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کنند:ار میزبرگایران در ریگی با جنبش کارگهمبست نهادهای  

کارگری و مباحث تجاربجلسات از سری   

همه عالقمندان و دست اندرکاران جنبش کارگری 

را دعوت میکنیم که در بحث آزاد در مورد تشکل 

شرکت نمایند.کارگران سراسری   

تشکل سراسری 

!کارگران  
Paltalk 

 Otage: Iran -  Tajarobe Kargari 

Category: Asia,… Subcategory: Iran 

  4102 دسامبر 02شنبه یک   
بوقت اروپای مرکزی 41.11ساعت   

  بوقت ایران 44.11ساعت  0131آذر  41
ری، گو نهادهای کار هاعضو تشکلیا ری و گسلسله جلسات عمومی با فعالین کار یک اریگزی به برگنهادهای همبست

ی مستقل هاایجاد تشکل هکمک ب ئل مهم سیاسی جنبش کارگری و ... برایبحث حول مسابرای انتقال تجربه و

 . میپردازدحاضر  ۀدر دورکارگری 

 
nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 
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 بر فراز ارتجاع خاورمیانه شبحی 
 به حرکت در آمده است: 

 کوبانی! مردم مبارزشبح سرخ مقاومت 
 

نبرد مرگ و زندگی در خیابان ها ومحالت کوبانی، که بیش از سه هفته در برابر حمالت تروریست 
های حرفه ای و آدمکش داعش مقاومت کرده اند، به مرحله حساس و سرنوشت سازی رسیده است. 

توسط داعش در محاصره کامل قرار گرفته در حالی که ترکیه، پشت جبهه  چندین جبههاز  کوبانی
کمک بسته است و مدافعان کوبانی را به جنگی نابرابر به لحاظ   کوبانی را بر روی ورود هر نوع

 محکوم کرده است.محروم و ، تدارکات و پشتیبانی امکانات تسلیحاتی نفرات،

داعش و سایر گروه های جهادی علیه رژیم بشار اسد بوده است از شکل  دولت ترکیه که از حامیان
گیری خودمختاری های سه گانه کردهای سوریه به شدت هراسان است و می خواهد به دست وحشی 

نقش برجسته ترس و وحشت دولت ترکیه ازترین نیروی تروریست جهان به حیات آن ها خاتمه دهد. 
ارای، سیاسی و نظامی، تامین حقوق همه اقلیت های ملی، مذهبی و زنان در همه امور اجتماعی، اد

کام طبقه حاکم ترکیه و کامال عریان است وبه قومی ساکن کانتون ها و سایر اقدامات عدالت جویانه 
ی ها. فقط حاکمان ترکیه نیستند که با همه قوا با الگونمی آیدحزب اسالمی حاکم این کشورخوش 

همه ارتجاع خاورمیانه و هم پیمانان جهانی آن ها از شبحی که کوبانی بر مترقی کینه می ورزند؛ 
، ستمگر و انگل خاورمیانه به حرکت درآورده در وحشت سود جوفراز رژیم های پوسیدِه استبدادی، 

، گروههای ساخته و پرداخته فرورفته اند. داعش، القاعده و گروه های بنیادگرای ارتجاعی و آدمکش
محصول تشدید بحران نظام های سرمایه داری در  و بویژه امپریالیست آمریکا و سیا وامپریالیستها 

جنگ های امپریالیستی، رقابت های قدرت های مرتجع منطقه ای و جنگ  کشورهای حاشیه، کودتاها،
علیه اربابان خود قدعلم کرده اند اما بیش از که تظاهر میکنند گویا های نیابتی .... هستند که اکنون 

خالقین خود دشمن آشتی ناپذیر جنبش های مترقی و پیشرو متاثر از آرمان های سوسیالیستی و برابر 
 طلبانه هستند.

و زندگی زنان و مردان کوبانی در جنگی نابرابرعلیه تهاجم آدم کشان داعش به مهم  مرگمبارزه 
وشه جهان طنین انداز شده در چهارگمردم کوبانی ترین مسئله بین المللی مبدل گشته و آوازه مقاومت 

 جهان را برانگیخته است. مردمهمه و همبستگی و تحسین 

قهرمان  ت مردمخارج کشور" دفاع از مبارزا -ایران در" نهاد های همبستگی با جنبش کارگری  
کوبانی را وظیفه همه نیروهای آزای خواه، برابرطلب و پیشرو منطقه و به ویژه جنبش های کارگری 

 ورمیانه دانسته و همبستگی انقالبی و انترناسیونالیستی مان را با آن ها اعالم می کنیم.کشورهای خا
 

 کوبانی!ریمبارز و دل زنان و مردان بردرود 
 داعش و همه اربابان منطقه ای و بین المللی آن ها! انمرگ برجنایتکار

 کوبانی!مردم مبارززنده باد همبستگی بین المللی با 
 ده باد سوسیالیسم !، زنمرگ بر سرمایه

 
 4102اکتبر 

 

  خارج کشور -ایراندرنهادهای همبستگی با جنبش کارگری 
nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 
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همبستگی جهانی با زنان 

 و مردان مبارز کوبانی!

4102نوامبر 0  

0131آبان  01  
 

 

 

همبستگی خود را با هر شکل و توانی که داریم، با مبارزه برای 

انسانیت، آزادی، مساوات و برابری، مبارزه برای یک زندگی درخور 

ر از تبعیض، ستم و استثمار، که امروز توسط زنان و انسانی، بدو

مردان کوبانی علیه دولت اسالمی و تمامی طرفداران و حامیانش، 

همگان را دعوت به  پیشبرده میشود، فعال، وسیع و رسا اعالم کنیم.

 پیوستن به شرکت در روز همبستگی جهانی با مبارزان کوبانی کنیم.

 

خارج کشور –ری در ایران نهادهای همبستگی با جنبش کارگ  
nhkommittehamahangi@gmail.com 
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!علیه زنان ایران را محکوم می کنیماسید پاشی حمالت وحشیانه   

 به پاشی اسید از متعددی گزارشات که کند می علم قد ابعادش تمام در آنگاه فاجعه و است هولناک خبر

 در که است سبعیتی از ای گوشه تنها گزارشات این. گردد می درج دولتی ی ها رسانه در زنان روی

 قربانی جوان زن شش حداقل گزارشات برطبق و کنون تا .است افتاده اتفاق کشور نقاط دیگر و اصفهان

 می بیشتر آمار از حاکی خبرها اما .اند شده بستری اصفهان فیض بیمارستان در که  اند شده اسیدپاشی

.باشد  

مجلس اسالمی، کلیات این سلسله خشونتها و عملیات وحشیانه علیه زنان از زمانی آغاز شده است که  

را به تصویب رساند و بدین شکل عملیات « آمران به معروف و ناهیان از منکر»طرح حمایت از 

.تحت حمایت خود گرفته استته گذش و ایادی شرور و مماقدار را همانند جنایتکارانه انصار حزب هللا  

قدم مقاومت و اعتراض علیه زنان ایران همواره در صف م  در طول حکومت ننگین جمهوری اسالمی، 

و حقوق خویش بوده اند. جمهوری اسالمی  برای احقاق جمهوری اسالمیزن ستیزانه  سیاست های 

تا کنون از هیچ ستم و می قوانین بربریت اسالبر طبق موازین شرعی اراذل و اوباش این حکومت 

های  . در امتداد منین سیاستیاندنکرده  برای سرکوب و ممانعت از مبارزات زنان دریغجنایتی 

های رژیم در صحنه کومه و خیابانداعشی های شاهد حضور ارتجاعی و ضد بشری است که اکنون 

گرفته اند.را نشانه  که جنایتکارانه زنان جوان و بی حجاب یا کم حجاب شهرهای ایران هستیم   

که این وقایع زنجیره ای را ناشی از اختالفات شخصی و  اند در تالشفریبکارانه  مسئولین انتظامی

همزمانی این حوادث با مباحثات اخیر میان حکومتیان و همچنین طرح اما . قلمداد نمایندخانوادگی 

صحت این قضیه است.هللا دال بر سقم و  انصار حزب به تصویب اختیارات فرا قانونی  

سیاسی دست به گریبان است، و  -در شرایط کنونی که جمهوری اسالمی با بحرانهای شدید اقتصادی

اعتراضات در سطح جنبشهای اجتماعی بر علیه این نظام سرمایه سرا پا متوحش بطور هر روزه در 

کوبانی بخصوص جریان است، از طرف دیگر تنشهای موجود در خاور میانه و مبارزات موجود در

مبارزات زنان در صف مقدم، که نه تنها منطقه بلکه جهان را متاثر نموده است، برتن جانیان جمهوری 

اسالمی لرزه انداخته است که مبادا زنان ایران این دستاوردهای مبارزاتی ارزنده زنان کوبانی را 

ار بدهند. بنابراین، به علت الگویی برای مبارزات خود بر علیه جانوران داعشی جمهوری اسالمی قر

ضعف و زبونی متزلزل بودن دستگاه حکومیتشان به جو رعب و ارعاب دست زده، و اینبار مثل 

 همیشه زنان اولین قربانیان این خشونت سیستماتیک می باشند.  

خارج کشور این اعمال شنیع و بشدت زن ستیز  -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در ایران
بر علیه زنان ایران محکوم نموده، و خود را همگام و همراه با مبارزه علیه این توحش و بربریت را 

 سهیم میداند و بر این باور است تا زمانی که جامعه سکوت می کند هیچ میزی تغییر نخواهد کرد.
 

رژیم سرمایه جمهوری اسالمیسرنگون باد    
4102کتبر ا  

 

خارج کشور –در ایران  نهادهای همبستگی با جنبش کارگری  
nhkommittehamahangi@gmail.com 
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 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

 کارگران معدن سنگ آهن بافق زنده باد

 

ه های در شانزده امین روز اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق یزد و تجمع چند ین روزه خانواد

تمامی کارگران بازداشتی آزاد شدند. این پیروزی را که تنها در نتیجه  ، کارگران بازداشتی در جلو فرمانداری

طبقه کارگر ایران تبریک می کارگران آگاه و متحد  این معدن  و اتحاد و همبستگی کارگران متحقق شد به 

 !گوئیم

اری بازهم بیشتر، تهاجم دوباره به دستمزدها جز بیکحاصلش چیزی اعمال سیاست های خصوصی سازی که 

با روی کار  نیست،سوانح کاری بخصوص در معادن  تشدیدهمچنین بدتر شدن هر چه بیشتر شرایط کارو  و

کنار می کوشد با رژیم جمهوری اسالمی  ،در این مرحلهشده است که  تازه ایآمدن دولت روحانی  وارد فاز 

شرایط برده گی هر چه بیشتر  فراهم کردن کوب اعتراضات کارگری وآمدن با سرمایه داری جهانی، سر

. دولت روحانی وسیاست هایش که بحران همه جانبۀ خود را از سر بگذراندکارگران برای سرمایه گذاران 

رژیم و سوسیال دموکراتهای توده ای ـ اکثریتی و انواع بخش های لیبرالها می  ی ازمورد حمایت جناح های

یکسال و چند ماه گذشته دشمنی آشکار ش را با طبقه کارگر، اعتراضات کارگری وفعالین زندانی باشد ، طی 

نمونه حاضر  اعتراضات کارگری توسط فرمانده نیروهای انتظامی رژیم تهدید شد. کرده است. تشدید کارگری

و بازداشت وتعقیب  بافقآن حضور نیروی ضد شورش رژیم همزمان با اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن 

کارگران و نماینده های کارگری بود. اما اعتصاب وتجمع کارگران و خانواده های آنان با اتکا به نیروی 

وهمه نه نفراز  هدرهمبستگی کارگری توانست توطئه کارفرما و دولت و نیروی نظامی اش را خنثی ک

 د. نرا از چنگ آنان آزاد کن همکاران خود

مبارزه و توجه اصلیش به امر خصوصی سازی که بخشی مسائل و مشکالت به لحاظ تمرکز  این اعتصاب

کارگری ناشی از آن است و همچنین دفاع قاطعانه و تا به آخر از همکاران دستگیر شدۀ خود و شرکت 

خانواده ها و مردم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که می تواند حاوی آموزش های پر ارزشی برای 

 کارگر ایران در سایر رشته ها نیز باشد.تمامی طبقۀ 

 !زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه کارگر برعلیه سرمایه داری

!آزاد کنیم و زندانیان سیاسی رافعالین کارگری  ،با نیروی طبقاتی خود تمامی کارگران  

 2014سپتامبر  1                                                      
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ارگران نیشکر هفت تپه از اعتصاب ک

 پشتیبانی کنیم!
 یبند طبقه یبرا یطرح مشاغل، یبند طبقه طرح یاجرا یبرا کارگران اعتصاب پي در

 و سابقه با كارگران اكثریت منافع كه است شده داده ارائه مدیریت یسو از مشاغل

 هفت نیشکر سندیکای .كند یم پایمال هستند، یدانشگاه تحصیالت فاقد كه را مجرب

 را کارگران همه  كند، مي سلب آنها از را كارگران حقه  حقوق كه طرح این علیه تپه،

 خواهان و  خوانده فرا اکتبر هفت برابربا ،ماه مهر پانزدهم شنبه سه روز در اعتصاب به

  .است شده اعتصاب این از کارگری تشکالت همه پشتیبانی

نیشکر هفت تپه، همگان را به  نهادهای همبستگی ضمن پشتیبانی از اعتصاب کارگران

  كند. یهفت تپه دعوت م یپشتیبانی از فراخوان سندیكا

 

 اتحاد کارگران رمز پیروزی ماست!

خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

4152اکتبر   

nhkommittehamahangi@gmail.com 

 

 

 اطالعیه شرکت واحد 
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 بافق آهن سنگ کارگران دلیرانۀ مبارزات از پشتیبانی

کارگر معدن سنگ آهن بافق در یک حرکت جمعی دست از کار کشیدند و علیرغم همۀ تهدیدها و  0111بیش از  0131اواخر اردیبهشت ماه 

در این واحد معدنی متوقف ساختند. کارگران در مخالفت با تنگناهای مالی و معیشتی، جسورانه نزدیک به مهل روز استخراج سنگ آهن را 

فشار بر کارفرما و مدیران تولید   اِعمالِ  نیز به منظورطرح خصوصی سازی معدن )که میزی جز اخراج و بیکارسازی را در بر ندارد( و 

و اردۀ آنها کارگران  ۀلین دولتی و زیر فشار مبارزتحقق خواست هایشان، اعتصاب را ادامه دادند. مدیران معدن بافق در هماهنگی با مسئو برای

 ادامۀ اعتصاب باالخره اعالم داشتند که می توانند به بخشی از خواسته های کارگران پاسخ دهند. با این وعده بود که کارگران اعتصابی به در

بلکه با اعالم جرم علیه تعدادی از کارگران  نکردندعمل سر کار بازگشتند. اما مسئولین غیرقابل اعتماد معدن بافق نه تنها به وعده های خویش 

نفر از کارگران اعتصابی به نام های امیر حسین  3مبارز و با حمایت دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و امنیتی اقدام به دستگیری و بازداشت 

رضا خواجه زاده، ایرانی و جلیل کمالی  کارگران، علی صبری، محمد حسن تشکری، علی محمد تشکری، کاظم کارگران، رضا دهستانی،

تو خالی بودن وعده های مسئولین و به پشتیبانی از همکاران زندانی خود مجددا دست از کار  فشایکارگران معدن بافق ضمن ا ولینمودند. 

مسئوالن قضایی و نیروی انتظامی اعتراض به عملکرد ضد کارگری  کشیدند و تا آزادی آنان به اعتصاب ادامه خواهند داد. درهمین رابطه و در

دن نیز و امنیتی و در مقابله با دنائت مدیران و کارفرمایان معدن بافق مبنی بر توطئه علیه کارگران و بازداشت آنان، خانواده های کارگران مع

 نان آوران خویش شدند. در کنار کارگران اعتصابی، با حضور در مقابل فرمانداری بافق به اعتراض و تحصن دست زده خواهان آزادی

ی متولیان امور در اقدام بیشرمانۀ دیگری اظهار داشتند که اگر مه کارفرما شکایت خود را از کارگران معترض معدن بافق پس گرفته اما آزاد

ما از شکایتش به معنای کارگران به نظر مثبت شورای تأمین استان یزد منوط شده است! شورای تأمین اعتبار بافق با اعالم اینکه انصراف کارفر

گذشت او از جنبه خصوصی اتهام کارگران است و شورای تأمین استان یزد در باره گذشت از جنبه عمومی اتهام آنان تصمیم گیری خواهد کرد، 

 از قول مساعد شورا برای پیگیری آزادی کارگران خبر داد!

کارگران و نشاندن کارگران اعتصابی سر جایشان است. "متهم" یا ترساندن  ترفندهای این منینی نهادهای حکومتی تنها به منظور بازی دادن

و ابتدایی ترین مطالبات برحق خویش می باشند، اقدامی ضد کارگری و در  نمودن و به بند کشیدن کارگرانی که خواستار تضمین امنیت شغلی 

این است که  . هدف آنهاز پا گرفتن تشکل های مستقل کارگری استجهت سد کردن هر گونه مبارزه متحد و آگاهانه کارگران و ممانعت اکید ا

آنان مشم امید  و به مطامع و سیاست های ند نهادهای قدرت و تشکل های وابسته گرد ۀاتکا به نیرو و سازمان های خود، بازیچکارگران به جای 

تا با اعالم  ندپلیس را به این شهرستان کشاند ۀمعدن، یگان ویژ داشته باشند. همان نهادهایی که یک روز بعد از آغاز دور جدید تحصن کارگران

   حضور این یگان به ارعاب فزایندۀ کارگران و خانواده های بی دفاع آنان بپردازند. 

ی ما کارگران و فعاالن کارگری ضمن محکوم کردن تمامی این اقدامات سرکوبگرانۀ ضد کارگری دست اندرکاران حاکم و بازداشت و زندان

نمودن کارگران معدن سنگ آهن بافق، حمایت قاطع خود را از کارگران اعتصابی و خانواده های آنان اعالم می کنیم. افشای سیاست و عملکرد 

مبارزه برای آزادی کارگران زندانی، مبارزه برای خواست های طبقۀ  های دولتی، مقابله با سیاست های ضدکارگری،  سرکویگرانۀ ارگان

کارگران،  ۀ. هماستبارزه با قوانین اسارت بار نظام سرمایه داری، اولویت های مبارزاتی همۀ کارگران آگاه و پیشروان کارگری کارگر و م

 فعاالن و پیشروان کارگری را به این مبارزۀ مشترک در صفوف متحد و متشکل فرا می خوانیم. 

 وصفت حاکمزنده باد مبارزه متحد طبقۀ کارگر بر علیه سرمایه داران زال

 کارگران زندانی بدون قید و شرط باید آزاد شوند

 زنده باد آزادی و دموکراسی

جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ، فعاالن کارگری جنوب، فعاالن کارگری ضد سرمایه داری گیالن، کارگران پروژه های پارس جنوبی

 کرج  –بخشی از کارگران محور تهران ، ویژه ماهشهر و بندر امام

 kargaran.parsjonobi@gmail.com    0131شهریور 

mailto:kargaran.parsjonobi@gmail.com
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 اطالعیه شرکت واحد 

کنیم می محکوم را بافق معدن کارگران با پلیسی برخورد  

کامل خود را از سندیکای کارگران شرکت واحد چون گذشته همانند میلیونها کارگر ایران همبستگی و پشتیبانی 

اعتراضات عدالت خواهانه کارگری زحمتکشان معادن شهر بافق استان کرمان اعالم می نماید، و اعمال هرگونه 

حرکات سرکوب گرانه پلیسی امنیتی، بازداشت، زندان، اخراج و انحالل علیه این کارگران زحمتکش را به شدت 

موظف به دفاع از حقوق کارگران است می خواهد فورا شرایط  محکوم می کند و از مسئوالن، به ویژه وزارت کار که

عادی محل کار را برقرار و انجام گفت و گوی عادالنه و برابر با کارگران، احیای حقوق پایمال شده و انجام در 

 .خواست های بحق این زحمت کشان را فراهم نمایند

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

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

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  -قلب ما در کوبانی می تپد 

  

 

 

اینبار در کوبانی، نبرد .بازهم ظلم انسان بر انسان. بازهم کشتار و بی عدالتی اینبار در خطه ای دیگر 
 .درجریانست  حقیقت وراستی با تیرگی ها وظلمت با شدت

مه دنیا مانند نمایش یک سریال تراژدیک فقط به تماشا نشسته اند.تا بعدا همگی بر خرابه اما دردا که ه
های ری اشک بریزند.اما درین اوضاع سخت ،رزمندگان کرد اعم از زن ومرد، پیر و جوان ودر 
ر تقابلی نا برابر در مقابل تهاجم نیروهای شیطانی داعش دست به دفاع جانانه ای زده اند که تا ابد د
خاطره ها خواهد ماند.و ماهم درین جا نظاره گر این رشادتها هستیم.وآنرا تحسین می کنیم.دوستان 

ویاران مبارز در کوبانی، صمیمانه ترین درودها را نثار شما می کنیم.وامیدواریم که با مقاومت شما که 
رسانیدن صدای شما  در دنیا کم نظیر بوده است وهمچنین تالشهای انسانهای ازاده وحق طلب در جهت

به گوش همه جهان،سرانجام برین معضل دنیای کنونی )داعش(که دست پخت سرمایه داری بوده است 
  .میره شوید.تا آوارگی و درد و رنج هزاران انسان بی گناه خاتمه یابد

 .درود به شرف تمامی انسانهای ازاده ای که بخاطر دفاع از آزادی وعدالت در مقابل ظلم می ایستند

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 0131مهرماه/
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زنان علیه وحشیگری سرکوب و کارگران از این   

 نخواهند گذشت!
کارگران منزجراز اسید پاشی به زنان بوده و بانیان این اعمال دیکتاتوری و فاشیستی علیه زنان و جامعه را قویا 

ی هستند. کارگران و جنبش کارگری شامل زنان یتعیض جنسکارگران علیه هر نوع تبعیض و بویژه تب محکوم میکنند.

و مردان تولید کننده نعمات جامعه هستند که بدون کار آنها هیچ چرخی نمیتواند بچرخد و هیچ دولتی توان تحمل و 

 مقابله با آنها را ندارند. 

هی میتوان در مقابل وحشیانه و زنان و مردان کوبانی نشان دادند که با اتحاد و همبستگی، با متشکل شدن و سازماند

 بزرگترین قدرتها ایستاد و آنها را به عقب نشینی وا داشته و یا آنها را از میان برد. 

کارگران حامی مبارزات و اعتراضات و اعتصابات مردم در اعتراض به این اعمال قرون وسطائی دولتی، محدود 

ر خانه و ... هستند. عاملین این فجایع باید بدون هیچ کردن زنان در جامعه، محدود و جدا سازی درمحل کار، د

 تخفیفی محاکمه شوند. 

متشکل شدن و متحد شدن ما ضروری است برای مقابله با این وحشیگریها و خشونتهای علیه زنان و نیمی از 

در عوض  جامعه است.  کارگران زن و مرد با فروش نیروی کارش روزانه به مالکیت این مفتخوران می افزایند و

 عاید اکثریت جامعه فقر، دستمزد ناچیز، بیکاری، بی خانمانی، اعتیاد، تن فروشی و ... شده است. 

سرکوب زنان، سرکوب جامعه است، بی حقوقی ومحدودیت هر چه بیشتری را به اکثریت مردم تحمیل میکنند. 

هر شیوه و روشی استفاده میکنند.  صاحبان سرمایه و دولتشان به دنبال سود بیشترند و نشان داده اند که از  

ی و سرکوب جامعه را به اجرا یتدیکتاتوری مذهبی سرمایه داران، با تصویب قوانین علیه زنان، تبعیض جنس

.میگذارند. با نیروی نظامی و امنیتی خود به معترضان حمله، زخمی و دستگیر میکند  

،علیه تمامی این اجحافات ایستادگی کرد و آنها را از باید با سازمانیابی یک جنبش اجتماعی متکی به نیروی خود

 قدرت به زیر کشید. 

کارگران و تشکهای کارگری در بیانیه های متفاوتی که در طول این چندین دهه صادر نموده اند و خواهان تساوی 

ان برابری در حقوق کامل زن و مرد و رفع هر گونه ستم به زنان به ویژه ستم مضاعف کارفرمایان بر زنان، خواه

محیط های کار و قوانین کار هستند. خواهان لغو تمامی قوانین و تبعیضات علیه زنان از جمله در زمینه های 

.اقتصادی و اجتماعی هستند  

 برابری کامل زنان و مردان بدون قید و شرط را خواهانیم.

حق مسلم تمامی مردم است. مرفهیک زندگی انسانی، امن و   

ارگران ایران و سوئدکمیته همبستگی ک  

Isask@comhem.se 

4152اکتبر   

mailto:Isask@comhem.se
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 شکنجه علیه،اعدام علیه
 اجتماعی عدالت و آزادی راه جانباخته هزاران یاد به

 

به دست رژیم جالد  0621مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال  62شهریور امسال  01

. به پاس و یاد هزاران جانباخته راه آزادی و عدالت اجتماعی و رهروان جمهوری اسالمی است 

 رهائی بشریت از چنگال ستم و استثمار و بردگی نوین مراسمی در سیدنی استرالیا برگزار می شود.

برنامه ها :برنامه اول  شامل سخنرانی شادی امین فعال سیاسی واز مدافعین جنبش زنان تحت 

یان سیاسی و بین المللی شدن خشونت " ، پیام برخی از نمایندگان سازمان عنوان " کشتار زندان

های سیاسی استرالیائی ،موزیک زنده ،شعر و نمایش فیلم " با من از دریا بگو" ساخته جدید رضا 

 عالمه زاده . 

 دالر 01بعد از ظهر     ورودی  61/01تا  1اکتبر از ساعت  00زمان  :

ی امین تحت عنوان " جنبش زنان و چالش های پیش روی آن در ایران برنامه دوم : سخنرانی شاد

 " و پرسش و پاسخ با سخنران 

 بعد از ظهر         ورودی رایگان  01تا  1اکتبر از ساعت  01زمان : 

 مکان هر دو برنامه : کامیونیتی سنتر )کتابخانه( پنانت هیلز 

Pennant Hills Community Centre  

Corner of Yarrara & Ramsay Road                    

Opposite of Pennant Hills Railway station  

 .طاهر تماس بگیرید 1106143161لفن برای اطالعات بیشتر با شماره ت

 

   استرالیا – ایران کارگری جنبش با همبستگی کمیته 

01/3/6101 
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!زنده باد زنان و مردان مبارز کوبانی  
سال شاهد ستم، استثمار، دستگیری، زندان، سرکوب، شکنجه، تجاوز، سنگسارواعدام توسط  11 مردم ایران بیش از

دولت اسالمی هستند. فقر و گرسنگی، بیخانمانی، بیکاری، اعتیاد و خودفروشی نتایج حکومت اسالمی در ایران بوده و 

ه قطالبان از مردم افغانستان و منط ده وعهست. سالیان درازی است که هیوالی مذهبی، داعشی در هیئت مجاهد؛ القا

قربانی میگیرد. دولت ترکیه نیز بارها سعی کرده است که به اشکال مختلف قوانین قرون وسطائی مذهبی را به مردم 

تحمیل کند، که با مقاومت شدید زنان و مردم مترقی ترکیه روبرو شده و کماکان کشمکش روزانه در مقابل حمالت 

به حریم مردم و دیکته کردن فرمی از عقب افتادگی و خرافات اسالمی در جریان است. ارتجاعی دولت ترکیه   

در خاورمیانه نیروهای ارتجاعی مذهبی با همکاری و همراهی با امپریالیسم آمریکا و دیگر همراهان اروپایی اش 

ن نرم زندگی انسانی، منافع شکل گرفته تا بتوانند با مهار و سرکوب مردم و تحمیل عقب افتاده ترین، بی حقوق تری

سیاسی و اقتصادی صاحبان سرمایه و امپریالیستها را تامین کنند. طالبان، القاعده، گروههای بنیاد گرای ارتجاعی و 

ی از نیروهای ساخته و پرداخته امپریالیسم برای مهار اعتراض و خفه یآدمکش و دولت اسالمی، داعش، نمونه ها

مردم اند.کردن صدای مترقی و پیشروی   

امروز زنان و مردان جسور و دلیر کوبانی در مقابل دولت اسالمی، تروریستها و آدمکشان حرفه ای داعش به مقاومت 

و مبارزه برخاسته و در یک مبارزه جمعی و توده ای با امکانات محدود و نابرابر ایستاده و از یک زندگی انسانی، 

مبارزان کوبانی برای دفاع از زندگی و شان و حرمت انسانی میجنگند. در دور از خرافات مذهبی و ملی دفاع میکنند. 

این هفته های سخت و سیاه، دولتهای امپریالیستی و حامیان منطقه اشان همراه با سازمانهای دست ساخته حقوق بشری 

کان امید به این نیروهای . آنها کمابار دیگر به نمایش گذاشتندودروغین بودن خود را  بودن و بین المللی شان، ارتجاعی

، بلکه با کمک دولتهای منطقه مانند عربستان سعودی، هارتجاعی دست ساخته خود دارند. آنها نه تنها سکوت کرد

 امارات متحده عربی، قطر و دولت فاشیستی ترکیه سینه طرفداران و داوطلبان دفاع از کوبانی را نشانه میگیرند.

ان با براه اندازی اعتراض، تظاهرات و اعتصاب بی وقفه همبستگی و حمایت خود مردم در سراسر جه ،اما در مقابل

را از زنان و مردان مبارز کوبانی اعالم میکنند. زنده باد مبارزات زنان و مردان کوبانی، کوبانی تنها نیست، 

و شنیده میشود.  همبستگی با مبارزان کوبانی، زنده باد همبستگی جهانی و ... از چهار گوشه جهان فریاد زده  

مبارزه در کوبانی یک مبارزه ملی و قومی نیست، مبارزه در کوبانی مبارزه انسان مترقی و ترقیخواه، علیه ستم، 

 استثمار، بی حقوقی، تبعیض جنسی، فقر، فالکت، خرافات و سرکوب است.  

کوبانی علیه توحش اسالمی، مقاومت و مبارزه میکند. همبستگی با مبارزان کوبانی وظیفه هر انسان آزادیخواه 

مردم مبارز کوبانی نیز بار دیگر نشان دادند که  ومترقی، مخالف جعل و خرافه، مخالف سرکوب و استثماراست.

قابل هرقدرت عظیمی ایستاد. با اتکا به نیروی متشکل خود مردم میتوان در مو همبستگی ،اتحاد  

.به پاخیزندهرتوانی که دارند به یاری و حمایت مبارزان کوبانی با و که میتوانند همگان را فرامیخوانیم که به هرشکل   

 دفاع از کوبانی، دفاع از انسانیت است.
 

واحد سوئد – )در تبعید( کانون زندانیان سیاسی ایران  

info@kanoon-zendanian.org 
 

 انجمن حق زنان

kvinnorsratt.se 

 

 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

isask@comhem.se 

mailto:info@kanoon-zendanian.org
mailto:isask@comhem.se
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 !است محكوم كارگران محاكمه و ارعاب ،یدستگیر
 

، دادگاه یاعتراضات كارگر یكل گیرو ش یدر تداوم فشار، ارعاب و ممانعت از تشكل یاب
 یتن از فعالین کارگر ۴)بندر شاهپور سابق( در استان خوزستان  خمینی  جزایی بندر امام
را  -نیز بودند كه در عین حال نماینده كارگران شركت مذكور  - یراز یشركت پتروشیم

دو  یام براشش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق محکوم کرده است. این احك به  محاكمه و 
  د.سال به تعلیق درآمده ان

 

در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی  حکم  دادگاه فوق ادعا مي كند كه این  یقاض
كه مدیر روابط عمومی پتروشیمی  یرازی از این کارگران صادر شده است، در حال

توسط  یفعال كارگر ٤و علنا بیان مي كند كه  را تكذیب مي كند.  یقاض یرازی، ادعا
مدیر اظهار داشته اند:  یرژیم لو رفته اند و به دادگاه كشانده شده اند. آقا یعناصر اطالعات

به کارخانه  (رژیم است یو امنیت  ی" آقایانی که از ارگان ذیربط )منظور ارگان اطالعات
شان را  دیدند، اسامی است( را می یفعال كارگر ٤)منظور  آمدند و شعاردادن آنان  می
 " .اشت كرده اندیادد

احقاق حداقل حقوق حقه خود اعتراض  یكه برا یمحكوم نمودن كارگران بدین ترتیب 
ریت شركت مدی یاست كه حت یا یكرده اند، آن منان عمل غیر قابل توجیه و غیر اخالق

  د.نیز از آن برائت مي جوی

همه در  و ارعاب كارگران و صدور احكام ستمگرانه علیه آنان،  یاخراج، دستگیر 
  ت.و پر هزینه نمودن مبارزه آنان اسبه سكوت كشاندن كارگران  یراستا

را محكوم مي كنیم و خواهان لغو بي قید و شرط این  یما شدیدا احكام صادره توسط قاض
  .احكام ستمگرانه هستیم

 

 سرمایه یزنده باد اعتراض كارگران علیه ستم و دنیا

 یزنده باد تشكالت مستقل كارگر

 كارگران یو استقالل طبقات یباد استقالل را زنده
 

 

4102  سپتامبر  

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 
 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com
mailto:boltanxaberi@gmail.com
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 من از تفنگ بیزارم   
حسن حسام                                                         

4102نوامبر  42                                        

 من

از تفنگ و سنگ       

بیزارم                            

 از خون منتشر شده بر اسفالت

و قلب عاشق خاموش                       

 از زخم ِ سرِد مرگ

و کینه سترون ِخونخواه                       

ی کور  از ازدحام عاطفه  

و خشکسالی گلزار عاشقی                        

 از انفجار ِآتش نفرت 

ی کبود خشونت و لحظه                      

 از زندگانی کوتاه را

به دارکشیدن                        

 از چشم در برابر چشم 

 و دندان برابر دندان،    

بیزارم                          

 من

از تالشی رَویا   

 و بال های سوخته ی پرواز،

 از هایهای ِنفسگیر مادران

 وقتی که کودکان

 چون ماهیان له شده در طوفان



  بولتن اخبار کارگری 

5131 رآذ                                                متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                         15  شماره  

15 

 قی می شوند به ساحل؛

بیزارم                                

 من ازدهان ِ باز فرزندان

 و دست های

خسته،                

ُپر از خالی                        

 و تن فروشی ِگلها

به گرگهای بیابانی                        

بیزارم                                              

 از چشمهای خودم هم

مبیزار                               

 وقتی که چشمهای جوانت

 در کینه زار شب ِهول 

 با آب ِآتشین ِمقدس

می سوزند                            

های جنگلی ِتار من از تمامی ِ این لحظه  

 خوی ِدد ِپلشت ُِگرازان

 در این گدازه گردان

بیزارم                                  

ارم بیز                                      

روم من می  

نگارا!                    

 چون داد ِ بی صدایی

سنگ و تفنگ                          

بر دارم                                                          
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 سرتیترهای 

  اخبار و اعتراضات کارگری

 در چند هفته گذشته
.... 

 

ویژه بندر ماهشهر در اعتراض به  در منطقهکارگران پیمانی پتروشیمی فجر -

 .دست به اعتصاب زدندتاخیر در پرداخت مطالباتشان 

ماه بی حقوقی  ۶۱ادامه اعتراضات کارگران بالتکلیف سیمان لوشان با -

 قرارگرفتنشان از سوی مسئوالن شهرستان و منابع امنیتی وسیاسی! وموردتهدید

 جاری کارگردرصومعه سرا در نیمه نخست سال 653اخراج -

 کارگربدنبال تعطیلی بزرگترین کارخانه قند خراسان جنوبی 481بیکاری -

 ماه گذشته ۱سازی خوزستان طی  کارگر لوله ۵۳اخراج  -

کارگر شاغل و پرداخت نشدن  ۵۳۳ماه دستمزد  ۳۵تأخیر در پرداخت  -

 نفر از کارگران بازنشسته کارخانه ریسندگی وبافندگی کاشان ۵۳۳۳سنوات 

 ماه حقوق طلبکارند! 6ن شهرداری شوش کارگرا -

 کارگر حریر مخمل ابریشم کاشان ۶۳۳ماهه در پرداخت حقوق  ۵تأخیر  -

 بین کارگران راه آهن دورود« مزایا و تسهیالت»تبعیض در پرداخت  -

کارگر شرکت آب معدنی آمولوبدنبال تصادف در مسیر رفتن  00 مصدومیت -

 گراننفرازکار 6وخامت حال  به محل کار،

بوس سرویس کارکنان یک کارخانه  کارگردرپی واژگونی مینی 3مصدومیت  -

 شیمیایی

کار و رفاه اجتماعی ، تجمع کارگران شیرین عسل در مقابل اداره کل تعاون -

 آذربایجان شرقی 

 تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی ایالم مقابل دیوان عدالت اداری -

وزارت جهاد کشاورزی مقابل وزارت تجمع اعضای تعاونی مسکن کارکنان  -

 کار

 ماه حقوق دریافت نکرده اند!05 تا 04کارگران کارخانه فارسیت دورود -
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 درصد از اول آذر 61افزایش قیمت نان تا  -

 آزاد راه خصوصی و دولتی گران شد 8عوارض -

 افزایش حوادث کاری با ورود پیمانکاران به کارخانه های دولتی -

 شهری بیشتر در معرض بیماری های خطرناک هستندکارگران خدمات  -

 ممانعت کارفرما از مالقات همکاران با کارگر آسیب دیده -

 در مشهد« آدنیس»کارگر  ۶۳۳ماه حقوق  ۵تعویق  -

 .اند ماه حقوق نگرفته ۳کارگر معادن البرز شرقی  0211 -

 صدور قرار منع تعقیب برای نماینده اخراجی کارگران چادرملو  -

 کارگران ساختمانی قشم همچنان بدون بیمه اند.  -

 در قزوین « قفل کار»ماه بیمه کارگران  ۳ماه حقوق و  ۵تعویق  -

 .هزار تومانی خرجی کم می آورند ۵۳۳خانواده کارگران ماهانه  -

 .شهرضا اخراج شدند« راک سرامیک»کارگر  611 -

 .دسال گذشته بیکار شدن ۵طی « ایران سوئیچ»کارگر  641 -

 هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمان به مجلس نشینان ۳۳واگذاری  -

 هزار میلیارد تومان هزینه ساالنه جبران حوادث کار 61 -
… 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
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 4102نوامبر  0مصوب  -قوانین اساسی " ویژه زنان

  سوریه -توسط رهبری کانتون جزیره غرب کردستان

قوانین سوریه، –" نهاد رهبری اداره دمکراتیک، نهاد خود مدیریت کانتون جزیره " از کانتون های سه گانه کردستان 

همین نشست خود به تصویب رسانید.  42در  4152نوامبر  5در روز  44اساسی ویژه حق و حقوق زنان را به شماره 

رهبری کانتون " هدیه علی یوسف و حمید دهام العاصی، روسای اصلی کانون آنرا امضا وپخش نمودند، و تاکید کردند 

 که قوانین در آن کاتنون قابل اجرا می باشد! 

ه: نظر به آسیب پذیری زنان در جوامع ما از طریق القاء مفاهیم مردانگی بربسیاری از معضالت سیاسی، مقدم

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی، و ظلم و ستم و به حاشیه راندگی و عقب ماندگی و محرومیت از حقوقی که 

یشرفت زنان و سدی برای آرمان آینده ای این واقعیت به زن تحمیل می کند، عالوه بر میراث سنتی، که مانع از پ

که گواه عمیقی ست بروجود و ادامه  -بر علیه زنان -بهتربرای زنان است، و وجود قوانین و مصوبات عاملین استبداد

نه تنها وظیفه زنان  -بی عدالتی-مبارزه زنان برای رسیدن به حقوقشان، و در عین حال بازتاب می دهد که نفی آن 

ل جامعه است، همچون طالق با خواست یک طرف، ازدواج اجباری و چند همسری و مسائل بی شماری بلکه وظیفه ک

از این دست که فشار و لطمات آن تا به امروز وجود دارد؛ باور ما به اهمیت نقش زن در خانواده است که هسته 

کراتیک و جامعه ی آزاد خواهد بود اساسی جامعه را تشکیل می دهد و همانا آزادی زن شرط اساسی ایجاد خانواده دمو

، و همچنان مبنای اداره هر سطح جامعه از تقویت نقش زن و مشارکتش در ساختن و پیشرفت آن جامعه محقق می 

شود؛ بنابراین همانا زنان به مبارزه تا دستیابی به ضمانت موکد قانونی برای حفظ کرامت و به دست آوردن آزادی و 

ادامه خواهند داد و پس از این در حاشیه ماندن را نخواهند پذیرفت. و جنبش آزادی زنان  حق بر خود و فرزندانشان

 ضرورتی برای مقابله با تمامی اشکال عقب ماندگی و خشونت و جنایت است.

و از آنجا که تضمین آزادی زن و حقوقش از اهداف پایه ای برای خودمدیریتی دموکراتیک است، باید به تمام مسائل 

نان در جامعه و رفع کمبود های آن در تمام زمینه ها و تامین امنیت و آسایش برای زنان و دفاع از زنان در مهم ز

 مقابل آزار و خشونت بپردازد و حقوق قانونیشان را تضمین کند.

برای این منظور، ما تصمیم به تدوین مجموعه اصول اساسی و مقررات عمومی ویژه زنان، متضمن برابری عملی در 

اکولوژیک گرفتیم.-راستای ایجاد یک جامعه آزاد دموکراتیک  

 اصول اساسی

مبارزه با ذهنیت استبدادی ارتجاعی در جامعه وظیفه تمامی افراد در مناطق خودمدیریتی دموکراتیک است.  -5  

برابری زن و مرد در تمام حوزه های زندگی شخصی و عمومی. -4  

رای زنان.حق اجرا و انتخاب در تمامی مناصب ب -1  

التزام به اصل مدیریت مشارکتی در تمامی نهادها. -2  

حق زنان برای تشکیل سازمان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سازمان دفاع مشروع و هر -1

 سازمان ویژه دیگری که قرارداد اجتماعی را نقض نکند.

ن ناظر بر بحث قوانین صادره در شرایط ویژه در حضور یک نماینده از نهاد زنان و نهاد حقوق بشر به عنوا -6

 شورای قانونگذاری، با دعوت قبلی از سوی شورا.

صدور قوانین ویژه زنان در شورای قانون گذاری خواست زن را عین اعتبار قرار میدهد.  -2  

برابری زن و مرد در دستمزد و پرداخت حقوق. -8  

قانونی. برابری شهادت زن و شهادت مرد از نظر ارزش -3  

ممنوعیت ازدواج دختر بدون رضایت شخصی اش.  -51  

الغاء مهریه به عنوان ارزشگذاری مادی با هدف تملک زن، و جایگزین کردن آن با مشارکت دو طرف برای  -55

 تامین زندگی مشترک. 

قانونمند کردن ازدواج شهروندان -54  
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ممنوعیت چند همسری -51  

طرف و غیر مجاز شمردن طالق با خواست تنها یک طرف.حق تقاضای طالق برای هر دو  -52  

برابری زن و مرد در تمامی مسائل ارثی -51  

و ازدواج بدل از دیه. -زیر هجده سال بر اساس قوانین حقوق کودک -ممنوعیت ختنه دختران و ازدواج با اطفال -56  

ی و قانونی برای آن در نظر گرفته شده و قتل ناموسی جرم قلمداد می شود و جزای کامل بر ارکان مادی و معنو -52

 مرتکب آن با مجازات های در نظر گرفته شده برای قتل عمد در قانون جزایی مجازات خواهد شد.

اعمال مجازات شدید و برابر برای مرتکب خیانت در ازدواج برای طرفین . -58  

جازات بسیار شدید برای مجرم در پی خرید و فروش زنان و کودکان در تمامی اشکالش جرم محسوب شده و م -53

قاچاق اعضاء  –کارکودکان  –خواهد داشت ؛ کلیه اشکال خرید و فروش مشمول قانون خواهند بود) استثمار جنسی 

 بدن(

ممنوعیت خشونت و تبعیض بر علیه زنان، و تبعیض بر علیه زنان به عنوان عمل خالف قانون تحت پیگرد قرار  -41

کلیه اشکال خشونت و تبعیض از طریق توسعه ساز و کارهای قانونی، و خدمات حفاظت از  می گیرد و مبارزه با

 برابری وپیشگیری از خشونت و درمان قربانیان خشونت وظیفه اداره خودمدیریتی دموکراتیک است. 

یتی تضمین حقوق کودکان و حمایت آنها در برابر تمامی اشکال خشونت و استثمار وظیفه اداره خودمدیر -45

 دموکراتیک است.

 احکام اساسی 

تامین برابری حقوقی زن و مرد، ویژه قوانین جنسیتی  -44  

نهاد رهبری، خود مدیریت دمکراتیک موظف است که بیمه های درمانی و اجتماعی را برای آحاد، افراد و  -41

ای اولیه تامین زندگی انساسی، خانواده ها بویژه کودکان و زنان تامین کند، نهاد رهبری همچنین موظف است پایه ه

 آزاد و ابرومندانه را برای زنان تنها " که از همسرانشان جدا شده اند" و زنان مسن " سالمندان " تامین کند. 

سال ممنوع میباشد. 58ازواج دختران زیر  -42  

ینکه مادر ازدواج سالگی دارند، صرفنظر از ا 51زنان حق سرپرستی کودک " حق حضانت کودکان " را، تا سن  -41

سالگی حق انتخاب با فرزند می باشد. والدین موظف به تامین زندگی کودکانشان  51مجدد کرده باشد یا نه. بعد از

 هستند، تا زمانی که انان توان و امکان اداره زندگی خود را بطور مستقل داشته باشند. 

داشته باشند.  سال هنگام سفر، باید اجازه والدین را 51کودکان زیر سن  -46  

هنگام بررسی پرونده ویژه زنان و خانواده در دادگاه، باید نماینده نهاد مرکز زنان، حضور داشته باشد. اظهار  -42

 نظر وی مشورتی است و اجرای آن الزامی نیست. .

فرزند(  1)زنان حق برخورداری از حقوق ماهیانه در زمان بارداری را دارند. این حق شامل سه بار بارداری  -48

 خواهد بود. 

زنان هنگام جدائی " طالق " حق تصرف تمامی دارایی منقول " طال و جواهرات و ما به ازای نقدی این اموال را  -43

 دارند. چه این اموال در اختیار خود زنان باشد باشد چه از طرف همسر فروخته شده باشد

یجاد محل امن برای زنان حامله ای که مورد خشونت قرار نهاد اداره کننده خود مدیریت دمکراتیک موطف به ا -11

 گرفته اند میباشد. همچنین این نهاد مسئولیت ایجاد شیرخوارگاه، و تامین کلیه امکانات الزم برای انان می باشد. 

 این قوانین بعد از پخش، اجرائی خواهد، شد. 

  4152نوامبر  5

 رؤسای نهاد رهبری کانتون جزیره 

حمید دهام العاصی –سف هدیه علی یو  

 

 



  بولتن اخبار کارگری 

5131 رآذ                                                متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                         15  شماره  

20 

 مصوبات

 با جنبش کارگری در ایران نهادهای همبستگی 

  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 

 وظائف  این نهاد ها می باشد. و سایر جنبش های اجتماعی در ایران از دیگر
در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای ارتجاعی و  این نهادها -4

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

 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   -1

ع از جلب حمایت و همبستگی وسیعترین نیروهای مترقی بین المللی از جنبش کارگری ایران، دفا
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  -2

 جمله وظائف ماست. 
نظر و اطالعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای  تبادل -1

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

ظائف جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ایران یکی دیگر از و -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  -0
ماه یک بار  تشکیل می یابد. نشست و یا مجمع  6کارگری است. این مجمع عمومی  هر

 د.عمومی حضوری سالی یکبار برگزار میگرد
پشنهادات، تغییر یا  مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماهنگی و واحد ها، -4

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  -1
 و آزاد است.  در مجمع عمومی ضروری

به پیشنهاد نصف بعالوه یک نهادها و شرح ضرورت آن مجمع عمومی فوق العاده  -2
 فراخوانده میشود. 
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بررسی و پذیرش تقاضای پیوستن نهادهای جدید براساس قبول موازین مشترک جمع  -1
 معرفی یک نهاد صورت می گیرد. حداقل و 

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

 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.

 میهمانان درمجامع عمومی عبارتند از: – 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.

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

 .رای مشورتی دارند شرکت نمایند و

 ار هستند. ی مساوی برخوردهمه 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

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

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

 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

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

 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

 مناسب از طریق تشکیل گروه های کاری فعالیت های عملی را هماهنگ کند.  و تقسیم کار
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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  جلساتضرورت،  با توجه به نیاز و-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  لسات عمومیجمیگیرد. اداره این 

 به نهادها ارسال میکند.

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

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

 عرفی میکند.    م

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 دگ کننده قبلی به هیات جدیبمنظورانتقال تجربه ازهیات هماهن – 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 دصره یک : اطالعیه وبیانیه ها بایستی حتی االمکان کوتاه وروشن تب

 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  .ومنفردین برای نظردهی فرستاده می شوند

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  واب نداد،نشود واگرنهادی دراین رابطه ج

 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 می شود. درصورت توافق بدون ذکر نام نهاد مخالف،درزیربیانیه واطالعیه آورده 

  .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
مجموعه ، جریانی چندگرایشی و مستقل از احزاب و سازمانهای سیاسی است و به هیچ 

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

، سمت و سو و تمرکز اصلی آنها همکاری جمعی استمناسبات بین نهادها بر اساس  -4
عملی است. در چنین روندی جهت انسجام و صیقل  و همکاری بر شرکت در فعالیتها

ر زمینه های نظری، مباحث سیاسی ـ اجتماعی بر مبنای اهداف بخشیدن به مسائل فکری د
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

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

 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

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

 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.

و همجنین هیچ نهادی حق ارائه بیرونی اسناد و گزارشات جلسات درونی نهادها  - 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

 رنهاد ها گذاشته شود.دراختیا 

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 

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

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

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

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

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

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 

 ردهد.  راتحت الشعاع قرا

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

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

جمعی ونهادی و   شود بمنظوراهمیت فعالیت دسته توصیه می  .حق رأی مشورتی استبرخورداراز

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

 .داشته باشد

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

 برعهده گیرد. و گروههای کاری راسئولیت کمیسیون های م

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 

ردازد اما این کا رباید با انتشارعلنی متن مربوطه طرح آزادانه نظرات خود وجلب نظرد یگران بپ

 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 

نشست امپریالیستی وآلترناتیوسازی بورژوازی که درچهارچوب هرعضووهرنهادی که درهر – 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 

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

 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 

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

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.

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

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

 مسئله درآن مجمع، مورد بررسی قرارگیرد.

 بیانیه واطالعیه ویا در درقالب 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. 
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 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط

  کارگران زندانی
!بکوشیمبه هر شکل که میتوانیم،  زندانیان سیاسی دیگرو  

  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

زداشت برای کارگران زندانی و سالها با   

 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.

عدام می کند.رژیم انسان کش، زندانی می کند، شکنجه میکند، ا  

 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   

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

 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 هرمه بیشتر، فراهم گردد. 
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 مامی زندانیان سیاسی بپیوندید!کارگران زندانی و ت 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 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 

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

 در خارج و داخل ایران ان زندانی با هر توانی که داریمآزادی کارگر

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 ب،انقال 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 یعمیق 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 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 یهمراه 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

 

 انزندانی 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 

!عزیزان، بیوقفه ادامه داردزندانیان سیاسی، تا آزادی همگی این   

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 

ا و نهادهای بین الملی بیشماری به برگزارکرده و نیز در جریان است، سازمانه

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

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

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  

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

استه ها و زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توانید صدای خو

  اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید.

 اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!

  


