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 ماهنامه کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

 هدف نشریه

طبقه کارگر  ایران  طی دهه های گذشته در مبارزه انقالبی بر علیه  جکومت سلطنتی  سرمایه داران و ضد انقالب  جایگرین  آن 

اما این طبقه هنوز برای گذر انقالبی از بربریت . اسالمی  همان طبقه ، نقش بر جسته و مهمی را ایفا کرده است  یعنی جمهوری

 .موجود و استقرار سوسیالیزم با بدست گرفتن رهبری توده های عظیم مردم راه سختی را در پیش رو دارد

طبقه کارگر با خصلت رادیکال خود ، تنها نیرویی است که میتواند در جهت منافع توده مردم مبارزه را با قاطعیت پیش ببرد و 

 .پیروزی نهایی را رهبری نماید

داری موجود یعنی جمهوری اسالمی با   هر چند که تا بحال مبارزات بی وقفه شما در مقابل هار ترین سیستم سرمایه! رفقای کارگر 

 . تمامی پیشروی ها به نتیجه نهایی نرسیده ، ولی تجربیات بی نظیری چه مثبت و چه منفی در اختیار جنبش کارگری قرار داده است

میدانیم شدت استثمار نسبت به قبل  . است ولی هارتر و افسارگسیخته تر  از قبل ۷۵می دانیم کارفرما همان کارفرمای قبل از قیام 

. میدانیم شورا های کارگری منحل و  تشکالت الترناتیو کارگری بشدت زیر فشار و سرکوب  قرار دارند. بمراتب باالتر رفته است

ودر . میدانیم  شوراهای کارگری فرمایشی دست در دست دولت هر روز بر علیه کارگران و تشکالت واقعی آنها توطئه میکنند

با  این وجود جنبش کارگری قویتر و منسجم تر و آگاه تر از همیشه در حال فتح  . نهایت سیستم پلیسی بر کارخانه ها حکمفرماست

 .کردن سنگرهای بیشتری از دشمن طبقاتی در بن بست  گرفتار شده خود است 

در چنین شرایطی  ما باید پیگیرانه خواستهای صنفی، سیاسی و دمکراتیک طبقه را  پیگیری و اگاهانه در همه مسائل جاری 

 .سیاسی و اجتمایی و اقتصادی کشور دخالتگری فعال نمائیم

الزمه چنین دخالتگری فعاالنه ، آگاهی و شناخت  درست و مستمر و حساسیت در مقابل تحوالت و مسائل سیاسی و اقتصادی 

کارگران باید از اتفاقات روز، از مسائل کارخانه، از سیاست  های دولتی و مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی آگاه . کشور است

 .باشند

آگاهی از مصوبات ارگان های سرمایه بر علیه طبقه کارگر و آگاهی از نقش طرفدارانه و قوی دولت از کارفرما در چانه زنی 

برای افزایش مزد، حق مسکن، بیمه های کار و تامین اجتماعی در مذاکرات ساالنه و آگاهی از نقش مخرب و خیانتکارانه  دالالن 

و واسطه های سیاسی تحت عنوان شورا های اسالمی کارو افشای این حرکات و توطئه ها باید بخشی مهمی از حساسیت و  

 .عملکرد تشکالت واقعی کارگران باشد

در این روند ، تشکل در  شوراها و سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری و همبستگی و تقویت این نوع  تشکالت از اهمیت 

اگرچه هدف نهایی طبقه کارگر سرنگونی سلطه  سرمایه بر زندگی اجتماعی و ایجاد جامعه سوسیالیستی به . کلیدی برخوردار است

در این راستا این نشریه خبری ماهانه سعی دارد رسانه ای باشد برای . نیروی کارگران بر ویرانه های بربریت سرمایه داری است

 . انعکاس مسائل کارگری  در داخل و بخصوص در خارج کشور

نشریه با تغییرات ضروری به زبان انگلیسی نیز منتشر ودر اختیار  ارگانها ، تشکالت ، سازمانها و بخصوص اتحادیه های 

طبیعتا این نشریه  در صورتی میتواند وظیفه خود را بدرستی انجام دهد و در خدمت .  کارگری خارج از کشور قرار خواهد گرفت

بنابر این از همه رفقای کارگر میخواهیم تا با ارسال اخبار و . طبقه کارگر باشد که خود  کارگران در محتوای آن دخالت فعال نمایند

 .گزارشات از محیط کارخانه، محل زندگی و مسائل و مشکالت کارگری ما را در این جهت یاری دهند

 

 کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
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 کارگر ساختمانی، زیر مشت و لگد ماموران شهرداری

 ضرب و شتم یک کارگر ساختمانی توسط ماموران شهرداری محمدشهر کرج 

اند و به گفته  در ویدئویی منتشر شده در فضای مجازی چند مامور شهرداری همزمان یک کارگر را زیر مشت و لگد خود گرفته

. کنند ها در حال فیلمبرداری هستند او را رها می فهمند همسایه شاهد عینی که ویدیو را فرستاده، زمانی که می  

محمدشهر به دلیل بدهی یا تخلف مالک ساختمان، قصد داشتند تجهیزات موجود ’ گشت پیگیری و نظارت بر تخلفات شهری‘ماموران 

.گوید این وسائل امانتی است درگیر میشوند در محل را ضبط کنند و با یکی از کارگران آرماتور بند که می  

  

 اخراج عامالن کتک زدن یک کارگر ساختمانی در محمد شهر کرج

به فاصله یک روز از انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن چند مرد با لباس فرم بنفش رنگ، یک کارگر ساختمانی را در 

محمد شهر کرج زیر مشت و لگد گرفته بودند، شهردار محمدشهر کرج به این حادثه واکنش نشان داد و تأیید کرد که این افراد 

سعید صفری، . مأموران شهرداری بودند که تحت عنوان پلیس ساختمان به استخدام یک شرکت پیمانکار شهرداری در آمده بودند

. عوامل ضرب و شتم این کارگر ساختمانی اخراج شدند: اعالم کرد  

وضعیت عمومی این کارگر خوب : شهردار محمدشهر در خصوص وضعیت کارگر مجروح حادثه درگیری فیزیکی دیروز گفت

شود صورت ویژه با حضور مقام قضایی بررسی می است و موضوع به  

 افزایش تعداد بیکاران تقاضا برای دریافت تاکسی را بیشتر کرده است

:مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران  

اکنون همه مردم و اصناف تحت فشار قرار دارند و 

بسیاری از کسب و کارها با مشکل روبه رو شدند و 

تر  تنگناهای اقتصادی کشور نیز این مسئله را پیچیده

بسیاری از مشاغل ناچار به تعطیلی . کرده است

شدند و با توجه به اینکه مسافرکشی غیرقانونی و 

خارج از ضابطه همیشه یک راه برای امرار معاش 

شوند، در این مدت حتی  افرادی بوده که بیکار می

تعداد افراد متقاضی برای ورود به شغل تاکسیرانی 

.بیشتر هم شده است  
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، بکتاش آبتین و کیوان باژن(مهابادی)ی کانون در اعتراض به اجرای حکم زندان رضا خندان  بیانیه  

 ی عضو کانون نویسندگان ایران باید بی قید و شرط آزاد شوند سه نویسنده 

و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن ( مهابادی)رضا خندان  ۹۹۱۱روز شنبه پنجم مهرماه 

.عضو پیشین هیئت دبیران این کانون، برای اجرای احکام به زندان اوین منتقل شدند  

ی داخلی  ها انتشار نشریه مصادیق این اتهام. است" اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور"و " تبلیغ علیه نظام"ها  اتهام آن

ها و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و  ی کانون و صدور بیانیه کانون، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه

.احمد شاملو است  

و بکتاش آبتین هرکدام به شش سال و کیوان باژن به سه سال و شش ماه ( مهابادی)اساس، رضا خندان  های بی بر اساس این اتهام

.اند زندان محکوم شده  

تواند  ها می گیرد و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در زندان ی کرونا در کشور روزانه صدها قربانی می در شرایطی که موج تازه

بار داشته باشد، زندانی کردن این سه نویسنده و سایر متهمان عقیدتی و سیاسی معنایی جز این ندارد که مسئوالن  آمدهایی فاجعه پی

.خواهند معترضان و مخالفان را به قربانگاه بفرستند امنیتی و قضایی می  

ها که به دلیل عضویت این سه نویسنده در کانون نویسندگان ایران و دفاع از آزادی اندیشه و بیان بوده است،  صدور و اجرای این حکم

اکنون که کشور درگیر فقر، بیماری و فساد سازمان یافته است، حاکمیت به جای . نشان از افزایش فشار بر نویسندگان مستقل دارد

های برحق مردم، به سرکوب هرچه بیشتر آزادی بیان و بازداشت و شکنجه و اعدام معترضان روی آورده  پاسخگویی به خواسته

.است  

های صادرشده علیه سه تن از اعضای خود را اقدامی جنایتکارانه و خالف موازین حقوق بشر  کانون نویسندگان ایران اجرای حکم

.کند داند و آن را محکوم می می  

ی هفتاد چند تن از  های سیاسی دهه کانون نویسندگان ایران که همواره شاهد بازداشت و آزار اعضایش بوده است و در جریان قتل

ی قضائیه و وزارت اطالعات را مسئول حفظ جان و سالمت  اعضای خود را از دست داده است، حاکمان جمهوری اسالمی، قوه

.داند اعضای دربند خود می  

خواهد  خواه ایران می های مستقل ایران و جهان، نهادهای مدافع حقوق بشر و مردم آزادی کانون نویسندگان ایران از نویسندگان، تشکل

.های ضد انسانی واکنش نشان دهند و صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند به این حکم  

تر متوقف و رضا خندان  ی عضو کانون باید هرچه سریع کند اجرای حکم زندان سه نویسنده کانون نویسندگان ایران اعالم می

.، بکتاش آبتین و کیوان باژن باید بی قید و شرط آزاد شوند(مهابادی)  

 کانون نویسندگان ایران

 ۹۹۱۱ششم مهر
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نفر از ملوانان بندر جاسک به  ۰۷۷بیکاری 

دلیل عدم صدور مجوز فعالیت به شناورهای 

 چوبی

ماه سال جاری، با دستور مسئوالن مربوطه شناورهای  از فروردین

چوبی بندر جاسک مجوز فعالیت در مسیر دریایی را از دست 

دادند و کار صادرات توسط شناورهای فلزی لندینگ کرافت انجام 

.شد  

مدیرعامل تعاونی لنج داران صدف با بیان اینکه با تعطیلی و عدم 

نفر از ملوانان و  ۵۷۷فعالیت شناورهای چوبی عمالً 

هایشان و کسانی که در حمل صادرات نقش دارند بیکار  خانواده

ای شد که شناورهای چوبی را  بیماری کرونا بهانه: "اند، گفت شده

".ونقل صادرات حذف کرده و شناورهای فلزی لندینگ گرافت را فعال کنند از فعالیت حمل  

بار از جاسک به  ونقل صادرات تره شناورهای چوبی متعلق به افراد نورچشمی مرکز نشینان است و اقدام به حمل: "آرش اسدی افزود

".دهند عمان انجام می  

توانیم مخارج خانواده خود را تأمین کنیم و نیاز به کمک نهادهای  یکی از ملوانان بیکار شده ساکن جاسک نیز با بیان اینکه حتی ما نمی

"در صورت فعال کردن مجوز صادرات به وسیله شناورهای چوبی وضعیت ما تغییر خواهد کرد: "حمایتی داریم، گفت  

 

. در آستانه هفته معلم، حکم بازخرید و اخراج محمد حبیبی تایید و به همسرش ابالغ شد  

پس از دو سال حبس ظالمانه، وزارت آموزش و پرورش در اقدامی غیرقانونی، حکم بازخرید محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون 

.با این حکم این معلم شریف از شغل معلمی اخراج شد. صنفی معلمان، را صادر نمود  

در حالی این حکم ناعادالنه در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری صادر و در هیات تجدیدنظر تأیید گردید که در تمام طول این دو  

سال کارشناسان بر محق بودن آقای حبیبی از مرخصی بدون حقوق تاکید داشتند و از وزیر تا  معاونانش مدعی بودند که به دنبال 

طلب با صدور این حکم، پروسه سرکوب فعاالن صنفی را تشدید  صدور مرخصی بدون حقوق هستند اما دولت اعتدال و مدعی اصالح

. نمود  

. آموزان سربلند و مایه افتخار جنبش معلمان ایران است اگر چه دیروز رسماً محمد حبیبی اخراج شد ولی او در بین معلمان و دانش  

 

کارگر در سایه فقدان ایمنی کار ۰۷مرگ و مصدومیت   

 

کارگر در شهرهای اشتهارد، گناباد،  ۹۷مهر، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار،  ۹طی روزهای گذشته و امروز پنجشنبه 

کارگر جان خود را از دست  ۹آتش نشان مصدوم شده و  ۲کارگر از جمله  ۱طی این حوادث . سبزوار، یزد و ساوه دچار حادثه شدند

که رتبه بسیار پایینی  را به خود اختصاص داده  ۹۷۲ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه . داد

وروزانه تعدادی از کارگران قربانی شرایط ناامن کار میشوند .است  
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اند و تعداد نامعلومی جان خود  حدود دو هزار تن از کارکنان شهرداری تهران به کرونا مبتال شده

. اند را از دست داده  

مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران با اعالم 

ها  آمار مبتالیان، افزود که از تعداد فوتی « خبر بی . است «

دهنده خدمات درمانی و  ارائه «شرکت شهر سالم»

بهداشتی به کارکنان شهرداری تهران است و مدیرعامل 

آن حمید چوبینه با اشاره به اوج گرفتن شیوع کرونا در 

تهران از وزارت بهداشت انتقاد کرد که هنوز سهمیه 

واکسن آنفلوانزا مربوط به کارگران پسماند و پرسنل 

بهشت زهرا شامل غسال، قبرکن، راننده آمبوالنس را در 

: او گفت. اختیار شهرداری قرار نداده است ما پابه پای »

سایر کادر درمان از روز اول شیوع کرونا در حال 

آوری  زهرا و جمع ها، بهشت رسانی در درمانگاه خدمت

ایم و در این زمینه از وزارت بهداشت گله داریم پسماند بوده مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران تاکید کرد وضعیت  .«

کارگران . باش هستند روزی و پایگاه اورژانس شهر سالم در آماده درمانگاه شبانه ۷کرونا در تهران مساعد نیست و افزود 

پذیری باالیی در برابر بیماری دارند، بارها به نبود امکانات بهداشتی و  ها که به سبب شرایط کارشان آسیب و غسالخانه  شهرداری

.اند پیشگیرانه الزم اعتراض کرده  

 

مهر شبنم آشوری،  ۰۱شنبه  نیروهای امنیتی  صبح سه

مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه و الوار 

وند، ندا پیرخضرانیان و آرش جوهری و اندیشه صدری،  قلی

دانش آموخته هنر ، چهار  فعال اجتماعی حوزه کارگری را 

اند بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده  

وند، منزل شخصی  ماموران امنیتی عالوه بر بازداشت شبنم آشوری و الوار قلی  

شان  تاپ ها را نیز تفتیش و برخی از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و لپ آن

های مطروحه و نهاد  دلیل بازداشت، اتهام. اند را ضبط کرده و با خود برده

. کننده این پنج فعال مشخص نیست بازداشت  

، متاهل و ساکن تهران، مدیر مسئول و صاحب امتیاز ۹۹۱۱شبنم آشوری، متولد 

وند، ندا  الوار قلی. های کارگران اختصاص دارد سیاسی به مسائل و مطالبه-این ماهنامه اجتماعی. نشریه آگاهنامه است

پیرخضرانیان و آرش جوهری و اندیشه صدری نیز چهار فعال اجتماعی 

.های کارگران فعالیت دارند هستند که در حوزه مسائل و مطالبه  

 

 واله زمانی، فعال کارگری در تهران بازداشت شد

مهرماه توسط  ۹۷شنبه  واله زمانی، فعال کارگری، صبح روز سه 

. نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد
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 کنیم زندانی کردن اعضای کانون نویسندگان را محکوم می

 

 

 

، بکتاش آبتین و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران برای اجرای احکام (مهابادی)آقایان رضا خندان  ۱۱مهر ماه ( ۷)شنبه
دادگاه انقالب  ۲۲توسط قاضی مقیسه در شعبه . صادره به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور

براساس این اتهامات که همواره متوجه کلیه . محکوم شده بودند و با تایید احکام بدوی در دادگاه تجدیدنظر به زندان اوین منتقل شدند
ماه زندان  ۱سال و  ۹سال و کیوان باژن به  ۱فعاالن صنفی وسیاسی مستقل بوده است، آقایان رضا خندان، بکتاش آبتین هر کدام به 

 .این احکام نا عادالنه.اند محکوم شده
باشد،  در حالی است که کشور درگیر فقر فالکت و بیکاری روز افزون و تورم افسارگسیخته و ویروس کرونا و فساد گسترده می

های صنفی دست به سرکوب و بازداشت زندانی کردن هر  های بحق مردم و تشکل حاکمیت به جای پاسخگویی به مطالبات و خواسته
های مستقل کارگری، معلمان و فعاالن مدنی معترضان به فقر و فالکت در  های سندیکایی و تشکل چه بیشتر نویسندگان فعاالن تشکل

 .زند کشور می

تپه، زندانی کردن  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت
کند و  این سه عضو کانون نویسندگان ایران را سرکوب اهل قلم و، همچنین دفاع از آزادی اندیشه و بیان بوده است را محکوم می

قید و شرط آنها و تمام فعاالن صنفی کارگری و معلمان و فعالین مدنی همچنین معترضان به فقر و فالکت که  خواستار آزادی بی
 .باشد اند، می زندانی شده

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سندیکای کارگران شرکت کشت و صعنت نیشکر هفت تپه

 ۴۹۱۱مهر  ۴۱دوشنبه 

 

 

 تظاهرات اعتراضی کارگران در اندونزی

مهر ماه در اعتراض به تصویب الیحه قانون کار به  15شنبه  اکتبر  هزاران نفر از مردم مناطق کارگر نشین اندونزی روز سه ۵

.ها آمدند خیابان  

های الکترونیکی بسیاری در آن دایر است، در حالی انجام  اعتراض کارگران اندونزی در مناطق صنعتی اطراف جاکارتا که کارخانه

قانون  ۵۷شد که این الیحه قانونی سه روز قبل از موعد تعیین شده تصویب شد تا به ادعای دولت اندونزی زمینه بازنگری بیش از 

موجود برای تسریع اصالحات در بزرگترین اقتصاد 

ولی معترضان معتقدند . جنوب شرق آسیا فراهم شود

این قانون بر وضعیت استخدامی آنها تاثیر  

معترضان همچنین می گویند، به   واسطه . گذارد می

این قانون، حقوق بازنشستگی و بیمه خود را در 

صورت تبدیل وضعیت به صورت کارگران 

گفتنی است  این . العمر از دست دهند قراردادی مادام

ساله قراردادها را حذف  قانون، دوره حداکثری سه

. دهد کند و مزایای قطع همکاری را کاهش می می

دیگر اصالحات در نظر گرفته شده به موجب این 

.قانون، افزایش ساعات کاری است  
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اعتصاب : اعتصاب برای افزایش حقوق

سراسری رانندگان اتوبوس و قطار شهری 

 آلمان

ونقل عمومی، شامل اتوبوس و قطارهای  کارکنان خطوط حمل

 ۲۱)شنبه هشتم مهر  روز سه" وردی"شهری به دعوت سندیکای 

برای افزایش حقوق دست به یک اعتصاب یک روزه ( سپتامبر

.اند زده  

آهن آلمان   قطارهای شرکت ملی راه (DB) های  و سایر شرکت

. ونقل ریلی از این اعتصاب مستثنی هستند حمل  

.اند  یورو افزایش حقوق ماهانه شده ۹۷۷درصد یا حداقل ۴/ ۲هزار نفر در سراسر آلمان خواستار  ۹۷۷دو میلیون و   

.هزار نفر تخمین زده است۹۷فالن دست کم  کنندگان در این اعتصاب را تنها در ایالت نوردراین وست آمار شرکت" وردی"سندیکای   

مبارزات سراسری کارگران و سایر اقشار مزدبگیر برای افزایش مزدها در سطح جهانی همچنان در برابر سرمایه داری زالو صفت 

. و دولت های نئولیبرال حاکم شدت و گسترش میابد  

کارگران حمل و نقل، پرستاران و کارگران شهری دست به اعتصاب زدند: برلین در اعتصاب  

این اعتصاب عمومی ادامه دارد . برند در سراسر هفته گذشته تاکنون، کارگران بخش عمومی در برلین آلمان در اعتصاب به سر می  

ها و دیگر  این بخش شامل کارگران اتوبوسرانی، پرستاران، جاروگران خیابان. اند و بخش های جدید از کارگران نیز به آن پیوسته

جنبش : اعتصاب این کارگران مورد حمایت از سوی یک نیروی غیرقابل انتظار قرار گرفته است. های عمومی است کارگران بخش

های شخصی بیشترین سهم را از آن  کند که ماشین درصد آلودگی هوا را در آلمان منتشر می ۲۷سیستم حمل و نقل برلین . اقلیمی

.دارند  

در کنار آنها . اند تحت تاثیر اعتصاب کارگران بخش عمومی در برلین، در روزهای گذشته مترو، اتوبوس و ترامواها تعطیل بوده

گویند  آنها می. نیز دست از کار کشیدند و تظاهرات کردند (Charité)پرستاران و کارگران بزرگترین بیمارستان برلین به نام چریته 

اند اما این تحسین صرفا در  اند  و به این خاطر، تحسین نیز شده اگرچه در صف نخست مبارزه با کرونا در چندماه گذشته قرار داشته

.اند حد حرف بوده است و حمایت دیگری نشده  

های دیگری از  همزمان گروه. کنندگان اینروزها در آلمان، جاروگران و کارگران خدمات شهری هستند اما بخش سوم اعتصاب

مطالبات اصلی این کارگران، افزایش دستمزد و نیز بهبود . کارگران نیز در حال پیوستن به  این لیست اعتصاب کارگران هستند

.شرایط کاری است که در دوره کرونا، بدتر نیز شده است  

 ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت نروژ

های  مجمع نفت و گاز نروژ و اتحادیه. اویل پرایس در گزارشی از ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت نروژ بر سر دستمزد خبر داد

.تجاری بر سر دستمزد ساالنه این کارگران اختالف نظر دارند  

اتحادیه کارگران صنعت و انرژی نروژ، اتحادیه اینداستری انرژی و اتحادیه کارگران  

درصد از کارگران در بخش تولید نفت دریایی هستند به  ۲۷که نماینده ( سیف)انرژی 

ام  سی لدرن مذاکرات را در اند، ولی اتحادیه کوچکتر یک توافق در مسائل مالی رسیده

 «ژوهان اسوردراپ»عضو آن در میدان نفتی بزرگ  ۴۹سپتامبر متوقف کرد و 

رسد تولید در برخی میادین متوقف و  به دنبال این اعتصاب به نظر می. اعتصاب کردند

 . هزار بشکه کمتر شود ۹۹۷به میزان 
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:بیانیه سندیکاهای فرانسوی   

همبستگی با قربانیان سرکوب: ایران   

۲۷۲۷اکتبر  ۱  

در ایران خواست ایجاد تشکالت سندیکایی مستقل از حکومت یک 

.جرم محسوب می شود  

، در حال "اتحادیه آزاد کارگران ایران"جعفر عظیم زاده از رهبران 

 ۲۷۲۷مارس  ۹۲ساله اش در زندان بود که در  ۱گذراندن محکومت 

اما به ناگهان او را به . خبر آزادی اش را به اطالعش می رسانند

او به خاطر اعتصاب . زندان رجایی شهر در شهرستان کرج واقع در غرب تهران منتقل و در یک سلول انفرادی زندانی می کند

.غذاهای متعدد و ابتال  به کرونا ویروس به شدت تضعیف شده است  

.اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، دو معلم سندیکالیست در شرایط بینهایت وخیمی در زندان به سر می برند  

بسیاری از دگراندیشان و افرادی که حکومت از عقایدشان خشنود نیست، در وضعیت مشابه ای قرار دارند، از جمله سه عضو کانون 

علت . سال زندانی می شوند ۷تا  ۹آن ها با محکومیت های . نویسندگان ایران به نام های بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن

محکومت آن ها فعالیت در چارچوب فعالیت های فرهنگی کانون نویسندگان و سازماندهی یک مراسم بزرگداشت برای احمد شاملو، 

.فوت کرد ۲۷۷۷شاعر ایرانی که در سال   

. سال زندان به خاطر وکالت از یک زن جوان معترض به حجاب ۹۲نسرین ستوده وکیل دادگستری و مبارز حقوق بشر، محکوم به 

 ۹۱به دلیل وخامت سالمتی اش در . به اعتصاب غذا دست می زند ۲۷۲۷اوت  ۹۹او در اعتراض به شرایط زندان در تاریخ 

سپتامبر، علی رغم وضعیت سالمتی اش، او را  ۲۴در . سپتامبر به بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در تهران منتقل می شود

.دوباره  به زندان اوین برمی گردانند  

دسترسی به امکانات . تراکم جمعیتی زندان ها در ایران به مراتب بیشتر از ظرفیت آن ها است و زندان ها بسیار غیر بهداشتی هستند

این شرایط محیط مناسبی برای شیوع کرونا ویروس هستند، همان طور که . درمانی بسیار محدود و حتی به میزان صفر می باشد

.سازمان عفو بین الملل، از وضیعت وحشتناک زندان های ایران پرده برمی دارد ۲۷۲۷گزارش ژوئیه   

:به دالیل فوق ما سازمان های سندیکایی فرانسوی خواستار  

آزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها 

.و  زندانیان عقیدتی زندانی هستیم  

.اتخاذ اقدامات الزم به منظور حفاظت همه افراد زندانی در برابر کرونا ویروس و ارائه خدمات درمانی به آن ها هستیم  

(ت. د. اف. س)کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار   

(ت. ژ. س)کنفدراسیون عمومی کار   

(او. اس. اف)کنفدراسیون متحده سندیکایی   

(سولیدر)اتحاد سندیکایی همبستگی   

(       آ. اس. ان. او)اتحاد ملی سندیکاهای مستقل   

                 



11  

 ماهنامه خربی اکرزار
خواست های فوری کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه: تپه  هفت  بیانیه سندیکای کارگران  

بیش از هفتاد روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای خلع ید از کارفرما و خصوصی سازی، پرداخت دستمزد های عقب افتاده 

حق بیمه و سایر مزایای شغلی، بازگشت به کار کارگران اخراجی اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر ، ساالر بیژنی و 

پافشاری بر خواست هایشان، به رغم زندان و تهدیدهایی که از سوی کارفرما، و نهادهای انتظامی و امنیتی علیه کارگران ، پیشروان 

کارگری و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه انجام گرفت، مجلس شورای اسالمی و برخی مسئوالن از موضع حمایت از اسد بیگی 

.و رستمی که به عنوان مالکان شرکت نیشکر هفت تپه، عقب نشینی کردند و سلب مالکیت آنها را در دستور کار قرار دادند  

در همین رابطه نمایندگان مجلس زیر فشار اعتصاب و اعتراضات خیابانی کارگران، ملزم به نشست هایی برای بررسی مسائل 

.شرکت نیشکر هفت تپه و خواست های کارگران با حضور نمایندگان مستقل کارگران گردیدند  

پس از یک روند طوالنی باالخره دولت و مجلس از اسدی بیگی و رستمی اعالم خلع نموده و برخی از خواست های کارگران از 

.جمله اخراج مدیران بازنشسته که تحت حمایت کارفرما بودند را پذیرفتند  

بر همین اساس کارگران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حفظ اتحاد و همبستگی، پیشبرد اعتراضات کارگران را با انجام 

.خواست های زیر و اجرای بی قید و شرط آن از سوی مجلس، دولت و قوه قضائیه ممکن می دانند  

:روز مبارزۀ دشوار و پیگیری برای تحقق موارد زیر است  ۵۷خواست های فوری کارگران نیشکر هفت تپه در طول بیش از   

ـ پرداخت فوری تمام حقوق ها و مزایای عقب افتاده۹  

به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران بازداشت و یا ( بازگشت به کار همه کارگران اخراجی ازجمله کارگران غیرنیشکری -۲

 اخراج آنها

به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری و به طور مشخص سندیکای کارگران هفت تپه از سوی دولت –۹  

…ـ  به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و۴  

ـ  به رسمیت شناختن نمایندگان مستقل منتخب کارگران در زمنیۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار، جلوگیری از سوانح، ۷

 رعایت ساعات کار و غیره

.مدیران شرکت باید مورد تأیید کارگران باشند. ـ خلع ید و سلب مسئولیت از تمام کارگزاران مدیریت سابق۱  

:برای جلوگیری از انواع اختالس ها، دزدی ها و حیف و میل ها الزم است  

کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام، ماشین آالت و مواد خام، انبار تولیدات، زمین های متعلق به ( الف

.تالش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت تپه تثبیت و نهادینه شود, شرکت برای جلوگیری از فروش زمین ها و منع اخراج  

حساب های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یا تغییرات خزانۀ شرکت علنی باشند و نمایندگان ( ب

.کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب ها را داشته باشند  

پافشاری برای تحقق آنها محصول مبارزات طوالنی، تحمل , این موارد که تنها بخشی از خواست های کارگران هفت تپه هستند 

سختی ها، اخراج ها و زندان و تجارب سال ها فعالیت حق طلبانه کارگران با سابقه و کارگران جوان بخش های مختلف شرکت هفت 

.تپه است  

تنها اراده جمعِی کارگران نیشکر هفت تپه و حمایت کارگران و فعاالن کارگری در سراسر کشور به اجرای واقعی خواست های باال 

.منجر می شوند  

.اتحاد ضامن پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه است  

۹۹۱۱مهر  ۹۲شنبه   

تپه  نیشکر هفت سندیکای کارگران  
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 معترضان اعدام نوید افکاری برای ارعاب و فرونشاندن خشم کارگران و

 

تا هیجده سالگی با تمام توان . فروخت رفت پارک آزادی آدامس و بادبادک می روزهایی که هنوز هفت ساله نشده بود، میی نوید افکار

چون در نوجوانی مجبور شد ترک تحصیل کند برای . گرفت چسبید به کشتی، همیشه تو استان اول بود و تو مسابقات کشوری مدال می

اش تمام شد و این بار مشکالت  خدمت سربازیی ٢٩٣١سال . مرزی به بن بست خورد و بعدا ناچار شد به سربازی برود مسابقات برون

ساله شده بود و  ١٩حاال دیگر . با سه سال کارگری پول ناچیزی جمع کرد. مالی، کشتی را که ورزش مورد عالقه اش بود، از او گرفت

 ١٢در سن … . رسیدن او به تیم ملی تقریبا به رویایی محال تبدیل شده بود. ای ورزش کشتی ریسک بزرگی بود ادامه دادن حرفه

  .…دستگیر شد و ٣٩سالگی ناچار شد برای کمک به خانواده باز هم به کارگری بپردازد و بعدا در شهریور 

هایی از زندگی نوید افکاری، به نقل از خود اوست که با جسمی درهم شکسته از فشار و شکنجه ماموران  این شرح مختصر و گوشه

امنیتی، در سحرگاه روز شنبه، بیست و دوم شهریور ماه، بی آن که حتی اجازه دیدار با خانواده و مادر خود را داشته باشد، با 

های حامی سرمایه، درس عبرتی باشد برای کارگران و  تر به طناب دار آویخته شد، تا به زعم مقامات و ارگان دستپاچگی هرچه تمام

تابند و به انحاء مختلف، اعتراض خود را نسبت به مناسبات  حقوقی را بر نمی مردم معترضی که زندگی در زیر بار ستم طبقاتی و بی

 .دهند استثماری و اختناق حاکم بر جامعه نشان می

او یکی از هزاران جوان کارگر و محرومی بود که از کودکی با کارگری و . نویدافکاری، خود، یکی از همین مردم معترض بود

عضویت »دستفروشی، طعم تلخ فقر و نابرابری را چشیده و با ترک تحصیل اجباری و دست شستن از عالیق و آرزوهایش، از جمله 

، به عنوان کارگری گچکار مشغول به کار شد، تا بخشی از مخارج خانواده را برعهده بگیرد و کمک خرج خانواده «در تیم ملی کشتی

 .باشد

های تلخ زندگی و نابرابری های موجود در جامعه آشنا کرد و از او فردی معترض،  همین وضعیت البته به نوبه خود، نوید را با واقعیت

تا آن جا که در اعتراضات خیابانی مردم که علیه فقر، گرانی، تورم و استبداد لجام گسیخته، در جامعه . رشید و با شهامت ساخت

 .ها داشت گیرد، شرکت کرد و به سهم خود نقش فعال و پُررنگی در آن اعتراضات و تظاهرات صورت می

 ٣٩گماشتگان سرمایه، برای نوید که فردی شناخته شده و از جنس خود مردم بود به خاطر شرکت در اعتراضات خیابانی سال 

سازی کرده و او را به دنبال اعترافی ساختگی که تحت فشار و شکنجه انجام شده بود، به اعدام محکوم کردند، تا به تصور خود،  پرونده

.کارگران و مردم معترض را بترسانند و از اعتراضات آنان در آینده جلوگیری کنند  

کشاند  دارد و به اعتراض و مبارزه می می  های محروم و زحمتکش جامعه را به حرکت وا غافل از آن که، آن چه که کارگران و توده

درصد آحاد جامعه سخت و غیرقابل تحمل کرده و آنان را  ٣۹همانا شرایط و اوضاع و احوالی اسفبار است که زندگی را برای بیش از 

نوید و نویدها در واقع محصول این شرایط هستند و از دل شرایط نامناسب اجتماعی و اعتراضات و . خرابی کشانده است به فقر و خانه

.خیزند مبارزات مردم برمی  

نمایند، تا جان یک کارگر  ناگفته پیداست نهادهایی که با صحنه سازی و گرفتن اعتراف در زیر فشار و شکنجه حکم صادر می

اند و سخت نگران وضعیت آتی خود در  گناه را بگیرند و از این طریق به اصطالح قدرت نمایی کنند، به راستی ترسیده زحمتکش و بی

.باشند رو می های پیش روزها و ماه    
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اما برخالف تصوِر مدافعان سرمایه، اعدام نوید نه تنها ترس و وحشت در دل مردم ایجاد نکرد، بلکه واکنش شدید و گسترده کارگران و 

گرایانه و ضدانسانی برانگیخت و آن را به عنوان قتل عمد  های مردم را همراه با خشم و انزجار آنان نسبت به این اقدام سرکوب توده

اعدام نوید بار دیگر . های بیدار جامعه قرار داد ای مذموم و ضدبشری در معرض نگاه و قضاوت کارگران آگاه و وجدان دولتی و پدیده

های مردم یادآور شد که باید پرقدرت، متشکل و گسترده علیه  حساسیت جامعه را نسبت به این مسئله جلب نمود و به کارگران و توده

 .به طور قطع این، آن نتیجه مطلوِب دولتمردان و عوامل سرمایه نبوده است. اعدام و سلب آزادی به مبارزه برخاست

ی از جور ستم پیشگان، هرگونه  ما به عنوان بخشی از جامعه کارگری ایران، ضمن عرض تسلیت به مردم زحمتکش و خانواده داغدیده

تهدید، شکنجه و اعدام را نشانه وحشت و استیصال کارگزاران و عوامل سرمایه دانسته و حق شرکت در اعتراضات و اعتصابات 

 .دانیم های محروم می کارگری را جزیی از حقوق حقه و مسلم کارگران و توده

گیر کارگران و زحمتکشان است تهدید و ارعاب نمود  اعتقاد ما بر این است که هیچ کس را نباید به خاطر اعتراض به مصائبی که دامن

 .تر از آن، دستگیر، زندانی ، شکنجه و اعدام کرد و مهمتر و فجیح

 لغو اعدام دفاع از حق حیات است                                                                

 

 

 

 

 سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

   سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

 کانون صنفی معلمان اسالمشهر 

 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 شورای بازنشستگان ایران 

 های کارگری کمیته پیگیری ایجاد تشکل 

 اتحاد بازنشستگان 

 گروه اتحاد بازنشستگان 

 ٢٩٣٣مهر ماه  ۴جمعه                                                  
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