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از همه دوستداران ،هوادارن و عالقمندان به جنبش کارگری دعوت میکنیم که پیشنهادات ،نظرات ،نقد و نکات مورد
نظر خود را برای بهتر پیشبردن همبستگی ،دفاع و یاری رساندن به جنبش کارگری برای هرچه بهتر سازمانیافتگی
در داخل و خارج به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند!
nhkommittehamahangi@gmail.com

نهادی همبستگی با جنبش کارگری
کارگران و سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد را تنها نخواهند گذاشت و همگام با آنها در مقابل تمامی
مرتجعین ،نیروهای دولتی ،امنیتی و مجریانشان خواهد ایستاد و نیز نهادها و سازمانهای بین المللی را
در جریان توطئه دولت و کارفرمایان علیه سندیکای مستقل کارگران قرار خواهد گذاشت!

زنده باد اعتصاب کارگران!
" تنها راه حل فساد موجود در کشور ،ایجاد شوراهای
کارگری و مردمی است" .
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اعتصاب تمامی بخش های کشت و
صنعت نیشکر هفت تپه
شنبه  ۷۲مرداد آغاز شد!
روز شنبه  ۷۲مرداد تمامی بخش های کشت و صنعت نیشکر هفت اعتصاب را آغاز
کرده است .کارگران در محوطه شرکت اجتماع کردند و کارگران پیشرو سندیکایی برای
آنها سخنرانی می کنند .اسماعیل بخشی کارگر پیشرو سندیکای کارگران هفت تپه در
سخنرانی اش در اجتماع کارگران ،اعالم کرد :آنچه مسئولین راجع به شرایط بد اقتصادی
کارفرمایان اعالم می کنند؛ به کارگران ارتباطی ندارد .و شرایط امروز به دلیل عملکرد
طبقه سرمایه داری بوده است بنابراین دلیل وجود ندارد تا طبقه کارگر را تحت فشار
قرار دهند .وی گفت کارگران اجازه نمی دهند حتی یک کارگر را به دلیل تعدیل نیرو
بیکار کنند .و  ...ادامه اخبار اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعاقبا
اعالم می گردد.
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سخنرانی اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه،

 81مرداد 0931

امروز به عنوان یک کارگر معترض با شما صحبت میکنم و بعد بعنوان نماینده کارگران صحبت میکنم.

" تنها راه حل فساد موجود در کشور ،ایجاد شوراهای
کارگری و مردمی است" .
https://www.youtube.com/watch?v=dXlotHOujbM

دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ...یکشنبه  ۷۲مرداد ۷۹۳۲
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از دیروز شنبه باحضور کارگران تمامی بخشهای نیشکر هفت تپه عالرغم
مشکالت زیاد کارگران آن هم به دلیل وسعت این مجموعه صنعتی شکل تازه از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه
طی چند ماه گذشته از سال  ۳۲اعتصابات کارگران بود .خواستهای کارگران :پرداخت دستمزدهای عقب افتاده،
نبودن امنیت شغلی ،نداشتن ایمنی محیط کار ،تنها بخشی از خواستهای کارگران است.
اما الزم به یاد اوریست که واگذاری این شرکت صنعتی کشاورزی در حالی به بخش خصوصی به ظاهر واگذار شد،
که قرار بر این مبنا بود که دیگر حد اقل دستمزدهای کارگران به موقع پرداخت بشود .که امروز شاهد آن هستیم نه
تنها این امر بدیهی محقق نشد ،بلکه ،خبرهای بسیار نا خوشایندی شایع شده است که صاحبان سرمایه در حال
تقسیم زمینهای این شرکت در بین دوستان خود هستن ،که امیدواریم ،شایعه ای بیش نباشد...
البته ،مثالی هست ،که گفتن خرس تخم گذاشت ،میگن هرچه از این دم بریده بگید سر میزند...
* اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد سومین روز خود شد ،تمامی بخشهای نیشکر هفت تپه در اعتصاب حضور
دارند و تا کنون هیچ جوابی کارگران از طرف کارفرما نگرفته اند .تجمع کارگران امروز دوشنبه  92مرداد روبروی
درب حراست شرکت شکل گرفته است.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 92مرداد ،اولین روز تجمع اعتراضی گروه ملی فوالد اهواز درمقابل
سرپرستی بانک ملی اهواز برگزار شد.
کارگران ضمن شعار دادن " کارگر میمیرد  ،ظلت نمیپذیرد" سخنرانی در مورد جایگاه کارگران و طبقه کارگر صورت
گرفت .میثم ال مهدی ،نماینده کارگران فوالد اهواز ،درباره ضرورت ایجاد شوراهای مستقل کارگری و نیز اینکه ما
کارگران اهرم اقتصادی نیستیم ،چرخه صنعتی هستیم ،سخنرانی نمود.
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اطالعیه نهادهای همبستگی

در حمایت ازسندیکای کارگران شرکت
واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اطالعیه ای بتاریخ  82مرداد 7337
اعالم کرد که نهادهای دولتی ـ امنیتی ،وزارت کار و مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی اقداماتی را
برای بوجود آوردن سندیکای دولتی در مقابل سندیکای کارگران واحد و با هدف سرکوب تشکالت
مستقل کارگری ازطریق عوامل دست نشانده خود همچون سعید ترابیان و حسن میرزایی آغاز کرده
اند.
برای کارگران و جنبش کارگری ،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از
سال  7323با تحمل فشارها و رنج ها و بگیر و ببند نماینده های خود تاکنون از استقالل خود به مثابه
مردمک چشم حفاظت کرده اند و با وجود استبداد و خفقان توانسته اند در دفاع از منافع کارگران به
مبارزه بپردازند ،بخشی از طبقه کارگر آگاه در ایران هستند که تاکنون از متحقق کردن خواست ها و
مطالبات کارگران کوتاهی نکرده اند و در مقابل انواع دسیسه ها و توطئه های دولت و کارفرما با
اتکا به منافع کارگران ایستاده گی کرده اند .سندیکای شرکت واحد و نماینده گانش از درون مبارزه ای
برخاسته اند که تنها با اتکا به منافع مستقل کارگران توانسته اند سالهای مدید بر مشکالت خود فائق
آیند و از پشتیبانی مجامع کارگری در داخل و خارج از ایران و نزد سازمان های بین المللی کارگری
برخوردار شوند.
ما ضمن حمایت و پشتیبانی بیدریغ از سندیکای کارگران شرکت واحد بر این باوریم که کارگران با
اتحاد و همبستگی خود از این تند پیچ نیز عبور خواهند کرد و توطئه دولت و کارفرمای شرکت واحد
را خنثی خواهند کرد .
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
درود بر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور
آگوست 8102
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پروژه سندیکا سازی دولتی در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم!

پروژه سندیکا سازی دولتی در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم!
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ،تشکالت مستقل کارگری و صنفی ،فعالین و نهادهای کارگری:
به اطالع می رسانیم که نهادهای دولتی-امنیتی ،وزارت کار و مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در هفته های اخیر اقداماتی را
برای بوجود آوردن سندیکایی دولتی ،تقلبی و صوری در برابر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ،با هدف پیشبرد
سرکوب تشکالت مستقل کارگری آغاز کرده اند .آنها در این پروژه سندیکا سازی دولتی ،از همکاری دو نفر عامل دست نشانده ی خود
به نام سعید ترابیان و حسن میرزایی استفاده می کنند؛ افرادی که سالهاست در سندیکای کارگران شرکت واحد هیچ همکاری و مسئولیتی
ندارند و برعکس درخدمت کارفرما ،حراست شرکت واحد و شورای اسالمی ضدکارگران هستند و بر ضد سندیکا از هیچ گونه تخریبی
فروگذار نکرده و به عالوه با کمک به دستگاه های امنیتی موجب پرونده سازی از سوی نهاد های امنیتی علیه فعاالن سندیکایی شده اند.
مبارزات و فداکاری های کارگران شرکت واحد از سال  ۳۱۳۱تا کنون و تحمل کارگران پیشرو در مقابل رنج های مادی و معنوی
بسیار منجمله در برابر احضار ،حبس ،تهدید ،اخراج و آزار و پافشاری شان برای حفظ سندیکای مستقل خود و دفاع از حقوق
کارگران ،از یک طرف موجب فشار نهادهای بین المللی کارگری بر دولت ایران برای به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری شده
است .از طرفی دیگر ،وزارت کار و نهادهای امنیتی-قضایی که فشار بر کارگران برای انحالل سندیکا را بی فایده دیده اند و دقیقا در
زمانی که سندیکای کارگران شرکت واحد دست اندرکار برگزاری مجمع عمومی خود است ،در هفته های اخیر با دستور کار قرار دادن
برگزاری یک مجمع عمومی دولتی ،دست ساز و تقلبی ،قصد به حاشیه راندن و تخریب و ایجاد بهانه برای سرکوب بیشتر و تحت
الشعاع قرار دادن سندیکای مستقل کارگران و همچنین فریب نهادهای بین المللی را دارند تا همزمان نیز بتواند به نهادهای بین المللی
بقبوالنند که تشکیل سندیکا یا هر نهاد مستقل کارگری دیگر در ایران آزاد است!
در این پروژه ی دولتی و امنیتی ،وزارت کار ،نهادهای امنیتی و مدیریت شرکت واحد با تطمیع و حمایت کامل پلیسی-قضایی-امنیتی
برای دو تن از اعضای سابق سندیکا ،توسط این دو فرد دست نشانده ی خود اعالم کرده اند که در حال تدارک برای برگزاری مجمع
عمومی با نام سندیکای کارگران شرکت واحد هستند .این افراد همچنین اقدام به سو استفاده و جعل آرم و نام سندیکا و ایجاد یک کانال
تلگرامی کرده اند ( لینک ِتصویر کانال جعلی  ) t.me/vahedsyndica/2277این افراد قصد دارند تا با طراحی ،فرماندهی و حمایت
نهادهای دولتی-امنیتی در این مجمع عمومی کذایی افرادی دست نشانده را بعنوان هیات مدیره در سندیکایی قالبی معرفی کنند تا
سندیکا ی مستقل کارگران شرکت واحد تحت الشعاع قرار گرفته و به جنبش مستقل کارگری در ایران ضربه وارد کنند و سپس رسما و
این بار با نام “سندیکا” وارد همکاری ،ائتالف و ادغام عملی و ماهوی با شوراهای اسالمی گردند .بدین ترتیب و با فرض موفقیت این
عوامل دست نشانده در ایجاد ی ک سندیکای دولتی و زرد ،افرادی دست نشانده ،زیر عنوان و با نام سندیکا اقدام به حمایت از کارفرما و
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دولت خواهند کرد و دولت ایران نیز به هدف خود که همزمان سرکوب مطالبات گسترده کارگران و سرکوب تشکل یابی مستقل
کارگری است و نیز تزیین دکوراسیون ” آزادی فعالیت سندیکایی” خود در میان مجامع جهانی است ،می رسد.
سندیکا بطور جداگانه و مستند این افراد دست نشانده ی دولت و کارفرما و دیگر افراد و جریاناتی که پشت آنها صف کشیده اند را افشا
خواهد کرد .اما مشکل ما و جنبش کارگری الزاما تعدادی افراد خاص نیست و الزم به تاکید است که این اقدامات ،بخشی از یک سیاست
کلی حاکمیت است که از بدو وجود تمام تالشش برای سرکوب و کنترل سندیکاها و تشکالت مستقل کارگری و کلیت جنبش کارگری
بوده است و تا امروز از هر ترفندی با تمام امکانات برای این امر استفاده کرده است .امروز وقتی دولت می بینند که اکثر ترفندهایش
برای از میدان به در کردن سندیکای کارگران شرکت واحد بی ثمر بوده است ،و حال که نمیتوانند با زور ،زندان و اخراج و….
سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالین آنرا به زانو دربیاورد و می بیند که سندیکای مستقل از کارفرما و دولت ،در حال الگو شدن
برای دیگر کارگران بیشمار ایران می شود ،به حقه کثیف همیشگی رو میآورد و آن تالش برای تضعیف نهادهای مستقل کارگری ،از
طریق عوامل مزدور ،دست نشانده و خودفروخته می باشد .بنابراین باید توجه داشت که ما با یک سیاست مدون ،منسجم و تاریخی
توسط نظام سرمایه داری و دولت آن مواجه هستیم .ما میدانیم که با اوج گیری مبارزات جنبش کارگری در دوره اخیر ،دولت ایران نه
تنها در شرکت واحد بلکه با همکاری خانه کارگر ،شوراهای اسالمی کار و دیگر نهادهای دست ساز و حمایت عوامل قضایی-امنیتی و
با کمک افرادی خودفروخته و ضد کارگر ،در حال طراحی برای ایجاد اتحادیه ها ،انجمن های صنفی و اینک سندیکاهایی وابسته به
خود در نقاط دیگر نیز هست و در این مورد به تمام کارگران و همکاران خود آگاهی و بیدارباش می دهیم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توطئه های گوناگون وزارت کار و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از
فعالیت های تشکالت مستقل کارگری و سندیکای کارگران شرکت واحد و منجمله اقدام به برگزاری مجمع عمومی دست ساخته ی خود
از طریق افراد وابسته و اقدام برای سندیکا سازی دولتی را محکوم می کند .ما از کارگران و کلیه تشکالت و نهادهای مستقل کارگری
می خواهیم که همچون گذشته  ،ضمن اینکه با همان شادابی و قدرت ،حامی تشکالت خود هستند ،با هوشیاری همیشگی ،توطئه دولت،
نیروهای امنیتی و مدیریت شرکت واحد علیه سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را قویا محکوم کنند .از کارگران
شرکت واحد می خواهیم ضمن افشای کانال یا مطالبی که این عوامل وابسته به دولت منتشر می کنند کماکان اخبار یا مطالب را از
طریق تنها کانال رسمی سندیکای کارگران واحد و وبسایت آن( آدرس های درج شده در ذیل این اطالعیه) دنبال کنند .بدیهی است که
سندیکای کارگران شرکت واحد با قدرت و بیداری همیشگی ،همزمان با اینکه دست اندرکار برگزاری مجمع عمومی خود است،
همچنین از این اقدامات ضد کارگری عبور خواهد کرد و با توان بیشتر در راه کسب مطالبات کارگران شرکت واحد و جنبش مستقل
کارگری ایران کوشا خواهد بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 ۷۲مرداد ماه ۷۹۳۲
آدرس تلگرام مورد تایید سندیکای کارگران شرکت واحد :
telgram.me/vahedsndica
آدرس سایت سندیکای کارگران شرکت واحد :
www.vahedsyndica.com
ارتباط با جی میل سندیکا:
vsyndica@gmail.com
آدرس ارتباط و تماس با ادمین و کانال تلگرام سندیکا:
@pvsyndica
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همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعتصاب
رانندگان کامیون
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قویا همبستگی خود را با اعتصاب رانندگان کامیون که دور دوم آن در بسیاری از
شهرها در روز یکم مرداد  ۷۹آغاز و همچنان ادامه دارد ،اعالم می کند.
این اعتصاب به دلیل عدم بر آورده شدن وعده های دولت به رانندگان کامیون آغاز شد .دور اول اعتصاب آنان که از روز یکم خرداد
آغاز شده بود با وعده های دولت مبنی بر رسیدگی به مشکالت و بر آورده کردن خواسته هایشان در روز دهم خرداد خاتمه یافت.
سندیکا نحوه ی مواجه دولت با اعتصاب رانندگان کامیون را که در ابتدا انکار می کرد و بجای رسیدگی به خواسته های آنان راه سرکوب
اعتصابشان را در پیش گرفته ،محکوم می کند .و قویا همبستگی خود را با اعتصاب رانندگان کامیون اعالم و خواهان بر آورده شدن
خواسته های انباشته شده شان که در ذیل می آید ،می باشد .سندیکای کارگران شرکت واحد از همه کارگران ،معلمان و تشکلهای مستقل
کارگری دعوت می کند تا با اعالم همبستگی خود رانندگان کامیون را تا احقاق حقوقشان یاری دهند.
ق بیمه پرداختی
 -۱کم شدن ح ِ
رانندگان و پذیرش سخت و زیان آوری شغل رانندگان ناوگان باری
 -۲افزایش حقوق بازنشستگی
 -۳کاهش قیمت لوازم یدکی و الستیک
 -۴افزایش کرایه حداقل به میزان هفتاد درصد
 -۵کاهش نرخ عوارضی اتوبانها
 -۶ترمیم جادههای پرتردد سراسر کشور
 -۹افزایش سهمیه سوخت ناوگان حمل بار
 -۸حذف دالالن و واسطهها از پایانهها و باربریها
 -۷اجباری کردن اعالم بارها در سالنهای اعالم بار در سراسر کشور
 -۱۱کاهش دریافت کمیسیون باربریها و پیمانکاران شرکت نفتی
 -۱۱کاهش دادن هزینههای اضافی از پایانههای مرزی جهت تردد ترانزیتها در سراسر پایانههای مرزی کشور
 -۱۲رفع کمبود شدید امکانات رفاهی ،بهداشتی در پایانههای مرزی و داخلی
 -۱۳نوسازی ناوگان حمل و نقل باری
 -۱۴نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقهای مامورین راهنمایی و رانندگی و مجازات مامورین و افسران رشوه گیر
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۱مرداد۷۹
telegram.me/vahedsyndica
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حکم بی شرمانه شالق و زندان برای معلم عدالت
خواه ،دمحم حبیبی را محکوم می کنیم!

حکم بی شرمانه شالق و زندان برای معلم عدالت خواه ،دمحم حبیبی را محکوم می کنیم
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،صدور حکم بدوی ده سال و نیم زندان و هفتاد و چهار ضربه شالق برای
معلم عدالت طلب ،دمحم حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران را محکوم می کند ،و قویا خواهان لغو این حکم کلیشه ای و
آزادی فوری بی قید و شرط وی از زندان می باشد .و انزجار خود را ازحکم بی شرمانه ی شالق بر پیکر کارگران که اینبار نیز
جامعه مزد بگیر معلمان را هدف قرار داده اعالم می کنیم .همچنین باید رویه جاری در کشور که عدالت طلبان اعم از معلمان،
کارگران و فعاالن عدالت خواه و سایر بخش ها زندانی می شوند ،و اختالس گران و دزدان که بوجود آورندگان وضع موجود هستند ،و
حاشیه ی امنیت دارند ،تغییر یابد.
فعالیت های حبیبی در دفاع از حقوق صنفی معلمان منجر به بازداشت وی همراه با خشنونت فراوان در روز دوازده اسفند  ۶۹شد و در
حالی که پس از حدود یک ماه با وثیقه موقتا آزاد شده بود ،مجددا این بار در تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در مقابل سازمان برنامه و
بودجه با خشنونت بازداشت و به دلیل مخالفت قاضی پرونده صدور قرار وثیقه لغو و  ۶۱روز است که در زندان تهران بزرگ در
بدترین شرایط محبوس است .طبق اطالعیه کانون صنفی معلمان تهران با وجود تایید بیماری ایشان توسط پزشکی قانونی ،اما وی را به
بیمارستان اعزام نکردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه احکام کلیشه ای بی پایه و اساس شالق و زندان برای معلمان ،کارگران و
فعاالن صنفی را محکوم می کند و خواهان لغو کلیه احکام صادره و همچنین توقف تعقیب پلیسی ،امنیتی و قضایی از آنان می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 ۷۲مردادماه ۶۲
https://t.me/vahedsyndica/1935
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با احکام زندان و شالق  ،صدای حق
خواهی خاموش نخواهد شد!
در محکومیت احکام ناعادالنه صادر شده برای دمحم حبیبی ،عضو کانون صنفی معلمان تهران
دمحم حبیبی به جرم دفاع از حقوق خود و دیگر معلمان و در اعتراض به تمامی مناسبات غیرعلمی و غیر انسانی در آموزش و پرورش از
جمله در اعتراض به پولی شدن آموزش و پرورش که باعث ترک تحصیل و عدم دسترسی میلیون ها فرزند کارگر و زحمتکش به ادامه
تحصیل خواهد شد ،بازداشت و زندانی شده است.

احکام صادر شده برای دمحم حبیبی توسط دادگاه !!؟ حامی سرمایه داران  ،ده سال و نیم زندان ،دو سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی ،دو
سال ممنوعیت خروج از کشور و  77ضربه شالق! می باشد.

سرمایه داران در ایران توسط دستگاه دولت و دیگر نیروهای قدرت مسلط برجامعه سعی کرده و در تالش هستند که به وسیله احکام زندان و
شالق و اعدام  ،اخراج و بیکار سازی ها  ،سرکوب تشکل های مستقل کارگران و دیگر تشکل های صنفی و با تهمت و پرونده سازی،
صدای حق خواهی معترضان را خاموش کنند .اما تاریخ مبارزاتی از گذشته تا کنون نشان داده است که صدای دادخواهی و برابری طلبی نه
تنها خاموش نخواهد شد بلکه هر روز در ابعاد گسترده تری شلعه ور خواهد شد.

نمونه زنده و حی و حاضر این ادعا حضور هزاران انسان گرسنه در کف خیابان ها ست که در اعتراض به بیکار  ،گرانی و فقر و سیه
روزی با شعار " مرگ برگرانی " خواستار نان و آزادی شده اند .

ما بارها گفته ایم که صدای حق خواهی و برابری طلبی وصدای شورش گرسنگان ،صدای حق خواهی کارگری ،معلمان ،پرستاران ،زنان ،
دانشجویان و دیگر مردم زحمتکش و فرو دست جامعه با احکام شالق و زندان خاموش نخواهد شد.

سهم تا کنونی ما کارگران و مردم فرودست جامعه از تمامی ثروت های تولید شده توسط دستان پرتوان کارگران  ،تنها استثمار ،فقر و فالکت
،زندان و شالق بوده است .

ما هنوز ضربات شالق وارده بر بدن کارگران معدن آق دره را فراموش نکرده ایم  .ما هنوز سرکوب و بازداشت و زندانی کردن کارگران
آذرآب ،فوالد خوزستان ،هپکو ،هفت تپه ،کارگران شرکت واحد را فراموش نکرده ایم .ما هنوز زندانی کردن دیگر اقشارمردم آزادی خواه
و عدالت طلب جامعه را چون دانشجویان وزنان و دیگر مردم زحمتکش و به جان آمده را فراموش نکرده ایم  .ما کارگران یاد گرفتیم برای
ادامه زندگی و برای بدست آوردن نان کار آزادی  ،هیچ چیز را فراموش نکنیم و نه تنها فراموش نمی کنیم بلکه هیچ وقت این رفتارهای
بغایت تبعیض آمیز و استثمارگران را نخواهیم بخشید!

ما کارگران و اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه ،احکام صادره برای دمحم حبیبی عضو کانون صنفی معلمان تهران را شدیدا محکوم کرده و
سریعا و بی قیدو شرط خواهان آزدای او و دیگر کارگران در بند هستیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
دوشنبه  ۷۷مرداد ۳۱۶۲

@syndica_7tape
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کلیت نظام جمهوری اسالمی باید برچیده شود!
زندانهای رژیم مملو از زندانیان سیاسی است!
با تشدید رعب و وحشت ،زندان ،شکنجه و اعدام،
رژیم جمهوری اسالمی در ایران می خواهد
خود را از بحران سیاسی و اجتماعی نجات دهد !
برای آزادی فوری ،بدون قید و شرط زندانیان سیاسی
متحد و متشکل شویم!
پیروزی ما در اتحاد و سازماندهی ماست!

علیه زندان،کشتارواعدام
متحد و متشکل بپاخیزیم!

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

تنها نیروی بیشماران،
نیروی تغییر دهنده است!
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مصوبات
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
خارج کشور
الف  ":اشتراکات ما "
نهادهای همبستگی با کارگران ایران دفاع از خواسته ها ،مبارزات و تشکالت مستقل
-0
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.
این نهادها در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای ارتجاعی و
-8
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
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
جلب حمایت و همبستگی وسیعترین نیروهای مترقی بین المللی از جنبش کارگری ایران ،دفاع از
مبارزات ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی کارگران و سایر اقشارمحروم اجتماعی در سطح
جهان و شرکت فعال در این مبارزات وظیفه نهادهای همبستگی با کارگران ایران است.
تبلیغ ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و حاکمیت سرمایه در ایران نیز از
-4
جمله وظائف ماست.
تبادل نظر و اطالعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای
-2
همبستگی کارگری در خارج از کشور به صورت مشترک در برابر دشمنان طبقه کارگر و به
ویژه رژیم جمهوری اسالمی ازجمله وظائف مشترک ماست.
جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ایران یکی دیگر از وظائف
-2
نهادهای همبستگی با کارگران ایران است .

ب  ":ارگان ها "
یک  :مجمع عمومی
 -0مجمع عمومی عالی ترین ارگان برنامه ریزی و تصمیم گیری نهاد های همبستگی
کارگری است .این مجمع عمومی هر 6ماه یک بار تشکیل می یابد .نشست و یا مجمع
عمومی حضوری سالی یکبار برگزار میگردد.
 -8مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماهنگی و واحد ها ،پشنهادات ،تغییر یا
تکمیل مواد یا مبانی همکاری ها ،برنامه ریزی آینده و انتخاب هئیت هماهنگی آینده را
بعهده دارد.
 -9مجمع عمومی با حضور دو سوم نهادها رسمیت می یابد .حضور تمامی اعضا نهادها
در مجمع عمومی ضروری و آزاد است.
 -4به پیشنهاد نصف بعالوه یک نهادها و شرح ضرورت آن مجمع عمومی فوق العاده
فراخوانده میشود.
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 -2بررسی و پذیرش تقاضای پیوستن نهادهای جدید براساس قبول موازین مشترک جمع
و حداقل معرفی یک نهاد صورت می گیرد.
این تقاضا ازطریق کمیته هماهنگ کننده برای همه نهادها ارسال میشود که درصورت
توافق نصف به عالوه یک نهادها درمدت یک ماه ،آن نهاد به عضویت در می آید.
تبصره – درصورت ارائه سند ازجانب نهادی درمورد عدم صالحیت نهاد متقاضی عضویت ،
تصمیم گیری برعهده اولین مجمع عمومی میباشد.
 – 6میهمانان درمجامع عمومی عبارتند از:
الف – رفقائی که هیئت هماهنگ کننده ازفعاالن کارگری داخل وخارج ازکشوردعوت به عمل
می آورند.شرکت این میهمانان درمجمع عمومی با تائید دوسوم هیئت هماهنگ کننده صورت
میگیرد.
ب – رفقائی که دررابطه با مناسبات همبستگی بینالمللی وارتباط با گرایشات چپ کارگری
شهری از طریق رفقای تدارک دهنده مجامع عمومی دعوت می شوند .رفقای دعوت شده میتوانند
درتمامی طول جلسات حضور نمایند .با بحث و تبادل نظرات وبعنوان مشاوروانتقال تجربه درمباحث
شرکت نمایند و رای مشورتی دارند.
 - 7همه اعضای حاضر در مجمع عمومی از حق رای مساوی برخوردار هستند.
 - 8نهاد محلی به نهادی گفته میشود که حد اقل ازسه عضوتشکیل شده ودرپیوند بامحیط
استقرارخود ( کشوریاشهر) فعالیتی مستمربرای جلب حمایت ازجنبش کارگری درایران
داشته باشد.

دو  :هئیت هماهنگ کننده
- 1مجمع عمومی برای هماهنگ کردن فعالیت ها و پیگیری مصوبات  ،برنامه ها و رابطه بین نهاد
ها یک هیئت هماهنگ کننده سه نفره انتخاب میکند.
 -2هیئت هماهنگ کننده هر  14روز یکبار تشکیل جلسه داده و وظایف را بر حسب مورد بین خود
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
ودرمحدوده زمانی که برای اظهارنظرات آنها معین می شود ،نظرات مشورتی خودراابرازکنند.
 -3هئیت هماهنگ کننده مجاز نیست به اقدامات یا برنامه هائی خارج از مصوبات مجمع عمومی
بپردازد .همچنین حق نقض ویا تغییر تصمیمات مجمع عمومی را ندارد .هر پیشنهاد یا برنامه جدید
باید به اطالع تمامی نهادها رسیده و با توافق نصف بعالوه یک آنها قابل اجرا خواهد بود.
 -4هیئت هماهنگ کننده راسا مجری هیچ برنامه ای نیست بلکه میکوشد با درگیر کردن تمامی رفقا
و تقسیم کار مناسب از طریق تشکیل گروه های کاری فعالیت های عملی را هماهنگ کند.
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 -5گزارشات مجامع عمومی  ،مصوبات ،اطالعیه ها و اخبار مربوط به مجموع نهادها تنها از طریق
هیئت هماهنگ کننده انتشار بیرونی می یابد و از طریق ایمیل گروهی توزیع درونی می شود.
-6با توجه به نیاز و ضرورت ،جلسات عمومی از اعضای نهادها برگزارمیشود .در این جلسات که
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
میگیرد .اداره این جلسات عمومی بعهده هیئت هماهنگ کننده بوده و گزارش این جلسات را تهیه و
به نهادها ارسال میکند.
-7هر شش ماه یکبار در مجمع عمومی سه نهاد به طور دوره ای و چرخشی برای تشکیل هئیت
هماهنگ کننده انتخاب میشوند .هر یک ازاین نهاد ها یک نفر را برای شرکت در هئیت هماهنگی
معرفی میکند.
 – 8هیا ت هماهنگ کننده می باید بصورت کام ً
ال پیگیرخواهان ارسال گزارشا ت شش ماهه
نهادهابشود وبعد ازبررسی ،آن گزارشاتی راکه برای انتشاربیرونی مناسب هستند به مجمع عمومی
ارائه دهد تادرمورد آنهاتصمیم گیری شود.
 – 9بمنظورانتقال تجربه ازهیات هماهنگ کننده قبلی به هیات جدید ،ضروری است یک
نفرازاعضای هیات پیشین ،درجلسات هیات هماهنگ کننده جد ید به مدت یکماه بعنوان مشاور
حضورداشته باشد.
 – 10مسئولیت انتشاربیا نیه واطالعیه ها با هیئت هماهنگ کننده بامکانیزم  48ساعت گردش
ونظرخواهی دردرون نهادها میباشد.
تبصره یک  :اطالعیه وبیانیه ها بایستی حتی االمکان کوتاه وروشن درچهارچوب مصوبات وسیاست
کلی نهادها وبدون واردشدن به مباحث پلمیک ونظری باشند.
تبصره دو:اطالعیه ها بصورت پیش نویس به هیئت هماهنگ کننده ارسال وازآنجا به همه نهادها
ومنفردین برای نظردهی فرستاده می شوند .اگرنهادی مخالفت یا مالحظه ای درمورد بیا نیه
واطالعیه داشته باشد ،بایستی مورد اصالحیه اش رامشخص نماید وارائه دهد .چنانچه نهادی باکلیت
بیانیه واطالعیه مذکورمخالف باشد ،می باید اطالع دهد ،تا نام وامضای آن نهاد درپائین بیانیه درج
نشود واگرنهادی دراین رابطه جواب نداد ،دلیل برموافقت بابیانیه پیشنهادی است .زمان مورد
نظربرای نظردهی درباره بیانیه واطالعیه ها  48ساعت می باشد.
تبصره سه  :درصورتی که نهادی با بیا نیه یااطالعیه ای توافق نداشته باشد ،اسامی سا یرنهادها
بدون ذکر نام نهاد مخالف،درزیربیانیه واطالعیه آورده می شود .درصورت توافق اکثریت نهادها،
ذکرنام تمامی نها دها ضرورتی ندارد.

پ – ضوابط همکاری ها
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 -0هریک از نهادها متشکل از افرادی با گرایشات سیاسی گوناگون می باشند ،لذا این
مجموعه  ،جریانی چندگرایشی و مستقل از احزاب و سازمانهای سیاسی است و به هیچ
وجه گرایشی مجاز نیست خودرا بر این مجموعه تحمیل کرده و یا به نوعی این نهادها را
زیر مجموعه خود محسوب نماید .
 -8مناسبات بین نهادها بر اساس همکاری جمعی است ،سمت و سو و تمرکز اصلی آنها
بر شرکت در فعالیتها و همکاری عملی است .در چنین روندی جهت انسجام و صیقل
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.
 - 3نهادها در سطح محلی کامال مستقل بوده و میتوانند راسا و یا با شرکت هر نهاد مترقی
دیگری فعالیتهائی داشته باشند .همچنین در صورت عدم توافق با یک برنامه جمعی
پیشنهادی به هیچ وجه ملزم به تبعیت و اجرای آن نیستند.
 - 4تصمیم گیریها بین نهادها بر اساس تفاهم ،اعتماد متقابل ،احترام ،بحث و اقناع می
باشد .در مواردی که نیاز به رای گیری باشد ،توافق نصف به عالوه یک اعضای شرکت
کننده درنشست ضروری است.
 - 5نهادها داوطلبانه در فعالیتهای عملی مشترک شرکت میکنند ،ودر صورت شرکت،
متعهد به انجام آن و سپس دادن گزارش کتبی فعالیت های خود به مجمع عمومی می باشند.
 - 6هیچ نهادی حق ارائه بیرونی اسناد و گزارشات جلسات درونی نهادها و همجنین
سمینارهاو جلسات عمومی در سطوح مختلف ،بدون توافق کلیه نهادها را ندارد.
 – 7نهادها موظف به ارائه گزارش اقداما ت شش ماهه خود میباشند .این گزارشا ت می باید یک
ماه پیش ازمجمع عمومی حضوری یا پالتاکی به هیئت هماهنگ کننده ارسال شوند تا برای اطالع
دراختیا رنهاد ها گذاشته شود.
 – 8نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ،بنا به تعریف ،جمع نهاد ها ست وترجیح وتشویق آن
برایجا د نهادهای متشکل درکشورها وشهرهای مختلف وپرهیزازانفراد وتک یاختگی است .با ابن
حال خود را ازتوان وتجربه فعا لین کارگری درخارج ازکشورکه به هردلیل بصورت نها د محلی عمل
نمیکنند بی نیازنمی داند وآنا ن رابه همکاری دعوت می کند.
واحد های محلی نها دها ی همبستگی درسطح کشورها برای امکان همکاری وهماهنگی میا ن
نهادها ایجا د شدهاند تا یک جمع بزرگتر وفراگیرترازتک تک نهادهاایجا د شود ،یعنی روش
کارنهادها نباید درجهت تائید انفرادگرائی ومیدان داد ن به آن باشد .همکاری منفرد ین باجمع نهادها
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
راتحت الشعاع قراردهد.
 – 9هرمتقاضی عضویت انفرادی را می باید حد اقل یکی ازاعضای نها دها معرفی کند.
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 –10عضو منفرد می بایست بصورت فعال دریکی ازفعالیتهای عمومی نهادها ازجمله کمیسیونها
شرکت داشته باشد .عضومنفرد در صورت غیرفعال بودن درفعالیتهای عمومی نهادها ،تنها
برخوردارازحق رأی مشورتی است .توصیه میشود بمنظوراهمیت فعالیت دسته جمعی ونهادی و
پیشبرد بهتراین نوع فعالیتها  ،از هر نهاد حداقل یک رفیق دریکی ازفعالیتهای عمومی شرکت فعال
داشته باشد.
 – 11عضومنفرد نمی تواند به عضویت هیئت هماهنگ کننده نهادها انتخاب شود اما میتواند
مسئولیت کمیسیون های و گروههای کاری را برعهده گیرد.
 – 12مناسبات در درون نهادها می باید برشفافیت وصداقت وصراحت استواربا شد .هرنها د
وعضونهاد وهرعضومنفرد حق دارد دررابطه با مباحث وتدارکات تصمیمات ویا اختالفات موجود ،به
طرح آزادانه نظرات خود وجلب نظرد یگران بپردازد اما این کا رباید با انتشارعلنی متن مربوطه
درجمع نها دها ودعوت عمومی به امضای موافقین آن با شد.
 - 13کسانی که ازنهادها اخراج و یا به هردلیلی جدا میشوند ،برای پذیرش دوباره درنهادها پروسه
عضویت منفردین مستقل را طی می نمایند.
 – 14هرعضووهرنهادی که درهرنشست امپریالیستی وآلترناتیوسازی بورژوازی که درچهارچوب
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
وازاین عمل خود د فاع نماید ،بال فاصله عضویت فرد یا نها د مربوطه ازطرف هیئت هماهنگ
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
وصورت مسئله برپایه گزارش هیئت هماهنگ کننده درسطح جنبش انتشا رداده می شود.
درصورت برگزاری چنین جلسه ای ،فرد یا نها دی که تمایل به شرکت درآن را دارد ،چنانچه به
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.
چنانچه درشرایط ایجاد شده کوچکترین ناروشنی وجود داشته باشد ،هیئت هماهنگ کننده موظف
است پیش ازهرعمل یا تصمیم گیری ،فراخوانی جهت برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده بدهد تا
مسئله درآن مجمع ،مورد بررسی قرارگیرد.
 – 15نهادها حتما ً باید درپنج مقطع زمانی معین ،واکنش مقتضی را درقالب بیانیه واطالعیه ویا در
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.
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برای آزادی فوری ،بدون قید و شرط

کارگران زندانی
ودیگر زندانیان سیاسی به هر شکل که میتوانیم ،بکوشیم!
رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی
با زندانیان سیاسی رفتار می کند.
رژیم سرمایه داری
شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی،
علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند.
رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و
سالها بازداشت برای کارگران زندانی و
شروط و وثیقه های سنگینی
برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند.
رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران ،جریمه های نقدی سنگینی را بر
کارگران برای آزادی از زندان تحمیل می کند.
رژیم انسان کش ،زندانی می کند ،شکنجه میکند ،اعدام می کند.
تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار نماید.
باید بر علیه این وضعیت برخاست .باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
همه کارگران و فعالین کارگری ،سازمانها ،تشکلها  ،گروهها و  ...را فرامیخواند که به
هرشکل و با هر توانی که دارند
کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی
نموده و شرکت نمایند،
تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان
سیاسی هرچه بیشتر ،فراهم گردد.
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به کمپینهای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید!
کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران
را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم!

همبستگی جهانی کارگران مرزی ندارد!
همبستگی و پشتیبانی کارگران،
سندیکا ها ،اتحادیه های کارگری،
نهادهای مترقی و سوسیالیستی و ...
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
آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم در خارج و داخل ایران
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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رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی با شکست انقالب ،به اعدام ،زندان ،شکنجه ،ستم ،استثمار و  ...که
در زمان شاه و سلطنت پهلوی نیزرایج بود ،ادامه داد .این رژیم از بدو به قدرت رسیدنش ،حمله و
سرکوب کارگران و تشکلهای کارگری و دیگرنیروهای اجتماعی مترقی را در دستور داشته است و اکنون
در بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی فرو رفته است ،اما برای نجات خود بار بحران را با بیکاری،
گرانی ،فقر ،گرسنگی و بی خانمانی بردوش اکثریت جامعه گذاشته است .هیچ جناح و دسته و گروه و
جمعی از این رژیم دوست کارگران و زحمتکشان نیست .کلیت این نظام باید برچیده شود.

زندانهای رژیم مملو از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور ،کارگران و فعالین کارگری ،نهادها،
تشکلها ،سازمانها ،احزاب مترقی و تمامی دوستداران و هواداران جنبش کارگری را فرامیخواند که در
هر محل کار ،منطقه ،شهر و کشوری که هستند ،در همراهی با نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در
ایران–خارج کشور ،آکسیونها ،پیکتهای اعتراضی ،تظاهرات و تجمعات اعتراضی و  ...را سازماندهی
کرده وخواهان آزادی کارگران دستگیر شده ،کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی شویم.

تا آزادی تمامی کارگران دستگیرشده ،سایر زندانیان
سیاسی ،مبارزه بیوقفه ادامه دارد.
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برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
بپیوندید!
کمپینها و کارزارهای دفاع از آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام
زندانیان سیاسی ،تا آزادی همگی این عزیزان ،بیوقفه ادامه دارد!
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
برگزارکرده و نیز در جریان است ،سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به
این کمپینها و کارزارها پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده
و میکنند .این کمپنها و کارزارها تا آزادی تمامی کارگران زندانی و تمامی
زندانیان سیاسی ادامه خواهد داشت .نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در
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
کارگری در خارج کشور یاری رسانند.
برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و
نامی که میتوانیم ،بکوشیم.
به کمپینها ،کارزارها ،آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی ،برای همبستگی
هرچه بیشتربا جنبش کارگری در ایران و نیز آزادی کارگران زندانی و تمامی
زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توانید صدای خواسته ها و
اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید.

اتحاد مبارزاتی ما ،رمز پیروزی ماست!
شماره 73

متشکل شویم ،سازماندهی کنیم!
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