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  کارگران اعتصابات و اعتراضات از حمایت و دفاع

!آذرآب اراک یک وظیفه طبقاتی است کارخانجات هپکو و  

 

ذرآب اراک در یک همبستگی و وحدت در اعتراض به کارگران هپکو و آ

حقوقهای معوقه خود قدرت طبقاتی خود را در خواباندن چرخهای تولیدی به 

 .  نمایش گذاشتند

این دو کارخانه که از صنایع سنگین مادر می باشند، کارگران آن نقش بارزی 

 .در تولید و اقتصاد کشور ایفاء میکنند

سالمی پاسخ اعتراضات به حق این بخش از طبقه کارگر ایران را با مزدوران سرمایه جمهوری ا

کارگران مبارز، در مقابل این حمله وحشیانه رژیم عقب نشینی ننموده . خشونت و ضرب و شتم دادند

. و به اعتراض وسیعتر و افشاگری جنایتکارانه کارفرماها و دولت و جانیان سرکوبگرش پرداختند

قوق مسلم خود به اعتصاب و اعتراض و رساندن صدای خود در سطح آنها مصمم برای احقاق ح

 . جهان و کشور ادامه داده و میدهند

حرکت اعتراضی کارگران کارخانجات صنعتی و ماشین آالت هپکو و آذرآب هم از جهت سازماندهی 

ی و و هم استقامت و مقاومت در مقابل استبداد هار حکومت سرمایه بسیار چشمگیر بوده،  جهتگیر

شناخت کارگران از دشمن طبقاتی اشان سبب قوی تر و متشکل شدن بخشی از طبقه کارگر و جنبش 

 . کارگری شده است

از دستاوردهای این حرکت اخیر بویژه در مورد کارخانه هپکو می توان این نتیجه را گرفت که 

ویژه  حقوقهای سازمانیافته و متشکل تر نسبت به حرکتهای قبلی برای کسب خواسته هایشان ب

آنها ثابت نمودند با مبارزه و بدون عقب نشینی در برابر دشمن تا .  معوقه خود به میدان آمده اند

 . دندان مسلح می توان موفق به احقاق حقوق خود شد
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از حرکت  (شرکت آلومینیوم سازی ایران)و همبستگی کارگران کارخانه ایرالکو اران پشتیبانی 
ب اراک، و تجمع آنها در مقابل وزارت کار با سر دادن شعارهایی همچون کارگران هپکو و آذر آ

 .بسیارچشمگیر بوده است. هپکو زنده باد، آدرآب پاینده باد، از اراک تا تهران، کارگران در زندان
وهمچنین همراه با اعترا ضات و اعتصابات اخیر کارگری، مقاومت فعالین کارگری زندانی در داخل 

یتهای پیگیر سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه در رابطه با آزادی آنها کامال زندانها و حما
بهم ربط  داشته و نشان از این دارد، که جنبش کارگری وارد فاز دیگری شده، که به نیروی توده 
ای متشکل طبقاتی از پائین بیشتر متکی شده، و از نظر مبارزاتی و شیوه های سازمان یافتگی رشد 

 . جلو را می پیمایدرو به 
 

 از خود اعتصابات و اعتراضات در اینکه ضمن دارند، نیاز صنایع از بخش این امروزه که آنچه اما

 همچون ایی توده تشکل یک در شدن متشکل نیاز اما هستند، برخوردار سازمانیابی از ایی درجه

 زمان هر از بنماید، ار کارگران حقوق از دفاع و ها خواسته نمایندگی که واحد شرکت سندیکای

 .است ضروری صنایع از بخش این برای دیگر

با مبارزه پیگیر کارگران هپکو رژیم ضمن پرداخت حقوقهای معوقه کارگران چاره ایی جز این هم 

کارگران کارخانه هپکو . نداشت که مدیرعامل این شرکت را  از سوی پلیس احضار و بازداشت نماید

اب هستند و تن به توطئه های کارفرماها و تهدیدهای مزدوران نظام و آذرآب هنوز در حال اعتص

 .  سرمایه جمهوری اسالمی نداده اند

در خارج کشور ضمن حمایت و پشتیبانی از مبارزات  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران 

یانه پلیس بر حق کارگران هپکو و آذرآب برای از احقاق حقوق برحق آنها دفاع  نموده، حمله وحش

سرکوبگر به کارگران را که برای ابتدائی ترین حقوق خود مبارزه می نمایند، بشدت محکوم می 

 .نماید

انزنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگر  

کشور خارج – رانیا دری کارگر جنبش بای همبستگی نهادها   

7102سپتامبر  73  
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 !یس را محکوم می کنیمضرب و جرح کارگران آذر آب و هپکو اراک توسط پل

 

 

 از ماه چندین پرداخت عدم به نسبت اعتراض دلیل به تنها اراک هپکو کارگران و آب آذر کارگران

 دستور و سرکوب قدرت این آیا. شدند سرکوب پلیس شورش ضد های نیروی توسط شان حقوق

 سنگین احکام ورصد حتی اخیر درسالهای و است فعال همچنان کارگران راندن عقب برای که قضایی

 و کارگری فعالین و طلب حق و خواه حق کارگران علیه قضاییه قوه ازسوی جریمه و شالق و زندان

 رضا زندانی کارگر غذای اعتصاب روز چهار و چهل برابر در حتی و است کرده صادر معلمان

 فساد و ردیمیلیا دزدان و اقتصادی دالالن با برخورد برای هم ای اراده. است تفاوت بی شهابی

 در را وحقوقشان مکند می را کارگران خون که کارفرماهایی و ؟ دارد حکومتی باالی رده مسئولین

 برای ای اراده میدهند؛ کارگران به اندکی حقوق یکبار ماه چند و اند نداده هم یکسال تا موارد بعضی

 بحق های خواسته با امنیتی وبرخوردهای سرکوب قطعا دارد؟ وجود خودی عوامل این با برخورد

 .کند محروم خودشان ازحق را کارگران تواند نمی کارگران

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برخورد خشونت آمیز با کارگران کارخانه های آذر آب 

وهپکو اراک را بشدت محکوم میکند و از تمام تشکل های مستقل کارگری و نهادهای مدنی و 

واهد اینگونه برخوردهای خشونت بار با کارگران زحمت کش را محکوم کنند دانشجویی و معلمان میخ

تمام مزد بگیران، اعم از کارگران . و جامعه را به اتحاد علیه زورگویان و رانت خوران دعوت کنند

و معلمان و دیگر اقشار جامعه که حقوق دریافت می کنند بشدت زندگی دشواری را می گذرانند چه 

 .ی مانند کارگران آذرآب و هپکو که ماههاست حقوقی دریافت نکرده اندرسد به کارگران

سندیکای کارگران شرکت واحد حق اعتراض و تجمع را حق مسلم کارگران می داند وبرخورد خشن 

وپلیسی را با کارگران کارخانه های آذرآب و هپکو بشدت محکوم می کند وخواستار رسیدگی به 

 .کارفرمای این کارخانه ها برای عدم پرداخت حقوق کارگران استوضعیت این کارگران و محاکمه 

 سندیکای کارگران شرکت واحد

 شهریور03
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 !مورد استقبال قرار گرفتند" باتوم " و " گلوله " کارگران حق طلب آذرآب و هپک شهر اراک با 

 !کارگران و هم سرنوشتان 

،  6031/31/23و روز چهارشنبه  6031/31/28 –همانطور که اطالع دارید درروزهای سه شنبه 

کارگران آذرآب و هپکو ، در شهر اراک ، در پی عدم دریافت دستمزدهای چندین ماه، در سطح شهر 

  بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی،. اراک و محل کار، دست به اعتراض زده اند

ر و باتوم پاسخ گرفته است و چند نفر از متاسفانه این حق خواهی کارگران ، با گلوله ، گاز اشک آو

 . کارگران زخمی شده اند 

این چندمین بار است که کارگران در شهر اراک در اعتراض به پایمال شدن حق و حقوق اولیه خود،  

اما . دست به اعتراض میزنند و هر بار مسئولین استانی وعده داده اند که مشکل آنها حل خواهد شد

مسئولین و . سفره کارگران اضافه نکرده است  این وعده های توخالی، نانی به واقعیت این است که

حافظان نظام سرمایه داری هر وقت با اعتراض ما کارگران روبرو می شوند برآنند که با این گونه 

وعده ها ، خشم ما کارگران را فرو نشانند؛ اما باید دانسته شود که صبر و تحمل ما کارگران حد و 

اگر این حد و مرز به هم بریزد ، ما همچون آتشفشان فوران خواهیم کرد و در چنین ! ردمرزی دا

 . شرایطی هیچ چیز یارای مقاومت در برابر این خشم آتشفشانی نخواهد بود 

 کارگران و هم سرنوشتان در شهر اراک ؛

نه پلیس و ما کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست های به حق شما ، حمله سرکوبگرا

ما باور داریم که برای . یگان های ضد شورش و زخمی کردن کارگران را شدیدًا محکوم می کنیم

احقاق حقوق و داشتن نان و آزادی و برای داشتن یک زندگی شایسته، باید در کنار هم باشیم و با 

است که ما  وقت آن رسیده. همدلی ، اتحاد و همبستگی از منافع طبقاتی خود به دفاع برخیزیم 

کارگران در هر کجا که هستیم در ارتباط با هم باشیم و برای رسیدن به خواست هایمان دست به اقدام 

کارگران نیروی بزرگی در ایران هستیم ، ضعف ما درعدم اتحاد و   ما. های مشترک بزنیم 

متحدانه از  همبستگی ماست ، پس برای رسیدن به خواست هایمان در ارتباط با هم قرار بگیریم و

 .شرق و غرب ، شمال و جنوب ، از مطالبات خود به دفاع برخیزیم 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
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 موج اعتراضی در شهرهای کردستان به قتل دو کولبر،

 !اعتراضات مردم به حمله جانیان به طبقه کارگر است 

با شلیک نیروهای " حیدر فرجی"و " ر بهرامیقاد"دو کولبرکرد به نامهای  ٣١٣١شهریور  ٣١بامداد روزدو شنبه 

 .منتقل شدشهر بانه  هایبیمارستان یکی از سرکوبگررژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی جان باختند و جنازه شان به

مردم بانه روز سه شنبه دست به تظاهرات زده وشهر  سرمایه ، نیروهای سرکوبگردراعتراض به این عمل جنایتکارانه 

به مردم یورش برده به ضرب  نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی طبق اخبار رسیده  .نیم تعطلیلی کشاندند حالترا به 

 .وشتم اعتراض کنندگان پرداختند و شماری را بازداشت کردند

 ناچارا  کولبری یکی  از شاق ترین و پر مخاطره ترین کارهایی است که کولبران  که شمار آنها از دهها هزار میگذرد،

شغل کولبری تنها مختص به استان کردستان نیست بلکه استانهای . برای امرار معاش خود و خانواده انجام میدهند

محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی و آمار باالی بیکاری در .  آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان را هم در برمیگیرد

کارگران کولبر جزء محرومترین بخش . ن فوق بردگی سوق داده استاین استانها ناچارا تعداد چشمگیری را به اشتغال ای

این قشر زحمتکش و رنجدیده نه فقط مشمول قانون کار ارتجاعی رِژیم ضدکارگری جمهوری . طبقه کارگر هستند

بر همین اساس از حداقل استاندارد کاری، تامین .  اسالمی نیستند، بلکه کارشان هم غیر قانونی محسوب میشود

آنها جزء قربانیان نظام سرمایه ایی هستند، که برای حداقل . ماعی، ساعت کار مشخص  و عدم ایمنی کار محرومنداجت

امرار معاش عالوه بر تحمل کار پرمشقت دائما با نیروهای سرکوبگر حافظ سرمایه روبروشده و مورد تعرض قرار 

این قشر محروم جزء طبقه ایی .  ن جانیان به قتل می رسندمیگیرند، که هر چند ُمدام تعدادی از آنها با شکیک گلوله ای

هستند که هر روز نظام سرکوبگر و جنایتکار جمهوری اسالمی از آنها قربانی گرفته، وهم طبقه ایهایشان را هم که 

ض رضا شهابی کارگر مبارز با اعترا. برای حق و حقوق خود مبارز ه میکنند به زندان و شالق و مرگ محکوم میکنند

و اعتصاب غذایش در زندان، کارگران شالق خورده آق دره از همان سیستم بردگی سرمایه ایی رنج میبرند که کولبران 

اعتراض به قتل رساندن کولبران در شهرهای کردستان از . کردستان امروز به شنیع ترین شکلی با آن مواجه هستند

بهم پیوستگی اعتراضات شهرهای کردستان و . می باشدطرف توده های زحمتکش اعتراض به تعرض به طبقه کارگر 

محکوم نمودن تعرض به جان کارگران کولبر از وظائف مبرم طبقه کارگر و تضمین کننده به عقب راندن  بورژوازی 

هاری است، که امروزه با تعرض و سرکوب شدید به کارگران مبارز و کشتار کارگران کولبر می خواهد هر حرکتی را 

چند ماه پیش زیر فشار اعتراض ها وعده و وعیدهای فریبکارانه رژیم سرمایه اسالمی که . در نطفه خفه نمایدسرکوب و 

می توان   کار کولبران را داده بود" ساماندهی و سازماندهی"و خشم افکار عمومی نسبت به قتل و کشتار کولبران، وعده 

 .نیروی طبقاتی خود متشکل شود محکوم  وخنثی نمود که این بخش ستمدیده طبقه کارکر به

در خارج کشور کشتار کارگران کولبر بدست جنایتکاران حکومت سرمایه  –ما نهادها همبستکی با جنبش کارکری  

این حادثه جانگذاز را به خانواده های آنها تسلیت می گوئیم و بر این باوریم . جمهوری اسالمی را قویا محکوم می نمائیم

ستگی و متشکل شدن طبقه کارگر می توان دست دشمن طبقاتی را از این تعرض و  وحشیگیری بر فقط با اتحاد و همب

 .    علیه کارگران کولبر و دیگر هم طبقه ایهایشان کوتاه نمود

خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   
7102 سپتامبر  

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

 



!کارگران جهان متحد شویم  

  6931مهر                                 !متشکل شویم، سازماندهی کنیم                                                  07شماره 

7 

 صنفی کارگران   انجمن ٣٢بیانیه 

 در حمایت از کولبران ُکرد
 

کولبران :" ای مشترک اعالم کردند انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران در بیانیه ٣٢
 "اندازند از سِر ناچاری سالمت خود را به خطر می

 
 

ا صدور بیست و سه انجمن صنفی کارگران ساختمانی روژهالت کردستان و ایران ب
ای مشترک، خواستار رسیدگی مسئوالن به اوضاع نابسامان شغلِی کارگراِن  بیانیه

 .غیررسمی شدند
 

های شریفی هستند که به دلیل بیکاری و  کارگران کولبر انسان“: است در این بیانیه آمده
های مرزی، در ازای دریافت مزدی  نبود شرایط کاری مناسب و شغلی پایدار در استان

ترین  سپارند و در سخت با وجود خطرات بسیار خود را به دست کوران حوادث می ناچیز
گذارند و متاسفانه  ای نان، در این راه قدم می شرایط موجود برای رسیدن به لقمه
 .”دهند رسند و جان خود را از دست می بیشترشان به سالمتی به مقصد نمی

 
ای هستند که به علت بیکاری  به ستوه آمده کولبران، کارگران“ :در ادامه بیانیه آمده است

توجهی مسولین به  و نبود شغل و عدم توسعه یافتگی منطقه، تقسیم ناعادالنه ثروت و بی
 .”ها و مطالبات مردم، کولبری به آنها تحمیل شده است نیازها و در واقع اهمال خواسته

 
بدون داشتن تشکالت  کارگران و کولبران“: است  در بخشی دیگر از این بیانیه آمده

ترین بخش  حقوق ترین و بی های بیکاری، از مظلوم بهره از بیمه و بیمه کارگرِی خود و بی
. اند توجهی شده طبقه کارگران ایران هستند که همانند همه کارگران دچار استثمار و بی

 .”کارگرانی که از سر گرسنگی ناچارند سالمت و زندگی خود را به خطر بیندازند
 
 :های صنفی امضاکننده بیانیه مذکور عبارت است از  م انجمننا
 

 انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد
 

 های کارگران ساختمانی استان قم کانون انجمن
 

 های کارگران ساختمانی گیالن کانون انجمن
 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه
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 انی سقزانجمن صنفی کارگران ساختم

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی گچ کار مشهد

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگالن

 
 مانی اندیشهانجمن صنفی کارگران ساخت

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرری، حسن آباد

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی نی ریز فارس

 
 (شهر کانی سور)موسسه فرهنگی و هنری کانی 

 
 انجمن صنفی کارگری ساختمانی نقاش کاشان

 
 (خوزستان)انجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش دانیال

 
 (خراسان شمالی) دانجمن کارگران ساختمانی بجنور

 
 (لرستان)انجمن صنفی کارگران ساختمانی دورود

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی خنج استان فارس

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی صومعه سرای گیالن

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالمشهر

 
 انجمن صنفی کارگران ساختمانی الهیجان
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 مهر مقابل وزارت کار ۳
از فراخوان سندیکای کارگران شرکت  خارج کشور –مبستگی با جنبش کارگری در ایران نهادهای ه

مهر مقابل وزارت کار پشتیبانی کرده و در حد توان اتحادیه ها، سندیکاها  ۳واحد برای گردهمائی در 

از همه . و تشکلهای مختلف کارگری، انسانی و مترقی را در جریان این گردهمائی قرار خواهد داد

الین کارگری در خارج، دوستداران و هواداران جنبش کارگری در خواست میکنیم که در حد توان فع

در این روز به اشکال مختلف خبر رسانی کرده و به برگزاری کمپنهای همبستگی و پیکتهای 

 . اعتراضی بپردازند

 خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط 

 !ستیمکارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی ه

 مهر مقابل وزارت کار کرد۳در چهل و پنجمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی ،سندیکا ی واحد از رانندگان واحد دعوت به حضور در

 ۱٢۳۱, ۱مهر 

 

ثبت  ۳۱/۶۵/۶۱مورخ  ٢۷۱۵۱اعتراضی به وزیر کار که با شماره سندیکای کارگران شرکت واحد در نامه ای 

 ۱۱۶۶در ضمن اسامی . خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگر زندانی رضا شهابی شد. دبیرخانه گردید

تن از افرادی که از آزادی این کارگر زندانی حمایت کرده بودند ضمیمه نامه گردید و در این نامه به وزیر کار 

 :م شده استاعال

 .کار مراجعه خواهیم کرد صبح برای پیگیری نامه به وزارت ۰۱روز دوشنبه سوم مهر ساعت 
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 متن کامل نامه به قرار ذیل است

 نام آنکه دادگر است

 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 با سالم احترام

شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی چهل و ششمین روز اعتصاب غذای راننده زحمتکش شرکت واحد رضا : موضوع

 تهران و حومه

تعقیب و سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از بدو فعالیت خود موجب بی مهری های فراوان قرار داشته و متاسفانه همواره مورد 

این محاکمات و احکام ناشی از آن ناعادالنه بوده و . ای آن اخراج، محاکمه و به زندان افتاده اندمجازات های ناروا قرار گرفته است و تعداد زیادی از اعض

م اکنون جاری تضییقاتی را برای خانواده بزرگ کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تا کنون فراهم آورده است و یکی از آخرین احکام ناعادالنه و ناروا که ه

 .قای رضا شهابی استاست در باره همکار شریف ما آ

به دلیل دفاع از حقوق  ۹۳راننده زحمتکش شرکت واحد رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال 

می شود بطوریکه از ناحیه  همکاران و فعالیت های سندیکایی در هنگام رانندگی با اتوبوس شرکت واحد بازداشت و در حین انتقال به زندان ضرب جرح

 .گردن و کمر آسیب های جدی می بیند

شهابی به دلیل . شهابی به شش سال حبس یک سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و جریمه نقدی به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان محکوم می گردد

تانه فلج قرار داشت با تاییدیه پزشکی قانونی و موافقت دادستان به بیمارستان اینکه از ناحیه گردن و کمر توسط مامورین امنیتی بشدت مضروب و در آس

 .اعزام و در دو مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت و برای مدتی به او مرخصی پزشکی داده شد و پس از گذاردن وثیقه به مرخصی آمد

د اما دادستانی وثیقه ایشان را پس نداد و مدعی شد که سه ماه از حبس او باقی با وجود اینکه در حین مرخصی پزشکی محکومیت زندان شهابی به پایان رسی

شهابی به ناچار ادعای ناعادالنه دادستانی را پذیرفت و . و به شهابی اخطار کرد در صورت عدم مراجعه به زندان وثیقه را ضبط خواهد کرد. مانده است

اما متاسفانه واحد اجرای احکام زندان با هماهنگی دادستانی اینبار . به زندان رجایی شهر مراجعه کرد برای تحمل سه ماه حبس فراقانونی تحمیل شده به خود

شهابی در اعتراض به اقدامات . روز در زندان باشد ۳۱۹به این کارگر زحمتکش زندانی ابالغ کرد که کل ایام مرخصی اش غیبت محسوب شده و باید 

ایشان به دلیل بی . اعتصاب غذای تر کرده و امروز در چهل ششمین روز اعتصاب غذا قرار دارد( هجدهم مرداد)ه زندان فراقانونی دادستانی از بدو ورود ب

امنیتی به خواسته قانونی خود با وجود اینکه بیماری افت قند خون دارد از روز بیست و هشت شهریور از قند محلول در آب نیز  –توجهی مسوالن قضایی 

 .م کرده از روز پنج مهر اعتصاب غذای خشک خواهد کردنمی خورد و اعال

سردرد و معده درد دارد همچنین سوزش معده . در آخرین مالقات خانواده با شهابی حال ایشان به شدت نگران کننده بوده سمت چپ بدن و پاهای بی حس است

در وخیم بوده که همسرش در نگاه اول از فاصله چند متری او را نشناخته و وضع جسمی ایشان آنق. و بیش از پانزده کیلو گرم کاهش وزن داشته است. دارد

بیمارستان  و با وجود اینکه ده روز پیش از این پزشکی قانونی در زندان شهابی را مورد معاینه قرار داده و اعالم کرده است که ایشان حتما باید به. است

به همسر ایشان اعالم کرده با اعزام شهابی به بیمارستان موافقت کرده متاسفانه هیچ اقدامی در  و دادستانی نیز. اعزام و توسط پزشک متخصص ویزیت شود

 .این مورد صورت نگرفته است

امنیتی در زندانی کردن این کارگر شریف را محکوم می کند  –سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اقدامات فراقانونی دستگاه قضایی 

ت شخص جنابعالی درخواست دارد به لحاظ مسولیت خود در دفاع از فعالیت صنفی و سندیکایی کارگران، برای نجات جان این کارگر زحمتکش اقداماو از 

 .فوری را برای آزادی بی قید و شرط کارگر زندانی رضا شهابی انجام دهید

و اعالم می . شرط کارگر شریف و زحمتکش رضا شهابی هستند ضمیمه می باشدبرگ اسامی افرادی که خواهان آزادی فوری و بی قید و  ۳ضمنا تعداد 

 .گردد رانندگان و کارگران شرکت واحد روز سوم مهر ساعت ده صبح برای پیگیری درخواست خود به وزارت کار مراجعه خواهند کرد

 

http://vahedsyndica.com/archive/2933 

 

 

http://vahedsyndica.com/archive/2933
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 تجمع اعتراضی رانندگان واحد ،دانشجویان بازنشستگان و معلمان و فعاالن کارگری

 در مقابل وزارت کار سوم مهرماه 

 

وزارت کار برای اعتراض به زندانی  براساس فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای تجمع در مقابل

روز است در زندان رجایی شهر در اعتصاب ۶۴شدن مجدد کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکا رضا شهابی که مدت 

غذا است ، امروز سوم مهرماه تعدادی از رانندگان شرکت واحد و دانشجویان و بازنشستگان و معلمان و تعدادی از فعالین 

صبح مقابل وزارت کار دست به تجمع اعتراضی برای آزادی رضا شهابی زدند در این تجمع همسر رضا  کارگری از ده

ن تجمع اعتراضی برگزار شد نیروهای تظاهر کنندگان را همراهی میکردند ،از ده صبح که ای  شهابی ربابه رضایی هم،

مع کنندگان فیلم و عکس تهیه میکردند امنیتی و لباس شخص ها و پلیس حضوری پررنگ داشتند و بطور مرتب از تج

وتجمع کنندگان شعارهایی از قبیل کارگر زندانی آزاد باید گردد آزادی شهابی خواسته فوری ماست کارگر دانشجو معلم اتحاد 

شهابی کارگر معلم میمیرد ذلت نمی پذیرد     زندانی سیاسی آزاد باید گردد     از اراک تا تهران کارگران در زندان  اتحاد 

سر میدادند این تجمع در    وزیر کار ایران دشمن کارگران    تشکل مستقل حق مسلم ماست   این وضع ادامه داره  آزاد نشه

با صحبت های یکی از رانندگان شرکت واحد برای جمع تجمع کننده های حاضر بپایان رسید و سندیکای کارگران ۲٣ساعت 

 علمان و دیگر فعاالن کارگری خواستار تداوم این اتحاد و همبستگیشرکت واحد ضمن تشکر از دانشجویان و م

 این تجمع بدون درگیری بپایان رسید. بین دانشجویان معلمان و کارگران شد 

 سندیکای کارگران شرکت واحد

 سوم مهرماه
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 در حمایت از کارگر زندانی رضا شهابی

 در مقابل وزارت کار تجمعی اعتراضی برگزار شد

 

 گزارش تکمیلی

صبح با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت  ۱۶امروز سوم مهر از ساعت 

در این تجمع کارگران شرکت واحد و جمع هایی از دانشجویان، . کار تجمعی اعتراضی برگزار شد

محور شعارها در حمایت از آزادی راننده . ان، فعالین کارگری و معلمان حضور داشتندبازنشستگ

و شعارهایی نیز در حمایت از معلمان دربند . زحمتکش و عضو هیات مدیره سندیکا رضا شهابی بود

بهشتی و عبدی همچنین شعارهایی در حمایت از کارگران شرکت هپکو و آذرآب اراک که در روز 

و شعارهایی نیز در محکومیت . وسط پلیس ضرب، شتم و جرح شده بودند داده شدهای گذشته ت

 :شعارهای امروز عبارت بودند از. عملکرد وزیر کار فریاد زده شد

 

 شهابی زنده باد سندیکا پاینده باد

 شهابی شهابی آزاد باید گردد

 آزادی شهابی خواسته فوری ماست

 کارگر زندانی آزاد باید گردد
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 میرد ذلت نمی پذیردکارگر می 

 شهابی، بهشتی، عبدی آزاد باید گردند

 کارگر زندانی معلم زندانی آزاد باید گردند

 کارگر، دانشجو، معلم اتحاد اتحاد

 هپکو زنده باد آذرآب پاینده باد

 از اراک تا تهران کارگران در زندان

 وزیر کار ایران دشمن کارگران

 شهابی آزاد نشه این وضع ادامه داره

 

ا وجود اینکه نیروهای پلیس تالش داشتند تا تجمع هر چه زودتر خاتمه یابد اما تجمع تا ساعت ب

 .در پایان نماینده ای از سندیکا از حاضرین در تجمع تشکر کرد. ادامه داشت ۱۱:۱۷

رضا شهابی راننده زحمتکش و حق طلب سندیکا علی رغم پایان دوره محکومیت از هجدهم مرداد 

روز پیش  ۱۹دانی شده و در اعتراض به این اقدام دادستانی و وزارت اطالعات از دوباره به زن

اعتصاب غذای تر کرده و اعالم کرده در صورت عدم رسیدگی از چهارشنبه پنجم مهر ماه اعتصاب 

وضع جسمی این کارگر زندانی بسیار وخیم است و قسمت هایی از بدن وی . غذای خشک خواهد کرد

و علی رغم اینکه پزشکی قانونی از دو هفته پیش تایید . رد و معده درد شدیدداردبی حس شده و سر د

 .کرده که باید تحت نظر پزشک متخصص باشد با این وجود هنوز به بیمارستان اعزام نشده است

پیش از این نیز تجمع مشابهی در حمایت از کارگر زندانی رضا شهابی در روز چهارده شهریور در 

همچنین رانندگان بخش . گزار شد و پلیس با تجمع کنندگان برخود خشونت آمیز داشتمقابل مجلس بر

هایی از خطوط بی آر تی شرکت واحد در روز بیست و دوم شهریور در حمایت از آزادی رضا 

 .شهابی چراغ های اتوبوس را روشن کرده بودند

https://t.me/vahedsyndica/1441 
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 رضا شهابی از درخواست پایان اعتصاب غذا

 

آخرین شنیده ها از خانواده آقای رضا شهابی مبنی بر بحرانی تر شدن وضعیت سالمتی جسمانی و به  بنابر

ر خانواده اش به این کارگر خطر افتادن جان و زندگی ایشان همچنین با توجه باینکه مقام امنیتی در حضو

 .زندانی قول داده که در اسرع وقت به خواسته اش رسیدگی خواهد شد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ضمن درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط و تایید و 

این  اجرای همه خواسته های بحق ایشان و محکوم کردن رفتارهای غیر انسانی و پایمال کردن حقوق

راننده زحمتکش و ستم دیده و کوشنده و مدافع حقوق کارگری که به ناچار برای رساندن فریاد دادخواهی و 

حق طلبی اش به گوش همگان به ویژه مسئوالن مربوط، جان و زندگی خویش و خانواده اش را به خطر 

صرانه می خواهد هر چه انداخته و اکنون حیات و سالمتی اش به مرزهای بسیار خطرناکی رسیده است؛ م

زودتر به اعتصاب غذای خود پایان دهد و همسر و فرزندان و خانواده و همکاران و دوستداران خود را از 

 .دلهره و نگرانی شدید بیرون آورد

با آرزوی تندرستی و بهبودی جسمانی رضا شهابی و پایان رنج و سختی و پایمال شدن حقوق همه 

ران و سراسر جهان و با پاسداشت و سپاس از همه آنانی که در دفاع از آقای کارگران و زحمت کشان در ای

 !رضا شهابی جانانه کوشیده اند

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٣۰/۶۰/۶۹ 
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 درخواست پایان اعتصاب غذا از رضا شهابی

  ر حق خود راجای کارگر زندان نیست جواب کارگر کاز اشک اور وباتوم نیست کارگ

 ......می خواهد 

 درخواست پایان اعتصاب غذا از رضا شهابی

به آخرین اخبار منتشرشده از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد و باز گو   با توجه

همسررضا شهابی ، ربابه شهابی   کردن شرایط بحرانی رضا شهابی و دلنگرانی های

نهاد   جنبش کارگری ایران  ن هفت تپه،فرزندان دلبند او و همچنین نگرانی ما کارگرا

و دیگر فعالین اجتماعی در داخل و خارج از کشور، از   فعالین کارگری  تشکل ها  ها

رضا گرامی   .از رضا شهابی تقاضا داریم به اعتصاب عذای خود پایان دهد   این طریق

مبارزه   ادامه برای.و شاداب تو نیاز دارد   ؛جنبشش کارگری ایران به جان و روان سالم

 .قرار بگیریم   باید دست در دست هم و در کنار هم

دوست کارگر رضا شهابی ؛انتظارداریم به خواست هم طبقه ای های خود در پایان دادن  

 !وما را در ادامه مبارزه تنها نگذارید .اعتضاب عذا جواب مثبت بد هید  به

 زنده باد رضا شهابی 

 بقاتی کارگران درسراسرجهانزنده باد اتحاد و همبستگی ط 

 سندیکای کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه  

 5/7/6031.......تاریخ
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درخواست کمیته دفاع از رضا شهابی برای  -31بیانیه 

 پایان دادن به اعتصاب غذا

رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران  6031مرداد  68روز پیش یعنی در تاریخ  93

و حومه به دلیل اقدام غیرقانونی مسئوالن امنیتی و قضایی در تبدیل وبوسرانی تهران شرکت واحد ات

روز حبس مازاد بر حکم به دلیل غیبت  ۳۱۹دوران مرخصی پزشکی رضا به غیبت و متعاقباً تعیین 

اکنون حدود یک هفته است که دیگر قند را نیز از آب حذف کرده و . کذایی، دست به اعتصاب غذا زد

بود که در صورت عدم رسیدگی به خواست هایش دست به اعتصاب خشک خواهد هفته قبل اعالم کرده 

 9امروز . زد، امری که ممکن است فردی با شرایط رضا شهابی را طی یک یا دو روز از پای در آورد

مهرماه رضا را به دلیل بی حالی شدید و وخامت اوضاع جسمی به بیمارستان مدنی کرج منتقل کرده اند 

ر پزشکان مبنی بر لزوم بستری و نیاز به مراقبت پزشکی دائم، طی اقدامی غیرمسئوالنه و علیرغم هشدا

خانواده رضا شهابی امروز موفق می شوند دقایقی رضا را مالقات . مجددًا او را به زندان باز گرداندند

متری  6ه کنند اما بنا بر اظهار همسر این کارگر زندانی، حال رضا به گونه ای بوده است که از فاصل

 !حتا توانایی تشخیص همسر و فرزندش را نداشته است

کمیته دفاع از رضا شهابی به شدت نگران جان وی است و ضمناً بنا بر خواست سندیکای کارگران 

شرکت واحد اتوبوسرانی و درخواست های متعدد تشکل های کارگری داخلی و خارجی و همچنین افراد و 

ت نگرانی وضعیت وخیم او، از رضا خواسته اند که به اعتصاب خود پایان فعاالن بسیار زیادی که به جه

دهد، به نوبه ی خود از رضا شهابی می خواهد حال که مأموران قضایی و امنیتی به دیدارش رفته اند و 

 .در حضور خانواده قول محکمی جهت تحقق خواست هایش داده اند، به اعتصاب خود پایان دهد

شهابی ضمن ستودن مقاومت جانانه این کارگر مبارز و عضو هیأت مدیره سندیکای کمیته دفاع از رضا 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، اعالم می دارد که وجود و سالمتی انسان های ارزشمندی مانند رضا 

شهابی در برهه ی کنونی بسیار مهم است و اکنون که ادامه اعتصاب به احتمال زیاد منجر به ضایعه ای 

خواهد که به اعتصاب خود در  مصرانه از رضا می  ناک برای جنبش کارگری ایران خواهد شد،اسف

بدیهی است کمیته دفاع از رضا شهابی مصرانه پیگیر عملی شدن وعده های . اسرع وقت پایان دهد

های رضا شهابی است و تا آزادی کامل این کارگر که جرمش  مسئوالن امنیتی و قضایی در مورد خواست

 .از پای نخواهد نشست! نها دفاع از منافع صنفی خود و همکارانش استت

های شریفی که  های کارگری، فعاالن اجتماعی و انسان ضمناً کمیته دفاع از رضا شهابی از تمام تشکل

صدای اعتصاب رضا بودند کمال تشکر را دارد، باشد که این حمایت ها پایه ای باشد برای همبستگی 

 .گران و جنبش کارگریهرچه بیشتر کار

 کمیته دفاع از رضا شهابی

 6031مهر  9

k.d.shahabi@gmail.com 

 

mailto:k.d.shahabi@gmail.com
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 پیام ما به رضا شهابی درباره تقاضای پایان اعتصاب غذا

 !رضا شهابی عزیز! کارگر زحمتکش و فعال جنبش کارگری ایران

، اعتصاب غذای شما در اعتراض به حکم ناعادالنه و یک ظلم آشکار دستگاه 6031امروز چهارشنبه پنجم مهر 

اگر چه در این مدت به جسم و جان شما آسیب جدی و شدیدی وارد . قضایی و امنیتی، وارد پنجاهمین روز خود شد

ارگری در ایران شد، اما پیام اعتراض تان به نابرابری و تبعیض جامعه سرمایه داری و سرکوب کارگران و فعالین ک

شما برای دفاع از حقانیت خود و فعالیتدر راه سازمانیابی کارگران، بار دیگر از جان خود نیز . را به همه رساندید

 .طبقه کارگر هرگز درد و رنج و زحمت شما را فراموش نخواهد کرد. مایهگذاشتید

شما را شنیدند و یا به شکل های مختلف به اما از همان ابتدای اعتصاب غذا و تا به امروز همه کسانی که صدای  

از همسر و فرزندان و دیگر اعضای خانواده تا دوستان و . صدای اعتراض تان تبدیل شدند، نگران سالمتی شما بودند

همکاران تان در شرکت واحد و سندیکا؛ از کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و فعالینکارگری ایران تا دیگر 

 . و تشکل های مختلف در سرتاسر جهان؛ همه ضمن همدردی با شما، در این نگرانی سهیم بودندکارگران 

 !رضا شهابی عزیز

ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریبار دیگر ضمن حمایت و پشتیبانی از خواست حق 

ر کارگران و تشکل های کارگری از شما می با دیگ  آزادی فوری و بدون قید و شرط از زندان؛ همراه و همگام

سالمتی تان در خطر جدی است و آغاز درمان شما و به دست آوردن . خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهید

ما رضا شهابی سالم و تندرستی می خواهیم که مثل . مجدد نیرو و انرژی از دست رفته جسمی، برای همه ما مهم است

گران زحمتکشی باشد که همواره دردها و رنج های شان را با تمام وجود احساس کرده و اتکا به همیشه در کنار کار

 .نیروی خویش را به آنها آموخته است

 .دست شما را به گرمی می فشاریم و آرزوی بهبودی هر چه زودتر را برای تان داریم

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  

35/37/31 

 https://t.me/khamahangy 

 

https://t.me/khamahangy
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 اعتصاب غذای رضا شهابی بطور مشروط متوقف شد

 

وش همگان و رضا شهابی راننده زحمتکش شرکت واحد که برای رساندن فریاد دادخواهی اش به گ

مسئولین مربوطه در مورد عدم رعایت بدیهی ترین حقوق انسانی اش از سوی دادستانی تهران و 

نیروهای امنیتی به ناچار اعتصاب غذا کرده بود، با توجه به اینکه مقام ارشد امنیتی به ایشان در حضور 

ن جهت پایان دادن به دل خانواده قول داده است در اسرع وقت به خواسته اش رسیدگی می شود، همچنی

نگرانی های خانواده، همکاران، خواست سندیکای شرکت واحد و دیگر سندیکاها و تشکالت کارگری 

داخلی و بین المللی، فعالین کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دوستدارانش در سراسر جهان 

 .مشروط متوقف می کنداعالم کرد اعتصاب غذایش را بطور  ۱٢۳۱پنجم مهر  ٣۱در ساعت 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمایت کامل و همه جانبه از خواسته های 

آقای رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا که برای آن پنجاه روز است اعتصاب غذا کرده و جانش را 

 .به خطر انداخته است اعالم می دارد

کارگر زندانی بسیار خطرناک است، و بنابر مشاهدات خانواده که در علی رغم اینکه وضع جسمی این 

روز چهارشنبه پنج مهر با ایشان مالقات داشتند، رضا به دلیل پنجاه روز اعتصاب غذا با وجود آسیب 

های شدید جسمی ناشی از زمان دستگیری و بازجویی که از طرف نیروهای امنیتی بر او وارد شده است 

مان فوری و بستری شدن در بیمارستان دارد، اعالم کرده است چنانچه به دادخواهی اش نیاز مبرم به در

 .در بازه زمانی معقول رسیدگی نشود مجددا اعتصاب غذا خواهد کرد

سندیکای کارگران شرکت واحد از همراهی و حمایت های سندیکاها و تشکالت کارگری داخلی و بین 

مان و دوستداران سندیکا و رضا شهابی در مدت اعتصاب غذا المللی، دانشجویان، بازنشستگان، معل

 .قدردانی می کند و خواستار تدام حمایت هایشان برای نجات جان این کارگر ستم دیده است

 سندیکای کارگران شرکت واحد

 پنجم مهرماه
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 به شورای همآهنگی اتحادیه های کارگران حمل و نقل ایتالیا

 یاران و همکاران مبارز 

 ی گرم و صمیمانۀ ما را بپذیریددرودها

نامۀ  شما خطاب به مقامات ایران و ایتالیا در حمایت از رضا شهابی و برای نجات جان او، یکی از درخشان ترین 

نمونه های کم نظیر همبستگی طبقاتی بین المللی است و نشان از درک عمیق و مشخص شما از ضرورت همبستگی 

 .ونی استبین المللی، بخصوص در شرایط کن

حقوقی نظیر آزادی تشکل، اعتصاب، عقیده و بیان، مشارکت در تدوین قوانین کار، نظارت بر امور کارخانه و تولید،  

اکنون نظام عنان . از دست آوردهای مبارزات طوالنی طبقۀ کارگر جهانی است... ممانعت از اخراج های بی رویه و 

مختلف در تالش حذف دستاوردهای جنبش کارگری و بسیاری از گسیختۀ سرمایه داری درنقاط جهان به اشکال 

خدمات و امکانات و امتیازات کارگری است که حّتا با توسل به زور و سرکوب و تعقیب و زندان و اعدام، برای  

رضا شهابی و کارگران مبارز دیگر چیزی جز دفاع از آن حقوق " جرم. "تآمین مقاصد ضد کارگری  خود می کوشد

 .و حفظ دستاوردهای تا کنونی نیستاولیه 

شما در این نامه . نامه شما نه در حمایت از یک فرد، بلکه حمایت از یک طبقۀ جهانی و حقوق و دستآوردهای اوست

با همصدایی با رضا اعالم می کنید که به نظام سرمایه اجازه نمی دهیم که حقوق و دستآوردهای این طبقۀ را ولو 

شما در مقابل  خیل جهانی سرمایه داری، جبهۀ جهانی نیروی کار را فرامی . ل ایران، پایمال کنددرگوشه ای از دنیا مث

خوانید که از رضا شهابی به عنوان سمبل دفاع از حقوق اولیۀ کارگری و دستآوردهایش، حمایت کنند و خود نمونه و 

سرمایه داری ایتالیا قاطعانه می خواهید که  شما از مقامات و کل نظام: پیشاهنگ این امر به مؤثرترین شکلی می شوید

تا آزادی رضا شهابی، روابط اقتصادی و تجاری خود با ایران رالغو کنند و حّتا التیماتوم می دهید که در غیر این 

درود بر شما، این عالیترین شکل همبستگی بین المللی فرا تر از حرف و در . صورت اعالم اعتصاب خواهید کرد

اخطار می دهید که مسئلۀ رضا شهابی مسئلۀ  اعالم  در عین حال با این اقدام  به حاکمین ایتالیا. ستعمل واقعی ا

ماست و قاطعانه از او حمایت می کنیم، بدانید که اجازۀ تکرار چنین مسائل و سرکوب هایی را در اینجا به شما 

 .نخواهیم داد

خارج کشور، به عنوان بخش کوچکی از جنبش کارگری  –ما اعضاء نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

ایران در تبعید، وظیفۀ طبقاتی خود می دانیم که از حمایت طبقاتی درخشان و همبستگی عملی و کم نظیر شما برای 

نجات جان رضا شهابی که اکنون در چهارمین هفتۀ اعتصاب غذا با حالی وخیم به سر       می برد، قدردانی کنیم و 

یقین داریم که با چنین همبستگی های مؤثر جهانی رژیم جمهوری اسالمی . ما درس همبستگی واقعی را بیاموزیماز ش

 .را  به زانو در خواهیم آورد و بزودی جشن آزادی رضا را در کنار شما یاران برگزار خواهیم کرد

 ا آرزومندیمدستان شما را به گرمی می فشاریم و پیروزی شما و جبهۀ جهانی طبقۀ کارگر ر

 زنده باد همبستگی رزمندۀ طبقۀ کارگر در سطح جهان

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 7102سپتامبر 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

http://nahadha.blogspot.com/
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 مصوبات

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

  خارج کشور

 "اشتراکات ما :" الف 

نهادهای همبستگی با کارگران ایران دفاع از خواسته ها، مبارزات و تشکالت مستقل  -0
انعکاس اخبار و مبارزات کارگری . کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه خود می دانند

 .بش های اجتماعی در ایران از دیگر وظائف  این نهاد ها می باشدو سایر جن
در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای ارتجاعی و  این نهادها -7

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

 .و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نهادها می باشد
تالش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و   -9

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

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

ل کارگری در ایران یکی دیگر از وظائف جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستق -1
 . نهادهای همبستگی با کارگران ایران است 

 

 "ارگان ها :" ب 

 مجمع عمومی: یک 

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

 .ی حضوری سالی یکبار برگزار میگرددعموم
پشنهادات، تغییر یا  مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماهنگی و واحد ها، -7

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

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

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 گیردحداقل و 

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

 .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

 :مانان درمجامع عمومی عبارتند ازمیه – 6

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

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

 .میگیرد

لی وارتباط با گرایشات چپ کارگری المل مناسبات همبستگی بینا ب رفقائی که دررابطه –ب           

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

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

 .رای مشورتی دارند شرکت نمایند و

 . ی مساوی برخوردار هستندمع عمومی از حق راهمه اعضای حاضر در مج - 7

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

ایران درفعالیتی مستمربرای جلب حمایت ازجنبش کارگری ( کشوریاشهر) استقرارخود 

 . داشته باشد

 هئیت هماهنگ کننده: دو 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . نی می شودو از طریق ایمیل گروهی توزیع درو هیئت هماهنگ کننده انتشار بیرونی می یابد

که  جلساتدر این . نهادها برگزارمیشوداعضای عمومی از  جلساتبا توجه به نیاز و ضرورت، -6

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

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

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

 .به نهادها ارسال میکند

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

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

 .    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 دبمنظورانتقال تجربه ازهیات هماهنگ کننده قبلی به هیات جدی – 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

 . خواهی دردرون نهادها میباشدونظر

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

 .وبدون واردشدن به مباحث پلمیک ونظری باشند کلی نهادها

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

اگرنهادی مخالفت یا مالحظه ای درمورد بیا نیه  .دین برای نظردهی فرستاده می شوندومنفر

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

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

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

 . ساعت می باشد 48نظربرای نظردهی درباره بیانیه واطالعیه ها 

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

نهادها، اکثریت درصورت توافق . الف،درزیربیانیه واطالعیه آورده می شودبدون ذکر نام نهاد مخ

  .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  -0
ی است و به هیچ مجموعه ، جریانی چندگرایشی و مستقل از احزاب و سازمانهای سیاس

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

، سمت و سو و تمرکز اصلی آنها همکاری جمعی استمناسبات بین نهادها بر اساس  -7
م و صیقل در چنین روندی جهت انسجا. عملی است و همکاری بر شرکت در فعالیتها

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

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

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

 .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

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

 .کننده درنشست ضروری است

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

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

د و گزارشات جلسات درونی نهادها و همجنین هیچ نهادی حق ارائه بیرونی اسنا - 6

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

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

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

 .دراختیا رنهاد ها گذاشته شود

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

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

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

 . 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 

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

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

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

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

 .  راتحت الشعاع قراردهد

 . 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  ی عمومی نهادها،غیرفعال بودن درفعالیتها صورت در عضومنفرد .شرکت داشته باشد

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

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

 .داشته باشد

اما میتواند  نهادها انتخاب شودتواند به عضویت هیئت هماهنگ کننده   عضومنفرد نمی – 11

 .برعهده گیرد و گروههای کاری رامسئولیت کمیسیون های 

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

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

نه نظرات خود وجلب نظرد یگران بپردازد اما این کا رباید با انتشارعلنی متن مربوطه طرح آزادا

 .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

 . ندمی نمایعضویت منفردین مستقل را طی 

هرعضووهرنهادی که درهرنشست امپریالیستی وآلترناتیوسازی بورژوازی که درچهارچوب  – 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 

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

 .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 

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

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 

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

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

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

 .مسئله درآن مجمع، مورد بررسی قرارگیرد

 درقالب بیانیه واطالعیه ویا در واکنش مقتضی را انی معین،نهادها حتماً باید درپنج مقطع زم – 15

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

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

  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  

ر ایران احکام سنگین ورژیم ضد کارگر د  

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  

.، زندانی می کند، شکنجه میکند، اعدام می کندرژیم انسان کش  

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

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

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

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

 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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 !کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید پینهای آزادیبه کم

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  نهادهای مترقی و سوسیالیستی

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 

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

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

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

 .سرمایه داری است

  آزادی کارگران زندانی

 و تمامی زندانیان سیاسی

 درگرو 

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

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

 ناکنو 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،

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

 

 .است سیاسی زندانیان و زندانی کارگران از مملو رژیم زندانهای

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

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

 در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای با همراهی در 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

 

 زندانیان سایر دستگیرشده، کارگران تمامی آزادی تا

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

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

!بپیوندید  

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

!انیان سیاسی، تا آزادی همگی این عزیزان، بیوقفه ادامه داردزند  

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

دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری را با 

خواست آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی 

رده و نیز در جریان است، سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به برگزارک

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

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

ا جنبش کارگری در نهادهای همبستگی ب. داشت زندانیان سیاسی ادامه خواهد

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

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 

.دکارگری در خارج کشور یاری رسانن  

برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و  

. 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 

و به هرشکل که می توانید صدای خواسته ها و زندانیان سیاسی بپیوندید 

  .اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید

 اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!

 


