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بیانیه نهادهای همبستگی
در دفاع و همبستگی با رانندگان و معترضين در اعتصاب كاميونداران سراسر كشور
و خواست آزادی فوری و بی وقفه رانندگان اعتصابی دستگیر شده!

از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری

در رابطه با توطئه
رژیم اسالمی علیه تشکلهای مستقل کارگری
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بیانیه نهادهای همبستگی
در دفاع و همبستگی با رانندگان و معترضين در اعتصاب كاميونداران سراسر كشور
و خواست آزادی فوری و بی وقفه رانندگان اعتصابی دستگیر شده!

رانندگان کامیونها سومین دور اعتصاب سراسری خود را با خواست و مطالبات به
حقشان در شنبه  ۱۳شهریور ۳۱۳۱آغاز نموده ،متحد و متشکل در مقابل بی حقوقی و
اجحافات سرمایه داران اسالمی در ایران و دولتشان قد علم کرده اند.
رژیم ضد کارگری و تمامی دستگاه سرکوبش به لرزه افتاده و در مقابل اعتصاب
سراسری رانندگان کامیونها وحشیانه دست به دستگیری کارگران زده اند و نیز دادستان
کل کشور اعتصابیون را تهدید به اعدام کرده است .اعتصاب کارگران روز نهم خود را
از سرمیگذارند و تا کنون بیش از ۰۹نفر از کارگران اعتصابی دستگیر شده اند.
اعتصاب به حق کارگران و زحمتکشان از پشتیبانی وسیعی برخوردار است و هر روز
به جمع حامیان و طرفداران اعتصاب سراسری رانندگان کامیونها در ایران و جهان
افزوده میشود.
نهادهای همبستگی ضمن همبستگی و حمایت از اعتصاب سراسری رانندگان کامیونها،
خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران دستگیر شده اعتصابی و همراهان آنها
هستند وهمگان را فرامی خوانند که به هرطریق می توانند ،صدا و اعتراض کارگران
اعتصابی و سازمانگر را بگوش سازمانهای کارگری و مدافع کارگران در سطح جهانی
رسانده و آنها را به همبستگی و حمایت از اعتصاب سراسری رانندگان کامیونها و
کارگران دستگیر شده دعوت نمایند.

زنده باد اعتصاب سراسری رانندگان کامیونها
سرنگون با د رژیم سرمایه داری اسالمی ایران
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
 ۰۹سپتامبر۸۹۰۲
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/

https://t.me/nahadhayehambastegi
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نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار میکنند:
از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری

در رابطه با توطئه
رژیم اسالمی علیه
تشکلهای مستقل کارگری
در حمایت از
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
با حضور فعالین کارگری از داخل و خارج
یکشنبه  1اکتبر  07– 8102مهر 0931
ساعت  03...بوقت اروپای مرکزی ،به وقت ایران 81.91
پالتالک
Otage: Iran - Tajarobe Kargari
Category: Asia,… Subcategory: Iran
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قطعنامه در رابطه با توطئه رژیم اسالمی
علیه تشکلهای مستقل کارگری در ایران
به تشکلها و نهادهای کارگری در سراسر جهان
مردم ایران پس از چهار دهه حکومت سیاه سرکوب ،بهره کشی و چپاول ،علیه کلیت رژیم حاکم در سراسر ایران به
پا خاسته و مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی در دستور مبارزات مردم ایران قرار گرفته است .در این
مبارزه سرنوشت ساز ،جنبش کارگری ایران با مبارزات پیگیر ،روزانه و سراسری و با ایجاد تشکالت مستقل خود،
می کوشد در مقابل تمامی آلترناتیوهای ارتجاعی ،حکومتی و امپریالیستی ،همدوش سایر طبقات و اقشار مردمی و
مبارز ،آلترناتیو مستقل خود را ارائه دهد و با تحمل لجام گسیخته ترین سرکوب ها و تلفات و هزینه های طاقت
فرسای فعالین کارگری که تا کنون پرداخته است ،این راه سخت و پر پیچ و خم را هموار کند.
رژیم اسالمی ایران در تمامی طول حیات خود تالش کرده است که با پرداختن هزینه بیکاری ،زندان ،شکنجه و
سرکوب ،با تشکل های دست ساز ،نظیر شوراهای اسالمی کار ،خانه کارگر و انجمنهای صنفی ،جنبش کارگری را
خنثی و افشاء نمایند .این طرحها به مدد پایداری فعالین جنبش کارگری تا کنون با شکست همه جانبه مواجه شده
است.
اکنون رژیم حاکم برای نجات خود از ورشکستگی کامل در برابر اراده جنبش کارگری ،اقدام به ایجاد تشکل های
دست سازدولتی به نام سندیکا و یا کانال های جعلی تشکل های کارگری در شبکه های اجتماعی با حمایت ارگان های
امنیتی و پلیسی خود نموده است .به عنوان نمونه می توان از تالش رژیم برای ایجاد یک سندیکای وابسته به ارگان
های پلیسی -امنیتی در شرکت واحد ،برای ایجاد شکاف در سندیکای کارگران شرکت واحد که دارای سابقه طوالنی
مبارزاتی است ،نام برد .رژیمی که حتی نام سندیکا را یک جرم غیرقابل بخشش قلمداد می کرد برای شکاف انداختن
در تشکلهای واقعی ،اقدام به جعل سندیکاهای دولتی می کند؟!.
ایجاد این نوع تشکل های جعلی از سوی رژیم در همه بخش های جنبش کارگری مانند معلمان ،پرستاران و پرسنل
بخش بهداشت و درمان ،بازنشستگان و نیز جنبش های اجتماعی دیگر نظیر جنبش دانشجوئی ،زنان  ،جنبش های
ملیت های تحت ستم ایران نیز سابقه داشته و دارد.
ما از همه تشکلهای کارگری مترقی و پیشرو در سطح جهانی ،کانون ها و نهادهای مدافع حقوق کارگران می خواهیم
که با آگاهی کامل از توطئه های رژیم جمهوری اسالمی مانند گذشته بهر شکل ممکن و موثر ترفندهای رژیم را
افشاء ساخته و از تشکل های واقعی کارگری و جنبش های اجتماعی در ایران دفاع کنید .شما که سابقه بیش از صد
و پنجاه سال پیکارعلیه استبداد و سرمایه داری را با خود حمل می کنید به اهمیت حیاتی این پشتیبانی آگاه هستید.
جنبش کارگری ایران در این لحظه از حیات سرنوشت ساز خود به پشتیبانی شما از تشکل های واقعی کارگری و
افشاء توطئه های رژیم اسالمی نیاز دارد!

زنده باد تشکلهای مستقل کارگری
یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
http://nahadha.blogspot.com
nhkommittehamahangi@gmail.com
یكشنبه  ۴شهریور  ۷۹۳۱برابر با  ۶۲اگوست ۶۱۷۲
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حمله فعالین کارگری و انقالبی به النه جاسوسی
جمهوری سرمایه داری اسالمی ایران در استکهلم

امروز  08سپتامبر گردهمائی اعتراضی علیه کشتار ،اعدام و حمله به نیروهای انقالبی و مترقی
توسط رژیم سرمایه داری اسالمی ایران در استکهلم برگزار شد.
فعالین کارگری و انقالبی در این تظاهرات به سفارت حمله برده و ضمن به پائین کشیدن تابلوی
جمهوری اسالمی و به آتش کشیدن پرچم رژیم اسالمی و دادن شعارسرنگونی ،بار دیگر ذلت و
خاری این رژیم را به نمایش گذاشتند.
توله سفیر رژیم اسالمی سرمایه با ترس و وحشت به این خفت خیره شده و صحنه کوتاهی از
سرنگونی رژیمش را با لرزه و گریان تماشا کرد.
این حرکت در راستای دفاع و همبستگی از مبارزات و اعتراضات کارگران و مردم زحمتکش در
ایران است که درخارج کشور میرود که رنگ و بوی جدی تری را نیز به خود بگیرد.

اگر فرماندهان سپاه پاسداران مخالفان و اپوزیسیون درخارج کشور را ،در پشت درهای بسته تهدید
میکنند ،اعالم میکنیم که آماده سرنگونی آنها در داخل و خارج ایران هستیم .سرنگونی کلیت رژیم
اسالمی مدتی است آغاز شده است و هیچ کدام از شگردها ،وحشیگریها و تهدیدها هیچ ارزش و
رژیم ندارد.
تاثیری در مسیر نابودی این ِ

پیش بسوی ایجاد شوراهای کارگری و مردمی!
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
 08سپتامبر 8102
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آیتهللا سید علی خامنه ای ،رهبر جمهوری اسالمی ایران ،دفتر رهبری
خیابان کشور دوست ،تهران ،ایران
پاریس  ۷۴سپتامبر ۶۱۷۲

آقای رهبر
سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف.د.ت ،س.ژ.ت ،اف.اس.او ،سولیدر ،او.ان.اس .آ ،توجه شما را نسبت به وضعیت دمحم حبیبی ،معلم
و سندیکالیست ایرانی جلب می کند.
در تاریخ  ۴اوت  ۶۱۷۲دمحم حبیبی به ده سال و نیم حبس محکوم شد .مضافا آن که دادگاه او را به  ۱۴ضربه شالق و  ۶سال ممنوعیت هر
نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم کرد.
دمحم حبی بی ،عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران ،یکی از بسیار مبارزان سندیکایی مستقلی است که به خاطر پیگیر بودن شان در
فعالیت های قانونی توسط رژیم تحت پیگرد و آزار قرار گرفته اند .او در ماه مه در حالی که در یک تظاهرات آرام شرکت داشت ،دستگیر
می شود و از آن تاریخ در زندان در شرایط بسیار دشواری بسر می برد .به گفته اعضای خانواده اش پس از مالقت با او درزندان ،در
زندان با او به شدت بد رفتاری کرده اند .مقامات زندان کماکان از ارائه خدمات درمانی و معالجات اضطراری ،که او به شدت بدان ها نیاز
دارد ،دریغ می ورزند .بدون معالجات الزم ،خطر وخیم تر شدن سریع وضعیت سالمتی او بسیار است .یادآور می شویم که شما در مقام
رهبر جمهوری اسالمی ایران مسئول سالمتی و جان دمحم حبیبی هستید.
اخبار رسیده حاکی از دشوارتر شدن دنیای کار در ایران است .جمهوری اسالمی ایران نشان داده که تعهدات خود در قبال توافق نامه های
بین المللی سازمان جهانی کار ،که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکالت مستقل به رسمیت می شناسد ،مراعات نمی کند.
حبس دمحم حبیبی تخطی از حقوق بشر و آزادی های اساسی سندیکایی است .از این رو ما خواستار آزادی فوری او هستیم .همچنین به دلیل
نقض همین حقوق ،ما آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعاالن زن و مرد زندانی ،از جمله اسماعیل عبدی ومحمود بهشتی ،معلمان دربند
را خواستاریم ،کسانی که هدفی جز فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق قانونی مزدبگیران ندارند.

با تقدیم احترامات
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار
کنفدراسیون عمومی کار
فدراسیون متحده سندیکایی
اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)
اتحاد ملی سندیکاهای مستقل
رونوشت به:
آقای حسن روحانی ،رئیس جمهور
آقای صادق الیجانی ،رئیس قوه قضائیه
سفیر ایران در پاریس
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***********************************************************************

ما را در توزیع وسیع بولتن اخبار کارگری نهادهای همبستگی
به زبان انگلیسی یاری رسانید!

وبالگ بولتن اخبارکارگری به زبان انگلیسی را
به نهادها و تشکلهای کارگری جهانی بشناسانید!
https://alternativeworkersnews.wordpress.com/

!Teacher‘s place is not in jail
Mohammad Habibi must be Free

…………....
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بیانیه جمعی از فعالین کارگری و مبارزین سیاسی مریوان
روز سوم شهریور ماه برای مردم کردستان یاداور اعدام جنایتکارانه ی نه نفر از رفقای کمونیست در مریوان است .سی ونه
سال بعد و در همین روز چهار تن از دوستداران محیط زیست در آتش سوزی ای که توسط توپباران سپاه پاسداران به راه
افتاده بود جان باختند .سه تن از کولبران زحمتکش بر اثر انفجار مین مجروح شدند و یک تن جانش را از دست داد .دو کارگر
حفار در چاه فقرو گرسنگی دفن شدند .وسه جوان دیگر در جاده های جنگی رژیم در مریوان تصادف کردندو برای همیشه از
میان ما رفتند .مردم محروم کردستان سالهاست که از سوی رژیم جمهوری اسالمی عامدانه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی عقب
رانده شده اند روزی نیست که در گوشه ای از این جامعه زنی،کودکی یا کارگری قربانی اوضاع جهنمی ناشی از سیاست های
سرمایه داری حاکم بر ایران نشوند .نظام طبقاتی و هیئت حاکمه ی آن نه تنها زندگی و معیشت اکثریت اجتماع را زیر ضرب
گرفته ،بلکه محیط زیست را هم قربانی نگاه امنیتی و منطق سود کرده است .از جمله مشکالت محیط زیست و فعالینش در این
سالها می توان برخورد امنیتی و تهدید و بازداشت ،به آتش کشیدن عمدی و توپباران جنگلها توسط سپاه در کنار بی توجهی
بقیه ی نهادهای دولتی به این اتش سوزیها ،سدسازیهای بی رویه و کاهش حجم آبهای زیر زمینی که قرارگاه خاتم النبیاء سود
کالنی از آن به دست میاورد ،خطر انقراض بخشی از محیط زیست ،آلوده بودن بخشهای زیادی از کوههای مرزی و حتی
اطراف شهرو مناطق مسکونی به مین که هر ساله قربانیانی را در پی دارد ،نام برد .اکنون بیش از هر زمان دیگری این
واقعیت بر همگان روشن می شود که سهم تهیدستان و کارگران از محیط زیست و تمامی ثروتهای جامعه مرگ است و شفقت،
این در حالی است که سران حکومت با هدف ایجاد فضای سرکوب و خفقان در مقابل هر .و سهم سرمایه داران رفاه و تملک
گونه حرکت حق طلبانه بساط زندان و شکنجه و طناب دار را پهن کرده اند .اما مردم کردستان نه تنها مرعوب نشدە اند ،بلکه
هر نوع دست درازی رژیم به حقوق حقه ی خود را با مشت آهنین پاسخ داده و هر اشتباه رژیم در این مورد برایش سنگین
تمام شده است .در روز بعد و در تشییع جنازه ی این عزیزان یعنی در چهارم شهریور ماهه سال ۷۹۳۱جمعیت داغدار دهها
در این روز کسی زانوی غم بغل نگرفت .هزار نفری از سراسر کردستان وجب به وجب شهر را آکنده از عشق و احترام کردند
و دشمنان مردم بجای اشک ،خشم دیدند و بجای صدای سوگواری ،فریاد رهایی شنیدند .مرگ فعالین زیست محیطی و خشم
مردم از نقش تخریب گرانه و بی مسولیتی رژیم در قبال محیط زیست و محافظان طبیعت بستر اعتراض و سر دادن شعارهای
رادیکال نظیر نان،کار،ازادی ،محیط زیست سالم را به وجود آورد .مردمی که به درستی جمهوری اسالمی جانی و اقمار مزدور
.نظامی ،اطالعاتیش را عامل مرگ فرزندانشان میدانند این روز را به روز دادخواهی و مخالفت با بانیان این فاجعه تبدیل کردند
مطمئنا این حرکت اعتراضی میتواند و باید به نقطه ی عطف و اتکایی برای پیگیری خواسته های بر حق مردم کردستان ،از
جمله شناسایی ،محاکمه و مجازات عاملین و آمرین مرگ فعالین محیط زیست تبدیل شود .برکسی پوشیده نیست که این رژیم
نامشروع و حامیان رنگارنگش با زور سرکوب و فریبکاری حاکمیت خود را تحمیل کردند .بار دیگر ثابت شد که در هر کجا
فعالین و پیشروان طبقه ی کارگر با طرح برنامه ی روشن و به شکل سازمان یافته مطالبات اکثریت قاطع جامعه را مطرح کنند،
خیابانها سریعا به سنگر مبارزات توده ای مبدل خواهد شد .در یک سال اخیر دیدیم که جامعه ی ایران آبستن حوداث و
اعتراضات سراسری است و طبقه ی کارگر تشنه ی آزادی و برابری از هر فرصتی برای بیان خواسته هایش نهایت استفاده را
خواهد برد .معضل دفع زباله در مریوان و روستاهای اطرافش ،جانباختن و مصدوم شدن کولبران ،مرگ کارگران ناشی از
نامنی محل کار،تلفات تصادفات جاده ای ،گسترش فقرو فالکت و وخامت معیشت کارگران ،به اعتیاد و فحشا کشاندن خیل
عظیمی از زنان و مردان ،بیکاری روزافزون ،گرانی و کاهش قدرت خرید مردم ستمدیده ،به انقیاد کشیدن نیمی از جامعه یعنی
زنان همه و همه موجب شد که خشم فرو خورده ی توده ها منفجر شود و کردستان از تریبون مریوان پیام همراهی و
همبستگی با جنبش دیماه و تداوم این جنبش سراسری تا سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی را اعالم دارد.

گرامی باد یاد جانباختگان شهریور ماه شهر مریوان
زنده باد همبستگی کارگران و زحمتکشان
زنده باد سوسیالیسم

جمعی از فعالین کارگری و مبارزین سیاسی مریوان
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اسماعيل بخشی:
عليرضا بهداد و انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران را به یک مناظره آزاد
دعوت ميکنم!

شما همه ،من تک!
دوست عزیزی مطلبی از یک روزنامه نگار نا آشنا (علیرضا بهداد) چاپ شده در مجله
ای نا آشنا (اقتصاد نامه) برای بنده فرستادند که این فرد در یک تحلیل آبکی درباره ی
اعتراضات مردمی در دی ماه  69افاضه نمودند و در آخر در برابر این شعار مردم که
«اصالح طلب ،اصولگرا دیگه تموم ماجرا» برای نشاندن لبخند رضایت بر روی لبان
اربابان فرمودند «اصالح طلب ،اصولگرا خیالتون راحت تموم نیست ماجرا»
در مقابل فرمایشات ارباب شاد کن این روزنامه نگار و ایضا ً انجمن صنفی روزنامه
نگاران استان تهران که قطعا بیخبر از رفیق شان نیستند دو مورد ذکر میکنم و در پایان
کالم از این اساتید بی سواد در خواستی خواهم داشت
یکم  :تأسف میخورم که آزادی در همه جا در غل و زنجیر است انجمن صنفی روزنامه
نگاران و حتی این روزنامه نگار مبتدی نیز آزاد نیستند ای کاش در فضایی آزاد بر علیه
مردم کف خیابان دی ماه تا کنون ،قلم میراندند وقتی روزنامه نگاری نقدش را با نام بردن
از دو حزب منفعل حاکم به پایان میبرد یعنی آزاد نیست یعنی برده وار مینویسد یعنی
اربابی دارد و باید او را راضی کند تا نانی بکف آرد و تأسف میخورم از اینکه مردم
سرزمینم اثر قلم چه بی سوادانی را می خوانند آقای بهداد و انجمن صنفی روزنامه
نگاران استان تهران ،برای تان آرزوی آزادی و رهایی میکنم.
دوم  :اینجانب بعنوان نه نماینده کارگری بلکه بعنوان یکی از ملیونها کارگر رنجبر ایرانی
معترض با شما سخن میگویم و می گویمتان راست میگویید ما شعار ندادیم «اصالح
طلب ،اصولگرا دیگه تموم ماجرا» چرا چون مدتهاست ماجرای این دو حزب منفعل برای
ما تمام شده است و از این شعار هم گذشته ایم و به شعار و عم ِل «شوراهای مستقل
کارگری و مردمی» رسیده ایم حاال مشاهده فرمودین چقدر در خواب تشریف دارید
در آخر اینجانب اسماعیل بخشی نماینده کارگری و فعال سندیکایی هفت تپه ،علیرضا بهداد
و انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران را به یک مناظره آزاد دعوت میکنم شما همه ،من
تک.
اسماعیل بخشی
دوم مهرماه 69
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هفت تپه
و تحميل انتخابات
شورای اسالمی کار
چرا نهادهای امنیتی و دولتی با کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه به یکباره بسیج شده اند
تا انتخابات شورای اسالمی کار را در هفت تپه برگزار کنند؟
پس از بازگشایی مجدد سندیکا در سال  7839توسط کارگران هفت تپه که با تشخیص و
اراده ی خو ِد کارگران بود که باید جامعه کارگری تشکل آزاد و مستقل داشته باشد ،مجمع
عمومی تشکیل و هیئت رئیسه سندیکا با رای گیری انتخاب شد ،حرکتی که منجر به احیای
نیشکر هفت تپه در آن سالهای ورشکستگی شرکت گردید ،هرچند بالفاصه اعضای
سربلند سندیکای هفت تپه با شدیدترین سرکوب ها مواجه شدند به زندان رفتند ،اخراج شان
کردند فق و فقط به این دلیل که تشکل آزاد (سندیکا) نباشد اما مدال زرین تاسیس مجدد
سندیکا برای همیشه ی تاریخ مبارزات کارگری گردن آویز سندیکا لیستهای هفت تپه
خواهند ماندگار است.
عالوه بر سرکوب اعضای سندیکا ،آنروز نیز نهادهای امنیتی و دولتی با جبر فراوان
انتخابات شوراهای اسالمی کار را برگزار کردند ولی هرگز جامعه کارگری هفت تپه
اعضای آن را نمایندگان واقعی خود ندانستند چون هیچ دستاوردی جز تالش برای شکستن
اعتصاب و راضی کردن کارفرما در کارنامه شورای اسالمی کار در هفت تپه مشاهده
نمی شود.
امروز ده سال از آخرین انتخابات هفت تپه میگذرد نسلی رفت و نسلی جدیدی آمده ست،
موج نوی در مبارزات کارگری و مطالبه گری در هفت تپه آغاز شد نسل جدید احساس
کرد نمایندگان شجاع کارگری داشته باشند نمایندگانی آزاد و مستقل که فقط در اندیشه
احقاق حقوق ضایع شده ی کارگران باشند بنابراین به همت و اراده ی خودشان بعداز ده
سال انتخابات آزاد برگزار شد ،نمایندگانی آزاد برآمدند که در ابتدا نه کارفرما و نه
نهادهای امنیتی تصورش را نمی کردند این نمایندگان چنین با صالبت و استوار عمل کنند
که اگر حق کارگر داده نشود فراخوان اعتصاب سراسری صادر کنند و خود پرچمدار
اعتراض باشند و اعتصاب را  71روز ادامه دهند و برای اولین بار کار کردند که
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مسئولین دولت را وادار کردند برای حل مشکالت چهار جلسه شورای تأمین تا در سطح
شهرستان و دو جلسه در سطح استان برگزار کنند ،چون مسئولین مشاهده کردند اینبار
کارگران هفت تپه نمایندگانی دارند که به حداقل راضی نمی شوند و آنقدر واژه نماینده آزاد
به آنها جسارت و اعتماد بنفس داده است که به نشانه ی اعتراض جلسه ی شورای تأمین
استان را در حضور استاندار و تمام مدیران استان ترک می کنند و تا دریافت حداکثر
مطالبات کارگران هفت تپه مصوب نشد هیچ توافقی را به امضا نرساندند.
از دل همین انتخابات آزاد و نمایندگان آزاد کارگری بود که در اعتصاب  71روزه ی
مرداد ماه بود که به شعار و مطالبه ی بزرگ « شوراهای مستقل کارگری و مردمی»
رسیدیم مطالبه ای که تن خیلی ها را لرزاند و از پس آن بود که نهادهای امنیتی و دولتی
بهمراه کارفرما برای سرکوب و مقابله با چنین نمایندگانی دست در دست هم گذاشته تا با
موازی کاری انتخابات شورای اسالمی کار ( یادگار نحس دولت اصالحات) را به جامعه
کارگری تحمیل کنند ،این حرکت باعث شد تا پرسش های اساسی در ذهن من که البته هر
روز از ذهن کل جامعه ایران میگذره تداعی شود و مصرانه خواستار شنیدن پاسخ شان
هستم:
  7چگونه است که مدیران امنیتی و دولتی و کارفرما ،که هیچ کدام کارگر نیستندبرای جامعه ی کارگری هفت تپه تعین تکلیف میکنند؟
  2مگر شعار اصلی این نظام استقالل و آزادی نبود؟ پس چرا ما نه استقالل داریمنه آزادی؟ چرا اینهمه از استقالل و آزادی مردم حراس دارید؟ اگر مردم استقالل و
آزادی داشته باشند قدرت چه کسانی در معرض خطر خواهد افتاد که حتی در یک
جامعه کوچک کارگری اجازه تشکیل تشکل مستقل و آزاد داده نمی شود؟
  8اگر واقعا شعار شما استقالل و آزادی ست پس باید در هر کوی و برزن ،شهر وروستا « شوراهای مستقل کارگری و مردمی» آزادانه تشکیل شود آیا دروغ بود
شعارتان؟
  4چرا جامعه ی کارگری ایران نباید سهمی از قدرت داشته باشد؟  1چرا از آگاه شدن مردم می ترسید؟منتظر پاسخ هستیم...
اسماعیل بخشی
نماینده کارگری نیشکر هفت تپه
 6مهر 69
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اعالم همبستگی مدیر کُل گروه همآهنگی بین المللی معدنچیان با
کارگران و اتحایه های کارگری ایران
همبستگی ما متعلق به کارگران و اتحادیه های کارگری شجاع ایرانی ست که جهت
حقوق و منافع خود علیه سرکوب رژیم جمهوری اسالمی مبارزه می کنند.
نمایندگان کنفرانس دوم بین الملل معدنچیان در برنامه مبارزه همآهنگ بین الملل
معدنچیان خواهان آن شدند که « ...همه دولتهای جهان از حق ائتالف ،گردهم آیی و
مذاکره حمایت کنند .برای فعالیتهای کارگری و سیاسی آزاد! برای حق کامل وقانونی
جهانی جهت اعتصاب! برای اتحادیه های کارگری به عنوان سازمانهای مبارز جهت
دفاع و بهبود زندگی ،دستمزد و شرایط کاری ما!»
ما مخالف هرگونه سیاست همکاری طبقاتی هستیم که بر روی شانه کارگران و خانواده
هایشان بنا شده باشد! ما جهت حفظ و توسعه حقوق و آزادیهای دمکراتیک شهروندی
مبارزه می کنیم!

در همبستگی
آندریاس تادیسیاک
مدیر ُکل گروه همآهنگی بین المللی معندنچیان
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نامه شرکت فوالد مبارکه و التماس دعا در مورد
بارگيری نکردن کاميونها و خسارات اقتصادی
وارده به علت اعتصاب سراسری رانندگان کاميون
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رانندگان کامیون در ویرجینیا  /آمریکا همبستگی خود را
با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران
اعالم میکنند.

رانندگان کامیون در هلند در حمایت از رانندگان اعتصابی
در ایران به برپائی رژه با زدن بوق پرداختند.
اعتصاب سراسری رانندگان کامیونها در ایران در بیش از
 05.شهر در  13استان در جریان است و بیش از 0.
راننده تاکنون توسط رژیم سرمایه داری در ایران دستگیر
شده اند.
از مطالبات و خواسته ها کارگران اعتصابی دفاع کرده و
خواهان آزادی فوری و بدون قید وشرط کارگران اعتصابی
دستگیر شده شویم.
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یکشنبه  8مهرماه ،کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن که مدتی
پیش برای دریافت حقوق ومزایای معوقه خود دست به اعتراض
زده بودند ،با عدم تعهد عملی کارفرما و مدیریت به تعهدات
خود مجددا اعتصاب کردند .کارگران خطوط ریلی شاهرود و
شمار دیگری از خطوط راه آهن با برگزاری تجمعات اعتراضی
ضمن بیان اعتراض و نارضایتی علیه عملکرد پیمانکاران و
کارفرما ،خواهان پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شدند.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
با وجود برخورد تند روز گذشته نیروی انتظامی با تجمع پرسنل
بیمارستان امام خمینی کرج ،تحصن کارکنان برای پیگیری
مطالبات یازده ماهه و وضعیت بالتکلیف و رها شده ،امروز 8
مهر وارد سومین روز اعتصاب خود شدند.
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چکیده بیانیه تحلیلی شوراى هماهنگی
تشکل های صنفى فرهنگیان ایران

به مناسبت فرا رسیدن
سال جدید تحصیلی ۳۱ – ۳۲
در حالى به استقبال سال جدید آموزشى مىرویم كه بحران های اقتصادى و اجتماعی ،عرصه را بر
مردم ،تنگ كرده است .مسلما شرایط موجود ،محصول بیتدبیری و سوءمدیریت چهل سال گذشتهی
دولتها و مجلس های بعد از انقالب بوده است .حدود دو دهه است که معلمان و فعاالن صنفی به
عنوان وجدان بیدار جامعه نسبت به عواقب فساد رو به گسترش و برنامه های ناکارآمد در حوزه
آموزش و پرورش از طریق ،مذاکره ،مکاتبه و کنشهای اعتراضی به تمام مسئوالن ردههای مختلف
هشدار می دهند اما...
تورم و گرانی افسارگسیخته ،سبب شده بسیاری از خانوادهها هزینه آموزش را از سبد خانوار حذف
یا کمرنگ نمایند و این به معنای افزایش كودكان كار و خیابانی خواهد بود .تعرض اجباری مدیران
مدارس به سفرهی خانوادهها برای اداره حداقلی حوزه کاری خود از دیگر پیامدهای شرایط موجود
است.
صدا و سیما که از جیب مردم ارتزاق میکند ،برخالف نامی که یدک میکشد ،نه تنها ملی نیست بلکه
با سیاستگذاریهای میلی و مصلحتی به جای نمایش چهره واقعی وضعیت کنونی جامعه و ناکارآمدی
مطلق ساختار آموزشی کشور ،به تربیون فضاسازی ،دروغ پردازی و خرق واقعیت مسئوالن تبدیل
شده است.
متاسفانه تاکنون تالش معلمان براى تغییر وضعیت موجود با سركوب شدید فعاالن و تشکل های
صنفی توسط نیروهای امنیتى و دریافت احكام سنگین قضایي  ،زندان ،تبعید و انفصال از خدمت
مواجه بوده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به عنوان بخش تشکلی مطالبهگری معلمان ایران،
با توجه به وضعیت بحرانی کشور پیش بینی میکند در طی سال تحصیلی جدید ،آموزش و پرورش
با پنج چالش روبرو خواهدشد:
الف .افزایش تعداد دانشآموزان.
ب .کمبود منابع و نیروی انسانی.
پ .کاهش بیش ازپیش حقوق و دستمزد فرهنگیان و افزایش نارضایتی آنها .
ت .گسترش خصوصی کردن و کاالییسازی آموزش.
ث .افت کیفی آموزش
شورای هماهنگی ضمن اعتقاد راسخ به امکان کنترل و مدیریت این چالشها درصورت وجود اراده
در حاکمیت و مسئوالن و تخصیص بودجه کافی ،به نمایندگی از فرهنگیان ایران و همسو با منافع
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واقعی ملت ،مطالبات خود را به شرح زیر اعالم میدارد:
قرارگرفتن آموزش و پرورش در اولویت سیاست گذاریها و افزایش بودجه آن به میزان الزم .
⃣
افزایش حقوق و دستمزد معلمان متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با پرهیز از نگرشهای
⃣
تبعیض آلود.
رسیدگی جدی و فوری به وضعیت اسفبار معیشت ،حقوق و بیمه فرهنگیان بازنشسته که حقوق
⃣
و دستمزد آنها درعموم موارد حتی کمتر از نصف همکاران شاغل شان میباشد..
ایجاد بستر قانونی و امن برای تحقق تشکلیابی مستقل فرهنگیان به گونهای که فرهنگیان
⃣
بتوانند در فضایی عاری از فشارهای امنیتی و به صورت آزادانه در قالب تشکلهای رسمی به فعالیت
بپردازند.
توقف روند پولیسازی آموزش در قالب تقویت بنیانهای الزم برای اجرای کامل اصل سیام
⃣
قانون اساسی.
ارتقای کیفی آموزش درجهت تربیت شهروندان موفق و توسعه پایدار و همه جانبه کشور.
⃣
تامین امنیت فعاالن صنفی ،آزادی معلمان دربند ،لغو احکام درون سازمانی در خصوص فعاالن
⃣
صنفی و بازگشت به کار فعاالن صنفی فرهنگی.
مطالبات مزبور بارها در دیدارهای متعدد نماینگان فرهنگیان در تشکل های صنفی با مسئوالن قوای
سه گانه مطرح شده است .ازجمله این دیدارها ،دیدار با مسئوالن وزارت کشور ،وزیر آموزش و
پرورش ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،معاونان و هیات رییسه مجلس ،کمیسیون قضایی مجلس،
کمیسیون آموزش مجلس ،برخی از نمایندگان اثرگذار مجلس و  ...در تابستان اخیر بوده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بازگشایی مدارس را به دانشآموزان عزیز،
والدین گرامی و فرهنگیان فداکار تبریک میگوید و برای آنها سال تحصیلی با نشاطی را آرزو میکند
این شورا از همه فرهنگیان کشور تقاضا میکند در جهت پیگیری مطالبات صنفی خود ،آگاهی بموقع
و مطمئن از مواضع رسمی شورای هماهنگی و تشکلهای عضو آن و همچنین به منظور همسویی
بیشتر و بهتر با برنامههای پیش رو از طریق عضویت در کانال تلگرامی شورای هماهنگی اقدام
نمایند.
شورای هماهنگی در روزهای پیشرو بعد از بررسی شرایط و جمعبندی نظرات
و پیشنهادهای معلمان و فعاالن صنفی و تشکلهای عضو ،برنامههای خود برای مهرماه  ۰۹را
اعالم خواهد نمود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
31شهریور 1397
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کلیت نظام جمهوری اسالمی باید برچیده شود!
زندانهای رژیم مملو از زندانیان سیاسی است!
با تشدید رعب و وحشت ،زندان ،شکنجه و اعدام،
رژیم جمهوری اسالمی در ایران می خواهد
خود را از بحران اقتصادی ،سیاسی واجتماعی نجات دهد !
برای آزادی فوری ،بدون قید و شرط زندانیان سیاسی
متحد و متشکل شویم!
پیروزی ما در اتحاد و سازماندهی ماست!

علیه زندان،کشتارواعدام
متحد و متشکل بپاخیزیم!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران
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به حمایت و تقویت جنبش
اعتراضی در ایران بپا خيزیم!

تنها نیروی بیشماران،
نیروی تغییر دهنده است!
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برای آزادی فوری ،بدون قيد و شرط

کارگران زندانی
ودیگر زندانيان سياسی به هر شکل که ميتوانيم ،بکوشيم!
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.
رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و
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.
رژیم انسان کش ،زندانی می کند ،شکنجه میکند ،اعدام می کند.
تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار نماید.
باید بر علیه این وضعیت برخاست .باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
همه کارگران و فعالین کارگری ،سازمانها ،تشکلها  ،گروهها و  ...را فرامیخواند که به
هرشکل و با هر توانی که دارند
کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی
نموده و شرکت نمایند،
تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان
سیاسی هرچه بیشتر ،فراهم گردد.
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به کمپينهای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی بپيوندید!
کمپين آزادی کارگران زندانی را تقویت کنيد و خواست آزادی کارگران
را هر چه بيشتر به گوش جهانيان برسانيم!

همبستگی جهانی کارگران مرزی ندارد!
همبستگی و پشتيبانی کارگران،
سندیکا ها ،اتحادیه های کارگری،
نهادهای مترقی و سوسياليستی و ...
برای آزادی فوری و بی قيد وشرط کارگران زندانی
ضروری است!
باور داریم که در ایران نيز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی
و توده ای اش ،پایان دهنده زندان ،شکنجه ،اعدام و کلن نظم موجود
اجتماعی است .برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه ،در جهت
آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم در خارج و داخل ایران
بکوشيم .این یک گام واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی
سرمایه داری است.

آزادی کارگران زندانی
و تمامی زندانيان سياسی
درگرو
گسترش مبارزه متحدانه ماست!
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رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی با شکست انقالب ،به اعدام ،زندان ،شکنجه ،ستم ،استثمار و  ...که
در زمان شاه و سلطنت پهلوی نيزرایج بود ،ادامه داد .این رژیم از بدو به قدرت رسيدنش ،حمله و
سرکوب کارگران و تشکلهای کارگری و دیگرنيروهای اجتماعی مترقی را در دستور داشته است و اکنون
در بحران سياسی و اقتصادی عميقی فرو رفته است ،اما برای نجات خود بار بحران را با بيکاری،
گرانی ،فقر ،گرسنگی و بی خانمانی بردوش اکثریت جامعه گذاشته است .هيچ جناح و دسته و گروه و
جمعی از این رژیم دوست کارگران و زحمتکشان نيست .کليت این نظام باید برچيده شود.

زندانهای رژیم مملو از کارگران زندانی و زندانيان سياسی است.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور ،کارگران و فعالين کارگری ،نهادها،
تشکلها ،سازمانها ،احزاب مترقی و تمامی دوستداران و هواداران جنبش کارگری را فراميخواند که در
هر محل کار ،منطقه ،شهر و کشوری که هستند ،در همراهی با نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در
ایران–خارج کشور ،آکسيونها ،پيکتهای اعتراضی ،تظاهرات و تجمعات اعتراضی و  ...را سازماندهی
کرده وخواهان آزادی کارگران دستگير شده ،کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی شویم.

تا آزادی تمامی کارگران دستگيرشده ،سایر زندانيان
سياسی ،مبارزه بيوقفه ادامه دارد.
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برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
بپیوندید!
کمپينها و کارزارهای دفاع از آزادی بی قيد و شرط کارگران زندانی و تمام
زندانيان سياسی ،تا آزادی همگی این عزیزان ،بيوقفه ادامه دارد!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالين ،هوادارن و
دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپينها و کارزارهایی بيشماری را با
خواست آزادی بی قيد وشرط کارگران زندانی و دیگر زندانيان سياسی
برگزارکرده و نيز در جریان است ،سازمانها و نهادهای بين الملی بيشماری به
این کمپينها و کارزارها پيوسته و عليه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده
و ميکنند .این کمپنها و کارزارها تا آزادی تمامی کارگران زندانی و تمامی
زندانيان سياسی ادامه خواهد داشت .نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در
ایران همگان را فرا ميخواند که به هرشکل که ميتوانند ،در هر کجا که هستند،
با هر توانی که دارند به ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و
به هرشکل که ميتوانند به ادامه کمپينها و کارزارهای همبستگی با جنبش
کارگری در خارج کشور یاری رسانند.
برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانيان سياسی بيوقفه به هر شکل و
نامی که ميتوانيم ،بکوشيم.
به کمپينها ،کارزارها ،آکسيونهای اعتراضی و مبارزاتی ،برای همبستگی
هرچه بيشتربا جنبش کارگری در ایران و نيز آزادی کارگران زندانی و تمامی
زندانيان سياسی بپيوندید و به هرشکل که می توانيد صدای خواسته ها و
اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانيد.

اتحاد مبارزاتی ما ،رمز پيروزی ماست!
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