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 دادن دست از غم در همبستگی نهادهای اطالعیه

سفییو شهرام انممهمرز و عزیز رفیق  

 جمعهبا اندوه فراوان رفیق شهرام یوسفی ، کارگر کمونیست واز فعالین قدیمی جنبش کارگری، روز 

دراثر بیماری سرطان در کانادا چشم از جهان فرو بست. از دست دادن رفیق شهرام  ۲۰۱۶نوامبر ۲۵

 جنبش کارگری تسلیت می گوییم.فعالین دوستان و  ،بستگان، رفقا و را به همسر

براي دفاع از منافع و آرمان  طبقه كارگر مبارزه در ایران و نیز در تبعید  هرام چندین دهه رفیق ش

ایجاد تشکل های کارگری تاكید بر روی مبارزه متشكل طبقه كارگر و  شهرام رفیق حرف و عمل كرد. 

تبعید به در  ایران و چهدر چه شهرام  فیقبر علیه سرمایه داری بود. ر و با اتکا به آن مبارزه سیاسی 

بر این اساس فعالیت خود را در تشکل  و را انعكاس دهد.  طبقه کارگركوشید صدای اشکال مختلف 

داد. با ایجاد و گسترش نهادهای همبستگی در خارج از کشور در جهت تداوم های فعالین کارگری 

طح بین المللی، صدای اعتراضی کارگران ایران درسانعكاس حمایت و تقویت همبستگی طبقه کارگر و 

را ایجاد كردند و به ایران و کانادا با جنبش کارگری نهاد همبستگی ، رفقاتعدادی از شهرام نیز با  فیقر

ش شهرام با وجود بیماری فیق. رخارج كشور پیوستند -با جنبش كارگری در ایران  نهادهای همبستگی

جهت منافع مستقل و طبقاتی  مسئولیت در نهادهای همبستگی و درپذیرش چند سال اخیر از  در

رفیق و یارگرانقدری را از دست داد. ما نهادهای همبستگی با از دست دادن وی . دکرکارگران دریغ ن

یاد رفیق شهرام را با ادامه راهش در جهت تقویت همبستگی کارگران وبا اتکا به آن مبارزه برای 

 سوسیالیسم گرامی می داریم . 

 شهرام یوسفی گرامی باد یاد و راه رفیق

 ایران ـ خارج  کشوردرنهادهای همبستگی با جنبش کارگری 

 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۶ برابر با ۱۳۹۵ آذر ۶شنبه 
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 تجمع به حمله کردن محکوم ضمن
 شرکت سندیکای کارگران اعتراضی

 قویا کارگران خواست از ، واحد
 !نماییم می پشتیبانی

 
ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه  خارج کشور؛ -اریان نهادهای همبستگی با جنبش کارگری 

کسب  نها به ویژه آ مزدوران سرمایه به گردهمائی به حق كارگران شركت واحد، از خواسته هاي 
  مطالبات مربوط به مسکن حمایت مي كنند

 

( تجمع اعتراضي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ٢٠۱٦دسامبر  ٤)  ۱۳۹۵آذر  ۱۴روز یکشنبه  
با سركوب مزدوران  عدم پرداخت تسهیالت مسکن  تهران و حومه در مقابل شهرداری تهران علیه 

نیروهاي سرکوب گر به کارگران تعدادی از كارگران  جمهوري اسالمي رو به رو شد. با تعرض
معترض زخمی و عده ای بازداشت شدند. با وجود سركوب نمودن تجمع كننده گان، رانندگان اتوبوس 

محل را ترک نکرده وبا فشار به پلیس خواستار آزادی همكاران خود شدند. به نحوي  استقامت كردند و 
  .س را مجبور به رها نمودن كارگران دستگیر شده كردپلی كه مقاومت و هم یاري كارگران 

بنا به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، كارگران در این گردهم آیي 
اعتراضي شعارهای زیر را فریاد مي زدند: "تسهیالت مسکن را مدیر چپاول کرده؛ شهردار نظاره می 

ی انتظامی خجالت خجالت؛ شهردار باال نشین، معضل ما را ببین؛ مدیر چپاول می کنه؛ نیرو، کنه 
 -شهردار باید بدونه مسکن ما را نده، این وضع ادامه داره: شهردار باید بدونه، دوباره بر می گردیم 

قالیباف قالیباف پول  - -کارگران درد دارند، مشکل مسکن دارند؛ مدیر بی کفایت عامل بی مسکنی ست 
مسکن ما را ندید این وضع ادامه داره؛ مشکالت را رفع نکنی اعتصاب هم تو  - مسکن من کجاست

 ."راهه

سندیكاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در واكنش به برخورد خشن پلیس با 
تجمع اعتراضی روز یکشنبه از همه رانندگان درخواست نمود كه برای تحقق خواست  رانندگان در 

اعتراض به برخورد خشن پلیس روز دوشنبه پانزدهم آذر در هنگام كار با سرعت  عمومی مسکن و

این فراخوان با استقبال كارگران روبه    کیلومتربرانند و چراغ های اتوبوس را روشن نمایند. ۳٠حداکثر 
   .رو شد

 

سرمایه ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه مزدوران 
کسب مطالبات مربوط  کارگران شركت واحد به ویژه  به گردهمائی به حق كارگران، از خواسته هاي 

به مسکن حمایت مي كنیم. و به ابتكارات و همبستگي كارگران درود مي فرستیم و هم چنین از 
  .ابتكارات و پایداري آنها مي آموزیم

 

 ج كشورخار –نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري ایران 

 ٢٠۱٦دسامبر  ٦
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 آبان ماه * کارگری روزشماراعتراضات

بس نامساعد کاری  را درتحت استثمارشدید و با شرایط .ان ماهی دیگرکارگران ستمدیده ایر

گذرا به این روزشمار که مسلماً تنها دربرگیرنده بخشی ازاعتراضات  سرکردند. نگاهی 

کارگری میباشد، نشان ازآن دارد که بیش ازدوسوم اعتراضات کارگری درباره ی دستمزدهای 

جمهوری اسالمی  حمایت کامل دست اندرکاران رژیم  عقب افتاده بوده است. سرمایه داران با

میکوشند با عدم پرداخت بموقع دستمزدها ، ازیکسوبا استفاده ودرواقع امرباسوء استفاده 

ازتعویق درپرداخت دستمزدها، که نوعی دزدی متداول سرمایه داری درجمهوری اسالمی 

ون تر داشته باشند وازدیگرسوبه است، با به کاراندازی این مبالغ دربازاراقتصاد درآمدی فز

گمان خود وابستگی کارگران به کارفرما ومحل کارراباامید کارگران به دریافت دستمزدهای 

معوقه درآینده ای نزدیک، تحقق بخشند. اگراین ترفند ضدانسانی سرمایه داردر سالیانی پیش تا 

اکثرقریب به اتفاق  حدودی کارائی داشت، امروزه بقول معروف رنگ وروباخته است، زیرا

های سرمایه دارازدولت یا  اند که دروغ های سرمایه داران مبنی براینکه طلب کارگران پی برده

ای بیش نبوده است. ازاینرو کارگری که شاهد ثروتمندترشدن  خریدارواریزنشده است، حیله

نیست که به های دروغین کارفرما ندارد وحاضر روزانه سرمایه دارمیباشد، اعتمادی به گفته

ازای گرسنگی و بی نوائی کامل خود وخانواده، برثروت سرمایه دارافزوده شود. افزایش 

های کارفرما ورژیم  وگسترش اعتراضات کارگری نشان دهنده ی عدم اعتماد کارگربه گفته

حامی سرمایه دارمیباشد. برخی ازدست اندکاران ووابستگان به رژیم جمهوری اسالمی که شاهد 

اعتراضات شده اند، با اجباربه اقرارنابسامانی زندگی کارگری، تالش دارند به  افزایش

منظورفریب کارگران، خود راغم خوارآنها نشان دهند. عبدالوهاب سهل آبادی ، رئیس اتاق 

ازابتدای »  بازرگانی اصفهان درمورد دستمزدهای معوقه اقرارمیکند که دراستان اصفهان : 

« ) کارخانه تولیدی ماحقوق معوقه دارند 103ارگربیکارشدند وباالی هزارک 15امسال تاکنون 

(. حتی اگربپذیریم که این اقراردستکاری نشده باشد،  1305مهر 24سایت خبرگزاری مهر

میبایستی به آن، عدم پرداخت بموقع دستمزدها ازطریق شهرداریها وصدها پیمانکارزالوصفت 

ازاستان اصفهان که یکی ازپیشرفته وصنعتی ترین دراستان اصفهان را افزود و درصورتیکه 

بخشهای ایران میباشد فراتربرویم ومجموعه ی کشوررا درنظربیاوریم، سخن ازدهها 

هزارکارخانه تولیدی، شهرداریها، دیگربخشهای دولتی، شرکتها وبیمارستانهای خصوصی، 

استثمارمیکنند بلکه حتی پیمانکاریها و... خواهد بود که میلیونها کارگررا نه تنها به شدت 

ازطریق عدم پرداخت بموقع دستمزدها ، سرگرِم دزدی ازآن دستمزدهای ناچیزنیزهستند. 

سرمایه داران به پا می خیزند ، قداره بندان رژیم اسالمی  هرآنگاه کارگران علیه این جنایت 

تگیرکرده دریاری به سرمایه داران وارد میدان میشوندو کارگران را پس ازضرب وشتم، دس

 ومحکوم به زندان وشالق میکنند.

حمایت رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی ازسرمایه داران تنها به این زمینه محدود نیست 
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های زندگی کاری کارگران وروابط بین کارگروسرمایه دارسایه افکن  بلکه بر تمامی زمینه

تی وسرمایه داربرکارگران ازمنظر جنایتکاران رژیم اسالمی فشاراقتصادی وسیاسی دول است. 

ازجمله دستمزدهای چندبرابرزیرفقر، دستمزدهای عقب افتاده، عدم بیمه درمانی وبازنشستگی یا 

عدم کارائی آنها، قوانین ضد کارگری اسالمی، جلوگیری ازایجاد تشکل مستقل کارگری، 

رگری دستگیری کارگران معترض وفعاالن کارگری، سرکوب تجمعات وتظاهرات اعتراضی کا

و... کافی نیست و اکنون می بایست بر فشاروستم برکارگران وخدمت دولتی به سرمایه داران 

وبخصوص خوش خدمتی به سرمایه داران امپریالیستی افزوده شود. الیحه اصالحیه قانون 

کاردولت روحانی با الهام ازسلف خود،احمدی نژاد، هدفی جزمحدودترکردن حقوق کارگری و 

سرمایه دارن داخلی وخارجی ندارد. پاسخ روشن وگویای کارگران وفعاالن و  خدمت بیشتر به

قاطع بودوهست که دراطالعیه ها ،  نهمدافعین کارگری به این اصالحیه ضد کارگری یک 

طومارهای امضای مخالفت وتظاهرات دربرابرمجلس شورای اسالمی نمایان شدند. این 

راضات وسیع کارگری، ازمجلس به دولت اصالحیه آن قدرضدکارگری است که درپی اعت

برگردانده شد وبه قول معروف آش آنقدرشورشده است که حتی برخی ازآشپزان رابه نق نق 

» واداشته است. نصراله دریابیگی، دبیراجرائی خانه کارگرمازندران اقرارمیکند که : 

سایت « ) کنندخواهند قانون کاررا برای پولداران، ثروتمندان ورانت خواران اصالح  می

این نورچشمی ضدکارگری رژیم اسالمی، شاهد مخالفت قاطع  (. 1395مهر 29خبرگزاری مهر

وشدید کارگران با این اصالحیه بوده است وحال برای ادامه ی فریب آن تعداد ازکارگران که 

وی که  ًً خانه کارگر ً دارند، مجبوربه اقراراین واقعیت شده است. اووامثال ناآگاهانه امیدی به 

دلشاد هستند وگه گاهی برای جلوگیری از طرد کامل  چاپلوسانه با پای بوسی سران حکومتی 

ازسوی تمامی بدنه کارگری مجبوربه اظهاربرخی نق نق ها میشوند، فعال ونماینده کارگری 

نیستند، آنهافعاالن جرگه های بورژوازی برای رخنه وتخریب درجنبش کارگری میباشند. فعال 

ها ی   برای تحقق حقوق کارگری درتمامی زمینه وراستین جنبش کارگری کسی است که واقعی 

ها  اقتصادی ، سیاسی واجتماعی کمرهمت بسته است ودرستیز با سرمایه داران وحامیان آن

قراردارد. ما به این فعاالن واقعی وراستین کارگری درود فراوان داریم ومیدانیم که وظیفه ی 

ما با آنان همگام وهمراه  یجاد تشکلهای مستقل کارگری برعهده گرفته اند. سنگینی را درراه ا

 برنخواهیم تافت  هستیم وباتوجه به نیرووتوان خود ازهیچگونه تالشی دراین راه روی 

. 

 

را بر اساس حركات   همانطور كه خوانندگان گرامي مالحظه مي كنند، این شماره  *

ي تنظیم نمودیم. در شماره قبل این آرایش بر كارگري در طي ماه ایراني هجري شمس

اساس ماه میالدي بود. به همین دلیل شماري از حركات كه در روزشمار گذشته درج شده 

 بود، در این جا نیز تكرار شده است
 

              *  *  * 
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 اکتبر. 22آبان ـ  1

 ـــــــــــــــــــــــــــ

ع اعتراضی کارگران درساختمان اداری شرکت . ـ ماهشهرـ پتروشیمی فتاوران ـ تجم 1

 کارگران به نحوه استخدام که برمبنای آشناگرائی وفامیلی است اعتراض دارند.

کارگراخراجی شهرداری نسبت به اخراج  30ـ یاسوج ـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی  2

  ازکاروعدم رسیدگی به خواستهای آنها ازسوی مقامات مربوطه . 

های  تن ازاعضای خانواده 150الی منطقه قند آبکوه ـ تجمع اعتراضی بیش ازمشهد ـ اه ـ  3

کارگران کارخانه قند آبکوه ـ ساکنان این منطقه که عمدتاً خانواده کارگری هستند به نابسامانی 

های منطقه که ازجمله فاقد درمانگاه ونانوائی وهمچنین آلودگی شدید محیط زیست ناشی ازدود 

 باشد ، اعتراض دارند. دارد کارخانه قند میکش های غیراستان

ـ بافق ـ معدن سنگ آهن ـ تجمع اعتراضی جمعی ازکارگران روبروی ساختمان اداری شرکت  4

 ماه دستمزدها . 4نسبت به عدم پرداخت 

کارگرجلوی درب بسته کارخانه ـ  150ـ تاکستان ـ کارخانه کارتن لد ـ تجمع اعتراضی حدود  5

ماه  7ردهی قبلی ، ازامروزدرب ورودی کارخانه را بسته است ـ کارگران کارفرما بدون خب

 را طلبکارند . 92و 91وحقوق بن سالهای  94مزایای مزدی، عیدی وپاداش سال 

کارگرپیمانی درروبروی دفترکارفرما  200ـ عسلویه ـ شرکت استیم ـ تجمع اعتراضی حدود  6

ازشرکتهای پیمانکاری درزمینه های اجرای  ماه دستمزد معوقه ـ این شرکت یکی 3نسبت به 

 پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی وصنایع فوالدمی باشد.

b.com/J/2016/10/post_231.html-http://www.azadi 

b.com/J/2016/10/post_243.html-http://www.azadi 

 اکتبر 23آبان ـ   2

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

کارگرپیمانی درمقابل  200ـ عسلویه ـ شرکت استیم ـ دومین روزتجمع اعتراضی  7

  .ران راپرداخت کنددفترکارفرما. کارفرما دراین روزتعهد کرد که تاپنجم آبان کلیه مطالبات کارگ

ماه دستمزد عقب  8کارگردراعتراض به  86ـ بروجرد ـ کارخانه سامان کاشی ـ اعتصاب  8

  افتاده . 

  

http://www.azadi-b.com/J/2016/10/post_231.html
http://www.azadi-b.com/J/2016/10/post_231.html
http://www.azadi-b.com/J/2016/10/post_243.html
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ـ تاکستان ـ کارخانه کارتن لد ـ دومین روزتجمع اعتراضی کارگران درجلوی درب کارخانه  9

اداره کارگشوده شد دراین روزدرب ورودی کارخانه توسط نمایندگان  ودرون محیط کارخانه ـ 

 وکارگران تجمع اعتراضی خود رادردرون کارخانه ادامه دادند .

ـ اراک ـ کارخانه های هپکو، آونگان و ماشین سازی ـ بهنگام حضوروسخنرانی روحانی  10

درورزشگاه پنجم مرداد که عمدتاًرنگ و بوی انتخاباتی داشت، جمعی ازکارگران باباالبردن 

باره دستمزدهای معوقه وناامنی وبالتکلیفی شغلی، نارضایتی پالکاتهای اعتراضی در

  خودراازاوضاع موجود نشان دادند. 

ـ ماهشهرـ پتروشیمی فتاوران ـ دومین روزتجمع اعتراضی کارگران نسبت به نحوه استخدام  11

 برمبنای فامیلی وآشناگرائی .

ه علت عدم تحویل بارو یا تعویق تعدادی ازرانندگان کامیون ب ـ بجنورد ـ کارخانه سیمان ـ  12

 درتحویل باربه رانندگان، اقدام به تجمع اعتراضی کردند .

 b.com/J/2016/10/post_243.html-http://www.azadi منابع : 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5587            

b.com/J/2016/10/post_248.html-http://www.azadi            

 اکتبر. 24آبان ـ  3

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ران ـ سومین روزتجمع اعتراضی کارگران .ـ ماهشهرـ پتروشیمی فتاو 13

ـ تهران ـ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ـ امروزاین سندیکا یک  14

طوماراعتراضی نسبت به الیحه تغییرات ضدکارگری قانون کارانتشارداده وازهمگان خواسته 

داریم درصورت اصراردولت  یمااعالم م» است که آنراامضاء کنند ودرخاتمه افزوده است : 

 « .برای تصویب الیحه ی ضدکارگری، اعتراض، تجمع واعتصاب راحق مسلم خودمی دانیم

نفرازاهالی پیرانشهرشامل  300ـ پیرانشهر) آذربایجان غربی( ـ شهروندان ـ حدود  15

رسائی اقشارمتفاوت اقدام به برپائی یک زنجیره انسانی اعتراضی کردند ـ اهالی به خرابی ونا

جاده های اطراف شهرکه چندین قربانی گرفته است، اعتراض دارندوخواهان رسیدگی 

وبازسازی جاده ها میباشند ـ در دعوت به این اعتراض وبهنگام زنجیره انسانی اعتراضی، این 

 کرد :ً  من قربانی آینده هستم ً. پیام جلب توجه می

  

http://www.azadi-b.com/J/2016/10/post_243.html
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5587
http://www.azadi-b.com/J/2016/10/post_248.html
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 b.com/J/2016/10/post_248.html-http://www.azadi   منابع : 

http://vahedsyndica.com/archive/2357             

 1395آبان  4کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ـ             

 اکتبر. 25آبان ـ  4

 ــــــــــــــــــــــــــ

کارگران این معدن یک طوماراعتراضی نسبت به  2000ـ یزد،چادرملو ـ معدن چادرملوـ  16

:» الیحه تغییرات ضدکارگری قانون کارانتشارداده وخطاب به نمایندگان مجلس آورده اند که 

 « .ش به دولت هستندخواهان عدم بررسی الیحه اصالح قانون کاردرمجلس وعودت

درحالیکه کارگران پتروشیمی پردیس بیست وهفتمین  ـ عسلویه ـ پتروشیمی پردیس ـ  17

روزاعتصاب غذای درکارخانه ) تحریم غذای کارخانه ( راپشت گذاشتند، درپی مذاکره بین 

ه چهارنماینده ازسوی کارگران، نماینده هیأت مدیره ورئیس مجتمع پردیس وباقولی که نمایند

هیأت مدیره مبنی برافزایش دستمزد وبهبود خدمات رفاهی کارکنان داد، این اعتصاب درحال 

 حاضرخاتمه یافته اعالم شد.

 3ـ خرم آباد ـ کارگران شهرداری ـ تجمع اعتراضی کارگران فضای سبزمنطقه  18      

 شهرداری در روبروی ساختمان شورای شهرنسبت به ماهها دستمزدهای معوقه.

 http://etehadbinalmelali.com/ak/4-8-/95     ع : مناب

b.com/J/2016/10/post_272.html-http://www.azadi              

 اکتبر. 26 آبان ـ  5

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ُقِهستان ) خراسان جنوبی( ـ کارخانه قند ـ تجمع اعتراض کارگران کارخانه درمقابل   ـ  19

تاحا ل ـ دراین مدت فقط  1393فرمانداری شهرستاِن درمیان نسبت به دستمزدهای معوقه ازسال 

نگهبانان » وعده ووعید پاسخ خواست کارگران بوده است ـ حال نیزبه قول یک کارگر: 

راعوض کردند تابه راحتی بتوانندوسایل کارخانه رابه غارت ببرند، درختان کارخانه راقطع 

 «.کردند. باوجود اعالم این گزارشها به فرماندار، هیچ اقدامی انجام نگرفت

قزوین ـ کارخانه فرنخ ـ تجمع اعتراضی کارگران درروبروی استانداری نسبت به ماهها  ـ  20

 ایای معوقه.دستمزدها ومز

کارگرکارخانه درمقابل اداره کار  86بروجردـ کارخانه سامان کاشی ـ تجمع اعتراضی  ـ  21

http://www.azadi-b.com/J/2016/10/post_248.html
http://vahedsyndica.com/archive/2357
http://etehadbinalmelali.com/ak/4-8-95/
http://www.azadi-b.com/J/2016/10/post_272.html
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آبان (  2اکتبر) 23این کارگران از ماه دستمزد عقب افتاده واخراج توسط کارفرما ـ  8نسبت به 

کارفرما به منظوراعتراض به دستمزدهای معوقه آغازبه اعتصاب وشکایت به اداره کارکردند ـ 

 بهمین علت این کارگران رااخراج کرده است.

 http://etehadbinalmelali.com/ak/5-8-/95  منابع : 

ws&nid=5588http://www.etehadeh.com/?page=ne            

  اکتبر. 27آبان ـ  6

                       ـــــــــــــــــــــــــــ

ـ دیواندره )استان کردستان( ـ شرکت راهسازی کردستان ـ کارگرانی که تحت قرارداد  22

ماه  8خصوصی به نامهای ً راه نقش پایتخت ً و ً سرچنارراه ً می باشند و به مدت  دوشرکت 

فت نکرده اند، تجمعاتی اعتراضی را درمحیط کارنسبت به دستمزدهای معوقه دستمزد دریا

اداره کاردرجمع معترضان حاضرشدند ووعده دادند که افرادي از برگزارکردند. فرماندارو 

 بخشی ازدستمزدهای عقب افتاده تا تاریخ بیستم این ماه پرداخت خواهد شد.

نفرازکارکنان یکان حفاظت منابع طبیعی استان  75ـ یاسوج ـ یگان حفاظت منابع طبیعی ـ  23

 ماه دستمزدهای معوقه درمقابل استانداری تجمع کردند. 5دراعتراض به  

95/-8-http://etehadbinalmelali.com/ak/6            

 اکتبر. 28آبان ـ  7

 ـــــــــــــــــــــــــــ

ـ زرند ـ اهالی شهرـ تجمع تعدادی ازاهالی شهردرجلوی فرمانداری بمنظورتقاضای  24

 ریشتری درهمانروز. 4,7چادربرای سکونت موقت در پی زلزله 

b.com/J/2016/10/post_301.html-http://www.azadi             

 اکتبر. 29آبان ـ  8

 ـــــــــــــــــــــــــــ

صد  بیش ازیک ـ ساوه ـ کارخانه الستیک پارس ـ اعتصاب یک روزه وتجمع اعتراضی  25

کارگردر مقابل ساختمان اداری کارخانه نسبت به سوء مدیریت درشرکت وعدم پرداخت حق 

 شیفت واضافه کاری روزهای تعطیل.

  

http://etehadbinalmelali.com/ak/5-8-95/
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5588
http://etehadbinalmelali.com/ak/6-8-95/
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نعت لرستان ـ تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کشت وصنعت ـ خرم آباد ـ کشت وص 26

درمقابل استانداری نسبت به حقوق ازدست رفته شان درسالهای پیش درپی عدم انجام تعهدات 

 استانداری وشرکت کشت وصنعت.

/2016/10/post_301.htmlb.com/J-http://www.azadi            

 اکتبر. 30آبان ـ  9

 ــــــــــــــــــــــــــــ

چند صد نفرازبازنشستگان صندوق فوالددر  ـ تهران ـ بازنشستگان صندوق فوالدـ تجمع  27

مقابل وزارت کشوربه منظوراعالم مخالفت با بحث ادغام درتأمین اجتماعی وباخواست اجرای 

استخدام شرکت ملی فوالد مبنی برهمسان سازی مستمری قانون  109ماده  5تبصره 

 بازنشستگان این صندوق وپرداخت بموقع مستمری.

قدیم ـ تجمع اعتراضی جمعی ازکارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قدیم  ـ بم ـ ارگ  28

 ماه دستمزدهای معوقه. 3درمقابل پایگاه میراث فرهنگی ارگ نسبت به 

ا ـ تجمع اعتراضی جمعی ازکارگران وکارمندان این شرکت درمقابل ـ تهران ـ هواپیمائی هم 29

 وزارت راه وشهرسازی درمورد میزان مشکالت حقوق دریافتی ومزایا.

ازکارگران شرکت مخابرات  2000ـ تهران ـ شرکت مخابرات کشورـ تجمع اعتراضی حدود  30

ـ اهم خواست های ازسراسرکشوردرمقابل مجلس شورانسبت به نابسامانی ومشکالت شغلی 

کارگران عبارتنداز: تبدیل وضعیت شغلی، انعقاد قرارداد مستقیم، حذف شرکت های واسطه ای 

 وپیمانکاری، امنیت شغلی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل .

ـ پارس آباد ) استان اردبیل ( ـ شرکت کشت وصنعت مغان ـ تجمع اعتراضی جمعی  31

 اره مرکزی شرکت درمورد بالتکلیفی وعدم امنیت شغلی .ازکارگران بخش حفاظتی درمقابل اد

ـ زابل ـ اتوبوسرانی شهری ـ اعتصاب وتجمع اعتراضی جمعی ازاتوبوسرانان شهری زابل  32

 ماه حقوق معوقه، بیمه، لباس و... 5درمقابل فرمانداری درمورد 

اکسی بی سیم ـ یاسوج ـ رانندگان تاکسی بی سیم ـ تجمع اعتراضی جمعی ازرانندگان ت 33

 خالف قانون . درمقابل شهرداری درمورد اخذ عوارض 

 http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5595      منابع : 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5596                

b.com/J/2016/10/post_310.html-http://www.azadi                
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  اکتبر 31آبان ـ  10

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

نفرازکارگران درمقابل  400مع اعتراضی بیش از ـ مشهد ـ کارخانه رینگ سازی ـ تج 34

دفترشورای اسالمی کارخانه نسبت به اجرای سلیقه ای طرح طبقه بندی مشاغل وعدم اجرای 

 دقیق وبی نظرانه .

 400ـ گچساران ) استان کهکیلویه وبویراحمد ( ـ سد چم شیرـ تجمع اعتراضی حدود  35

 مزدهای معوقه .ماه دست 6کارگردرمقابل فرمانداری درمورد 

ـ تهران ـ شرکت مخابرات کشور ـ دومین روزتجمع اعتراضی کارگران شرکت مخابرات  36

: انعقاد قرارداد مستقیم بامخابرات وحذف از دربرابر مجلس شورا ـ خواستهای کارگران عبارتند

 واسطه ها وپیمانکاران، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وتأمین امنیت شغلی .

ـ بیمارستان صدربه آفرین ـ صدها کارگر این بیمارستان طی یک طوماراعتراضی ـ تهران  37

درانتقاد به مفاد الیحه اصالح قانون کار خواهان عودت این الیحه ضدکارگری ازسوی مجلس به 

 دولت شده اند.

ـ زاهدان ـ شهرداری ـ اعتصاب وراه پیمائی اعتراضی تعداد زیادی ازکارگران شهرداری  38

شهرنسبت به حقوق معوقه، عدم پرداخت سنوات کارگران، سختی کاروافزایش حقوق درپارک 

 تاکنون . 1387ازسال 

ـ سرپل ذهاب ) استان کرمانشاه ( ـ شهرداری ـ اعتصاب اعتراضی یک روزه کارگران  39

 عدم پرداخت بموقع حقوق کارگری .دلیل شهرداری و خودداری ازجمع آوری زباله ها به 

تن ازبازنشستگان  300بازنشستگان فوالد اصفهان ـ تحصن اعتراضی بیش از ـ تهران ـ 40

روشن شدن وضعیت  برايفوالد اصفهان درمحوطه وبیرون ساختمان وزارت کاردرتهران 

صندوق درمان فوالد،بیمه عمروحوادث، همسان سازی حقوق، سختی کارومابه التفاوت 

 . 1370حقوقهای مانده ازسال 

شرکت کشت وصنعت مغان ـ دومین روزتجمع اعتراضی جمعی ازکارگران ـ پارس آباد ـ  41

  بخش حفاظتی درمقابل دفترمرکزی شرکت . 

 http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5599      منابع : 

95/-8-http://etehadbinalmelali.com/ak/10                
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 نوامبر. 1آبان ـ  11

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ تهران ـ شرکت مخابرات کشورـ سومین روزتجمع اعتراضی کارگران شرکت مخابرات  42

 مقابل مجلس شورا .

مائی اعتراضی کارگران ازمحل کارخانه تا ـ اراک ـ کارخانه هپکو ـ تجمع وراه پی 43

 دستمزدهای معوقه ومزایا .  برايمرکزشهر

گزاران وکارگران رنفرازکا 800ـ تهران ـ صندوق بیمه کشاورزی ـ تجمع اعتراضی حدود  44

عدم امنیت شغلی و عدم پرداخت بموقع   برايصندوق بیمه کشاورزی درمقابل مجلس شورا 

معوقات مزدی داریم » عدم بیمه . معترضین بیان میدارند :  حقوق و دستمزدها وهمچنین

 وبااینکه کارگزاربیمه هستیم، خودمان بیمه نیستیم.

 850ـ گچساران ـ سد چم شیر، شرکت سایبرـ دومین روز اعتصاب عمومی باشرکت  45

 کارگردراعتراض به شش ماه دستمزدهای معوقه .

اعتراضی کارگران بخش  سومین روزتجمع ـ پارس آباد ـ شرکت کشت وصنعت مغان ـ  46

تعیین تکلیف  برايحفاظت دربرابراداره مرکزی شرکت درمورد بی توجهی مدیران شرکت 

محل کارمعترضین ـ کارگران قصد داشتند که از جلوی اداره مرکزی شرکت به سوی 

  انتظامی مانع گردیدند .  راه پیمائی بکنند که مأموران  فرمانداری اقدام به 

آباد  ـ اصفهان، نجف آبادـ کاشی نیلوـ تجمع اعتراضی کارگران درمقابل فرمانداری نجف 47

 ماه دستمزدهای معوقه وبیمه . 12نسبت به بالتکلیفی شغلی وبیش از 

ـ تبریزـ کارخانه بلبرینگ سازی ـ اعتصاب کارگران وتجمع دربرابردرب ورودی کارخانه  48

 کاری . های معوقه و بیمه وشرایط نامناسب ماه دستمزد 3دراعتراض به بیش از  

ـ کرمانشاه ـ شرکت گلیم وگبه ـ تجمع اعتراضی کارگران شرکت دربرابراستانداری نسبت به  49

 بالتکلیفی شغلی .

 http://etehadbinalmelali.com/ak/11-08-/95    منبع : 

 نوامبر. 2بان ـ آ 12

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ماه   6ـ گچساران ـ سد چم شیرـ کارگران درسومین روزاعتصاب دراعتراض به  50

دستمزدهای معوقه، بهنگام ورود نماینده گچساران درمجلس شورا، به تجمع اعتراضی 

http://etehadbinalmelali.com/ak/11-08-95/
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 انند .درفرودگاه شهردست زدند تا صدای اعتراضی خود رامستقیماً به گوش اوبرس

تن از کارگران درمقابل کارخانه  100ـ قزوین ـ کارخانه شیشه ـ تجمع اعتراضی بیش از 51

 ماه دستمزدهای معوقه . 8درجاده رشت نسبت به 

کارگردراعتراض به  200ـ تبریزـ کارخانه بلبرینگ سازی ـ دومین روزاعتصاب بیش از 52

ب کاری . کارگران دراین روزپس ازتعهد ماه دستمزدهای معوقه، بیمه وشرایط نامناس3بیش از 

 کارفرما به پرداخت بخشی ازمطالبات کارگران، اعتصاب خود را پایان دادند .

ـ یاسوج ـ کارخانه قند ـ تجمع اعتراضی کارگران درمحیط کارخانه نسبت به بالتکلیفی  53

رگران دراین ـ کا 94و 93ماه دستمزد معوقه امسال وطلب های سالهای   4شغلی و معیشتی،  

کارخانه راندادند . اعتراضات دراین کارخانه  به مدیرعامل اجازه ورود به  روزواین تجمع 

  سابقه طوالنی دارند . 

 b.com/J/2016/11/post_340.html-http://www.azadi    منبع : 

 ر.نوامب 3آبان ـ  13

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

تن ازکارگران درمقابل  100قزوین ـ کارخانه شیشه ـ دومین روزتجمع اعتراضی بیش از ـ  54

 ماه دستمزد معوقه .  8کارخانه نسبت به 

ماه   4کارخانه روغن نباتی گلنارـ اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران درمورد  ـ کرمان ـ  55

 نیت شغلی .دستمزد معوقه وعدم ام

شرکت صنعتی بهشهر ) سازنده روغن نباتی درجاده تهران ـ کرج ( ـ اعتصاب  تهران ـ  ـ  56

)تحریم( غذای کارخانه به منظوراعتراض به عدم انجام تعهدات کارفرما مبنی برافزایش متداول 

کارگرشرکت  500دراین اعتصاب حدود  مزایای مزدی همانند حق پاداش، تولید وحق جذب ـ 

 داشتند.

 html.349ر_b.com/J/2016/11/post-http://www.azadi     منابع : 

b.com/J/2016/11/post_448.html-http://www.azadi               

 نوامبر. 5آبان ـ  15

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ماه   3ـ تبریزـ کارخانه بلبرینگ سازی ـ اعتصاب مجدد کارگران دراعتراض به بیش از 57

آبان درپایان دومین  12کارفرما درتاریخ  دستمزد معوقه، بیمه وشرایط نامناسب کاری ـ 

http://www.azadi-b.com/J/2016/11/post_340.html
http://www.azadi-b.com/J/2016/11/post_349.html
http://www.azadi-b.com/J/2016/11/post_448.html
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راپرداخت  وزبخشی ازمطالبات کارگران ر که درهمان  تعهد کرده بود  روزاعتصاب کارگران 

خواهد کرد که از این کارسرباززد . کارگران دراعتراض به این اقدام ضد کارگری کارفرما، 

 مجددًا دست ازکارکشیدند.

ـ کرمان ـ کارخانه روغن نباتی گلنارـ دومین وسومین روزاعتصاب وتجمع اعتراضی  59ـ  58

 کارگران .

شهرداری درمقابل ساختمان شهرداری در  عتصاب و تجمع کارگران ـ یاسوج ـ شهرداری ـ ا 60

 اعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ودستمزدهای معوقه .

 40ـ نیشابورـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی کارگران درمقابل ساختمان شهرداری نسبت به  61

 ماه سنوات . 18روزدستمزد معوقه، دوماه بیمه و

تجمع اعتراضی جمعی ازکارگران بازنشسته کارخانه  ماشین سازی ـ ریخته گری  ـ تبریزـ  62

 درمقابل درب ورودی کارخانه نسبت به عدم پرداخت حق سنوات پایان خدمت .

کارگراین معدن درمقابل  500غال سنگ طرزه ـ تجمع اعتراضی بیش اززـ شاهرود ـ معدن  63

 ماه دستمزد معوقه . 4 ن برايساختمان اداری معد

کرج ـ قطارشهری ) شرکت سابیر( ـ تجمع جمعی ازکارگران این شرکت درمقابل ـ  64

 . استانداری دراعتراض به حدودیک سا ل دستمزد معوقه

اعتصاب وراه پیمائی مجدد کارگران درسطح شهردراعتراض به  ـ اراک ـ کارخانه هپکو ـ   65

گذرد . آنهابارها به  ران میصاب این کارگتبیش ازسه هفته ازاع دستمزدهای معوقه ومزایا ـ 

 اند . تجمع و راه پیمائی اعتراضی اقدام کرده

کارخانه شیشه ـ سومین وچهارمین روزتجمع اعتراضی کارگران درمحیط  ـ قزوین ـ  67ـ  66

 کارخانه

ای ذدومین وسومین روزاعتصاب ) تحریم ( غ ـ تهران ـ شرکت صنعتی بهشهرـ  69ـ  68

 کارخانه .

 b.com/J/2016/11/post_367.html-http://www.azadi    منابع : 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5606              

95/-08-http://etehadbinalmelali.com/ak/16              

 

 

http://www.azadi-b.com/J/2016/11/post_367.html
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5606
http://etehadbinalmelali.com/ak/16-08-95/
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 نوامبر. 6آبان ـ  16

زیادی ازکارگران شهرداری درجلوی اداره  ـ یاسوج ـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی جمع  70

 شغلی ومعیشتی ودستمزدهای معوقه . کارو اموراجتماعی استان نسبت به بالتکلیفی 

 کارخانه روغن نباتی گلنار ـ چهارمین روزاعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران . ـ کرمان ـ  71

 اراک ـ کارخانه هپکوـ راهپیمائی مجدد اعتراضی کارگران درسطح شهر . ـ  72

ماه   3روزی کارگران نسبت به  تبریزـ کارخانه بلبرینگ سازی ـ تجمع اعتراضی شبانه  ـ  73

 دستمزد معوقه، بیمه وشرایط نامناسب کاری .

 حیط کارخانه .پنجمین روزتجمع اعتراضی کارگران درم کارخانه شیشه ـ  ـ قزوین ـ  74

ایالم ـ شرکت نفت وگازتنگ بیجارـ تجمع اعتراضی کارگران اخراجی این شرکت  ـ  75

 درمقابل ساختمان وزارت نفت درتهران با خواست بازگشت به کاروپرداخت معوقات حقوقی.

 ـ تهران ـ شرکت صنعتی بهشهرـ چهارمین روزاعتصاب ) تحریم ( غذای کارخانه . 76

 http://etehadbinalmelali.com/ak/16-08-/95      منابع : 

95/-08-http://etehadbinalmelali.com/ak/17                

 نوامبر. 7آبان ـ  17

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 کارخانه شیشه ـ ششمین روز تجمع اعتراضی کارگران درمحیط کارخانه . قزوین ـ  ـ 77

ایالم ـ شرکت نفت وگازتنگ بیجارـ دومین روزتجمع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت  ـ  78

 درمقابل ساختمان وزارت نفت .

کارگرکارخانه به  1500اعتصاب اعتراضی  های صنعتی سا یپا ـ ـ تهران ـ شرکت قالب 79

ـ افزایش حقوق  1از :  منظورافزایش دستمزد وسایرخواسته ها ـ خواستهای کارگران عبارتند 

ـ  3ـ شارژمرتب ماهیانه بن کارت با مبلغ مشخص  2سال (  12پرسنل شرکت وپیمانکار) ز یر

ی روند بازنشستگی پرسنل ) ـ تسریع درادامه  4پرداخت آکورد ماهیانه بطورمرتب ومستمر 

مشاغل سخت و زیان آور( وتسریع درپرداخت حق سنوات پرسنل بازنشسته که مدت یکسال ونیم 

ـ پرداخت بدهی شرکت به تعاونی مصرف که باعث اختالل  5 است به تعویق افتاده است 

تغییروضعیت کارکنان  ـ  6 درروند خدمات دهی این بخش به کارکنان شده است 

 اروروزمزد به قراردادی .پیمانک

http://etehadbinalmelali.com/ak/16-08-95/
http://etehadbinalmelali.com/ak/17-08-95/
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ـ دشتستان )استان بوشهر( ـ سیمان دشتستان ـ تجمع اعتراضی کارگران درجلوی این واحد  80

تولیدی نسبت به کاهش عملی حقوق کارگران درپی قطع حق پاداش وبهره وری وهمچنین کاهش 

 د .ساعات اضافه کاری ـ کارگران دراین تجمع ، مانع ورود مدیران به کارخانه شدن

ـ تبریزـ کارخانه بلبرینگ سازی ـ کارگران دیشب پس ازبازداشت سهامداراصلی شرکت به  81

تجمع شبانه روزی پایان دادند و اعالم داشتند که ازامروزمجددًا تاتعیین تکلیف نهائی کارخانه به 

 ادامه خواهند داد برگزاری تجمعات اعتراضی 

 پنجمین روزاعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران . کارخانه روغن نباتی گلنارـ ـ کرمان ـ  82

 کارگر . 500ـ تهران ـ شرکت صنعتی بهشهرـ پنجمین روزاعتصاب غذای حدود  83

 http://etehadbinalmelali.com/ak/17-08-/95      منابع : 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5612               

 آبان . 18تشکل های کارگری ـ  کمک به ایجاد  کمیته هماهنگی برای                

 نوامبر. 8آبان ـ  18

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مع اعتراضی کارگران درمحیط کارخانه نسبت به هفتمین روزتج ـ قزوین ـ کارخانه شیشه ـ  84

های گذشته، شرایط سخت کاری، عدم  ماه بیمه، حق سنوات وعیدی سال 5ماه دستمزد معوقه ،  8

امنیت شغلی واخراج همکاران . دراین روزکارفرما دوماه ازدستمزدهای معوقه راپرداخت کرد 

نسبی، تجمعات اعتراضی فعاًل بطورموقت وقول به پرداخت مابقی راداد. درنتیجه بااین موفقیت 

 پایان یافت .

دومین روزاعتصاب وتجمع اعتراضی دردرون  های صنعتی سایپا ـ  ـ تهران ـ شرکت قالب 85

کارخانه. این اعتصاب وتجمع تا ظهرهنگام ادامه یافت و درپی مذاکرات، شرکت به 

گران، با تغییرمدیریت اکثرخواستهای کارگران تن داد. درضمن عالوه برشش خواست کار

شرکت نیزموافقت شدومدیرامورکارکنان که نماینده کارگران راتهدید کرده بود، اخراج شد. 

ها حاصل شد ، به اعتصاب  کارگران پس ازکسب موفقیت که درنتیجه همبستگی وپایداری آن

 پایان دادند وبه کاربازگشتند .

معی ازنی بُران مجتمع درمقابل ـ شوش ـ مجتمع نیشکرهفت تپه ـ تجمع اعتراضی ج 86

تا  68بیکاری درفاصله سالهای  ساختمان اداری شرکت نسبت به عدم پرداخت حق بیمه دوران 

92 . 

  

http://etehadbinalmelali.com/ak/17-08-95/
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5612
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 200ـ یاسوج ـ سازمان حمل ونقل کهگیلویه وبویراحمدـ تجمع اعتراضی بیش از 87

ماه حقوق  3ه ساختمان استانداری نسبت ب نفرازکارگران وکارمندان این سازمان درمقابل 

  .معوقه

 ششمین روزاعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران . کارخانه روغن نباتی گلنارـ  ـ کرمان ـ  88

 ـ تهران ـ شرکت صنعتی بهشهرـ ششمین روزاعتصاب ) تحریم ( غذای کارخانه . 89

  http://www.ab.com/J/2016/11/post_404.html-zadi       منابع : 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5614                 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5618                 

 نوامبر. 9آبان ـ  19

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هفتمین روزاعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران  کارخانه روغن نباتی گلنارـ  ـ کرمان ـ   90

و عدم امنیت شغلی ماه دستمزد عقب افتاده ، طلب های سالیان پیش  4درمحیط کارخانه درمورد 

. کارگران در این روزبمنظورجلب نظرعمومی ازمشکالت وخواستهای خود، جاده کرمان ـ 

 جوپاررا برای مدتی مسدود کردند .

کارفرما دراین روزدوماه از سه ماه دستمزدهای معوقه  ـ تبریزـ کارخانه بلبرینگ سازی ـ  91

مه دادند و اعالم داشتند که تازمان پرداخت را پرداخت کرد ، لیکن کارگران به اعتراض خود ادا

 ادامه خواهند داد . تمامی دستمزدهای معوقه به اعتراض  

تجمع اعتراضی کارگران سد به  ـ  ـ سرپل ذهاب ) استان کرمانشاه ( ـ سد بازی دراز  92

 پروژه ودرنتیجه بیکارشدن کارگران . تعطیلی این 

یراحمد( ـ شرکت بازرگانی بالد شاپورـ تجمع اعتراضی بالد شاپور) استان کهگیلویه وبو ـ  93

این اعتراض  جمعی ازکارگران این شرکت دربرابر ساختمان استانداری وبانک صادرات . 

علیه تصمیم مدیر عامل بانک صادرات میباشد که قصد دارد محل دفترشرکت بازرگانی را که 

 320ین عمل، این شرکت تعطیل ودرپی ا اجاره دهد.  درمالکیت بانک است به شخص دیگری 

 کارگرآن بیکارخواهند شد .

          ـ تهران ـ شرکت صنعتی بهشهرـ هفتمین روزاعتصاب ) تحریم ( غذای کارخانه .  94

  http://etehadbinalmelali.com/ak/20-08-/95                  منابع : 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5622                    

lb.com/J/2016/11/post_417.htm-http://www.azadi                    

http://www.a/
http://www.a/
http://www.a/
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5614
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5618
http://etehadbinalmelali.com/ak/20-08-95/
http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5622
http://www.azadi-b.com/J/2016/11/post_417.html
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 نوامبر. 11آبان ـ  21 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ دماوند ـ گازرسانی ومحیط زیست ـ گردهم آئی اعتراضی هزاران تن ازطرفداران محیط  95

زیست ازاقشارمختلف ، اهالی محل وسایرنقاط مجاوردرآئینه رود علیه عبورخط لوله 

 جبران ناپذیرمحیط زیست می باشد. گازازطریق دماوند به الهیجان که همراه با تخریب

 ـ تهران ـ شرکت صنعتی بهشهرـ هشتمین ونهمین روزاعتصاب ) تحریم ( غذای کارخانه . 96

 b.com/J/2016/11/post_436.html-http://www.azadi       منبع : 

 نوامبر. 12آبان ـ  22

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 500ـ تهران ـ شرکت بهشهرـ دهمین روزاعتصاب ) تحریم ( غذای کارخانه با شرکت حدود  97

کارگر دراعتراض به عدم انجام تعهدات کارفرما مبنی برافزایش متداول مزایای مزدی همانند 

توافق نسبی باکارفرما اعتصاب کارگران دراین روزدرپی یک  حق پاداش، تولید وحق جذب ـ 

 پایان یافت.

ـ بجنورد ـ شهرداری ـ تجمع اعتراضی کارگران بخشهای مختلف شهرداری مقابل ساختمان  98

 شورای شهرنسبت به ماهها دستمزد معوقه وعدم پرداخت عیدی امسال .

 b.com/J/2016/11/post_448.html-http://www.azadi             منبع : 

95/-08-http://etehadbinalmelali.com/ak/23                      

 نوامبر. 14آبان ـ  24

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

آبان ( کارگران دراین  17ع اعتراضی مجد د ) بارپیش درـ دشتستان ـ کارخانه سیمان ـ تجم 99

طرح طبقه بندی  وعدم اجرای  کارخانه نسبت به عدم پرداخت مطالبات کارگری  ماه درمحیط 

 مشاغل .

تجمع اعتراضی کارگران درآستانه بازنشستگی درمقابل  ـ بروجردـ کارخانه سامان کاشی ـ  100

 مه از سوی کارفرما که مانعی برای بازنشستگی شده است مجلس درتهران نسبت به عدم واریزبی

 b.com/J/2016/11/post_472.html-http://www.azadi        منبع : 

http://www.azadi-b.com/J/2016/11/post_436.html
http://www.azadi-b.com/J/2016/11/post_448.html
http://etehadbinalmelali.com/ak/23-08-95/
http://www.azadi-b.com/J/2016/11/post_472.html
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 نوامبر. 15آبان ـ  25 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رگری ـ تجمع و راه پیمائی صدها کارگردرمقابل مجلس تظاهرات کا تهران ـ  ـ  101

 قانون کار .  حیهدراعتراض به اصال

 ـ دشتستان ـ کارخانه سیمان ـ دومین روزتجمع اعتراضی پیاپی کارگران درمحیط کار. 102

بازنشستگان ـ تجمع اعتراضی جمعی ازبازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی  ـ تهران ـ  103

 بت به طرح تجمیع بیمه ها .درمقابل مجلس نس

 http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5637          منابع : 

95/-08-5http://etehadbinalmelali.com/ak/2                   

1734-http://sfelezkar.com/?p=1734#more                    

 نوامبر. 16آبان ـ  26

تن از کارگران  200کارخانه سیمان ـ سومین روزتجمع اعتراضی حدود  دشتستان ـ  ـ  104

 درمحیط کارخانه .

کارگردرجلوی ساختمان  150پارس آباد ـ شرکت کشت وصنعت مغان ـ تجمع اعتراضی  ـ  105

 دفتر مرکزی شرکت نسبت به بالتکلیفی محل کاروبی توجهی مدیرعامل به حل این مشکل کاری 

ـ صومعه سرا ) استان گیالن( ـ کشتارگاه پرندک خزرـ تجمع اعتراضی کارگران درمقابل  106

ماه دستمزد طلب دارند وپس  14تا  6کارگر اخراجی کشتارگاه بین  100ساختمان استانداری ـ 

از شکایت وماههادوندگی قادرشدند با حکم قضائی برای دریافت مطالبات خوداقدام کنند که با 

کشتارگاه حدودیک میلیارد تومان به کارگران  اند ـ  نیرنگهای کارفرما ووکالی وی مواجه شده

اورزی بدهکاری داردودرنتیجه کارفرماووکالی اوتوانسته اند میلیاردتومان به بانک کش 3و

توانند خواهان مصادره کشتارگاه  کشتارگاه رابه رهن بانک درآورند ودرنتیجه کارگران نمی

 برای رسیدن به مطالبات خود بشوند.

ـ تهران ـ شرکت واحداتوبوسرانی ـ تجمع اعتراضی جمعی از رانندگان شرکت واحد  107

ساکنین پروژه  نمان دفترمرکزی شرکت واحد و تعاونی مسکن ـ این کارگران از درجلوی ساخ

نیمه کاره سهیل دریافت آباد میباشند که به افزایش اقساط ، نبوِدآسانسور،آب، گازوسایرامکانات 

 رفاهی معترضند.

 b.com/J/2016/11/post_501.html-p://www.azadihtt          منبع : 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5637
http://etehadbinalmelali.com/ak/25-08-95/
http://sfelezkar.com/?p=1734%20%5Cl%20more-1734
http://www.azadi-b.com/J/2016/11/post_501.html
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 نوامبر. 18آبان ـ  28

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

صدها تن ازاقشارگوناگون اهالی منطقه کجواردر مقابل  تجمع  منطقه کجوار ـ  تبریز ـ  ـ  108

می ـ پتروشیمی تبریز دراعتراض به آلودگی هوا بر اثرمواد آالینده کارخانه پتروشی 

ها چه گناهی داریم    ما بچه ً برپالکاتهائی که کودکان دردست داشتند ، ازجمله نوشته شده بود : 

 ًً . که بایددراین هوای آلوده نفس بکشیم ؟ ً و ً ما اعتراض داریم ، به هوای پاک نیاز داریم 

 azar-http://etehadbinalmelali.com/ak/01-/95         منبع : 

*  *  *  

اند  چکیده ای است ازآن اخباری که درنشریات گوناگون درج شده این روزشمار،  ـ  *

 :وازاینروگزارش کامل نیستند وبیشترمی توانند استفاده آماری داشته باشند . باید درنظرداشت که

اضات عملی کارگری است، لذابه دیگراخبارمبارزات روزشمارفوق عمدتاً درمورد اعتر ـ  1

ازجمله دانشجویان، آموزگاران، پرستاران و... که به نوبه خودازاهمیتی شایسته  اجتماعی 

 .برخوردارند اشاره ندارد

ـ بایستی درنظرداشت که این روزشمارتنها گزارشی کوتاه ازآن بخش از مبارزات کارگری  2

اند. مسلماً به علت سانسورشدید حکومتی، فقدان تشکالت مستقل  است که انعکاس عمومی یافته

سراسری ومحلی کارگری وعدم ارتباط گسترده با مراکزکارگری، اطالع یابی ازتمامی 

 .مبارزات جاری کارگری امکان پذیرنبوده است

روزشمارتنهادربرگیرنده مبارزات عملی وجمعی کارگران ازقبیل اعتصاب، تجمع، تحصن  ـ  3

وشتارسرگشاده جمعی اعتراضی میباشد ودربرگیرنده اعتراصات فردی یاجمعی شفاهی و ن

واظهارنارضایتی شفاهی و یا مجازی ، که هرروزه به صورت هزاری هزارجریان دارد، 

 نیست.

نتیجه اینکه ، هرگاه مبارزات عملی سایراقشاراجتماعی واظهارات نارضایتی شفاهی ازرژیم 

رابه این روزشمارافزوده سازیم، به روشنی خواهیم دریافت که ضدکارگری جمهوری اسالمی 

دوصف روبروی هم قرارگرفته اند، اکثریت عظیم وقاطع جامعه که خواهان آزادی، عدالت 

اجتماعی وبهبود شرایط اقتصادی ورفع ستم واستثمارهستند واقلیتی اندک که تنها با تکیه 

یت است و چاپیدن دسترنج زحمتکشان براختناق ومزدوران اسلحه وچماق بدست، درحاکم

 ودزدیدن ثروتهای ملی ـ اجتماعی را دربرنامه روزانه خود دارد.

       ازانتشارا ت : نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور

 تهیه وتنظیم از : کانون همبستگی باجنبش کارگری ایران ـ هانوفر.

http://etehadbinalmelali.com/ak/01-azar-95/
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همبستگی را  بولتن انگلیسی نهادهای  

به سازمانهای کارگری، اتحادیه ها، سندیکاها وتمامی 

نهادهای کارگری جهانی و نیز در محلهای کار بدست 

 کارگران و فعالین کارگری برسانید!

 

  !چیز هیچ متفرق،  کارگر، چیز همه متشکل، کارگر
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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  -1
کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه خود می دانند. انعکاس اخبار و مبارزات کارگری 

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

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

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

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

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

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

 

 ب :" ارگان ها "

 یک : مجمع عمومی

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

 عمومی حضوری سالی یکبار برگزار میگردد.
پشنهادات، تغییر یا  نگی و واحد ها،مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماه -2

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

مجمع عمومی با حضور دو سوم نهادها رسمیت می یابد. حضور تمامی اعضا نهادها  -3
 در مجمع عمومی ضروری و آزاد است. 

نهادها و شرح ضرورت آن مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد نصف بعالوه یک  -4
 فراخوانده میشود. 
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بررسی و پذیرش تقاضای پیوستن نهادهای جدید براساس قبول موازین مشترک جمع  -5
 معرفی یک نهاد صورت می گیرد. حداقل و 

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

 عالوه یک نهادها درمدت یک ماه، آن نهاد به عضویت در می آید. توافق نصف به

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

االن کارگری داخل وخارج ازکشوردعوت به عمل رفقائی که هیئت هماهنگ کننده ازفع –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  مومی دعوت می شوند.شهری از طریق رفقای تدارک دهنده مجامع ع

 وبعنوان مشاوروانتقال تجربه درمباحثحضور نمایند. با بحث و تبادل نظرات درتمامی طول جلسات 

 .رای مشورتی دارند شرکت نمایند و

 ی مساوی برخوردار هستند. همه اعضای حاضر در مجمع عمومی از حق را - 7

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

ایران دراستقرارخود ) کشوریاشهر( فعالیتی مستمربرای جلب حمایت ازجنبش کارگری 

 داشته باشد. 

 دو : هئیت هماهنگ کننده

مجمع عمومی برای هماهنگ کردن فعالیت ها و پیگیری مصوبات ، برنامه ها و رابطه بین نهاد - 1 

 یئت هماهنگ کننده  سه نفره انتخاب میکند. ها  یک ه

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 

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

 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

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

 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

 یت های عملی را هماهنگ کند. و تقسیم کار مناسب از طریق تشکیل گروه های کاری فعال
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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  جلساتزارمیشود. در این نهادها برگاعضای عمومی از  جلساتبا توجه به نیاز و ضرورت، -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 

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

 معرفی میکند.    

می باید بصورت کاماًل پیگیرخواهان ارسال گزارشا ت  شش ماهه هیا ت هماهنگ کننده  – 8

نهادهابشود وبعد ازبررسی، آن گزارشاتی راکه برای انتشاربیرونی مناسب هستند به مجمع عمومی 

 ارائه دهد تادرمورد آنهاتصمیم گیری شود.

 ، ضروری است یکدبمنظورانتقال 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

 ونظرخواهی دردرون نهادها میباشد. 

رچهارچوب مصوبات وسیاست داالمکان کوتاه وروشن تبصره یک : اطالعیه وبیانیه ها بایستی حتی 

 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 

یا نیه اگرنهادی مخالفت یا مالحظه ای درمورد ب 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،

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

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

  .نام تمامی نها دها ضرورتی نداردذکر

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

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

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

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

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

 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

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

 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.

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

 مختلف ،بدون توافق کلیه نهادها را ندارد.در سطوح  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

 دراختیا رنهاد ها گذاشته شود.

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

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 

 ند وآنا ن رابه همکاری دعوت می کند. کنند بی نیازنمی دا 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  باشد. کارنهادها نباید درجهت تائید انفرادگرائی ومیدان داد ن به آن

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.  

 ی باید حد اقل یکی ازاعضای نها دها معرفی کند. هرمتقاضی عضویت انفرادی را م – 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   اهمیت فعالیت دستهشود بمنظور 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  تواند به عضویت هیئت هماهنگ کننده نهادها انتخاب شود  عضومنفرد نمی – 11

 عهده گیرد.بر و گروههای کاری رامسئولیت کمیسیون های 

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

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

ن مربوطه طرح آزادانه نظرات خود وجلب نظرد یگران بپردازد اما این کا رباید با انتشارعلنی مت

 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 

ی که درچهارچوب هرعضووهرنهادی که درهرنشست امپریالیستی وآلترناتیوسازی بورژواز – 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 

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

 نده تا مجمع پیش روبه تعلیق درمی آید وتصمیم قطعی درمجمع عمومی گرفته خواهد شد.کن

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.

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.

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

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 نهادها حتماً باید درپنج مقطع زمانی معین، – 15

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

 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،  دیگر زندانیان سیاسیو  

  رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی

 با زندانیان سیاسی رفتار می کند.

 رژیم سرمایه داری

 شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی، 

 علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند.

 رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و

سالها بازداشت برای کارگران زندانی و    

قه های سنگینی شروط و وثی  

 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.

ه سکوت وا دار  نماید.تا طبقه کارگر و جامعه را ب  

 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   

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

ارند هرشکل و با هر توانی که د  

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! به کمپینهای آزادی

دی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران کمپین آزا

 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

ران زندانی برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگ

 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 

 و داخل ایراندر خارج  آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم

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

 سرمایه داری است.

  آزادی کارگران زندانی

 و تمامی زندانیان سیاسی

 درگرو 

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

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

 اکنون و است داشته دستور در را مترقی اجتماعی دیگرنیروهای و کارگری تشکلهای و سرکوب کارگران

 بیکاری، با را حرانب بار خود نجات برای اما است، رفته فرو عمیقی اقتصادی و بحران سیاسی در

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

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

 

 .است سیاسی زندانیان و زندانی کارگران از مملو رژیم زندانهای

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



!کارگران جهان متحد شویم  
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ی همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به برا

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 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  

تگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالین، هوادارن و نهادهای همبس

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 

پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده  و کارزارها پینهااین کم

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

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

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

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  

آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی، برای همبستگی  کارزارها، به کمپینها،

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 

  ش همگان برسانید.اعتراضات جنبش کارگری را به گو

 اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!

 


