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سندیکای کارگران 

 نیشکرهفت تپه
 نماد مقاومت ومبارزه

 
جمعی ازکارگران سطوح مختلف شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت  1386ده سال پیش درآبان ماه  

ای به مقامات مربوطه دولتی خواستاربازگشائی سندیکای کارگران تن  طی نا مه  2500تپه بالغ بر

نیشکرهفت تپه شدند. این خواست بحق کارگران با مخالفت شدید دولتی ووزارت کار ، وبا تهدید و 

دستگیری کارگران پاسخ داده شد . درسا ل بعد ، علیرغم تمامی فشارهای امنیتی ، بیش 

ااعالم داشته وبا رأی خود ، هیأ ت مدیره سندیکای نیشکرهفت ازیکهزارکارگر ، بازگشائی سندیکا ر

تپه رابرگزیدند.  ازآن زمان تا کنون اعضای هیأت مدیره دوره های گوناگون ازجمله علی نجاتی، 

فریدون نیکوفرد، قربان علی پور، محمد حیدری مهر، رضارخشلن وتعدادی ازدیگر فعالین کارگری 

ج ، دستگیری و زندان شده اند. رژیم سرمایه داری اسالمی همواره این شرکت بارها تهدید به اخرا

های گوناگون سرکوب ازادامه وافزایش مبارزات کارگران این درتالش بوده است که با بکاربردن شیوه

مجتمع جلوگیرد. تأخیرهای مکرردرپرداخت دستمزدها، عدم پرداخت سهم بیمه کارفرما که موجب 

یمه تأمین اجتماعی می شود، استخدام به روش قرارداد سفید امضاء ، عدم اعتباری دفترچه های ببی

برابری افزایش دستمزد با تورم و... ازجمله فشارهای اقتصادی برکارگران این مجتمع ـ چه درزمان 

دولتی بودن آن وچه درحالت خصوصی کنونی ـ بوده وهست . تهدید کارگران معترض به اخراج ، 

ان امنیتی به تجمعات اعتراضی کارگران ، وادارساختن تعدادی ازکارگران ناآگاه تهاجم وحشیانه مأمور

وخود فروخته به جاسوسی، نصب دوربین های متعدد درمحیط کاربمنظور کنترل کارگران، 

های متعدد به کارگران و... ازجمله فشارهای سیاسی وامنیتی  پروازمداوم پهپاد برمحیط کار، توهین

صدای اعتراضی وحق طلبانه کارگران شریف ومبارز این مجتمع کشت  بمنظورخاموش سازی

وصنعت بوده ومی باشد.تالش جناحهای  گوناگون حکومتی چه درزمان حاکمیت جناح احمدی نژاد 

وچه درزمان کنونی بمنظورجلوگیری ازادامه مبارزات کارگران این سندیکا همواره با ناکامی همراه 

زگشائی سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه، بارها وبارها شاهد مقابله رو بوده است. درطی ده سال ازبا

درروی کارگران با نمایندگان دولتی وامنیتی درمحیط کاروهم اکنون عالوه برآن ایستادگی 

دربرابرسرمایه داران خصوصی بوده و هستیم. درسالیان گذشته،  کارگران مبارزمجتمع هفت تپه موفق 

ی زمینه های اقتصادی وبویژه درپرداخت دستمزدهای معوقه مجبور به عقب شدند کارفرما را دربرخ

 نشینی کنند .

کوتاه مدتی است که  دولت ضدکارگری روحانی شرکت کشت وصنعت هفت تپه رابا تبعیت از سیاست 

نئولیبرالی سازمان تجارت جهانی به بخش خصوصی واگذارکرده است . این شرکت که بهای آن به یک 

رد تومان تخمین زده شده است درمناقصه ای حراج گونه ، به مالکیت تنی  چند  ازوابستگان هزارمیلیا

 میلیارد تومان درآمده است . 6حکومتی به بهای  پیش پرداخت 
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 سرمایه داران جدید شرکت که با پشتوانه ی دولتی  صدها میلیارد تومان ازثروت ملی را به تصاحب 

یت سرمایه داری به همین بخشش اسالمی وادامه ی استثمارکا رگران قانع خود درآورده اند، بنابرماه

نیستند .آنها بفوریت چپاول دستمزد کارگران را نیز چون سلف خود دردستورکارخود نهاده اند و با عدم 

درصدی کارفرما به صندوق سازمان تأمین  4پرداخت سه ماه دستمزد کارگران وعدم پرداخت سهم 

ان شاغل را در تنگنای شدید مالی وکارگران مشمول بازنشستگی رادرحالت اجتماعی ، کارگر

سرگردانی زجرآوری قرارداده اند . کارگران شرکت با تجربه آموزی از سالیان گذشته آموخته اند که 

می باید مقاومت کرد وگرنه درصورت سکوت ، برتضعیقات افزوده خواهد شد. ازاینرو درخرداد ماه 

اعتراضی گوناگون دست زدند وهربارکه کارفرما ، تعهد لفظی به پرداخت  بارها به تجمعات

دستمزدهای معوقه داد، به این ترفند سرمایه داری باور نکرده وهمچنان برخواست خود با برگزاری 

 1000مجدد تجمعات پافشاری کردند. ازجمله میتوان به اعتصاب وتجمع  اعتراضی بیش از

خرداد،  تجمعات اعتراضی  23کارگربازنشسته در 300اضی خرداد، تجمع اعتر 18کارگردر

المللی اندیمشک ـ اهواز برای خرداد ومسدود سازی جاده بین 29خرداد ،  25خرداد،  12گوناگون در

خرداد اشاره داشت. کارفرمایان نه تنها تالش داشتند با کمک مأموران امنیتی ، ادامه  13مدتی درروز

کارگرمعترض کردند. کارگران  30ن سازند، بلکه اقدام به اخراج اعتراضات کارگری را نا ممک

مبارز نیشکرهفت تپه دست ازمقاومت برنداشتند وعالوه برخواست پرداخت دستمزدهای معوقه ، آزادی 

فوری همکاران خودرا نیز خواهان شدند. ایستادگی وادامه ی مبارزات کارگران تاحدود ی نتیجه بخش 

خرداد یکماه ازسه ماه دستمزدهای معوقه را  29قب نشینی واداشت . کارفرما دربود و کارفرما را به ع

کارگراخراجی درسوم  30پرداخت کرد و  تعهد به پرداخت دوماه دیگردرآینده نزدیک نمود . همچنین 

تیرماه مجدداً به کاربازگشتند . قائم مقام مدیریت شرکت که انتظاربرخورد مبارزه جویانه کارگران را 

شت ومی پنداشت با تکیه به قدرت سرمایه وهمراهی وهمکاری مأموران امنیتی اسالمی ، قادربه ندا

درهم شکستن پایداری مبارزاتی کارگران میباشد، سرافکنده ازشکست موقتی خود، دریک سخنرانی 

ً این توهین به کارگران که هم ون اکن،از کارگران معترض  به عنوان اراذل واوباش نام برد . مسلما

 سبب افزایش خشم بسیاری ازکارگران شده است، بی پاسخ نخواهد ماند.
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چراکارگران رزمنده نیشکرهفت تپه توانستند به پیرو زی نسبی دست یابند؟ رمز این پیروزی های 

نسبی را ، هرچند موقتی باشند ، می باید در همبستگی کارگران ازطریق مشارکت ، تشکل واستقالل 

ت. تا زمانی که کارگران به صورت منفرد علیه استثماروتضعیقات سرمایه داراعتراض ها دانسعمل آن

شود بلکه سرمایه دارودولت حامی او ها هیچگونه توجهی نمیکنند ، نه تنها به خواستهای بحق آنمی

می کوشند با ترفندهای گوناگون ، کارگریا کارگرهای منفرد را به راحتی به سکوت وادارند. اما 

نیکه کارگران دست دردست هم به مقابله با سرمایه داروحتی دولت حامی او برمیخیزند، موقعیت زما

ونیروی کارگری ، تفاوت کمی وکیفی می یابد. دراین حالت صفی متحد ازکارگران دربرابرسرمایه 

به  دارمی ایستد وامکان دست یابی به این یا آن خواست کارگری ، بمراتب افزایش می یابد. کارگران

موفقیت نسبی دست می یابند، اما موفقیتی که هرآن درخطرتهاجم جدید سرمایه دارقرار دارد . سرمایه 

دار زخم خورده ازیک عقب نشینی لحظه ای، درصدد بازپس گرفتن آنچه ازدست داده است بر می آید. 

خوردارمیباشد وچه های دولتی براونه تنها برقدرت سرمایه تکیه دارد ، بلکه ازحمایت تمامی دستگاه

بسی که موفقیت نسبی وموقتی کارگران پایمال می گردد. دراینجاست که صفی وسیعتر 

ومتحدترازتشکل محلی یک کارخانه وصنف، اهمیت خاص می یابد. با همبستگی ویاری تشکل محلی ، 

بایدایجاد آید ولی برای حفظ این دستاورد و تحکیم وافزایش آن ،  می موفقیت نسبی وموقتی بدست می

تشکل مستقل طبقاتی فراترازتشکل محلی را پی گرفت تا بتوان دربرابر قدرت سرمایه وحکومتی که 

بمراتب فراتر ازیک محل معین عمل میکند، نه تنها ایستادگی کرد، بلکه برتحقق خواستهای کارگری 

سندیکای کارگران  افزود. چنین تشکلی ، سازمان مستقل سراسری کارگران میباشد. چند زمانی است که

هفت تپه، در همراهی با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه وتشکلهای راستین 

مدافع کارگری ، گامهائی اولیه را دراین زمینه برداشته اند که ضمن ارج نهی برآن گامها ، می باید به 

بر  عهدِه ی تشکالت برشمرده نیست ها اشاره داشت . فزونی گامهای ضروری ، تنها ناکافی بودن آن

بلکه هریک ازتشکلهای فعالین کارگری ـ چه درداخل وچه درخارج ازکشورـ وظیفه مند اند دراین راه 

 تالش کنند وآنهم نه تنها درحرف بلکه درعمل . بکوشیم دراین راه ، سود مند باشیم .

 
 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

 وسیالیسم!زنده باد آزادی! زنده باد س

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگران ایران ـ خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com 

 ۲۰۱۷جوالی  ۰۵ برابر با ۱۳۹۶ تیر ۱۴چهارشنبه 
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 یارویاور

کارگران 

نیشکرهفت تپه 

 باشیم!
 

کارگران مبارزشرکت کشت وصنعت نیشکرهفت تپه بمنظوردست یابی به خواستهای بحق خود،ازجمله پرداخت سه 

ماه دستمزدهای معوقه، چندین باردر ماههای پیش اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی گوناگون کردند. کارفرمایان 

ی ، نه تنها توجهی به خواستهای کارگران نداشتند جدید شرکت با توسل به اهرم تهدید وفشاروبا حمایت مقامات امنیت

بلکه حتی برای درهم شکستن مقاومت مبارزاتی کارگران ، سی کارگرمعترض را اخراج کردند وخواستاربازداشت 

دیگرکارگران رزمنده شدند. دراین میان، کارگران نه تنها مرعوب نشدند بلکه حتی بازگشت به کار همکاران 

واستهای خود افزوده وبه تجمعات اعتراضی ادامه دادند. سرمایه داران مجبوربه عقب نشینی اخراجی را به دیگرخ

خرداد پرداخت کرده ، پرداخت بقیه ماههارا تعهد فوری  29موقت شده، یک ماه ازدستمزدهای عقب افتاده را در

 داده وحکم اخراجها رالغو کردند. 

ومبارزه ادامه میدهندو سرمایه داران پی میبرند که درآن لحظه تهدید زمانیکه کارگران ، متحد وپایدارانه به مقاومت 

وارعاب کارآئی ندارند ، باالجبار تا حدودی تن به اجرای این یا آن خواست معترضین میدهند تا درزمانی مناسب 

. واین چنین ها بپردازنددردرون کارخانه با ترفندهائی نو به بازپس گرفتن ازدست داده "آرامش "وپس ازبرقراری 

سپرده میشود، بلکه باگذشت یک  "فراموشی  "است که نه تنها تعهد پرداخت دوماه دستمزد معوقه ، عامدٌا به دست 
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شوند. ازاینرو، کارگران مبارزشرکت ماه اززمان آن تعهد، کارگران دگربار محروم ازدریافت سه ماه دستمزد می

جددًا محیط کاروخارج ازآن را به صحنه ی اعتراض مداوم علیه کشت وصنعت نیشکرهفت تپه ، ازاول مرداد ماه م

اجحافات کارفرمایان ومبارزه برای احقاق خواستهای خود ازجمله پرداخت سه ماه دستمزدهای معوقه تبدیل کردند. 

های کارگران نیزدراین مبارزه ،همراه وهمدوش معترصین بوده و درتجمعات دوم مرداد ماه شرکت داشته خانواده

اند. مأموران امنیتی جمهوری اسالمی ،سه شنبه شب اند. سرمایه داران متوسل به نیروهای سرکوبگردولتی شده

وحشیانه به منازل تعدادی ازکارگران مبارز حمله ور شده و پانزده نفررا دستگیر وروانه زندان کرده اند. تعداد پنج 

 خطردستگیری قراردارند. تن ازکارگران درمحیط کاردستگیر شده وتعدادی دیگرنیزدر

 

این اقدام وحشیانه ی مآموران امنیتی کاماًل ضد انسانی است وناشی ازماهیت ضدکارگری رژیم اسالمی میباشد. 

تمامی دستگاههای حکومتی این رژیم براساس دفاع ازمنافع سرمایه داران ودرجهت حفظ سیستم سرمایه داری بنا 

قدرت حکومتی این یا آن جناح دولتی نشان داده است که تمامی آنها برای حفظ شده است. دورانهای متفاوت باالدستی 

منافع سرمایه داران ، ازهیچ فشاروستمی برکارگران فروگذارنکرده اند. هدف وبرنامه ی اجرائی تمامی جناحهای 

بوده باشد ،  روحانی "تدبیروامید  "حکومتی درمورد کارگران ، چه دردوره به اصطالح اصالحات خاتمی یا دولت

احمدی نژاد، وهرنامی که برخود نهاده باشند، تماماً  "امام زمانی "رفسنجانی ویا دوره "سازندگی "چه دردوره 

درجهت زیرپانهادن منافع کارگران ونا امید نگهداشتن آنان بوده وهست. ازاینرو ضروریست که درپشتیبانی 

ازخواستهای بحق کارگران واعتراض به این یا آن اجحاف وستم  ازمبارزات کارگران ایران ، تنها به بیان جانبداری

سرمایه داروعوامل حکومتی نسبت به کارگران ، اکتفا نکرد بلکه همواره کوشید، ماهیت ضدکارگری دولت سرمایه 

داری ومدافعان چنین سیستمی رانیز افشا کرد وضرورت سرنگونی چنین سیستم ضد انسانی وجایگزینی آن با 

م را نشان داد. زمانیکه کارگران به این ضرورت که الزمه ی تحقق آن تشکیالت مناسب انقالبی ـ هم سوسیالیس

سیاسی و هم صنفی ـ که درخدمت تعمیق بخشیدن روند مبارزه مطالباتی نیزمی باشد ـ ، پی ببرند، سرمایه داران 

رگران ویارویاورآنان دربرپائی تشکالت ومزدوران سرمایه را یارای َقدَرُقدرتی نخواهد ماند. باشد که همراه کا

 انقالبی کارگری وتحقق همه جانبه آن ضرورت ، گامهائی مؤثر ـ هم ازداخل وهم ازخارج کشور ـ برداریم. 
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ما ، فعاالن نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج کشور، درجای جای جهان ضمن پشتیبانی 

تپه وابرازهمدردی وهمراهی بااین رزمندگان حقوق کارگری ، دستگیری ازخواستهای بحق کارگران نیشکرهفت 

وزندانی کردن کارگران معترض را شدیدًا محکوم کرده وهمگان رابه مبارزه مشترک برای آزادی فوری وبدون قید 

 وشرط دستگیرشدگان فرامی خوانیم. 

 سرنگون با رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی 

 زنده باد سوسیالیسم

 ادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج کشورنه

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com 

 ۲۰۱جوالی  ۲۸ برابر با ۱۳۹۶ مرداد ۶جمعه 

 

 

 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
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 هفت تپه

 هفت تپه             

 هفت تپه...                           

http://www.ofros.com/audio/tarane_hafttape.mp3 

 مدير عامل وکيل فرماندار ميخوان کارگر بشه بيکار

ن بارسمايه دار نقشه اينه بشيم استثمار کور خوندين کارگر شده بيدار  همدست 

 کارگر وايساده پشت کارگر تو کارخونه کارمند يا برزگر

د  همدوش کارگران مرد زنا تو صف اول نبر

 هفت تپه هفت تپه هفت تپه ... 

 ........... ............................................................................................................ 

ری{
ُ
 }ل

ُمنه
ُ
نه کلشو ونو مال خ

ُ
ن و کشت و کارخ  ِز مت 

خووورووشيت خووورووشيت ِا مرِدم بَ فوورووشيت ِا مرِدم بَ کاريت ِنِميليم بَ  ِنِميليم ِدش بَ

ی جز نيشکر[ بکاريد/ }ترجمه:{)زم ن ن و کشت و کارخانه/ همه از آن ماست/نميگذاريم در آن]گندم يا چب   ت 

 نميگداريم آن را بفروشيد / آی مردم بخروشيد / آی مردم بخروشيد/ 

 ................................................................................................................. ........... 

}  }عربر

ّر ی فاِر یس
ُ
م من ِکل قوم ِعربر ل

َ
عال

َ
 ت

ن و ظالم بعانت 
َ

واغيل ِنتحد عیل ش
ُ

 ِاحن جييِش ش

م
َ
عال

َ
م ت

َ
عال

َ
م....... ت

َ
عال

َ
م ت

َ
عال

َ
 ت

 }ترجمه:{ )از همه ی اقوام بيايد / عرب،لر ، فارس/ ما لشکر کارگرانيم /عليه رسمايه و ظلم متحد ميشويم/ 

 بياييد،بياييد...(

http://www.ofros.com/audio/tarane_hafttape.mp3
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 ........................................................................................................................... 

 معلم کارگر آی مزد بگب  مردم با حقوق بخور و نمب  

ن تشکل چاره ی کار اگه نه ميمونيم زار و نزار  داشت 

ارشورای اسالیم کار ي ن  ا انجمن صنفن ناکار کارگر از اينا شده بب 

 تشکل آزاد و مستقل.... تشکل آزاد و مستقل.. تشکل آزاد و مستقل اينه راه عالج مشکل

 ............................................................................................................................ 

ری{
ُ
 }ل

َپه اوما و جووش هم دزفيل انديمشک و شوش
َ
ن هفت ت  خت 

 عرب و لر فارس پب  و ِجُون کارگُر ن هفت تپه

َپه
َ
ر گ

َ
س ب راری ل شگر کارگ

َ
کيم و د َمه وا يَ

َ
 ه

َپه{
َ
ر گ

َ
 } ل شگر کارگ

َپه
َ
ر گ

َ
َپه.... ل شگر کارگ

َ
ر گ

َ
کيم..... ل شگر کارگ َمه وا يَ

َ
 ه

ن انديمشک و دزفول و شوش / عرب و لر و فارس ،پب  و جوان /  }ترجمه:{ )خون هفت تپه آمده به جوش  / نب 

 کارگران هفت تپه / همه به همياری با يکديگريم / لشکر کارگران عظيم است /... 

 .......................................................................................................................... .... 

}  }عربر

نا ّّط ِمن ٳديَ
ُ
ل مال ٳحنا ما ن

ُ
 ٳ شغ

ستسلم
ُ
ستسلم ما ن

ُ
تنا ٳحنا ما ن

َ
 گاع مال

ن مال ماست / تسليم نميشويم/ تسليم نميشويم (  }ترجمه:{ ) کار مال ماست / از دستش نميدهيم / زمت 

 ............................................................................................................................. .. 

 نتحد ايد بيد }دست در دست متحد شويم( ، شوراهای کارگری

خووروووشيت )آی مردم بخروشيد(، تشکل آزاد و مستقل  ِا مرِد م بَ

 هفت تپه .  هفت تپه هفت تپه

 جمیع از فعاالن آارگری

١٣٨٧/٦/٢٤ 
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کارگران بازداشت شده باید فوری و 
 بدون قید و شرط آزاد گردند!

 

ت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر و بسته شدن جاده در پی اعتراضات کارگران شرک

بین المللی اندیمشک اهواز توسط کارگران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات معوق خود، نیروهای 

سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش به خانه های کارگران پانزده تن  ۲۱پلیس و امنیتی شبانگاه و از ساعت 

ازداشت کردند. احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمید عبدهللا زاده از آنان را ب

 و دو نفر که نام شان صباح سواری است در بین بازداشت شدگان هستند.

همکاران ما اعالم کرده اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی 

 خود را از فردا از سر خواهند گرفت. کارگران بازداشتی اعتراضات

. 

کارگران نیشکر هفت تپه در چندین سال اخیر برای به دست آوردن مطالبات خود بارها دست به اعتراض 

و اعتصاب زده اند. اعتراضات این دوره کارگران و بازنشستگان نیشکر هفت تپه تا کنون باید به مقامات 

نسبت به خواسته های کارگران قابل پذیرش نیست. اعتراضات ما  نشان داده باشد که عدم توجه و رسیدگی

کارگران و بازنشستگان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دوره اخیر جهت رسیدگی فوری به 

مطالبات زیر است: پرداخت دستمزدهای عقب افتاده از اردیبهشت تا تیر امسال؛ تمدید دفترچه های بیمه 

وردین تا تیر امسال به دلیل عدم واریز هزینه آن توسط کارفرما انجام نشده تامین اجتماعی، که از فر

درصد  ۴بازنشست شده اند کماکان منتظر  ۱۳۹۵است؛ کارگران بازنشسته که آخرین سری آنها در اسفند 

 حق کارفرما می باشند که پرداخت نشده است.

صی، مورد اعتراض شدید عالوه بر مطالبات فوری فوق، پروسه واگذاری شرکت به بخش خصو

ماه این پروسه در جریان بوده است و اگر چه شرکت هنوز بطور کامل به  ۱۵کارگران می باشد. بیش از 

بخش خصوصی واگذار نشده و کماکان شرکت عام محسوب می گردد، لیکن ناکارآمدی بخش خصوصی 

شدن خصوصی سازی آنچنان آشکار و مخرب بوده است که در صورت پایان این پروسه و نهایی 

سرنوشت کل این صنعت و کارگران شاغل آن با مخاطرات جدی تری روبرو خواهد شد. پروسه 

خصوصی سازی تا همینجا موجب گردیده که پرداخت دستمزدها و پاداش های کارگران بطور مداوم به 

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2017/07/زندان1.jpg
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چون لباس کار و تاخیر افتاده، امنیت شغلی کارگران تضعیف گردیده و حتی مزایای کاری ابتدایی ای هم

پوتین در اختیار کارگران قرار نگیرد. همزمان با بدتر شدن وضعیت کارگران شاهد بوده ایم که حضور 

نیروهای امنیتی و انتظامی در محیط های کار گسترده تر شده است. اقدامات سرکوبگرانه نیروهای 

سط کارگران نشان میدهد اندیمشک تو-انتظامی در روزهای اخیر و امروز پس از بستن جاده اهواز

مقامات حاضرند میلیونها هزینه برخوردهای امنیتی را متحمل شده اما مزد و مزایای ابتدایی ما کارگران 

 را نپردازند.

واقعیت این است که تعداد کارگران و کارمندان شرکت نیشکر هفت تپه از باالی هفت هزار نفر به زیر 

ارگران شرکت باالخص در بخش کشاورزی را کارگران پیمانی نفر سقوط کرده و اکنون اکثریت ک ۴۵۰۰

تشکیل میدهند. بی تردید دولت مسئول این تضییغات و بی حقوقی ها می باشد و موظف است در اسرع 

 وقت به کلیه مطالبات کارگران و سرقت دستمزدهای ما رسیدگی نماید.

قید و شرط کلیه کارگران بازداشت شده سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان آزادی فوری و بدون 

است. سندیکا تالش خواهد کرد که با انعکاس منظم تر مبارزات کارگران و بازنشستگان شرکت توجه 

جامعه در کشور و سطح بین المللی را نسبت به مصائب ما کارگران بیش از پیش جلب نماید. ضمن 

المللی کارگران صنایع مواد ی یو اف )فدراسیون بینقدردانی از حمایتهای تاکنونی، ما همچنین از حمایت آ

غذایی، کشاورزی و خدمات( و کارزار جهانی آن و دیگر تشکالت کارگری که از هفته پیش در حمایت 

از کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکا آغازشده است قدردانی می کنیم و خواهان تداوم حمایتهای کارگری 

 داخلی و بین المللی هستیم.

 دیکای کارگران نیشکر هفت تپهسن

 ۱۳۹۶سوم مرداد 

 

 آزادی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به قید کفالت

  

شنبه هفتم امرداد، ده کارگر بازداشت شده شرکت کشت وصنعت هفت تپه در زندان دزفول پس از محاکمه دردادگاه 

شوش توسط دادستان به طور موقت و با سپردن کفالت از زندان آزاد شدند. درضمن اقای افشار، مدیر عامل شرکت 

مطالبات کارگران و همچنین بازنشستگان توضیحاتی  نیشکر هفت تپه به این دادگاه احضار شده و در مورد عدم پرداخت

 .به دادستان داد

الزم به یادآوریست حضور تعدادی از دیگر کارگران هفت تپه در جلوی دادگاه در حمایت از همکاران بازداشتی خود، 

 .چشم گیر و نشان دهنده ی اتحاد کارگران می باشد

اده، احمد و یعقوب الکثیر، عادل سماعین، ابراهیم ظهیری، بهزاد اسامی نه کارگر بازداشتی: رستم و حمید عبدهلل ز

 .نظری، صباح سواری، و احمد مرادی. نام نفر دهم بعد از شناسایی اعالم خواهد شد

از تمامی کارگران و نهاد های و تشکلهای مستقل در داخل و خارج از ایران که همواره حمایتهای خود را از کارگران و 

ان طی این مدت ابراز داشته اند، قدردانی و مراتب سپاسگزاری خود را اعالم می داریمخانواده های آن . 

 با امید همبستگی تمامی کارگران جهان

 سندیکای کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

۹۶مرداد۷  
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عدم پرداخت مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و 

  !بازداشت کارگران معترض محکوم است

 

طبق اطالعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پی اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در 

ی به مطالبات ن در اعتراض به عدم رسیدگروزهای اخیر و بسته شدن جاده بین المللی اندیمشک به اهواز توسط کارگرا

سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش به خانه های کارگران  ۲۱معوق خود، نیروهای پلیس و امنیتی شبانگاه از ساعت 

پانزده تن از آنان را بازداشت کردند. احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمید عبدهللا زاده و دو 

نام شان صباح سواری است در بین بازداشت شدگان هستند. نفر که   

کارگران اعالم کرده اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی کارگران بازداشتی 

 اعتراضات خود را از فردا از سر خواهند گرفت. 

د را در روز سوم مردادماه با بستن کارگران زحمتکش مجمتع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعتراضات صنفی خو

جاده بین المللی اندیمشک به اهواز ادامه دادند. اعتراض کارگران به دلیل معوق شدن سه ماه حقوق، عدم پرداخت چهار 

درصد حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان آور که مانع بازنشستگی کارگران در پانزده ماه گذشته بوده است، 

ای، عدم اجرایی شدن مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی کارگران نی بر، پایان دادن به وضعیت اخر اج های فله 

بوده است. کارگران  ۹۵و  ۹۴امنیتی برای کارگران در کارخانه و همچنین عدم پرداخت پاداش و بهره وری سال 

 خصوصی شدن شرکت نیشکر را از جمله عوامل اصلی ایجاد شرایط موجود می دانند. 

 

دیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن حمایت از بیانیه سندیکای کارگران شرکت کشت و سن

صنعت نیشکر هفت تپه، تحمیل شرایط غیر انسانی به کارگران را محکوم می کند و از مسئوالن استانی و دولت می 

 خواهد هر چه سریعتر مطالبات کارگران پرداخت شود. 

د برخوردهای پلیسی و امنیتی و قضایی با سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که یاد آور می شو

بازگشایی شد، و زندانی شدن و اخراج نمایندگان سندیکا، دست کارفرما برای سوء استفاده بیشتر از شرایط  ۸۷در سال 

زتر کرده است. در چنین شرایطی ما کارگران به وجود آمده و نقض ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق کارگران را با

 چاره ای جز تقویت تشکل خود و اتحاد و همبستگی نداریم. 

 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

۱۳۹۶سوم مرداد   

 

 به کارگران نیشکر هفت تپه یورش شبانه

 و بازداشت تعدادی از آنها،محکوم است! 

بر اساس اطالعیه خبری سوم مرداد "سندیکای نیشکر هفت تپه " و در پی اعتراض های روز گذشته کارگران معترض این مجتمع، " 

سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش بهخانه های کارگران پانزده تن از آنان را بازداشت  ۲۱نیروهای پلیس وامنیتی شبانگاه و از ساعت 

ساعت مخابره این خبر از افرادبازداشتی شب گذشته   ت تپه امروز چهارم مرداد اعالم کرد که " تاکردند." همچنین سندیکا هف

اطالعی در دست نیست وخانوادهای بازداشتیهمچنان سرگردان به دنبال فرزندان وهمسران خود هستند." عالوه بر این "در ادامه 
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نگی حراست شرکت و مدیر شرکت آقای افشار توسط نیروهایاطالعات بازداشتهای دیروز امروز نیز تعداد پنج کارگر دیگر باهماه

 وامنیت نیروی انتظامی بازداشت وبه مکان های نامعلوم منتقلشده اند. "

واقعیت این است که بازداشت شبانه و امروز کارگران نیشکر هفت تپه، بخشی از روند سرکوبی است که صاحبان سرمایه و 

، مبارزه و رویارویی 96ا کارگران معترض و مطالبات آنها، در پیش گرفته است. در ماه های اخیر سال حاکمیت آنها، برای مقابله ب

کارگران شاغل و بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه برای گرفتن مطالبات شان، یکی از خبرهای هفتگی کارگری در ایران بوده است. 

به شکل های مختلف تالش می کردند که با وعده و وعید و یا سرکوب و  اما در این مدت، این سرمایه داران و حاکمیت بودند که

 ارعاب، پاسخ خواسته های کارگران را ندهند.

گسترش اعتراضات کارگران در روزهای گذشته و حضور خانواده های کارگری و خارج شدن تجمع آنها از محیط کارخانه و بستن جاده 

اندیمشک، باعث شد که مدیریت اعالم کند که بخشی از مطالبات آنها پرداخت شده است. کارگران نیشکر هفت تپه بار دیگر  –اهواز 

 به نیروی همبستگی کارگری و همراهی خانواده های شان می توانند به مطالبات خود دست پیدا کنند. نشان دادند که تنها با اتکا

یورش شبانه به منزل کارگران و بازداشت گسترده آنها، واکنش سرمایه داری حاکم به اتحاد و همبستگی کارگران نیشکر هفت تپه 

ه مبارزاتی و تالش برای متشکل شدن خود در " سندیکای هفت تپه " را است. بدون تردید کارگرانی که اندوخته حدود یک دهه تجرب

 دارند، در این دوره هم می توانند با همبستگی و اتحاد، آزادی فوری همکاران شان را در اولویت خواسته های خود قرار دهند.

ند. الزم است که به شکل های مختلف از اما کارگران نیشکر هفت تپه نیاز به حمایت وسیع و همه جانبه دیگر کارگران ایران دار

خواسته ها و مطالبات کارگران هفت تپه پشتیبانی شود و درخواست آزادی همه بازداشتی ها دیشب و امروز این مجتمع، به یک 

 خواست فوری و همگانی کارگران و همه تشکل های کارگری داخلی و بین المللی تبدیل شود.

ارگری که در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گرد هم آمده ایم، ضمن ما جمعی از کارگران و فعالین ک

پشتیبانی از خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه، دستگیرهای دیشب و امروز تعدادی از آنها را محکوم می کنیم. کارگران زندانی 

 باید بدون قید و شرط آزاد شوند. جای کارگران در زندان نیست!

 1396چهارم مرداد  –کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

https://t.me/khamahangy 

 تشکل مستقل کارگری خطاب به کارگران هفت تپه  ۵بیانیه ی 
 

پس از ماه ها اعتصابات مکرر کارگران نیشکر هفت تپه و بی اعتنایی و نادیده گرفتن حقوق مسلم آنان از سوی کارفرما 

و مقامات دولتی، این بار خانواده های به جان آمده از شرایط شرم آور زندگی که سرمایه داران برایشان رقم زده اند، با 

اندیمشک و تجمع در معابر و خیابان، اعتراضات خود را به بیرون از محل  –کارگران همراه شده و با بستن جاده شوش 

شرکت کشاندند. کارگران هفت تپه که در مبارزات گذشته، از شنیدن وعده های پوچ کارفرما و مسئوالن تا نامه نگاری 

د، از مردم زحمتکش شهر و مذاکرات بی نتیجه با مقامات، وقت تلف کردن ها و سردواندن های آنان را تجربه کرده بودن

 ۱٥، با یورش نیروهای امنیتی و انتظامی به خانه های کارگران ۱۳۹٦طلب حمایت کردند. اما سه شنبه شب سوم مرداد 

نفر  ۲٠کارگر نیشکر دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند؛ آخرین خبر از افزایش شمار کارگران بازداشتی به 

انتظامی، قوه قضائیه و دولت و کارفرما بار دیگر نشان دادند که همگی در دفاع از  حکایت دارد. نیروهای امنیتی و

منافع سرمایه داران و در مقابل اعتراضات کارگری، با تکیه بر قوانین حاکم، متحد و متفق القولند. این سیستم ستمگرانه 

های سرسام آور، بدهکاری و زندگی  و ضد انسانی از کارگرانی که ماه ها مزدشان عقب افتاده و زیر فشار هزینه

اقساطی )چاپیدن بانک ها و موسسات سرمایه داری( تحت فشار قرار گرفته و پرس شده اند، دفترچه های بیمه شان مدت 

https://t.me/khamahangy


!کارگران جهان متحد شویم  

  1396  مرداد                                     متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                                 68شماره 

14 

هاست اعتبار نخورده، کارگران بازنشسته شرکت که هنوز مزایای مربوط به بازنشستگی خود را دریافت نکرده اند، و 

ی خود را می گذاری شرکت به بخش خصوصی معترض اند و آزادی همکاران بازداشت شدهکارگرانی که به وا

خواهند، انتظار تحمل و سکوت دارد. به همین دلیل بارها و بارها تالش کردند اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر را 

زی، بریدن احکام مجدد، با ضرب و شتم، زندانی کردن، اخراج سازی، قطع حقوق، اتهام امنیتی زدن و پرونده سا

ی رزمندگی را در کارگران نیشکر و دستگیری اعضای خانواده و ...، وادار به عقب نشینی از مبارزه سازند تا روحیه

سایر مراکز کارگری به شکست بکشانند. نام این شرایط تحمیلی و خفت بار زندگی نیست، بلکه مرگی تدریجی است که 

نه می شود آن را تحمل کرد و نه در برابر تباه کنندگان انسانیت سکوت کرد. مطالبات  برای زنده ماندن شرافتمندانه

کارگران نیشکر هفت تپه ابتدایی ترین حقوقی است که کارگران طی مبارزات طوالنی به دست آورده اند و برای حفظ و 

ه است: هنگامی که کارفرما و مدیران برخورداری از آنها راهی جز ادامه مبارزه ندارند. تجارب مبارزه به آنها آموخت

کارخانه و شرکت توسعه نیشکر از مطالبات آنها خودداری می کنند باید از نیرو و توان جمعی خود استفاده کنند و از 

کارگران سایر مراکز کارگری، از تشکل مستقل خود و سندیکای خود که با رشادت هایشان آن را برپا کرده اند و 

ه و مردم زحمتکش انتظار یاری و همبستگی داشته باشند. سرکوب اعتراضات کارگران و یورش به همچنین از خانواد

ی عجز سیستمی است که فقط به زور و خانه های آنها و بازداشت کارگرانی که برای مطالباتشان مبارزه می کنند نشانه

 ظام سرمایه داری را متوقف نخواهد کرد. ی کارگر به ضد نزندان و سرنیزه تکیه دارد. این سرکوب ها مبارزه طبقه

 

  ۱۳۹٦مرداد  ۳

 جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام 

 کرج  -جمعی از کارگران محور تهران 

 کارگران پروژه های پارس جنوبی 

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک 

 فعاالن کارگری جنوب

بیانیه خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم اعتصاب کارگران  

 شرکت نیشکر هفت تپه و محکومیت بازداشتهای گسترده کارگران

بدیهی ترین  بدنبال مبارزات سخت و طاقت فرسائی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه طی دو روز گذشته در دفاع از

حقوق انسانی خود پیش بردند، شب گذشته مامورین امنیتی با یورش به منازل آنان، اقدام به بازداشتهای گسترده ای کرده 

 و پانزده نفر از این کارگران را دستگیر و به نقطه ای نامعلوم منتقل کردند.

زدی دریافت نکرده و مطالبات معوقه ای کارگرانی که دیشب منازل شان مورد هجوم قرار گرفت، سه ماه است دستم

زیادی را از کارفرما طلب دارند. کارفرما، شرکت نیشکر هفت تپه را برای غارت هر چه بیشتر دسترنج کارگران به 

پادگانی تبدیل کرده است تا کارگران جرات اعتراض به دزدی هایش از سفره های خالی خود را نداشته باشند. اما آنان 

یاستهایی از سوی کارفرما نشده و ماههاست در دفاع از معیشت و حقوق انسانی شان در حال مبارزه مرعوب چنین س

 اند.

اعتراضات خود را تشدید کرده و دیروز با بستن جاده بین المللی اهواز  آنان در تداوم این مبارزات، طی دو روز گذشته 

درگیری با نیروهای انتظامی بود، صحنه های پرشوری از اندیمشک و اعتراضی متحدانه در محوطه کارخانه که توام با 

 حق خواهی را به منصه ظهور رساندند.

در پی این اعتراضات و در پایان وقت دیروز، هم دادستانی شوش، هم قائم مقام مدیر عامل و هم مدیر عامل کارخانه 

ناچار به پاسخگوئی به مسائل پیش آمده از طریق رسانه های رسمی شدند و مدیر عامل در اقدامی فریبکارانه صحبت از 

سربلندی کارگران و خانواده هایشان کرد. اما در سوئی دیگر  پشت سر گذاشتن روزهای تلخ در نیشکر هفت تپه و حفظ

و همزمان با چنین ادعاهای ریاکارانه ای مامورین امنیتی بطور شبانه به منازل کارگران یورش برده و در میان 

 اعتراض و بهت و حیرت همسر و فرزندانشان اقدام به بازداشت آنان کردند.
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رمایان و بطور اخص از سوی کارفرمای نیشکر هفت تپه و دولت حامی اش، برای اعمال چنین سیاستهایی از سوی کارف

ما کارگران سیاستی آشناست. آنان با هزار و یک نیرنگ و فریب، همیشه در پی سود و منافع خود بوده اند. اما اگر 

سفره های خالی مان  فریب و نیرنگ برای غارت ما کارگران چاره ساز نباشد محیط کار را با هدف ارعاب ما و غارت

به پادگانی تبدیل میکنند و اگر این سیاست نیز جواب نداد و با اعتراضات قدرتمندی از سوی ما کارگران مواجه شدند 

همزمان با تشدید سیاست سرکوب و به میدان آوردن نیروهای امنیتی شان برای دستگیرهای گسترده، زبان نیرنگ و 

 مهربانتر از مادر را به خود میگیرند تا ضامن منافع خود باشند. ژست دایه فریب خود را نیز تیزتر میکنند و 

اما واقعیت این است که اعمال چنین سیاستهایی نه تنها ما کارگران را وادار به عقب نشینی و تمکین به بردگی موجود 

 انه تر خواهد کشاند.نخواهد کرد بلکه ما را در این مصاف نابرابر به سوی کسب آگاهی بیشتر و مبارزات متحد

اینک و در پی دستگیریهای شب گذشته و اظهار نظرات رسانه ای از سوی دادستانی شوش، مدیر عامل کارخانه و قائم 

مقامش و در پی تجمع امروز چهارم مرداد ماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه، چند کارگر دیگر 

م و معاونت کارخانه با حضور در میان کارگران اقدام به سخنرانی کرد و با اعالم نیز در محل دستگیر شدند و قائم مقا

درصد از یکماه دستمزد کارگران رسمی، سعی در ایجاد شکاف در میان کارگران نمود. وی دراین  50خبر واریز 

ارگران خواست تا بر سخنرانی اعالم کرد نه کارخانه به بخش دولتی واگذار میشود و نه از پاداش خبری هست و از ک

سر کارهایشان بازگردند اما تا لحظه تنظیم این بیانیه، کارگران علیرغم حضور در کارخانه، حاضر به بازگشت به سر 

 کارهایشان نشده و همچنان در اعتصاب هستند.

و مبارزات  ما با محکوم کردن تداوم سیاست سرکوب و ارعاب در شرکت نیشکر هفت تپه و حمایت قاطعانه از مطالبات

کارگران  مطالبات همه کارگران شاغل و بازنشسته  -1اعالم میداریم:  کارگران این شرکت بزرگ کشت و صنعت 

کارگران بازداشتی بی هیچ پرونده سازی  -2شرکت نیشکر هفت تپه بی هیچ کم و کسری و به فوریت پرداخت باید گردد

سندیکای  -4ده شده و مالکیت شرکت به بخش دولتی عودت داده شود فضای امنیتی در شرکت پایان دا -3آزاد باید گردند

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان تشکل صنفی کارگران این کارخانه باید به رسمیت شناخته شده و به فعالیت 

 در سطح شرکت بپردازد.

 چهارم مرداد ماه  –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 سرکوب اعتراضات کارگری بن بست های خودساخته

 نظام سرمایه داری را نمی گشاید 

بار دیگر سرمایه داران خشم خود را از بست های به وجود آمده توسط سود طلبی هایشان بر سر کارگران فرود آوردند 

 . و دست به بازداشت و دستگیری کارگران معترضی زدند که چیزی جز حق مسلم خویش نمیخواهند

نکرده اند و سرمایه داران به اصطالح خصوصی و  کارگران نیشکر هفت تپه که چند ماه است حقوق ودستمزدی دریافت

در حقیقت وابستگان به قدرت که تنها به دنبال غارت و چپاول این موسسه بزرگ اقتصادی، تعطیلی و به دنبال آن 

ها( به نبردی رو یا روی در آمدند و در این  تصاحب زمینهای باارزش این شرکت هستند، )همانند همه خصوصی سازی

ای نظامی و انتظامی و دستگاه قضائی به کمک غارتگران و اختالسگران آمده دست به بازداشت و صحنه نیروه

سرکوب کارگران میزنند و از سوی دیگر مدیران خصوصی شرکت سراسیمه بخشی از حقوق و دستمزد عقب افتاده فقط 

 . ندبرخی از کارگران را پرداخت می کنند تا بین صفوف متحد کارگران تفرقه ایجاد کن

کارگران و زحمتکشان که در سراسر ایران از اجحاف و غارتگری سرمایه داران وابسته به قدرت و ثروت به تنگ آمده 

و به طور مدام برای دستیابی به حق حقوق ودستمزدها و حفظ اشتغالشان دست به اعتراضات گسترده میزنند، مدام با 

شوند. آخرین نمونه آن یورش شبانه مامورین امنیتی به منازل سرکوب و ارعاب نیروهای امنیتی و قضائی مواجه می

 … کارگران شرکت نیشکر هفته تپه در روز سوم مرداد ماه، و ادامه این بازداشتها صبح روز بعد و

اما بقیه کارگرانی که در لیست بازداشت قرار دارند به همراه سایر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنان در 

و آزادی فوری و بی قید و شرط همکارانشان نیز به سایر خواسته هایشان اضافه شده است. در این اعتصاب هستند 

 .اعتراض و اعتصاب، خانواده های کارگران نیز دوشادوش اعتصابیون در تالشند

تنها  کارگران و زحمتکشان و وجدان ها بیدار انسانی این یورش ها را محکوم میکنند. کارگران برای احقاق حقوق خود

به نیروی مبارزاتی و متحدان خود متکی هستند و هیچ شکی ندارند که تنها با اتکا به نیروی مبارزاتی طبقه کارگر می 

 .توانند حق وحقوق از دست رفته خود را باز ستانند
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 :پس بار دیگر اعالم می کنیم

 !بر خورد امنیتی با مطالبات به حق کارگران راه به جایی نمی برد –

 !حل انسانی مشکالت مزدی کارگران، پرداخت دسترنج شان است و نه باتوم و زندانراه  –

 !کارگران از زندان نیز چون مصاف شالق و گوشت، تجربه ها آموخته اند –

 !تنها راِه ناگزیر، آزادی کارگران و رسیدگی به خواسته های آنان است –

شد از حقوق اولیه کارگران است که در حقوق بنیادین کار و حق ایجاد تشکِل کارگری که مستقل از قدرت و ثروت با –

 .مقاوله نامه های جهانی پذیرفته شده است

 !آزادی ایجاد تشکل / آزادی اعتصاب و اعتراض از بدیهی ترین حقوق نهادینه شده ی کارگران است –

داد اندکی سرمایه دار خصوصی سازی، واگذاری و سپردن فرصت ها، ثروت ها و امکانات عمومی جامعه به تع –

است. خصوصی سازی یعنی بی نصیب کردن عموم جامعه از امکاناتی که در اصل متعلق به جامعه است و باید متوقف 

 !شود

 : پس تکرار می کنیم –

 .جای کارگران زندان نیست! کارگران هفت تپه بی هیچ قید وشرطی باید آزاد شوند و خواسته های آنان باید تامین گردد

 ون مدافعان حقوق کارگرکان

 ۱۳۹۶مرداد  ۵

 

 کارگران نیشکر هفت تپه تنها نیستند!

 

 دیروز و امروز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای بازگرداندن شرکت به دولت در حال انجام است.

نسته است کمترین تقاضای کارگران را انجام دهد و به کارگران خواستار پس گرفتن شرکت از کارفرمای فعلی که حتا نتوا

تعهداتش عمل کند، هستند. کارفرمایی که دستمزد کارگران و حق بیمه اش را پرداخت نمی کند و فقط با پارتی بازی به 

ی خواهان کارفرمایی رسیده است بهتر است از شرکت هفت تپه بیرون برود. کارگران هفت تپه در جهت شایسته ساالری به درست

بیرون رفتن کارفرما از شرکت هستند زیرا کارگران با دست خالی، خود خواهند توانست شرکت را بهتر از این آقایان اداره کنند. 

 کافی به کارگران اعتماد شود.

ن آزادی نفر از کارگرانی که در اعتراض امروز شرکت داشتند بازداشت شده اند. ما خواها ۱٥متاسفانه با خبر شدیم تاکنون 

 سریع همه کارگران بازداشتی هستیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن حمایت از خواسته های به حق کارگران نیشکر هفت تپه ، اعالم می کند خواهران 

غ نخواهیم و برادرانمان در نیشکر هفت تپه را تنها نمی گذاریم و از تمامی امکانات خود برای رسیدن به اهداف کارگریشان دری

 ورزید.

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ۱۳۹٦مرداد  ۳
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Statement by Solidarity committee with Iranian workers                                            

movement – abroad                                                                            

In defence of Sugarcane workers of Haft Tappeh! 

Sugarcane workers of Haft Tappeh are fighting for their righteous rights, but the 

management with the support of ruling capitalist Islamic regime of Iran and its oppressive 

security apparatus, are suppressing any workers’ demand for their unpaid wages, insurance 

premiums, job security, etc.                                                                                                                                                

The authorities have promised many times to fulfil workers’ demands, in order to disperse 

them, but this time the workers with their families are continuing their struggle until their 

demands are met. So far this time authorities’ response, was arresting labour activists, and 

othe protesting workers at 9 p.m at night in their homes. Therefore, following this move by 

the authorities, the release of the detained co -workers ,was another demand of the 

Sugarcane workers of Haft Tappeh.                   

We, the solidarity committee with Iranian workers movement – abroad, while supporting the 

struggle of Sugarcane workers of Haft Tappeh, express our solidarity with them for 

achieving their righteous rights. We condemn the imprisonment of the labour activists and 

other workers, and demand the immediate and unconditional release of the all detained 

workers.  

Sugar cane workers of „Haft Tappeh“, struggles blown win!                                                                                                   

Long live solidarity with sugar cane workers, „Haft Tappeh“                                                                                                   

28 July, 2017.                                                                                                                                                                                                 

Solidarity committee with Iranian workers movement – abroad                                                                 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

 

New arrests as Haft Tapeh sugar workers in Iran keep up their fight 

  

Workers at the Haft Tapeh sugar cane plantation and mill complex in the southern Iranian 

city of Shush continue their actions in support of their demand for payment of massive wage 

and benefit arrears and recognition of their union. The fifteen workers arrested at a mass 

protest on July 25 have been released, but bail was set at USD 3000  - a huge sum for the 

workers and their families. Wage arrears for April have been selectively paid, but members 

of the union executive body have still not received their wages. Thousands of workers and 

retirees are still owed up to 4 months of wages and benefits. And the authorities refuse to 

negotiate with the workers' union. The Haft Tapeh workers and their union are demanding 

full payment of wage and benefit arrears; recognition of the union as the workers' legal 

representative; and the company's return to government ownership. 

CLICK HERE to show your support and send a message to the Iranian 

authorities.  

http://iuf.us6.list-manage.com/track/click?u=e788a43ccacc225abf8e6e748&id=9bd821327a&e=cceacbffad
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در فوالد بویر احمد ، این باررگفاجعه ای دی  

 

تن از  یککارگر در آتش سوختند. سوختگی شش تن از کارگران شدید و حال  ۹در اثر انفجاری که در کارخانه فوالد بویراحمد بوقوع پیوست،  1396 دوشنبه اول خردادروز

سوزی را ناشی از آتش ،نماینده بویراحمد در مجلسدر بیمارستان جانباختند. متاسفانه و دو کارگر به نامهای زریز حاج بارانی و رسول اکرمی نیز است شدت وخیم  آنان به

آفریده    بی توجهی و عدم رعایت اصول ایمنی و حفاظت ر احمد در اثر این جنایتی که کارفرما و مسئولین کارخانه فوالد بوی .کارگران اعالم کرد« خستگی و یا اشتباه سهوی»

جمهوری  داری ت نظام سرمایهونفر از کارگران این معدن  نه تنها تکاندهنده است بلکه عمق و قسا 44و قربانی شدن  آذرشهریورت زمستان حادثه دلخراش معدن  و همچون اند

بدون شک متهمین اصلی این ارزش اضافه بیشتر مطرح است.  ان تولیدفقط برایش و ل زندگی و هستی کارگران قائل نیستااسالمی را نشان میدهد که کوچکترین ارزشی در قب

از جان  ،صرفه جویی و عدم توجه به مسائل ایمنی محیط کار بیشتر، سودکسب انفجار بهر شکل و یا هرعلتی اتفاق افتاده باشد سرمایه داران جنایتکاری هستند که به قصد 

کارگر دارد و در حال حاضر متعلق به بخش خصوصی است؛ این کارخانه در سالهای گذشته  160 کارخانه فوالد بویراحمد میفرستند. کارگران مایه گذاشته و آنها را به مسلخ

دست کارفرمایان و صاحبان  طرح خصوصی سازیها اجرای دولت با ماه حقوق معوقه دارند! 8 کارگران این کارخانهشده طبق خبرهای منتشر  .استبارها دست به دست شده

بخواهند  را به بدترین شیوه ممکن استثمار نمایند و هر گاه در مقابل شرایط موجودکارگران  به هر شکل ممکن برای کسب سود و ارزش اضافی بیشتر سرمایه را باز گذاشته که

دهند. کارگران در نظام بشدت سرکوبگرانه و ظالمانه رژیم اسالمی سرمایه هیچ حمایتی  و یا بوسیله نیروهای انتظامی مورد سرکوب قرار نمودهاعتراض نمایند آنها را اخراج 

دست می دهند، بدون اینکه عامالن این سوانح مورد بازجویی و محاکمه قرار گیرند یا ساالنه هزاران کارگر بر اثر سوانح و یا بیماریهای ناشی از کار جان خود را از ندارند. 

که سرمایه هر روز   نسانیسعی شود مسائل ایمنی و حفاظتی محیطهای کارگری به عنوان اولویت در دستور کار و مورد توجه صاحبان سرمایه قرار گیرد. این جنایات ضد ا

تمام این کشتارها ، ضرب و شتم و بی حقوقی ها ناشی از دو علت اصلی می باشد یکی حرص و آز سیری ناپذیر ثبت نمی شود.   هیچوقت در تاریخمی کند  تولید و باز تولید 

کارگران بدون چنین تشکل هایی نمی توانند مطالبات خود خود. طبقه سرمایه دار و جنایت پیشگی دولت های حامی شان و دیگری متشکل نبودن کارگران در تشکل های مستقل 

انند از طریق تشکیل كمیسیون را پیگیری کنند در نتیجه این خود بر میزان حوادث ناشی از کارمی افزاید. کارگران با داشتن تشكل های كارگری و حضورشان در صحنه می تو

ه مشکل ناامنی محیط كار رسیدگی کرده و كارفرما را مجبور به تخصیص بودجه ای برای ایمن کردن محیطهای های ایمنی محیط كار با نظارت نمایندگان واقعی کارگران ب

و سرکوب پاسخ داده می شود و در نتیجه هیچ  کارگران به ناامنی محیط كار به هر درجه ای با اخراج کاری كارگران بنمایند. در محیط های كاری فاقد تشكل كارگری، اعتراض

کمر به نابودی کارگران ضی امکان بروز نمی یابد. بنابر این حکومت اسالمی سرمایه با حمایت از سرمایه داران و سرکوب تشکل های کارگری متکی به نیروی کارگران اعترا

این وظیفه مهم را  ؛که نباید در مقابل آن ساکت نشستننگی دیگر بر تاریخ نظام سرمایه داری و حاکمان آن میباشد، و ضمن ایناین جنایات ضد کارگری و تکاندهنده بسته است. 

 می گذارد که مصمم تر و متشکل تر برعلیه این نظام نکبت بار و انگلی به مبارزه طبقه کارگر ایران، فعالین کارگری و نهادهای کارگری در همبستگی با کارگرانجلو پای 

ابراز همدری با این عزیزان در آتش ضمن    ایران ـ خارج کشور ی درنهادهای همبستگی با جنبش کارگرما  شوند. و خواهان محاکمه شدن مسببین این جنایت هولناک ستهابرخ

 تا رهایی کامل طبقه کارگر از پای ننشینیم .   ، پیگیری و افشای این نوع فجایع و دیگر اعمال ضد کارگریحمایت از مبارزه طبقه کارگرمی کنیم با  عهد سوخته 

 سرمایه داری اسالمی ایرانمرگ بر حکومت جنایتکار 
 پر توان باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگری

 زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

 2017 می - 1396خرداد 

 
 ایران ـ خارج کشور ی درنهادهای همبستگی با جنبش کارگر
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  ،کار جهانی سازمان

 و كارگرانارگان به ساز ش کشاندن طبقاتی 

!یدار سرمایه منافع کل حافظ و كارفرمایان  
 عملی درشرایطی این و میشود اعزام ژنو به ایران کارگران گان نماینده عنوان تحت اسالمی رژیم ازطرف رسمی هئیتی سال ره

  قراردارند. دستگیری و گردپی فشار، تحت یا و هستند و بوده زندان در یا کارگران واقعی گان نماینده و رهبران که میشود

 

 سازمان در ایران عضویت آن تبع به و المللی بین سرمایه در ایرانی سرمایه ادغام داری، سرمایه جهانی سیاست با انطباق روند در

 و تایید و ایران در کارگر و دولت کارفرما، گرایی جانبه سه روابط به مربوط اصول رعایت جمله از شرطهایی پیش جهانی تجارت

 است. دربرداشته را او( ال کار)آی جهانی سازمان توسط اش شناختن برسمیت

 وجود كارگری اعتصاب حق نه ،شود می محسوب جرم كارگران، حقوق و حق ترین ابتدایی برای مبارزه ایران مانند یکشور در

 و نهادها ،اسالمی رژیم مقابل در و روبروند زندان و اخراج با دائما کارگران واقعی اننمایندگ .كارگری مستقل تشكل حق نه و دارد

 اسالمی جمهوری حکومت در گرایی" جانبه "سه واقع، در نمایند. می معرفی كارگران نماینده عنوان به را حكومتی اعزامی هئیت

 میزنیست. طرف سه در داری سرمایه نظام نمایندگان نشستن جز چیزی

 

 دنیا سراسر در  خام منابع چپاولگری و غارت و كار نیروی استثمار عرصه در را ای گسیخته لجام تهاجم داری، سرمایه جهانی ظامن

 زحمتکش، های توده معیشت سطح تقلیل ،فزونا هب رو فقر کارگران، وسیع های بیكارسازی به منجر حرکت این است. كرده آغاز

 رشد به رو روند كمرشكن فشارهای  است. شده اجتماعی مصائب دیگر و فحشا و فالكت نشد فراگیر و رفاهی، امكانات حذف

 زحمتکش های توده و کارگران طرف از را یاعتراضات و مقاومت ،پول  المللی بین صندوق و جهانی کبان سازیهای خصوصی

 با كه بقبوالند كارگر طبقه به خواهد می رگریکا ضد نهادهای این طریق از داری سرمایه .است داشته بدنبال دنیا سراسر در  مردم

 داری سرمایه بیایند. كنار هم با و بنشینند میز یك سر آرامش و صلح با كه است طرف دو هر نفع به و دارد مشترك" "منافع طبقه این

 و كار "سازش برای استثمارگران كه است آمیزی مسالمت قوانین قبول حل، راه بهترین كه كند كارگرثابت طبقه به خواهد می

 تحمل تاب باید  سازی" "خصوصی و سازی" آزاد " و سازی" "جهانی برانداز خانمان طرحهای مقابل در و اند كرده تعیین سرمایه"

 اینگونه تبلیغ و طرح برای بیشتری فرصت و امکان کنونی، شرایط در کارگری متشکل و قدرتمند قطب یک فقدان در بیآورند. را

  است. شده فراهم ایران کارگری جنبش در ارگریک ضد یسیاستها

 

 آن كنونی تا نتایج و المللی بین سطح در سیاست این سابقه و تاریخچه به است الزم گرایی" جانبه "سه سیاست عمیقتر درک برای اما

 برای روسیه، 1917 انقالب از بعد درست امپریالیستی نظام اصلی دولتهای را گرایی" جانبه "سه سیاست .شود مختصری اشاره

 سیاست این مركزی هسته نهادند. بنیان كشورها بقیه در كارگری انقالبات افتادن راه به و انقالب آن تاثیرات و نفوذ از جلوگیری

 تاسیس از هدف شد. تاسیس وآمریكایی اروپایی امپریالیستهای وسیله به 1919 سال در كه است او( ال )آی كار" جهانی "سازمان

 خطرات از پیشرفته، داری سرمایه كشورهای برای كار مشترك قوانین رشته یك تصویب با که بود این اول درجه در مانساز این

 در یكسان نسبتآ   كار شرایط ایجاد با که است قرار کار جهانی سازمان حال، عین در نماید. گیری جلو انقالب و شورش از ناشی

 آید. بر داری سرمایه نظام تقویت و حفظ جهت در كار، نیروی بازتولید و تولید به دتدرازم استراتژی یک با و مختلف، كشورهای

 این طریق از كنند، می معرفی زحمتکش و کارگر های توده نماینده را خود كشورها همه در و همیشه كه داری سرمایه های دولت

 در با كه کند می عمل ارگانی عنوان به میبرند. پیش ایانكارفرم و كارگران میان را طبقاتی آشتی و سازشکارانه سیاستهای سازمان

 تولید و سرمایه اجتماعی نظم تا نموده تشویق طبقاتی سازش به را كارفرمایان و كارگران داری، سرمایه جامعه كل منافع داشتن نظر

 هستند؟ نهادهایی چه نندك می تشرك كار جهانی سازمان در كارگران نماینده عنوان به كه كسانی است این سوال نشود. مختل آن

 تا و اند، بورژوازی سیاستهای تابع و ارتجاعی ،رفرمیستی رایشگ رهبری تحت كه كارگری های اتحادیه و سندیكایی های فدراسیون

 .در دارند کارشرکت جهانی سازمان دراجالس كارگران نماینده نام به اسالمی شوراهای و کارگر خانه گردد می بر ایران به جاییکه
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 سطح در میبرند. بسر زندان در نمایند می دفاع کارگری های خواسته و مطالبات برای  که کارگران واقعی نمایندگان همزمان حالیکه

 دمکراسی سوسیال و لیبرالی راست سیاستهای با موجود سندیکایی و ایی اتحادیه کارگری تشکلهای اکثر هم المللی بین و جهانی

 مزدوران یا و میباشند کارگری تشکالت این بر حاکم راست گرایشات یا اجالس این در آنها کننده شرکت یندگاننما و اند شده تخطئه

 چپ و دمكراسی سوسیال و لیبرالی گرایشات نفوذ تحت سندیكاهای و ها اتحادیه ، سالها این طول در اند. بورژوازی مستقیم

 مبنا را این اگر حتی داشت کارگری ضد ارگان این به توهمی نباید البته اند. دهنمو شرکت گرایی جانبه سه این در فعاالنه سازشكار،

 ، یابند راه کار جهانی سازمان به هم کارگران واقعی نمایندگان و مستقل واقعی تشکلهای که بیاید پیش امکان این که دهیم، قرار

 بر حاکم سیاست زیرا نمایند، حاصل تغییری هست و بوده نچنا نهاد این ارتجاعی سیاستهای و برنامه و ماهیت در توانست نخواهند

این سیاست هیچ ربطی به منافع پایه ای کارگران نداشته و تغییری در بهبود  است. امپریالیستی و کارگری ضد سیاستی نهاد این

 "سه تركیب این در حتی كار، جهانی سازمان مقررات طبق که گرفت نظر در هم را نکته این باید شرایط زندگی آنها ایجاد نمی کند.

 از جا همه در باید امپریالیستی برتری كه آنجا از و دارند! نماینده یك هركدام كارفرما و كارگر و نماینده، دو دولت گرایی"، جانبه

 شورای شبیه چیزی شود. می تشكیل متفاوت امتیازات با دوگروه از سازمان، این امور اداره شورای شود، ثابت هم قانونی نظر

 یكبار سال دو هر و كارهستند جهانی سازمان امور اداره شورای دائم عضو امپریالیستی، دولتهای نمایندگان یعنی ملل. سازمان امنیت

 شوند! می انتخاب هم دائم غیر عضو چند دولتها، بقیه بین از

 

دهد كه از فعالیت صنفی  میهشدار ای ال او در چارچوب سیستم سرمایه دارئ و جهت اقتدار این سیستم، به حكومت ها 
سازمانهای کارگری نیز از این حق  است كه نه فقط سازمانهائ كارفرمایی، بلكه یسازمان مدع این نكنند.كارگران ممانعت 

 نمایندگان خویش را برگزینند. این سازمان مخالف آن و برخوردار شوند كه آزادانه اساسنامه و آئین نامه های خود را تدوین کنند
صنفی دخالت كنند و از این رو هر گونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حقوق  است كه مقامات حكومتی در امور تشكالت

دهد كه  یگردهمائی های ساالنه این ارگان نیز امكانی در اختیار فعالین كارگرئ قرار م در گزارشات خود تقبیح میکنند. شود را
   دامن بزنند. قوقی طبقه خود سازند و مبارزاتی را برای كسب حقوق خودح یافكار عمومی را متوجه به ب

 

 و سندیكایی امور به نظر این از نهاد این است. سیاسی نهاد یك كار" جهانی "سازمان كه گرفت را نتیجه این توان می واقع در

 نهاد این میكند. تضمین و تامین بورژوازی ایبر جهان سراسر در را معینی سیاسی منافع كه پردازد كارمی قوانین حیطه و کارگری

 حیطه است شده تحوالتی و تغییر دچار جهانی سیاست كه آنجا از ولی ، بود فعال امپریالیستی كشورهای محدوده در تاسیس بدو در

 بین سطح در سازمان این حال به تا كه سیاسی نقش .است داده گسترش كشورها همه به را نفوذش و مداخله و مقررات و قوانین تعیین

 سرد جنگ دوران در غرب بلوك مهم های اهرم از یكی كار جهانی سازمان است. روشن و آشکار کافی اندازه به كرده بازی المللی

  بود. شرق بلوك علیه

 

 و تهدید و فشار از توانست خواهند تشکلهایشان ایجاد و خود نیروی به اتکاء با فقط کارگران

 به تخفیفی هیچ تشکلهایشان استقالل زمینه در همچنین و آورده بعمل ممانعت دولتی سرکوب

 های خواسته ترین ابتدایی تحقق حتی که کنیم تاکید باید ندهند. دولت و داران سرمایه

 کارگری مبارزات تاریخ در این است. هایی تشکل چنین و مبارزه چنین گرو در کارگران

 هیچ كارگران، مستقل و پیگیر مبارزات و اتاعتراض و اعتصابات بدون كه است شده ثبت

 طور به را آنان و كشاند میز سر بر توان نمی را كارفرمایی نماینده و دولت، و كارفرما

 واقعی نمایندگان حضور بدون زنیها چانه میز سر بر كرد. نشینی عقب به وادار واقعی

 كارگران برای را بیشتری فالكت و سركوب و بود نخواهد بیش کالهبرداریی کارگران

    داشت. خواهد بدنبال
 

 ایران ـ خارج کشوردر نهادهای همبستگی با جنبش کارگران 

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

1396خرداد  – 2017جون   
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 مصوبات

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

  خارج کشور

 تراکات ما "الف :" اش

نهادهای همبستگی با کارگران ایران دفاع از خواسته ها، مبارزات و تشکالت مستقل  -1
کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه خود می دانند. انعکاس اخبار و مبارزات کارگری 

 و سایر جنبش های اجتماعی در ایران از دیگر وظائف  این نهاد ها می باشد.
ابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای ارتجاعی و در مق این نهادها -2

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

 از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نهادها می باشد. و نهادهای راست و امپریالیستی
تالش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و   -3

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

 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  -4

 جمله وظائف ماست. 
تبادل نظر و اطالعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای  -5

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

از وظائف  جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ایران یکی دیگر -6
 نهادهای همبستگی با کارگران ایران است . 

 

 ب :" ارگان ها "

 یک : مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی ترین ارگان برنامه ریزی و تصمیم گیری نهاد های همبستگی  -1
ماه یک بار  تشکیل می یابد. نشست و یا مجمع  6کارگری است. این مجمع عمومی  هر
 میگردد.عمومی حضوری سالی یکبار برگزار 

پشنهادات، تغییر یا  مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماهنگی و واحد ها، -2
را تکمیل مواد یا مبانی همکاری ها، برنامه ریزی آینده و انتخاب هئیت هماهنگی آینده 

 . بعهده دارد
مجمع عمومی با حضور دو سوم نهادها رسمیت می یابد. حضور تمامی اعضا نهادها  -3

 ضروری و آزاد است. در مجمع عمومی 
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  -5
 معرفی یک نهاد صورت می گیرد. حداقل و 

شود که درصورت ه نهادها ارسال میاین تقاضا ازطریق کمیته هماهنگ کننده برای هم

 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.

 د از:میهمانان درمجامع عمومی عبارتن – 6

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

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

 میگیرد.

ارگری المللی وارتباط با گرایشات چپ کمناسبات 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 درمباحثحضور نمایند. با بحث و تبادل نظرات درتمامی طول جلسات 

 .رای مشورتی دارند شرکت نمایند و

 رخوردار هستند. ی مساوی بهمه 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 دراستقرارخود ) کشوریاشهر( فعالیتی مستمربرای جلب حمایت ازجنبش کارگری 

 داشته باشد. 

 دو : هئیت هماهنگ کننده

مصوبات ، برنامه ها و رابطه بین نهاد مجمع عمومی برای هماهنگ کردن فعالیت ها و پیگیری - 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

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

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

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

 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

 م کار مناسب از طریق تشکیل گروه های کاری فعالیت های عملی را هماهنگ کند. و تقسی
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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  جلساتنهادها برگزارمیشود. در این اعضای عمومی از  جلساتیاز و ضرورت، با توجه به ن-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 عمومیاین میگیرد. اداره 

 به نهادها ارسال میکند.

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

نگی هماهنگ کننده انتخاب میشوند. هر یک ازاین نهاد ها یک نفر را برای شرکت در هئیت هماه

 معرفی میکند.    

هیا ت هماهنگ کننده می باید بصورت کاماًل 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 دهماهنگ کننده قبلی به هیات جدیبمنظورانتقال تجربه ازهیات  – 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

 . ونظرخواهی دردرون نهادها میباشد

رچهارچوب مصوبات وسیاست دتبصره یک : اطالعیه وبیانیه ها بایستی حتی االمکان کوتاه وروشن 

 وبدون واردشدن به مباحث پلمیک ونظری باشند. کلی نهادها

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

اگرنهادی مخالفت یا مالحظه ای درمورد بیا نیه  شوند. ومنفردین برای نظردهی فرستاده می

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،

دلیل برموافقت بابیانیه پیشنهادی است. زمان مورد  بطه جواب نداد،نشود واگرنهادی دراین را

 ساعت می باشد.  48نظربرای نظردهی درباره بیانیه واطالعیه ها 

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

نهادها، اکثریت ورده می شود. درصورت توافق بدون ذکر نام نهاد مخالف،درزیربیانیه واطالعیه آ

  .ذکرنام تمامی نها دها ضرورتی ندارد

 ضوابط همکاری ها –پ 
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هریک از نهادها متشکل از افرادی با گرایشات سیاسی گوناگون می باشند، لذا این  -1
مجموعه ، جریانی چندگرایشی و مستقل از احزاب و سازمانهای سیاسی است و به هیچ 

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

، سمت و سو و تمرکز اصلی آنها همکاری جمعی استمناسبات بین نهادها بر اساس  -2
عملی است. در چنین روندی جهت انسجام و صیقل  و همکاری بر شرکت در فعالیتها

کری در زمینه های نظری، مباحث سیاسی ـ اجتماعی بر مبنای اهداف بخشیدن به مسائل ف
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

اشته باشند. همچنین در صورت عدم توافق با یک  برنامه جمعی دیگری فعالیتهائی د

 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

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

 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.

ادها و همجنین هیچ نهادی حق ارائه بیرونی اسناد و گزارشات جلسات درونی نه - 6

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

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

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

 ختیا رنهاد ها گذاشته شود.درا

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

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

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

 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 بزرگنهادها ایجا د شده

همکاری منفرد ین باجمع نهادها  د درجهت تائید انفرادگرائی ومیدان داد ن به آن باشد.کارنهادها نبای

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 

 ع قراردهد.  راتحت الشعا

 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 دستهتوصیه می  .دارازحق رأی مشورتی استبرخور

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

 .داشته باشد

اند اما میتو تواند به عضویت هیئت هماهنگ کننده نهادها انتخاب شود عضومنفرد نمی – 11

 برعهده گیرد. و گروههای کاری رامسئولیت کمیسیون های 

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

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

ان بپردازد اما این کا رباید با انتشارعلنی متن مربوطه طرح آزادانه نظرات خود وجلب نظرد یگر

 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 

درهرنشست امپریالیستی وآلترناتیوسازی بورژوازی که درچهارچوب  هرعضووهرنهادی که – 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 

ویت فرد یا نها د مربوطه ازطرف هیئت هماهنگ وازاین     عمل خود د فاع نماید، بال فاصله عض

 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 

 نتشا رداده می شود.وصورت مسئله برپایه گزارش هیئت هماهنگ کننده درسطح جنبش ا

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.

رشرایط ایجاد شده کوچکترین ناروشنی وجود داشته باشد، هیئت هماهنگ کننده موظف چنانچه د

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

 مسئله درآن مجمع، مورد بررسی قرارگیرد.

 رقالب بیانیه واطالعیه ویا درد واکنش مقتضی را نهادها حتماً باید درپنج مقطع زمانی معین، – 15

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

 دهه شصت، سا لگرد کشتارکارگران خاتون آبا د، هشت مارس، کمپین برای آزادی کارگران زندانی. 

 



!کارگران جهان متحد شویم  

  1396  مرداد                                     متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                                 68شماره 

29 

 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط

  کارگران زندانی
!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.

 رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و

ها بازداشت برای کارگران زندانی و سال   

 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.

ند، اعدام می کند.رژیم انسان کش، زندانی می کند، شکنجه میک  

 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. 

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

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

 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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 ی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید!کارگران زندان 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 ... ستینهادهای مترقی و سوسیالی

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 

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

 در خارج و داخل ایران کارگران زندانی با هر توانی که داریمآزادی 

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

 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 اقتصادی و بحران سیاسی در

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

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

 

 .است سیاسی زندانیان و زندانی گرانکار 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 هستند، 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

 

 ندانیانز 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 

!این عزیزان، بیوقفه ادامه دارد زندانیان سیاسی، تا آزادی همگی  

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

پینها و کارزارهایی بیشماری را با دوستداران جنبش کارگری تا کنون کم

خواست آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی 

زمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به برگزارکرده و نیز در جریان است، سا

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

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

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

ان را فرا میخواند که به هرشکل که میتوانند، در هر کجا که هستند، ایران همگ

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  

انی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و برای آزادی کارگران زند 

. 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 

ای خواسته ها و زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توانید صد

  اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید.

 اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!

 


