیانیه ها بایستی حتی االمکان کوتاه وروشن : تبصره یک 

 .وبدون واردشدن به مباحث پلمیک ونظری باشند کلی نهادها

اطالعیه ها بصورت پیش نویس به هیئت هماهنگ کننده ارسال وازآنجا به همه نهادها :تبصره دو

اگرنهادی مخالفت یا مالحظه ای درمورد بیا نیه  .اده می شوندومنفردین برای نظردهی فرست

چنانچه نهادی باکلیت  .واطالعیه داشته باشد، بایستی مورد اصالحیه اش رامشخص نماید وارائه دهد

می باید اطالع دهد، تا نام وامضای آن نهاد درپائین بیانیه درج  بیانیه واطالعیه مذکورمخالف باشد،

زمان مورد . دلیل برموافقت بابیانیه پیشنهادی است این رابطه جواب نداد،نشود واگرنهادی در

 . ساعت می باشد 48نظربرای نظردهی درباره بیانیه واطالعیه ها 

درصورتی که نهادی با بیا نیه یااطالعیه ای توافق نداشته باشد، اسامی سا یرنهادها : تبصره سه 

نهادها، اکثریت درصورت توافق . عیه آورده می شودبدون ذکر نام نهاد مخالف،درزیربیانیه واطال

  .ذکرنام تمامی نها دها ضرورتی ندارد

 ضوابط همکاری ها –پ 



!کارگران جهان متحد شویم  

  6931  شهریور                                              !متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                                  16شماره 

34 

هریک از نهادها متشکل از افرادی با گرایشات سیاسی گوناگون می باشند، لذا این  -0
مجموعه ، جریانی چندگرایشی و مستقل از احزاب و سازمانهای سیاسی است و به هیچ 

رایشی مجاز نیست خودرا بر این مجموعه تحمیل کرده و یا به نوعی این نهادها را وجه گ
 .زیر مجموعه خود محسوب نماید 

، سمت و سو و تمرکز اصلی آنها همکاری جمعی استمناسبات بین نهادها بر اساس  -6
در چنین روندی جهت انسجام و صیقل . عملی است و همکاری بر شرکت در فعالیتها

سائل فکری در زمینه های نظری، مباحث سیاسی ـ اجتماعی بر مبنای اهداف بخشیدن به م
جنبش کارگری را در مسیر همکاریهای خویش قرار خواهیم داد ولی  تصمیمات سیاسی ـ 

 . نظری گرفته نمیشود
نهادها در سطح محلی کامال مستقل بوده و میتوانند راسا و یا با شرکت هر نهاد مترقی  - 3

همچنین در صورت عدم توافق با یک  برنامه جمعی . هائی داشته باشنددیگری فعالیت

 .پیشنهادی به هیچ وجه ملزم به تبعیت و اجرای آن نیستند

بحث و اقناع می احترام، تصمیم گیریها بین نهادها بر اساس تفاهم، اعتماد متقابل،  - 4

یک اعضای شرکت  در مواردی که نیاز به رای گیری باشد، توافق نصف به عالوه. باشد

 .کننده درنشست ضروری است

نهادها داوطلبانه در فعالیتهای عملی مشترک شرکت میکنند، ودر صورت شرکت،  - 5          

 .متعهد به  انجام آن و سپس دادن گزارش کتبی فعالیت های خود به مجمع عمومی می باشند

ونی نهادها و همجنین هیچ نهادی حق ارائه بیرونی اسناد و گزارشات جلسات در - 6

 .در سطوح مختلف ،بدون توافق کلیه نهادها را ندارد سمینارهاو جلسات عمومی

این گزارشا ت می باید یک . نهادها موظف به ارائه گزارش اقداما ت شش ماهه خود میباشند – 7

ع پالتاکی به هیئت هماهنگ کننده ارسال شوند تا برای اطال ماه پیش ازمجمع عمومی حضوری یا

 .دراختیا رنهاد ها گذاشته شود

نهادهای همبستگی باجنبش کارگری، بنا به تعریف، جمع نهاد ها ست وترجیح وتشویق آن  – 8

با ابن . برایجا د نهادهای متشکل درکشورها وشهرهای مختلف وپرهیزازانفراد وتک یاختگی است

هردلیل بصورت نها د محلی عمل حال خود را ازتوان وتجربه فعا لین کارگری درخارج ازکشورکه به 

 . کنند بی نیازنمی داند وآنا ن رابه همکاری دعوت می کند نمی

واحد های محلی نها دها ی همبستگی درسطح کشورها برای امکان همکاری وهماهنگی میا ن 

تر وفراگیرترازتک تک نهادهاایجا د شود، یعنی روش  اند تا یک جمع بزرگ نهادها ایجا د شده

همکاری منفرد ین باجمع نهادها  .ا نباید درجهت تائید انفرادگرائی ومیدان داد ن به آن باشدکارنهاده

برقبول این اصل بنیادی وبدیهی استواراست که نها دها شالوده این تجمع وهمکاری را تشکیل 

میدهند وموازین وشرایط کاروهمکاری بامنفردین درهیچ موردی نبا ید اسا س موجودیت نهادی 

 .  الشعاع قراردهد راتحت

 . هرمتقاضی عضویت انفرادی را می باید حد اقل یکی ازاعضای نها دها معرفی کند – 9
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عضو منفرد می بایست بصورت فعال دریکی ازفعالیتهای عمومی نهادها ازجمله کمیسیونها   –10

 تنها غیرفعال بودن درفعالیتهای عمومی نهادها، صورت در عضومنفرد .شرکت داشته باشد

جمعی ونهادی و   شود بمنظوراهمیت فعالیت دسته توصیه می  .برخوردارازحق رأی مشورتی است

پیشبرد بهتراین نوع فعالیتها ، از هر نهاد حداقل یک رفیق دریکی ازفعالیتهای عمومی شرکت فعال 

 .داشته باشد

ا میتواند ام تواند به عضویت هیئت هماهنگ کننده نهادها انتخاب شود  عضومنفرد نمی – 11

 .برعهده گیرد و گروههای کاری رامسئولیت کمیسیون های 

هرنها د . مناسبات در درون نهادها می باید برشفافیت وصداقت وصراحت استواربا شد – 12

وعضونهاد وهرعضومنفرد حق دارد دررابطه با مباحث وتدارکات تصمیمات ویا اختالفات موجود، به 

رد یگران بپردازد اما این کا رباید با انتشارعلنی متن مربوطه طرح آزادانه نظرات خود وجلب نظ

 .درجمع نها دها ودعوت عمومی به امضای موافقین آن با شد

شوند، برای پذیرش دوباره درنهادها پروسه  یا به هردلیلی جدا می کسانی که ازنهادها اخراج و - 13

 . می نمایندعضویت منفردین مستقل را طی 

ادی که درهرنشست امپریالیستی وآلترناتیوسازی بورژوازی که درچهارچوب هرعضووهرنه – 14

 . تائید نهادها قرارندارد، شرکت کند، بایستی پاسخگودربرابرنها دها باشد

چنا نچه رفیق یا نهاد شرکت کننده درچنین جلساتی، با آگاهی ازماهیت نشست درآن شرکت کرده 

صله عضویت فرد یا نها د مربوطه ازطرف هیئت هماهنگ وازاین     عمل خود د فاع نماید، بال فا

 .کننده تا مجمع پیش روبه تعلیق درمی آید وتصمیم قطعی درمجمع عمومی گرفته خواهد شد

اولین مجمع عمومی پس ازتعلیق، وضعیت قطعی رفیق یا نها د مربوطه را تعیین خواهد کرد 

 .جنبش انتشا رداده می شودوصورت مسئله برپایه گزارش هیئت هماهنگ کننده درسطح 

دارد، چنانچه به  ای، فرد یا نها دی که تمایل به شرکت درآن را  درصورت برگزاری چنین جلسه

صورت نهاد همبستگی شرکت میکند، می با یست به هیئت هماهنگ کننده اطالع دهند تا آ ن اجالس 

 .ویا نحوه شرکت درآن، مورد توافق مجمع عمومی نهادها قرارگیرد

انچه درشرایط ایجاد شده کوچکترین ناروشنی وجود داشته باشد، هیئت هماهنگ کننده موظف چن

العاده بدهد تا  تصمیم گیری، فراخوانی جهت برگزاری مجمع عمومی فوق است پیش ازهرعمل یا

 .مسئله درآن مجمع، مورد بررسی قرارگیرد

 درقالب بیانیه واطالعیه ویا در ی راواکنش مقتض نهادها حتما  باید درپنج مقطع زمانی معین، – 15

اول ماه مه، سا لگرد کشتارزندانیان سیا سی : اینهاعبارتنداز. دستور گذاشتن یک کمپین، نشان دهند

 . دهه شصت، سا لگرد کشتارکارگران خاتون آبا د، هشت مارس، کمپین برای آزادی کارگران زندانی
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 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط

  دانیکارگران زن
!بکوشیمبه هر شکل که میتوانیم،  دیگر زندانیان سیاسیو  

  رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی

.با زندانیان سیاسی رفتار می کند  

 رژیم سرمایه داری

 شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی، 

.علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند  

ورژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین   

سالها بازداشت برای کارگران زندانی و    

 شروط و وثیقه های سنگینی 

.برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند  

رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران، جریمه های نقدی سنگینی را بر 

.کارگران برای آزادی از زندان تحمیل می کند  

.جه میکند، اعدام می کندرژیم انسان کش، زندانی می کند، شکن  

.تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار  نماید  

. باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت. باید  بر علیه این وضعیت برخاست  

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

را فرامیخواند که به ... و همه کارگران و فعالین کارگری، سازمانها، تشکلها ، گروهها 

 هرشکل و با هر توانی که دارند 

کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی 

،شرکت نمایند نموده و  

 تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان

. سیاسی هرچه بیشتر، فراهم گردد  
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 !زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید کارگران به کمپینهای آزادی

کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران 

 !را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم
  !مرزی ندارد نهمبستگی جهانی کارگرا

 همبستگی و پشتیبانی کارگران، 

 سندیکا ها، اتحادیه های کارگری، 

 ...و  وسیالیستینهادهای مترقی و س

برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی 

 !ضروری است
باور داریم که در ایران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی 

و توده ای اش، پایان دهنده زندان، شکنجه،  اعدام و کلن نظم موجود 

برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه، در جهت . اجتماعی است

 در خارج و داخل ایران آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم

این یک گام واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی . بکوشیم

 .سرمایه داری است

  آزادی کارگران زندانی

 و تمامی زندانیان سیاسی

 درگرو 

 !گسترش مبارزه متحدانه ماست
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 که ... و استثمار ستم، شکنجه، زندان، اعدام، به انقالب، شکست با اسالمی جمهوری داری سرمایه رژیم

و  حمله رسیدنش، قدرت به بدو از رژیم این .داد ادامه بود، نیزرایج پهلوی سلطنت و شاه زمان در

 اکنون و است داشته دستور در را مترقی اجتماعی دیگرنیروهای و کارگری تشکلهای و سرکوب کارگران

 بیکاری، با را بحران بار خود نجات برای اما است، رفته فرو عمیقی قتصادیا و بحران سیاسی در

هیچ جناح و دسته و گروه و  .است گذاشته جامعه اکثریت بردوش خانمانی بی و فقر، گرسنگی گرانی،

 . کلیت این نظام باید برچیده شود. جمعی از این رژیم دوست کارگران و زحمتکشان نیست

 

 .است سیاسی زندانیان و زندانی کارگران از مملو رژیم زندانهای

 
 نهادها، کارگری، فعالین و کارگران کشور، خارج – ایران در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای

 در که فرامیخواند را کارگری جنبش هواداران و دوستداران تمامی و مترقی احزاب تشکلها، سازمانها،

 در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای با همراهی در د،هستن که کشوری و شهر منطقه، محل کار، هر

 سازماندهی را ... و اعتراضی تجمعات و تظاهرات اعتراضی، پیکتهای آکسیونها، خارج کشور،–ایران

 .شویم سیاسی زندانیان تمامی و زندانی کارگران شده، دستگیر کارگران آزادی وخواهان کرده

 

 زندانیان سایر دستگیرشده، کارگران تمامی آزادی تا

 .دارد ادامه بیوقفه مبارزه سیاسی،
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برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به 

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

!بپیوندید  

کمپینها و کارزارهای دفاع از آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام 

!ی همگی این عزیزان، بیوقفه ادامه داردزندانیان سیاسی، تا آزاد  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالین، هوادارن و 

دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری را با 

خواست آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی 

ست، سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به برگزارکرده و نیز در جریان ا

پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده  و کارزارها این کمپینها

این کمپنها و کارزارها تا آزادی تمامی کارگران زندانی و تمامی . و میکنند

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در . داشت زندانیان سیاسی ادامه خواهد

ان همگان را فرا میخواند که به هرشکل که میتوانند، در هر کجا که هستند، ایر

با هر توانی که دارند به ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و 

به هرشکل که میتوانند به ادامه کمپینها و کارزارهای همبستگی با جنبش 

.کارگری در خارج کشور یاری رسانند  

ان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و برای آزادی کارگر 

. نامی که میتوانیم، بکوشیم  

آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی، برای همبستگی  کارزارها، به کمپینها،

هرچه بیشتربا جنبش کارگری در ایران و نیز آزادی کارگران زندانی و تمامی 

نید صدای خواسته ها و زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توا

  .اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید

 اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!

 


