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 مبارزه طبقاتی در پيکار با استبداد
 سخنرانی شهاب برهان

 رمصوبات کنگره دهم راه کارگپيرامون 
پيش از ورود به بحث اجازه می خواهم توضيحی را که الزم 

  .می دانم بدهم
 کنگره دهم راه کارگر عنوان صحبت امروز به مصوبات

از اين جهت من الزم می دانم در بدو . مربوط می شود
صحبت هايم بگويم که هر چند که اين موضوع در دستور 
است ولی من قصد ندارم از اين تريبون عمومی طرفداران 

ما همه . سوسياليسم جهت  تبليغ برای راه کارگر استفاده کنم
کارگری با انبوهی طرفداران سوسياليسم و فعالين جنبش 

مسائل رو به رو هستيم که يا هرکدام برای آن ها پاسخ هائی 
راه کارگر هم در اين . داريم، يا به دنبال پاسخ هائی می گرديم

ميان بعنوان بخشی از همين نيرو مسائلی را در برابر خودش 
می بيند و پاسخ هائی برای آن ها دارد که بخشی از آن ها در 

قصد من اين نيست که در .  اش منعکس انداسناد کنگره دهم
اينجا بطور مشخص يک يک اين سه سند و ماده به ماده آن ها 
را به بحث بگذارم بلکه قصد من اين است که آن مسائل 
اساسی و مهمی را که ما در برابر خودمان ديده ايم و تصور 
می کنيم که اين ها نه فقط مسائل ما بلکه مسائل عموم فعالين 

ی، پيشروان جنبش کارگری و طرفداران سوسياليسم کارگر
هست، يا قاعدتًا بايد باشد، با هم به بحث بگذاريم و روی آن ها 

اين ها مسائل استراتژيک جنبش ما هستند که . تبادل نظر کنيم
با تبادل نظر و همفکری بايد برايشان پاسخ پيدا کنيم و پاسخ 

ن دليل من يک به اي. های موجود را تکميل يا اصالح کنيم
رشته مسائل و سئواالتی را که گمان می کنم علی القاعده بايد 
دلمشغولی عمومی ما طرفداران سوساليسم و فعالين جنبش 

  .کارگری باشد، مورد بحث قرار می دهم
قطعًا همه موضوعاتی را که در اين اسناد مطرح شده اند  نمی 

که رئوس و توانم در اينجا به بحث بگذارم بلکه سعی می کنم 
پس می . اهم مسائل را طرح بکنم چون فرصت کم است

خواهم بگويم که نبايد انتظار داشت در اين يک جلسه چه از 
 که اميدوارم در اين بحث ها –جانب من و چه از جانب شما 

صحبت در .  همه حرف ها گفته بشود–فعاالنه مداخله کنيد 
وت از همه باره اين مصوبات برای من بهانه ايست برای دع

شما و از همه رفقای فعال در جنبش کارگری و طرفدراران 
سوسياليسم که برای راه انداختن يک ديالوگ خانوادگی و 
رفيقانه روی مسائلی که مسائل همه ماست، مسائل طبقه 

 ماست، مشکالت روزمره و مسائل چشم انداز و افق رو به 
 

 
ر هستم که روی ماست، تبادل نظر و همفکری کنيم و اميدوا

امشب مداخله فعال شما پاسخ مثبتی به اين دعوت باشد و در 
آينده هم به شيوه های ديگر و حتا با پيشنهادات و ابتکارات 

 صرفنطر از اين که اسناد –شما به اين ديالوگ ادامه بدهيم 
  . راه کارگر چه بوده است

ما می توانيم در سايت راه کارگر ستونی را باز کنيم تا شما 
گر روی اين اسناد يا روی صحبت های امشب من حرف و ا

انتقادی  يا پرسشی داريد بنويسيد و بفرستيد ما آن ها را درج 
حتا خارج از چهارچوب بحث . می کنيم و پاسخ هم می دهيم

های امشب يا اسناد راه کارگر، مسائل و راه حل هائی که به 
 ما از .فکرتان می رسد را بفرستيد درج کنيم و بحث کنيم

هرنوع پيشنهاد و ابتکاری برای اين که در اين شرائط که 
طبقه کارگر فعال است و جنبش کارگری به اين نوع فعاليت 
های فکری و سياسی هماهنگ بين ما ها نيازمند است، بتوانيم 
  .دست در دست هم کارهائی را انجام بدهيم، استقبال می کنيم

***  
 

 دوام رژيم جمهوری يک مسئله بزرگ امروز، موجوديت و
هر کس به دليلی و به هر حال می خواهد از . اسالمی است

ولی می بينيم که اين رژيم هنوز . شر اين رژيم خالص بشود
خالصی از " معمای. " جان سختی می کند و سر جايش است

می بينيم که . رژيم گوئی باالخره هنوز پاسخی پيدا نکرده است
سأله صف آرائی هائی بر اساس چگونگی پاسخ با اين م

يک عده از طريق طومار امضا کردن؛ . صورت می گيرد
يک عده از طريق دخيل بستن به آمريکا؛ يک عده از اين 

هرجريانی بر ... طريق که آمريکا اسلحه هايشان را پس بدهد، 
حسب طينت طبقاتی خودش و منافعی که دارد دنبال راهی 

بال چه راهی برای ما چه بايد بکنيم؟ ما بايد به دن. است
خالصی از اين رژيم باشيم؟ قطعًا بايد  به دنبال راهی برای 
سرنگونی باشيم که به اهدافی که در مبارزه طبقاتی داريم 

رابطه مبارزه  : در اينجا يک مسأله مطرح می شود. پاسخ بدهد
  .ضد استبدادی و مبارزه طبقاتی

مبارزه اين کامًال درست است که مبارزه ضد استبدادی يک 
همگانی و فرا طبقاتی است؛ اما آيا مبارزه ضد استبدادی از 

  مبارزه طبقاتی منفصل است؟
برخی می خواهند اين را به ما بقبوالنند و ما را وادار بکنند 
که از مبارزه طبقاتی دست بکشيم تا اين مبارزه همگانی به 

می گويند مبارزه : اينان استدالل هائی هم دارند. فرجام برسد
ضد استبدادی مبارزه ای طبقاتی نيست، برای مطالبات 
عمومی است؛ برای آزادی های سياسی و شهروندی و حقوق 

يا می گويند که خود طبقه کارگر ضرورتًا بايد .  مدنی است
در مبارزه ضد استبدادی مشارکت فعال داشته باشد چرا که از 



ی يا استدالل م. هر کس ديگر به دموکراسی نيازمندتر است
کنند که اصًال برای آن که طبقه کارگر در راه منافع خودش و 
در آينده در جهت حاکميت خودش حرکت بکند، در قدم اول 
بايد استبداد را بعنوان مانع مقدم از سر راهش بردارد؛ بايد به 
دموکراسی دست پيدا کند و فضای دموکراتيک برای حرکت 

ادی است و در اين پس تقدم با مبارزه ضد استبد. اش پيدا کند
مبارزه طبقه کارگر بايد منافع و مبارزه طبقاتی اش را به 
حاشيه براند تا  با غلبه بر استبداد، فضا برای مبارزه طبقاتی 

  .باز بشود
همين االن در ايران . در اين استدالالت ذره ای حقانيت نيست

می بينيم که همين مبارزه جاری با استبداد، آشکارا يک 
تمام اپوزيسيون رژيم در مبارزه با اين . قاتی استمبارزه طب

حکومت دارند منافع طبقاتی خاص خودشان را تعقيب می کنند 
اپوزيسيون .  چه اصالح طلبان و چه طرفداران سرنگونی–

بورژوائی، هم در مبارزه با  استبداد دينی، و هم در رقابت و 
مبارزه طيف های درونی خودش بر سر جايگزينی اين 

اما . ت، به دنبال منافع و امتيازات طبقاتی خودش استحکوم
همه اين ها تالش می کنند مسأله را برای مردم، فقط مسأله 
استبداد دينی جلوه بدهند، در حالی که برای خودشان مسأله 
مالکيت و ثروت در مبارزه با اين حکومت مطرح است و فقط 

تبد های اغلب اين ها خودشان مس. مسأله استبداد دينی نيست
باسابقه  يا مستبد های بالقوه ای هستند؛ با استبداد هم مسأله ای 
ندارند ولی تالش شان اين است که برای مردم  تمام مسأله را 

تالش می کنند توده های مردم . در استبداد مذهبی خالصه کنند
را به مبارزه با استبداد دينی محدود کنند تا بتوانند از آن ها 

 توپ يا وسيله ای برای کنار زدن رژيم بعنوان گوشت دم
استفاده کنند و سوار بر دوش آنان به اهداف و آمال طبقاتی 

  .خودشان برسند
اما اين استبداد دينی، شکل دولت سرمايه داری است که در 

مبارزه طبقات پائين با شکل استبدادی يک . ايران حاکم است
شان منفصل دولت سرمايه داری نمی تواند از مبارزه طبقاتی 

به همين دليل هم هست که ما امروز عالوه بر مبارزات . باشد
صرفًا ضد استبدادی، شاهد وجود جنبش های گسترده 

اما وجهی از مبارزه طبقاتی . مطالباتی و اجتماعی هستيم
بورژوازی، خاموش نگهداشتن همين مبارزه طبقاتی پائينی ها 

تالش بورژوازی . ستعليه باالئی ها در متن پيکار با استبداد ا
اين است که همين جنبش های اجتماعی و مطالباتی را اگر 

 خاموش کند، منفعل و – که نمی رسد –زور اش برسد 
تماشاگر نگهدارد؛ به حاشيه براند و نگذارد که مردم اين 

  . مطالبات شان را در مبارزه ضد استبدادی وارد کنند
زه طبقاتی جدا اما برای ما مبارزه ضد استبدادی  از مبار

ما می گوئيم که برای سرنگون کردن چنين دولتی، تنها . نيست
اهرم ضد استبدادی کافی نيست و بايد مبارزه طبقاتی کارگران 

  . و زحمتکشان هرچه پرتوان تر شود
ما به ضرورت مشارکت کارگران و زحمتکشان در پيکار با 

ريم و استبداد و برای آزادی های سياسی و شهروندی تأکيد دا
آن را حياتی و همچون اکسيژن برای زنده ماندن و پيشروی 

  جنبش کارگری تلقی می کنيم؛ اما از طرف ديگر معتقديم که 
 و نه فقط با استبداد دينی –مبارزه کارساز و قطعی با استبداد 

  و کسب آزادی، بدون قوام گرفتن -بلکه با هر استبدادی 

دان آمدن مزد و حقوق مبارزه طبقاتی کارگران، بدون به مي
بگيران وجنبش های اجتماعی با مطالبات معيشتی و رفاهی و 
با خواسته های راديکال آزادی خواهانه و برابری طلبانه شان 

به اين دليل ما در پی آن هستيم که مبارزه . امکان ناپذير است
با استبداد و برای آزادی با مداخله فعال طبقه کارگر و 

ی مزد و حقوق بگير و در متن مبارزه زحمتکشان و نيروها
  .طبقاتی شان انجام بگيرد و آن ها پرچمدار اين مبارزه بشوند

***  
چنين پاسخی به رابطه مبارزه با استبداد و مبارزه طبقاتی، 

از جمله . تکليف بسياری از سئواالت ديگر را روشن می کند
 اين سئوال که رابطه مبارزه برای سرنگونی با مبارزه برای

  آلترناتيو يا دولت جايگزين چيست؟
آيا ما می خواهيم که استبداد سرنگون بشود و آلترناتيو 
سوسياليستی جايش را بگيرد؛ يا اين که می گوئيم نه، فعًال 
برای طبقه کارگر زود است؛ فعال آمادگی ندارد؛ اول بايد يک 
حکومت بورژوائی قابل تحمل تر بيايد، مقداری گشايش ايجاد 

   بعد نوبت به طبقه کارگر برسد؟کند تا
خيلی ها هستند که اسم خودشان را چپ يا حتا سوسياليست می 
گذارند ولی معتقد اند که مبارزه برای آلترناتيو سوسياليستی 

ما را حواله می دهند به اين که . تّوهم و خيالپردازی است
ببينيد وضع کارگران چقدر خراب است، چقدر درگير نان شب 

شما .  پراکنده اند، تشکل ندارند، وحدت ندارنداند، چقدر
چطور می توانيد تصور کنيد که با طبقه کارگری در اين 
موقعيت بشود آلترناتيو سوسياليستی در برابر اين رژيم درست 

  کرد؟ 
ما معتقديم که مبارزه برای سرنگونی و مبارزه برای 

آن ها را نمی شود از . جايگزينی پشت و روی يک سکه اند
همه فراکسيون های بورژوازی که با . کديگر جدا کردي

همديگر رقيب هستند، در مبارزه با حکومت، آشکارا دارند 
آلترناتيو خودشان را مطرح می کنند، پالتفرم و برنامه می 

آن ها يک لحظه هم اين را . دهند و حول آن يارگيری می کنند
ل  چه به شک–کتمان نمی کنند که درگيری شان با حکومت 

 فقط برای اين است که  آلترناتيو - اصالحات و چه سرنگونی 
در اين ميان گويا فقط برای طبقات . خودشان را سازمان بدهند

کارگر و زحمتکش زود است که در حين مبارزه با استبداد، به 
آن ها ! آلترناتيو خودشان بيانديشند و برای آن تدارک ببينند

کومت مايه بگذارند، فقط بايد برای به زير کشيدن اين ح
جانفشانی کنند اما اگر بخواهند برای جايگزينی حکومتی که به 
زير می کشند آماده بشوند، گفته می شود برای شما زود است؛ 
  .شما ضعيف هستيد، تشکل نداريد، عقب مانده هستيد وغيره

يک تناقض واقعی و عملی وجود دارد بين اين که ما همه 
ر وضعيت حاضر شاهديم  و ضعف های طبقه کارگر را د

انکارشان نمی کنيم، اما با وجود اين استراتژی مان در برابر 
 يعنی –جمهوری اسالمی را آلترناتيو سوسياليستی 

اين .   تعيين می کنيم-خودحکومتی اکثريت مزد و حقوق بگير 
تناقض را در ذهن ما می دانند و ما را متهم می کنند که 

اما اين تناقض در .  را نمی بينيمالهوتی هستيم و واقعيت ها
ما اين تناقض را چطور پاسخ می . عينيت و در وضعيت است

  دهيم؟



می . من بالفاصله سئوالی را در برابر اين منتقدين می گذارم
گويم فرض کنيم که شما درست می گوئيد؛ اما سوال من از 

  پس چه بايد کرد؟: شما اين است 
ری ندارند بجز اين که بگويند آن ها ناگزير اند و هيچ راه ديگ

خيلی از . فعًال بايد برای يک آلترناتيو بورژوائی مبارزه کنيم
اين هائی که اسم خودشان را چپ يا حتا سوسياليست می 

 شرم يا ترس دارند از اين – بويژه چپ های خلقی –گذارند 
اما . شهامت اش را ندارند. که اين پاسخ را به صراحت بدهند

می توانند به اين سئوال بدهند بجز اين که چون پاسخ ديگری ن
طبقه کارگر ضعيف است، وظيفه ما تقويت بورژوازی و 

اسم چنين کسی را نمی . کمک به به قدرت رسيدن آن است
اگر ما بخواهيم برای ساختن . شود سوسياليست گذاشت

طبقه . آلترناتيو بورژوائی ناوه کشی کنيم، سوسياليست نيستيم
 ضعيف باشد، وظيفه ما هرگز ساختن آلترناتيو ما هرچقدر هم

معنای اين که ما . بورژوائی يا مشارکت در معماری آن نيست
سوسياليستيم اساسًا اين است که ما هميشه و در هر شرائطی و 
از جمله در برابر جمهوری اسالمی برای آلترناتيو 

يعنی نمی خواهيم هيچ نوع . سوسياليستی مبارزه می کنيم
ورژوائی از جمله نوع باصطالح دموکراتيک اش حکومت ب

ماهمزمان با مبارزه برای سرنگونی جمهوری . روی کار بيايد
اسالمی با شکل گيری هر آلترناتيو بورژوائی بجای آن هم 

ممکن است زورمان نرسد؛ اين بحث . مبارزه می کنيم
ولی ما نمی . اين را  موازنه قوا تعيين خواهد کرد. ديگريست
ون ضعيفيم پس برويم ناوه کش يک آلترناتيو گوئيم چ

 و اگر موازنه قوا - که هستيم –اگر ضعيفيم . بورژوائی بشويم
  وظيفه ما تقويت خودمان و -  که فعًال نيست–به سود ما نيست 

تغيير توازن قوا بسود طبقه مان در جريان مبارزه با استبداد 
اين که . است و نه تقويت بورژوازی به بهانه وجود استبداد

موفق می شويم يا نمی شويم که آلترناتيومان را در برابر 
جمهوری اسالمی قرار بدهيم، به خيلی عوامل وابسته است که 

ما هيچوقت نمی توانيم . اولی مبارزه مان در اين راه است
راهمان را بر اساس اين که تا چه اندازه شانس موفقيت داريم 

ب می کنيم و در آن راه ما راهمان را انتخا. انتخاب کنيم
مبارزه می کنيم؛ و يکی از شرائط موفقيت دراين راه اين است 

  ! که اصًال اين راه را انتخاب کنيم
به اين دليل است که ما تأکيد داريم که در مبارزه با استبداد ما 

  .بايد فقط روی نيروی اجتماعی خودمان تکيه کنيم
***  

ارگر در مبارزه با استبداد اما اينجا به ما می گويند که طبقه ک
گوئی که ما می خواهيم طبقه . و برای دموکراسی تنها نيست

کارگر به تنهائی و بدون در نظر گرفتن ديگر نيروهائی که 
عليه استبداد و در آزادی های سياسی و شهروندی ذی نفع 

ما خواهان . نه ما چنين فکری نداريم! هستند حرکت کند
گر نيروهای مخالف استبداد و همکاری طبقه کارگر با دي

اما مسئله ای که . آزادی خواه  در امر سرنگونی رژيم هستيم
نيروی اصلی : ما در برابر خودمان می گذاريم اين است که 

  سرنگونی کدام است؟
يکی . طرفداران سرنگونی جواب های مختلفی به سئوال دارند

يکی ديگر . ممکن است بگويد ارتش رهائی بخش من است
ن است بگويد حزب من قدرت را به دست می گيرد و بعد ممک

يکی فکر می کند آمريکا . به توده های کارگر تفويض می کند
  پاسخ ما چيست؟. بايد بيايد کلک رژيم را بکند
که معتقد ) چپ های داخل گيومه( از چپ ها يک دسته هستند 

اند که چون مبارزه با استبداد يک مبارزه همگانی و فرا 
نه آن همه با همی که خمينی می (  است پس همه با هم طبقاتی

بايد جمع بشويم ) گفت، بلکه همه نيروهای دموکرات با هم 
  ...اول استبداد را بياندازيم تا بعد 

ما معتقديم که اين جنبش های اجتماعی و در مرکزشان جنبش 
کارگری که االن در ميدان مبارزه و بسيار فعال اند و پتانسيل 

اده عظيمی دارند، بايد بعنوان نيروی اصلی سرنگونی فوق الع
در نظر گرفته شوند و به حاشيه مبارزات روشنفکران با 

ما قبول داريم که سرنگونی جمهوری . استبداد رانده نشوند
اسالمی بايد از طريق وحدت جنبش های سياسی و جنبش های 
اجتماعی صورت بگيرد، اما ما بعنوان طرفداران سوسياليسم 

درست . ايد بدانيم نيروی ما کدام است و در کجا ايستاده ايمب
است که دانشجويان و روشنفکران حاال در صف مقدم مبارزه 
با استبداد هستند؛ درست است که نويسندگان و وکال و 
روزنامه نگاران و هنرمندان هم دارند با استبداد مبارزه می 

رزات شان اهميت کنند و ما آنان را ناديده نمی گيريم و به مبا
می دهيم، اما نيروی ما کدام است؟ سئوال را به اين شکل 

در امر سرنگونی، کار باکی؟ همکاری با : مطرح می کنم 
  کی؟ 

پاسخ صريح ما اين است که نيروی ما کارگران و زحمتکشان 
و نيروهای هم سرنوشت با آن هاست و ما بايد به اين نيرو 

به غير از جنبش کارگری . يستاين نيرو هم تنها ن. تکيه کنيم
جنبش های اجتماعی ديگر مثل جنبش زنان، مليت ها، 
جوانان، محيط زيست و غيره را داريم که گرايشات 
دموکراتيک و نيز ضد نئوليبراليسم اقتصادی درون اين جنبش 
. ها نزديک ترين متحد جنبش کارگری به حساب می آيند

ختک اش ايران را هم مبارزه با نئوليبراليسم اقتصادی  که ب
مثل همه جای دنيا گرفته، حلقه اتصال اين جنبش ها با جنبش 

ما خواهان آن هستيم که اين نيروها بر پايه . کارگری است
مبارزه برای دموکراسی و عليه سياست های نئوليبرالی با هم 

استراتژی ما سوسياليست ها در برابر جمهوری . متحد بشوند
بلکه بايد " دموکرات " وک با بورژوازی اسالمی نبايد ايجاد بل

ايجاد بلوکی از گرايشات دموکراتيک و ضد نئوليبرالی جنبش 
های اجتماعی حول قطب آزادی خواه، برابری طلب و ضد 

اگر مسأله مهم . سرمايه داری مزد و حقوق بگيران باشد
استراتژی در برابر جمهوری اسالمی و برای تعيين تکليف با 

، مسأله گردآوری نيروست و هر جريانی به حال و آيند آن
نوعی به اين استراتژی پاسخ می دهد، استراتژی ما گردآوری 
چنين بلوکی است و نه بلوک مثًال نيروهای جمهوری خواه و 

  .  چرا که مسأله ما فقط استبداد يا استبداد دينی نيست–الئيک 
تاکتيک های ما هم طبعًا بايد در خدمت شکل گيری چنين 

روئی باشند و نه در جهت تقويت بلوک با بورژوازی ني
باصطالح دموکرات در برابر رژيم به قيمت اين که بلوک 
استراتژيک ما برای سرنگونی و جايگزينی در برابر بلوک 

  . بورژوازی و جمهوری اسالمی تضعيف بشود
پس ما معتقد نيستيم که طبقه کارگر در مبارزه با استبداد 

ئی و بدون همکاری با ديگر نيروهای ضد تنهاست يا به تنها



ما همکاری با نيروهای . استبداد و طالب آزادی بايد عمل کند
ديگر را به لحاظ اصولی رد نمی کنيم؛ منتها قضيه را 
بهيچوجه اينطور نمی بينيم که گويا يک تکليف و فريضه 
دموکراتيک است که حتما با اين نيروها ائتالف يا همکاری 

بينيم چرا بايد همکاری کرد؛ با کدام نيرو و تحت بايد ب. کنيم
چه شرائطی؟ همکاری های ما با ديگر نيروها بايد در خدمت 

اگر آن را تضعيف . تقويت نيروهای استراتژيک مان باشد
 هرچند هم که ظاهر –کند، همکاری موضوعيت ندارد 

دموکراتيک داشته باشد و تقويت اردوی دموکراسی در برابر 
پس ما ضرورت همکاری و ائتالف را فقط . ظر بيايدرژيم به ن

از وجود استبداد در نمی آوريم و ضرورت آن را با نيازهای 
  .جنبش طبقاتی خودمان می سنجيم

***  
در ارتباط  با مسأله سرنگونی و رابطه مبارزه برای 
دموکراسی و مبارزه برای سوسياليسم، موضوع ديگری هم 

آن انگشت گذاشته و آن را هست که ما از سال ها پيش بر 
بصورت سمبوليک جدائی ميان مبارزه برای آزادی و مبارزه 

  .برای نان ناميده ايم
يکی از دالئل عمده ای که اين رژيم علی رغم شکنندگی اش 
هنوز بر سرپاست و يکی از دالئلی که مبارزه عليه آن قوام 
ای نمی گيرد اين است که بين مبارزه برای آزادی و مبارزه بر

يک مبارزه ضد استبدادی و برای . نان شکاف هست
دموکراسی وجود دارد که بخش های معينی از جامعه آن را به 
پيش می برند؛ و يک مبارزه برای نان و معيشت و مطالبات 
رفاهی وجود دارد که خيلی در پی مبارزه برای آزادی نيست 

سال . و بخش های ديگری از جامعه آن را به پيش می برند
برای مبارزه در اين " تقسيم کار اجتماعی" هاست عمًال نوعی

گوئی اين وظيفه دانشجويان و . دو عرصه به وجود آمده است
مطبوعاتيان و روشنفکران است که در گير مبارزه سياسی 
باشند و با استبداد و برای دموکراسی مبارزه کنند؛  و سهم 

واسته های کارگران و زحمتکشان هم اين است که فقط برای خ
معيشتی مبارزه کنند و مداخله در مبارزه سياسی در برابر 

  ! استبداد کارآن ها نيست
نسبت به اين شکاف ميان مبارزه برای نان و مبارزه برای 

يک برداشت . آزادی، دو برداشت و دو راه حل ديده می شود
اين است که اين شکاف از عدم پيوند روشنفکرانی که برای 

می کنند با کارگرانی که برای نان مبارزه می آزادی مبارزه 
راه حلی که ارائه می شود اين است که . کنند ناشی شده است

دانشجويان را تشويق کنيم که با کارگران اعالم همبستگی 
کنند؛ بروند با آن ها در محالت و کارخانه ها تماس بگيرند؛ و 

د؛ برای متقابًآل کارگران هم از مبارزات دانشجويان حمايت کنن
يعنی گويا با اتصال اين دو بخش . همديگر به خيابان بياند

اجتماعی به يکديگر، معضل شکاف ميان مبارزه برای نان و 
اين يک درک پوپوليستی از . مبارزه برای آزادی حل می شود

  .شکاف ياد شده و يک راه حل پوپوليستی برای آن است
يار ضروری است بايد تأکيد کنم که چنين ارتباط و اتصالی بس

بايد دانشجويان را به اتصال به . و بايد برايش تالش کرد
جنبش کارگری و حمايت از جنبش کارگران کارخانه ها، 
پرستاران، معلمان و غيره؛ و متقابًال اين ها را هم به 
همبستگی با جنبش مترقی و دموکراتيک دانشجويان و 

نيم، معنايش ولی اگر در همين حد بما. روشنفکران تشويق کرد
اين می شود که آن تقسيم کار اجتماعی برای دو عرصه 
مبارزه برای آزادی و مبارزه برای نان را به رسميت شناخته 

! کارگر، دانشجو، اتحاد« ايم و در اينصورت، شعارهای 
 به »!دانشجو، کارگر، پيوندتان مبارک«  و »!اتحاد

  .شعارهائی پوپوليستی تبديل می شوند
 که به پيوند  مبارزاتی بخش های مختلف ما ضمن اين

اجتماعی بسيار اهميت می دهيم ولی اساس شکاف ميان 
مبارزه برای آزادی و مبارزه برای نان را در عدم پيوند ميان 
دانشجو و کارگر نمی بينيم بلکه اين شکاف، در درون خود 

اين شکاف از آنجاست که مبارزات . جنبش کارگری است
ان فعًال  عمدتًا در سطح صنفی و معيشتی کارگران و زحمتکش

از اين کمبود . است و هنوز به سطح سياسی فرا نرفته است
درونی در جنبش مزد و حقوق بگيران است که عمًال مبارزه 

  . سياسی و برای آزادی به روشنفکران منحصر شده است
ما راه حل اين شکاف را صرفًا در پيوند دانشجو و کارگر نمی 

 در اين می بينيم که مبارزات اقتصادی و سياسی بينيم بلکه
راه حل را در اين می بينيم که . کارگران با هم پيوند بخورد

مبارزه عليه استبداد، مبارزه برای آزادی های سياسی و 
اين . شهروندی، درونی ی مبارزات خود جنبش کارگری بشود

يکی از ضعف های بزرگی است که جنبش کارگری فعًال با 
  . به رو استآن رو

لزوم و اهميت اتصال جنبش کارگری با جنبش آزادی خواهانه 
اقشار ديگر در اين است که يک جنبش يکپارچه در مقياس 
ملی را عليه جمهوری اسالمی بسيج می کند و امکان 

ولی . محاصره رژيم در تمامی سطوح را فراهم می کند
ريق ازميان رفتن شکاف ميان جنبش نان و جنبش آزادی از ط

ارتقأ مبارزات اقتصادی مزد و حقوق بگيران به سطح 
درست است که فعًال . مطالبات سياسی ممکن شدنی است

جنبش کارگری و روشنفکری است که پيشگام مبارزه برای 
آزادی است، اما خط ما اين است که خود جنبش کارگری بايد 
در صف مقدم اين مبارزه قرار بگيرد و پرچمدار مبارزه با 

 .     بداد و برای آزادی بشوداست
راديو صدای کارگران ايران 
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 صدای کارگران رابه روی شبکه اينيرنيت جهانی به 

   http://www.sedayekargaran.comآدرس
 

 



 

 انتخابی  کامپيوتری سيستم–لينکس 
 جنبش جهانی ضد سرمايه داری

به راستی کداميک از سيستم های عامل عنوان پر افتخارترين 
باگها و اشکاالت امنيتی را داراست؟ اگر نگاهی به ) بيشترين(

اشته باشيم، به وضوح آشکار ميشود عناوين خبری دنيای کامپيوتر د
هر هفته با اعالميه جديدی . که اين عنوان فقط برازنده ويندوز است

. در مورد يک وصله امنيتی جديد برای ويندوز مواجه ميشويم
بهترين لغتی که برای توصيف تعدد بولتن های امنيتی مايکروسافت 

 کننده شايد اين خوشحال. به ذهن خطور ميکند، لغت رگبار است
 ... .باشد که لينوکس از اين نظر خيلی دورتر از ويندوز قرار دارد

   ) ب- زهرا ح(
 Linux Users(لينوکس ايران /اساسنامه گروه کاربران گنو

Group of Iran = LUGIR( 
ها در سرتاسر جهان با توجه به موقعيت LUG اهداف. ١
هيچ اصول کلی . رافيايی و وضعيت فرهنگی آنها متفاوت استجغ

وجود ندارد، ) بخوانيد الگ (LUGبرای برنامه ها و اهداف يک 
افزار آزاد از بوروکراسی و تمرکز گرايی  لينوکس و نرم/چون گنو
 به شرح زير LUGIRبا توجه به اين موضوع، اهداف . آزاد است

  :اعالم می گردد
  دفاعفرهنگ سازی و . ١.١
  لينوکس/آموزش گنو. ٢.١
  لينوکس/پشتيبانی از کاربران گنو. ٣.١
  نرم افزارهای آزاد ) برنامه نويسی(کمک به توسعه . ١.۴
  فرهنگ سازی و دفاع. ١.١

هنگامی که چيزی را پيدا می کنيد که بخوبی کار می کند، سعی 
نقش بسيار مهمی . داريد تا افراد زيادی را از اين امر مطلع سازيد

لينوکس ايفا کرده اند / ها در فرهنگ سازی و دفاع از گنوLUGکه 
از آنجايی که فرهنگ صحيح استفاده از يک . توان انکار کرد را نمی

 نخستين LUGIRتواند مهمتر از خود آن فناوری باشد،  فناوری می
و مهمترين هدف خود را بر فرهنگ سازی جهت استفاده صحيح از 

 LUGIRهمچنين. نهد ای آزاد بنا میلينوکس و نرم افزاره/گنو
وظيفه خود ميداند تا در مقابل اظهار نظرات، مقاالت، نوشته ها و 

لينوکس و نرم فزارهای آزاد عکس العمل /ايده های غلط درباره گنو
  .مناسب و منطقی نشان دهد

  لينوکس/آموزش گنو. ٢.١
 به منظور ايجاد يک نقطه اتکاء برای LUGIRدر قدم دوم، 

ان، سعی خواهد کرد تا با انتشار مقاالت، بررسی ها، کاربر
لينوکس و نرم افزارهای /راهنماهای نصب و پيکربندی گنو

از طريق سايت های مورد تاييد ... کاربردی آزاد، نکات آموزشی و 
خود، برگزاری گردهمايی های پرسش و پاسخ، جشنواره های 

رتقاء سطح به ا... نصب و پيکربندی، کنفرانس های آموزشی و 
آموزش کاربران کمک نمايد تا بدين وسيله امکان گسترش استفاده 

  .از اين سيستم عامل را فراهم سازد
  لينوکس/پشتيبانی از کاربران گنو. ٣.١

LUGIR وظيفه خود ميداند تا عالوه بر انتشار مطالب آموزشی، به 
منظور تکميل آموزش، از طريق ليستهای پستی يا انجمنهای بحث و 

ادل نظر سايتهای مورد تاييد خود، کاربران را راهنمايی کرده و تب
 هيج LUGIR. اشکاالت آنها را در حد توان برطرف نمايد

  .پذيرد ها نمی مسئوليتی در قبال نتيجه اين راهنمايی
  

  نرم افزارهای آزاد) برنامه نويسی(کمک به توسعه . ١.۴
LUGIR برنامه،  وظيفه خود می داند از طريق نوشتن کدهای 

های  آزمايش و گزارش اشکال، دادن پيشنهاد، برگزاری کارگاه
افزار آزاد به روند توسعه اين نرم  های نرم آموزشی و تعريف پروژه

  .افزارها کمک نمايد
  فعاليت ها. ٢

ها در جهان عمدتا بر گردهمايی های فيزيکی و LUGفعاليتهای 
  .ارتباطات اينترنتی متمرکز است 

  امالقات ه. ١.٢
همانطور که در باال نيز اشاره شد، يکی از مهمترين فعاليت های 

LUGIRگردهمايی های فيزيکی به قرار زير خواهد بود :  
  گردهمايی های اجتماعی و دوستانه. ١.١.٢
  )مانند جلسات نمايش اساليدهای فنی(نمايش های فنی . ٢.١.٢
  لينوکس و نرم افزارهای آزاد/همايش های معرفی گنو. ٣.١.٢
  لينوکس/جشنواره های نصب و پيکربندی گنو. ١.٢.۴
  ارتباطات تحت وب. ٢.٢

 عالوه بر گردهمايی های فيزيکی، عمده فعاليت LUGIRگروه 
 مانند سايتهای وب، ليستهای Onlineهای خود را بر روی منابع 

. بنا خواهد نهاد... ها، انجمنهای بحث و گفتگو وWiKiپستی، 
  .رتباطات گروه خواهد بوداينترنت مهمترين ابزار ا

  
 LUGIR هيئت اداره کننده. ٣

 دارای يک هيئت اداره کننده خواهد بود که وظايف زير را بر عهده 
  :خواهد داشت

  تهيه پيش نويس برای تصويب نامه ها. ١.٣
برنامه ريزی جهت برگزاری گردهمايی ها، همايشها و . ٢.٣

 جشنواره های نصب و پيکربندی
 و ليستهای پستی وابسته و LUGIR وب اداره سايت. ٣.٣

 آدرسهای پست الکترونيکی
  تهيه پيش نويس پاسخ نامه های رسمی. ٣.۴
ايجاد اصالحات در اساسنامه و تصويب مجدد آن با استفاده . ٣.۵

 از آراء اعضاء
عدم پذيرش سايت های وب به عنوان سايت /تصويب پذيرش. ٣.۶

 LUGIRهای وب مورد تاييد 
  
 . صندوق مالی گروه اداره ٧ .٣

 های فعال در کشورهای مختلف و LUGارتباط با ساير . ٨.٣
  تجزيه و تحليل اقدامات آنها

  :هيئت اداره کننده شامل افراد زير خواهد بود
) برنامه ريزی برای امور/ اتخاذ تصميمات ( نفر هيئت رئيسه ۵ -

  .که يک نفر بعنوان سخنگوی گروه از ميان آنها انتخاب خواهد شد
  )ويراستار ادبی متون/ تهيه کننده( دبير -
   صندوق دار -

 ماه يکبار و از ميان افراد داوطلب طی ١٢هيئت اداره کننده هر 
ارتباطات بين هيئت اداره .  انتخاب خواهند شدOnlineانتخابات 

. کننده از طريق ليست پستی مخصوصی صورت خواهد پذيرفت
ت اداره کننده به رای گيری تصميمات مهم با توجه به صالحديد هيئ

 ماه يکبار هيئت موظف است تا ۶هر . اعضاء گذاشته خواهد شد
وضعيت استفاده از صندوق و اقدامات انجام شده را بصورت يک 

  .گزارش در سايت مربوطه برای اطالع اعضاء قرار دهد
 سايت های مورد تاييد. ۴

لينوکس /کليه سايت های دخيل در امر آموزش و فرهنگ سازی گنو
هيئت .  قرار گيرندLUGIRهای مورد تاييد  می توانند جزء سايت

 عدم پذيرش اين وب /رئيسه، مرجع تصميم گيرنده درباره پذيرش
در صورت عدم رعايت هر يک از موارد زير . سايت ها است

توسط سايت های مذکور در هر زمان، هيئت رئيسه، نسبت به حذف 
  :تاييد اقدام خواهد کرد آن سايت از ليست سايت های مورد 



  رعايت اصول و قوانين مربوط به آزادی نرم افزار و گنو. ۴.١
  رعايت حقوق معنوی به هر شکل. ۴.٢
استفاده از نرم افزارهای آزاد و بازمتن در نگهداری و . ۴.٣

  توسعه وب سايت و نرم افزار آن
ت های آزاد جه عامل لينوکس و يا ساير سيستم/استفاده از گنو. ۴.۴

  ميزبانی سايت وب
 org.lugir.www://httpاضافه کردن بنر و آدرس سايت . ۵.۴

  به منظور گسترش امکان دسترسی و آشنايی افراد با اين گروه 
 به LUGIRهدف از اين کار، هدايت کاربران رجوع کننده به 

  .باشد رهنگی میسوی منابع صحيح و مورد تاييد آموزشی و ف
 منابع مالی. ۵

) Donation( عمدتا از طريق کمکهای LUGIRمنابع مالی 
. دريافت شده از طرف افراد و موسسات حامی تامين خواهد شد

همچنين کمکهايی جزئی نيز از اعضاء بطور داوطلبانه در جلسات 
  .آوری خواهد شد ها در صورت نياز جمع و گردهمايی

 LUGIRعضويت در گروه . ۶
  :اين گروه سه نوع عضو خواهد داشت

متقاضيان عضويت رسمی بايد به : اعضای رسمی. الف
افزارهای آزاد و باز متن باور داشته و اين باور را  لينوکس، نرم/گنو

. افزارهای آزاد و بازمتن نشان دهند ی نرم با ياری به جامعه
توانند درخواست خود را به آدرس  متقاضيان عضويت می

org.membership@lugir ارسال نمايند تا به درخواست آنها 
عضويت رسمی متقاضيان با تصويب . برای عضويت رسيدگی شود
شرايطی که در تصويب . پذير خواهد بود هيئت اداره کننده امکان

  :عضويت افراد تاثير خواهد داشت عبارتند از
 به هر صورت LUGIRهای مورد تاييد  ر سايتفعاليت د: ١-الف

  ...ها، نوشتن مقاله و  از قبيل ارسال اخبار، فعاليت در انجمن
های  ها و نشست ها، همايش شرکت فعاالنه در گردهمايی: ٢-الف

 LUGIRگروه 
 هر شخصی که در ليست پستی و سايت الگ :اعضای عادی.ب

 .عضو شده باشد
 الگ کمک مالی ميکنند و يا با  اعضايی که به:اعضای تجاری. ج

اين اعضا از کمک . اين گروه به نوعی کار تجاری انجام ميدهند
ی الگ نقشی نخواهند  مند خواهند شد اما در اداره های فنی الگ بهره

  .داشت
 بدليل عدم وجود هيئت اداره کننده در نخستين انتخابات، :١تبصره 

ستين عضو ليست پستی کليه کسانی که تا تاريخ انجام انتخابات نخ
ILUGباشند، عضو رسمی محسوب خواهند شد .  
تواند در صورت توهين و عدم   هيئت اداره کننده می:٢تبصره 

افزارهای آزاد و  اعتقاد اعضای رسمی به مبانی و مفاهيم نرم
های پستی و  بازمتن، عدم رعايت احترام و اخالقيات در ليست

افزارهای   بر عليه نرمFlame warهای سايت، برپاسازی  انجمن
  .تجاری آنها را لغو نمايند/عادی/آزاد و بازمتن، عضويت رسمی

  
اعضای رسمی و تجاری که با تاييد هيئت اداره کننده به : ٣تبصره 

 LUGIRهای  توانند در رای گيری عضويت الگ در ميايند و می
  .اعضای عادی حق رای نخواهند داشت. شرکت نمايند
 جديدترين نسخه اين سند را از آدرس زير دريافت توانيد همواره می

   sxw.ORG-LUGIR/docs/org.lugir.www://http:نماييد
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  
نيد به آدرس توا های خود را در رابطه با اساسنامه می پرسش

org.constitiution@lugirارسال نماييد . 
  

 

  اخبار کارگری
ارگران ايران راديو صدای ک  

  
   به گزارش سايت آشوب- 

به فراخوان اعتراضی سنديکای  شرکت واحد بسياری از رانندگان
در اين گزارش . اين شرکت مبنی بر دريافت بليط پاسخ مثبت دادند

 پيرو درخواست سنديکاي کارگران شرکت واحد مبني آمده است که
مهرماه  25روز بر دريافت نکردن بليط از سوي رانندگان، از 

رانندگان از دريافت بليط خودداري نموده و خواسته ها خود را به 
اگرچه تمامي رانندگان در اين حرکت  .گوش مردم رساندند

اعتراضي شرکت نداشتند، اما تعداد بسياري از رانندگان و بويژه 
شنيده شده است . اعضاي سنديکا از دريافت بليط خودداري کردند

تهديد به اخراج شده اند، اما بر اساس اعالم که تعدادي از رانندگان 
 .سنديکا قرار است اين حرکت در روزهاي آينده نيز ادامه يابد

خواسته هاي رانندگان، اختصاص کمک راننده به اتوبوس ها و 
همچنين پرداخت بدهي هاي معوق رانندگان بر اساس پيمان نامه 

   .هاي دستجمعي است
رسانی سنديکای شرکت واحد با همچنين ستاد تبليغاتی و اطالع 

انتشار اطالعيه ای اعالم کرد که با تن دادن کارفرما به بازگشت به 
کار کارگران اخراجی و پرداخت حقوق معوقه به آنها اين سنديکا 
. تصميم گرفته است که به حرکت اعتراضی خويش موقتا پايان دهد
رکت از جمله در جلسات بين نمايندگان سنديکا و مدير عامل ش

راديو صدای . پيشنهاد انحالل شورای اسالمی کار داده شده است
کارگران اين پيروزی را به همه کارگران شرکت واحد تبريک 

 .ميگويد
 کارگری در گزارش آزادکنفدراسيون بين المللی اتحاديه های  - 

ساليانه خود از ايران به عنوان يکی از خطرناکترين کشورهای 
کنفدراسيون  اين . کارگری نام برده است برای اتحاديه هایجهان

 های کارگری در رديف اتحاديهايران را از لحاظ ميزان امنيت 
ی هائکشورهای کلمبيا، بالروس، برمه، کامبوج، چين، دومينيکن، 

تی، نيجريه، فيليپين، ترکيه، ونزوئال و زيمبابوه قرار داده و فعاليت 
. خطرناک دانسته است های کارگری را در اين کشورها اتحاديهدر 
 سياستهای دولت جمهوری بهی از مهمترين انتقادهايی که يک

اسالمی در قبال اتحاديه های کارگری وارد می شود اين است که 
ی صنفی در ايران اغلب به نحوی به حکومت وابسته اند و تشکلها

ی حتی اگر در قوانين به رسميت کارگرسنديکاها و اتحاديه های 
گزارش . ندارندشند، عمًال امکان فعاليت مستقل شناخته شده با

 پليس و دستحاکی از قتل چهار نفر به در مورد ايران کنفدراسيون 
بازداشت دهها نفر و همچنين مواردی از هجوم خانگی و شکنجه در 

 اين در . کارگری با انگيزه های صنفی استتظاهراتارتباط با 
ران اتحاديه های ی از سيکگزارش از محمود صالحی به عنوان 

 مسئوالنکارگری در ايران نام برده شده که چند بار مورد ارعاب 
 قرار گرفته و همراه با شش تن ديگر از فعاالن کارگری متهم به 

 
ی چپگرايی شده که در ايران غيرقانونی شناخته گروههاهمکاری با 
   .شده اند

  : مهرخبرگزاریبه گزارش 
ان طی پنج سال آينده با شديدترين بانک جهانی پيش بينی کرد اير - 

شود و با توجه به ترکيب جمعيتی ايران،  فشار اشتغالزايی مواجه
بر اساس اين  .نرخ بيکاری در آن به باالترين سطح خود برسد

 درصد است، 13.8حال حاضر  گزارش، نرخ بيکاری در ايران در
خود   به باالترين سطح2010اما پيش بينی می شود اين رقم تا سال 

اين گزارش حاکی است، بانک جهانی معتقد است با توجه به  .برسد
 سال است، طی 21سنی جمعيت ايران هم اکنون زير  اينکه ميانگين



برای اشتغالزايی مواجه  پنج سال آينده ايران با شديدترين فشار
 .خواهد بود

 به 2010ايران تا سال  بنابر پيش بينی بانک جهانی نرخ بيکاری در
 درصد خواهد رسيد، که باالترين ميزان بيکاری طی 23حدود 
 .سال اخير خواهد بود چندين

  
   :اشوربه گزارش سايت 

فراخوان تشکيل مجمع ری کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگ - 
  . اين کميته را به شرح زير به اطالع عموم رساندعمومی چهارم 

 ايجاد تشکلهای نظر به اينکه مجمع عمومی چهارم کميته پيگيری
 نا تمام مانده است بمنظور 13/3/1384آزاد کارگری که از تاريخ 

استمرار کار کميته، ما اعضای کميته پيگيری امضا کننده زير 
  . خواهان برگزاری مجمع عمومی چهارم ميباشيم

همين سايت با انتشار اطالعيه ديگری از طرف کميته پيگيری اعالم 
  :کرد که

م کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری مجمع عمومی چهار
که  کميته بدنبال فرخوان  در اين اطالعيه آمده است که . برگزار شد

از طرف گروهی از اعضا و نماينده های کميته پيگيری ايجاد 
 نفر از اعضا اين کميته 45تشکلهای آزاد کارگری تنظيم و به امضا 

 با 1384/ 7 /22ورخه رسيد، مجمع عمومی چهارم اين کميته در م
 نفر از فعالين و کارگران برخی مراکز توليدی برگزار 47شرکت 

  . شد
هيئت تدوين پيش نويس اساسنامه کميته پيگيری ايجاد همچنين 

 با انتشار اطالعيه ای اعالم کرده است که تشکلهای آزاد کارگری
مجمع عمومی چهارم کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری 

م به تدوين اساسنامه گرفته است لذا از کليه اعضا و تصمي
دوستداران ادامه کار کميته پيگيری درخواست ميشود نظرات 
پيشنهادی خود را کتبا به هيئت تدوين پيش نويس اساسنامه ارائه 

  .  ميباشد2/8/84مهلت ارسال نظرات پيشنهادی تا تاريخ . نمايند
ز فعالين کميته پيگيری با الزم به توضيح است که برهان ديوارگر ا

انتشار اطالعيه ای به نحوه برگزاری مجمع عمومی اعتراض کرده 
  . است

روز ,   به گزارش کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری-  
 مهر ماه مراسم يادبود کارگران جان باخته معدن باب 25دوشنبه 

هران نيزو با شرکت تعدادی از فعالين کارگری در تاالر گل سرخ ت
محسن حکيمی و , در اين مراسم از جمله بهروز خباز. برگزار شد

منصور اصانلو صحبت کرده و با اعضای خانواده های کارگران 
  .جانباخته ابراز همدردی کردند

  :به گزارش پيک ايران
 بهياران و بهورزان مراکز بهداشتی وابسته به شبکه بهداشت - 

در مقابل شبکه بهداشت بابل شهرستان بابل، دست از کار کشيدند و 
اجتماع کنندگان ضمن حمل  .تجمع اعتراضی بر پا کردند 

 ۶پالکاردهای دست نويس و سر دادن شعار نسبت به پرداخت نشدن 
ماه حقوق و مزايای خود اعتراض کردند و از مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی بابل خواستند نسبت به اين قشر توجه بيشتری نشان 

   .دهند 
 اکتبر روز جهانی معلم در 5 مهرماه مصادف با 13در پی مراسم  - 

 نفر از 250پرورش استان کردستان ،  محوطه سازمان آموزش و
  انجمن معلمان و دبير(معلمان شهر سنندج از آقای پيمان نودينيان 

اعالم حمايت ) فعال کانون دفاع از حقوق کودکان در کردستان
تهای صنفی ايشان طوماری را امضا در پشتيبانی از فعالي نموده و

معلمان اعالم داشتند که تالش  الزم به ذکر است. نموده اند 
  احزاب کشور در جهت الغای مجوز انجمن10کميسيون ماده 

 . معلمان محکوم کرده خواستار صدور پروانه از آن نهاد شده اند
 

 6/7/84 سنندج با ابالغ حکمی در تاريخ 1 آموزش پرورش ناحيه - 
شهناز رحمت اللهی را از خدمت در اين اداره بر کنار نموده  خانم
 سال در بدترين و محروم 7است ايشان به مدت  الزم به توضيح. اند

بوده اند و درست سه  ترين نقاط استان کردستان مشغول به تدريس
 روز قبل از رسمی شدن از کار برکنار شده اند و با تقاضای کتبی

 معلمان استان کردستان اين تشکل اقدام ايشان از انجمن صنفی
گيری از اجرای اين حکم در دستور کار  گسترده ای را برای جلو

   .خود دارد
  :به گزارش ايسنا

دبيرآل خانه . قرار دارندپرستاران بخش خصوصی زير خط فقر  - 
 مشكالت پرستاران در بخش خصوصی آهپرستار با اشاره به اين 
پرستاران : گفتتر از بخش دولتی است،  به مراتب بيشتر و پيچيده

 حداقل دريافت .آنند در بخش خصوصی زير خط فقر زندگی مي
 طبق قانون آار صد و بيست و شش هزار تومان است آه حقوق

 خصوصی همين حداقل را بخشای از پرستاران در  بخش عمده
پرستاران . آنند و از گرفتن مزايای ديگر محروم هستند دريافت مي
 حتی داشته وترين دريافتی را در قانون آار  وصی پايينبخش خص
اند  آور محسوب شده  سخت و زيانمشاغلبندی مشاغل جزو  در طبقه

 از موعد پيشو از مزايايی چون آاهش ساعت آاری و بازنشستگی 
های خصوصی امنيت   در بيمارستانپرستاران. مند نيستنند بهره

 خصوصی به صورت های  در اآثر بيمارستان وشغلی ندارند
  .ميکنندقراردادهای موقت و شرآتی آار 

جمعي از آارگران شرآت راهسازي شهيد رجايي مجري طرح  - 
دليل چهارماه حقوق معوقه در  بزرگراه امام علي در رسالت به
شرآت   مسووالن و صاحبان .مقابل در دفتر شرآت تجمع آردند

حمايت مالي از علت نپرداختن حقوق چهار ماهه آارگران را نبود 
   .اعالم کردند 8 سوي شهرداري منطقه

  :به گزارش ايلنا
   ماه است حقوق 14بيش از " پارس ايران"آارگران نساجي  - 

اعالم آردند چنانچه به اين شرکت آارگران . اند  نگرفته
خواهي ، در مقابل يكي از   هايشان توجه نشود ، به جهت حق  خواسته

 .ادارات دولتي تهران تجمع خواهند آردنهادها ، وزارتخانه ها يا 
 بيش از  اعالم کردند که" پارس ايران"آارگران شرآت نساجي 

 ماه مطالبات قانوني خود 14 آارگر اين شرآت توليدي ، حدود 180
آارگران معترض با اشاره به اينكه مديريت شرآت . را طلبكارند 

لين استاني چندين مرحله وامهاي آالني از بانكها به سفارش مسوو
 بنابراين .آند  دريافت آرده ، اما حقوق آارگران را پرداخت نمي

 با حضور مديريت 7/2/84اي در تاريخ   صورتجلسه,   گزارش 
 بند تنظيم شده 5آارخانه و نماينده آارگران در استانداري گيالن در 

بود آه با توجه به مبلغ تسهيالت پرداختي به آارخانه آه بالغ 
 ميليون ريال 10يون تومان است به هر يك از آارگران  ميل550بر

به صورت علي الحساب پرداخت گردد ، همچنين آليه مطالبات 
آارگران بازنشسته و قراردادي از وجود دريافتي پرداخت و همين 

 10از بابت بازنشستگي بر اساس ماده ,  درصد سهم آارفرما 50
يز گردد آه اين امر قانون نوسازي به سازمان تامين اجتماعي وار

شرآت نساجي پارس ايران از بزرگترين . نيز تحقق نيافته است
آارخانجات نساجي استان مي باشد آه بر اثر بارش برف سال 
گذشته ، آليه سالنهاي توليدي اين شرآت فرو ريخت و تا آنون 
هيچگونه اقدامي جهت بازسازي آن صورت نگرفته است ، اين 

 قانون تسهيل 10ه بر اساس ماده  پرسنل داشت آ180شرآت 
نوسازي صنايع ، اآثرا بازنشسته شدند و ما بقي نيز تحت پوشش 

 ميليون 5 مطالبات آارگران اين شرآت بالغ بر .بيمه بيكاري هستند
  . تومان است آه توسط آارفرما مي بايست پرداخت گردد 

ن پيمانكار شرآت معدني نگين در طبس به داليل نامعلومي آارگرا - 
پيمانكار و مقاطعه . استرا ضرب و شتم و به آنان فحاشي نموده 



آار اين واحد به اشكال مختلف آارگران را تحت فشار قرار مي دهد 
 اين موضوع بارها به اطالع .و هيچ آس نيز حق اعتراض ندارد

فرماندار و اداره آار طبس رسانده شده ، , مسووالن شرآت نگين 
پيمانكار واحد معدني . ي داده نشده استاما تا به حال ترتيب اثر

نگين ، در تازه ترين اقدام ، سه تن از آارگران غير بومي شاغل در 
معدن را مامور آرده تا سه نفر از آارگران بومي را ضرب و شتم 
آنند ، تا بلكه اين آارگران محل آارشان را ترك آنند و چون به 

 اخراج آرده آه اين  آارگر را6هر ,   هدف خود دست پيدا نكرده 
آارگران به اداره آار طبس شكايت آرده اند ، تا مراتب مورد 

  .پيگيري قرار گيرد 
يکی از عرصه های اعتراضی در اين کارخانه اختالف فاحش 

 170 آارگراندر اين شرکت  .حقوق کارگری و کارمندی بوده است
  .نند هزار تومان دريافت مي آ600 هزار تومان و آارمندان 200تا 
شدت , آرمانشاه " نساجي غرب"اعتراضات آارگران شرآت  - 

 در پي بي توجهي اداره آل تامين اجتماعي استان آرمانشاه .گرفت
نسبت به اجراي راي اداره آل آار و امور اجتماعي و برقراري 

, " نساجي غرب"بيمه بيكاري آارگران اخراجي شرآت 
 پس از گذشت چند .ستاعتراضات آارگران اين شرآت باال گرفته ا

ماه از صدور راي اداره آار مبني بر برقراري بيمه بيكاري 
آارگران مازاد شرآت نساجي غرب ، اداره آل تامين اجتماعي 
استان از پرداخت حق بيمه آارگران امتناع وزيده و اعالم مي دارد 

 83تنها تا پايان سال ,  قانون بازسازي و نوسازي صنايع 9آه ماده 
 تجمعات اعتراض آميز آارگران محروم . اجرايي داشته استقابليت

 سال 20شرآت نساجي غرب آه هر آدام از آنها سابقه پرداخت 
هر روز در مقابل ادارات آل استان اعم از , حق بيمه را دارند 

آار و امور اجتماعي و , اداره آل صنايع و معادن تاسيس اجتماعي 
آارگران خواهان برقراري بيمه همچنين خانه آارگر ادامه داشته و 

   .بيكاري خود هستند
بنا به . به مفت فروخته شد" فارياب" ميليارد توماني 100 معدن - 

رودان و جاسك در مجلس شوراي اسالمي ، , نماينده ميناب گفته 
 200 هزار نفر به 2آمار آارگران شاغل در اين واحد معدني از 

مديريت هنوز هم توان , است ، با اين وجود   نفر آاهش يافته
وي ، ارزش معادن . ساماندهي و پرداخت حقوق آارگران را ندارد 

معدني با     ميليارد تومان اعالم آرد و گفت100فارياب را بالغ بر 
شده اين عظمت به چند نفر غير متخصص و به قيمت مفت فروخته 

  . است
 

Centre for the Study of Socialist Theory  
and Movements  

Glasgow University 
  

Seminars Series 
 

9th November 2005:  Political Islam and its 
relation to capital and class – Yassamine Mather 

 
30 th November 2005:  The nature of decline – 

Hillel Ticktin 
 
 

lhtm.seminars/csstm/centres/uk.ac.gla.www://http
 

  
 
  

  گزارش کامل فعاليت های
 ندکمپين کارگران ايران تنها نيست

  
  "کارگران ايران تنها نيستند"قطعنامه پايانی کمپين 

ها و احزاب ¬ای کارگری، فعالين کارگری، سازمانهتشکل
   !چپ و سوسياليست

   !المللی حمايت کنندگان و پشتيبانان بين
 سپتامبر تا هشتم 11-ايران مدافعين کمپين دفاع از کارگران 

  2005اکتبر 
را به ياری " کارگران ايران تنها نيستند"ما اينک کمپين 

  !ايم مان به پايان برده حمايت و پشتکار جمعی
های کار و معيشت ¬تهاجم سبعانه رژيم به تمامی عرصه

 کارگران برای استثمار بيشتر و توليد ارزش اضافی گسترده
ن و رژيم حامی سرمايه، گسترش دارا تر به نفع سرمايه
های بانک جهانی و ها و پيروی از سياستخصوصی سازي
المللی پول، تعطيلی واحدهای صنعتی و توليدی  صندوق بين

 وسيع است که کارگران را به  های سازی که حاصل آن بيکاری
های پيمانی  کند، پايان دادن به استخدام قعر فالکت پرتاب می
های رسمی، سرکوب  ردن آن با استخداموموقت و جايگزين ک

مستمر دستاوردهای کارگری، تهاجم به اجتماعات کارگری 
، دستگيری فعالين )معدن خاتون آباد(گلوله بستن کارگران  وبه 

 نفر در کردستان در 25کشتن ) ... سقز کردستان(کارگری 
طول سه هفته حدود دو ماه پيش، اختناق فزاينده و شرايط 

. اکی را به طبقه کارگرايران تحميل کرده استمعيشتی اسفن
سابقه  ها گسترش بی عواقب اقتصادی و اجتماعی اين سياست

های کارگری و زحمتکش، رشد  های خالی خانواده¬فقروسفره
انفجارآميز پديده فحشاء، گسترش ميليونی کودکان خيابانی 

سابقه اعتياد و خودکشی درميان جوانان و  کار،افزايش بی
های تحت ستم  ها، تحميل ستم چندگانه به مليت¬دگی آنآين بی

   .ايران وساير باليای اجتماعی است
رهايی طبقه کارگر، تنها "دانيم که قبل ازهرچيز  ما نيک می

اما ترديدی نيست که ". به دست خود طبقه کارگر ميسراست
طبقه کارگر ايران، به دليل وجود سيستم ضدکارگری 

 و دفاع  خود را برای ايجاد تشکلجمهوری اسالمی، مبارزه 
 ٢7ازموجوديت خويش در شرايطی بسيار سختی در طی 

ازهمين روما وظيفه خود . برد گذشته به پيش برده و می
مان به عنوان بخشی از اين طبقه، ¬دانيم که با همه امکانات می

مبارزات طبقه کارگر ايران را تقويت کرده، از آن پشتيبانی 
که کارگران ايران در مبارزه خود برای کنيم و نشان دهيم 

رهائی از زرو و ستم و استثمار رژيم ضدکارگری و 
کش جمهوری اسالمی و واچيدن زنجيرهايشان، تنها  آزادی
   .نيستند

کارگران "بنابراين ما، کار پرثمر و تا حدی سراسری کمپين 
را پايان يافته تلقی نکرده، بلکه آن را !" ايران تنها نيستند

دانيم برای پيگيری و حمايت هرچه وسيعتردرسطح  ی میآغاز
شهرها و کشورهای  مختلف، اما با کار پيگير جمعی و 
شورايی از پايين به اشکال گوناگون برای پاسخگويی به 

   :های چند گانه زير¬خواسته



احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله حق اعتصاب؛ حق  *
که ...  تجمع  و ايجاد تشکل مستقل کارگری؛ حق بيان و
  درخواست همه مردم آزاده ايران هم هست؛

ها؛ کشتار  پايان بخشيدن به تمام حمالت فيزيکی، دستگيری *
ها و شهرهای   و شکنجه کارگران و زحمتکشان در کارخانه

 کردستان؛
آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسی و پايان دادن به *

دور احکام قصاص، هرگونه شکنجه روحی و جسمی و ص
  سنگسار و اعدام؛

ممنوعيت کار کودکان و پايان دادن به بردگی کار آنان و  *
  شان در سراسر کشور؛¬تامين زندگی يکايک

لغو کليه قوانين مذهبی ضدزن و مردساالر، پايان دادن به  *
سرکوب سيستماتيک زنان و به رسميت شناختن برابری زن و 

  مرد در کليه شئونات اجتماعی،
اخراج نمايندگان جمهوری اسالمی از سازمان جهانی  * 
   و ساير مجامع کارگری؛) او. ال. آی(کار
تر برای حمايت  المللی هر چه وسيع¬جلب همبستگی بين *

مادی و معنوی از مبارزات کارگری در ايران و از جمله 
های به کارگران و  آوری تاسيس صندوق مالی برای کمک جمع

اکتبر  20.ران اعتصابی، اخراجی و زندانیهای کارگ¬خانواده
2005  

  های کارگری، تشکل!نامه سرگشاده
های ها و احزاب چپ و سوسياليست و همه انسانسازمان

  !آزاده
  

رين تحقوقشما اطالع داريد که کارگران ايران شايد از بي
، اعتصاب، تجمع و آنان آزادی تشکل. کارگران جهان هستند
در حالی که حکومت جمهوری اسالمی . آزادی بيان ندارند

شود و بنا به آمارهای ترين کارفرما محسوب ميايران، بزرگ
 درصد صنايع در دست حکومت است، اما 70رسمی بيش از 

 ماه 30دستمزد ناچيز صدها هزار کارگر از چند روز تا 
با اين وجود هرگونه اعتراض کارگری با . پرداخت نشده است

های سازي اخراج. شودنت جواب داده ميسرکوب پليسی و خشو
کاری مکفی زيست و زندگی کاری و عدم بيمه بي وسيع و بی

ای  ای عديدههها را با مشکالت و آسيبکاران و خانواده آنبي
بنا به اقرار مقامات رسمی حکومت، . مواجه ساخته است

 ميليون نفر از جمعيت ايران، در فقر مطلق زندکی 12حدود 
کودکان کم سن . الر دارند د2 تا 1و درآمدی روزانه کنند ¬می

در . گيرندکشی سرمايه قرار مي رحمانه مورد بهرهو سال بي
حالی که ايران، يکی از کشورهای ثروتمند جهان و بر روی 

درآمد نفتی ايران در . دريايی از نفت و گاز قرار گرفته است
ر ، دFTU  از سوی واحد اطالعات اکونوميست2005سال 
  ميليارد 50حدود 

 492 ميليارد و 46 نيز 2006 ميليون دالر و در سال 359و 
جمهوری اسالمی، بخش اعظم . ميليون دالر برآورد شده است

های اتمی کشتار جمعی يابی به سالحاين مبالغ را صرف دست
کند که هم اکنون نيز جامعه ايران را در معرض مخاطرات مي

   .احتمالی قرار داده است
خواه کردستان، دايما با مردم تحت ستم، به ويژه مردم آزادي

. رو هستند هبخشونت و جنگ و کشتار نيروهای انتطامی رو

اخيرا نيز مردم اين منطقه در اعتراض به خشونت نيروهای 
را در زير شکنجه » شوانه قادری«انتظامی که جوانی به نام 

ند، با يورش به قتل رسانده بودند، دست به اعتراض زده بود
 نفر از مردم 25ر گرفتند؛ حدود نيروهای ضدشورش قرا

دفاع با تيراندازی ماموران جان خود را از دست دادند و بي
مردم شهرهای کردستان، . صدها نفر نيز زخمی گرديدند

  .همچنان زير فشار ميليتاريسم زندگی سختی دارند
ياسی های مخوف جمهوری اسالمی، مملو از زندانيان سزندان

است و زندانيان دايما در زير شکنجه روحی و جسمی قرار 
  .ها نيز رو به فزونی استاعدام. دارند

های آپارتايد جنسی، آزار حکومت جمهوری اسالمی، با سياست
 زنان ايران، از ابتدايی. و اذيت زنان را تشديد کرده است

ترين حقوق انسانی خود، حتا از انتخاب رنگ و مدل لباس نيز 
  .محروم هستند

، در »!کمپين کارگران ايران تنها نيستند«ما هماهنگ کنندگان 
های ها و سرکوبحقوقيپايان يک ماه اعتراض به همه اين بي

حکومت جمهوری اسالمی و استثمار شديد نيروی کار در 
ای کارگری، هها و احزاب و سازمانالمللی شما تشکل سطح بين

در کنار ما قرار گرفتيد و دوست چپ، سوسياليست و انسان
ستگی با کارگران ايران نموديد، دريغ همکاری و همببي
   .نهايت سپاسگزاريمبي

اميدواريم شما در همبستگی با مبارزات کارگران و مردم 
آزاده ايران، از هر طريق ممکن به حکومت جمهوری 
اسالمی فشار بياوريد تا حق و حقوق اقتصادی، سياسی و 

از جمله . اجتماعی کارگران ايران را به رسميت بشناسد
 خواست اخراج نمايندگان جمهوری اسالمی از سازمان بين

های ضدکارگری و عدم ¬، به دليل سياست(ILO) المللی کار
شمول در مورد لغو شکنجه و اعدام،  اجرای قوانين جهان

های کارگران، زنان، کودکان و به ويژه عدم ¬حقوق و آزادی
المللی کار،   سازمان بين98  و 87های نامه اجرای مقاوله

   .رساندکمک شايانی به جنبش کارگری ايران مي
دريغ طبقاتی شما،  های بیهمبستگی و حمايتقطعا تالش ما با 

دهد تا قاطعانه  دلگرمی بيشتری به جنبش کارگری ايران می
مبارزه خود را برای رهايی از زور و ستم و استثمار 

در پايان بار ديگر از همه شما . جمهوری اسالمی پيش ببرد
  .کنيم هايمان در جهان تشکر می ای طبقه هم

  !ها نيستندکمپين کارگران ايران تن
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  های هفته کارگران ايران تنها نيستند گزارش فعاليت
 –همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران "گزارش فعاليت  

  "!کارگران ايران تنها نيستند"در هفته کارزار "پاريس
  

 نفره کارگران و حقوق بگيران 150000شرکت در تظاهرات 
در اين تظاهرات که اولين .  اکتبر در پاريس 4فرانسوی در 

 سال 40اتحاد عمل تمام سنديکاهای کارگری فرانسوی بعد از 
کنفدراسيون "بود ، تمام فعالين اتحاديه های پاريس و بويژ ه 

ما . حضور داشتند ) ت . ژ. س " ( سراسری کارگران فرانسه
 اعالميه اقدام 3000با اعالم حمايت از اين تظاهرات به پخش 

طول تظاهرات که بعلت شرکت گسترده و حتی کرده و در 
 5بيش از حد انتظار سازمان دهندگان کارگران بيش از 



ساعت طول کشيد ، ما با گروههای مختلف اتحاديه ای و 
  سياسی به گفتگو نشستيم و داليل 

شرکت خود در اين تظاهرات و هدف کارزار خود را توضيح 
تقيما به آلن کريوين و به عنوان نمونه ما اعالميه را مس. داديم 

داديم " اتحاديه کمونيستهای انقالبی"اوليويه بزانسونو رهبران 
  . ها شديم¬و  خواستار حمايت آ ن

مالقات با سناتور کمونيست خانم  بيدار که به مسائل ايران 
بسيار حساس بوده وقبال در چارچوب يک هيئت به ايران سفر 

تماسهای منظم با خانم قرار شد که از اين به بعد . کرده بود 
  . بيدار داشته باشيم

مالقات با آقای ژول گی سو از رهبران شاخه جوانان حزب 
کمونيست فرانسه و توضيح مسائل کارگران ايران و حمايت و 

در اين گفتگو هم زمينه .  اکتبر4شرکت ما در تظاهرات 
  .فعاليت گسترده و مداوم با ايشان مورد تاکيد قرار گرفت

و دعوت از گرگ اکسلی " الريپوست"رفقای گروه جلسه با 
شرکت کرد ، !" کارگران ايران تنها نيستند"که در پالتاک اتاق 
 ها برای فعاليت مشترک در رابطه با ايران¬و جلب حمايت آن

.  
ت، .ژ.مالقات با فعالين اتحاديه متالورژی کنفدراسيون س

  .توضيح مسائل کارگران ايران و اهداف کارزار ما
های منطقه ¬ها و اتحاديه¬ت در جلسه مشترک انجمنشرک
11  

 
  .های کارزار پاريس و دادن اعالميه

ت .د.اف.پخش اعالميه در برابر دفتر مرکزی کنفدراسيون س
 20که دومين سنديکای کارگران فرانسه است ، در منطقه 

   .پاريس
الزم به توضيح است که بعلت کوتاه بودن زمان فعاليت گروه 

ا يک ماه از ثبت رسمی آن در فرانسه ميگذرد و نيز ما که تنه
های ¬های موجود گروه¬اصرار ما در عدم استفاده از کانال

های فرانسوی برای تاکيد بر ¬ها و اتحاديه¬ديگر با سازمان
خصلت فراسازمانی و وجود گرايشات مختلف نظری در گروه 
، ما بيشتر سعی در معرفی کارزار و فراهم کردن زمينه 

کارگران ايران "ی کار داشتيم چرا که از نظر ما کارزار بعد
می بايست  سرآغاز مبارزات ما در حمايت از !" تنها نيستند 

. کارگران ايران و نه فقط يک کارزار يک هفته ای باشد
استقبال دوستان و رفقای فرانسوی از شرکت ما در تظاهرات 

  . اکتبر نويد خوبی برای آينده است4
" کارگران ايران تنهانيستند"هفته کمپين 

کارگران، زحمتکشان   چگونه گذشت؟) سوئد(درشهرگوتنبرگ
  وفعالين مدافع حقوق کارگران

های ¬و هدف"  کارگران ايران تنهانيستند" فراخوان کمپين 
بااستقبال جمعی ازفعالين ) گوتنبرگ(برشمرده درآن درشهر

و ها و نيروهای چپ منفرد روبرو شد ¬ها، سازمان¬گروه
تالش کردند که ازهمه امکانات تبليغی بهره گرفته و اهميت 

  .اين کارزاريک هفته ای را به ا فکارعمومی توضيح دهند
راديو صدای کومله دراين شهر، فراخوان اين حرکت 

های شنوندگان خود بردو سازماندهی شب ¬رابدرون خانه
 اکتبر و ٨همبستگی باکارگران ايران رابرای شنبه شب 

حزب کمونيست ايران ــ واحد گوتنبرگ : اقدام فعاليننخستين 
   .اعالم نمود

متعاقب آن موضوع سازماندهی يک تحرک خيابانی بشکل 
مدافعين کمپين " آکسيون ايستاده برای همان روزازجانب 

  .اعالم شد" کارگران ايران تنهانيستند
المللی ساالنه کتاب در گوتنبرگ جمعه ¬برپايی نمايشگاه بين

های ¬ سرفصلی شد برای بردن خواسته٢٠٠۵تامبر  سيپ٣٠
حضور آقای ربيع نيکو . کارگران ايران بدرون جامعه ميزبان

يک تن ازفعالين کارگری درايران و پناهنده سياسی ــ که 
متاسفانه اين اواخر پاسخ منفی ازدولت سوئد دريافت داشته در 

 المللی حزب چپ¬کنار آقای فرامرز پويا مسئول روابط بين
ای و سنديکاليست سوئد صحبت  سوئد درغرفه فعالين اتحاديه

 ربيع نيکو مشکالت و معضالت کارگران ايران ٠داشتند
های آنان دراين مرحله را در مجموعه  رابرشمرد و خواسته

خواسته های اقدامات کمپين مبنی برعدم برخورداری 
کارگران ازحق تشکل، حق اعتصاب، حق اجتماعات، 

دکان، نابرابری حقوق زنان کارگر با ممنوعيت کارکو
های ¬همکاران شان، بيکارسازی هاکه محصول سياست

های جهانی شدن ¬خصوصی سازی وهمراهی با سياست
اززمان هاشمی رفسنجانی به اين سو به پيش می رودبه 

محيط چند روزه . روشنترين وجه برای حاضرين معرفی کرد
تبليغی مناسبی نمايشگاه بين المللی کتاب گوتنبرگ فرصت 

 گفتگوباراديوهای محلی ٠برای معرفی کمپين رادوچندان کرد
راديوکومله دردوبرنامه کردی وفارسی ــ راديوالبرز : ازجمله

ــ راديو همراه ــ راديو سپر، توانست فضای تبليغی موثری 
باخودهمراه " کارگران ايران تنها نيستند" رادرمعرفی کمپين 

سپردربرنامه روزچهارشنبه خودطی دراين رابطه راديو. سازد
گفتگويی با ياسمين ميظريکی ازفعالين اين کمپين سطوح 
گوناگون فعاليت وسيع پشتيبانان بين المللی اين 
کارزاررامعرفی کردوياسمين ميظربه سئواالت گوينده راديو 

متقابال بهرام رحمانی نيز در گفتگويش با راديو . پاسخ گفت
قش نيروهای شرکت کننده صدای کومله ــ گوتنبرگ ن

   .وگستردگی اين حرکت را باز شمرد
ازجهت خبری فعاليت اين هفته تحت پوشش : توان گفت¬می

 فراترازاين راديو  سراسری فارسی زبان ٠موثری قرارگرفت
هم حرکت شهرگوتنبرگ را در برنامه روز " پژواک"سوئد 

 جمعه خود بازتاب داد و راديو برابری نيزبرای پوشش داخل
کشور و انعکاس وسيعترين اقدام دو باربا اميرجواهری وبا 
ديگرفعالين اين کمپين گفتگوداشته و راديوصدای کارگران 

   .نيزبه اين امر مبادرت ورزيده است
 ظهرباحضورجمعی ازفعالين ٣٠/١٢آکسيون خيابانی ساعت

سياسی شهر و برپاداشتن چندين باندرول و پالکادر در دفاع 
ارگران ايران شروع و باخواندن متن های ک¬ازخواسته

اطالعيه و پخش تراکت تبليغی خود به زبان سوئدی و سردادن 
شعارها توسط اجتماع کنندگان درحرکت اعتراضی، نظر 

جمع . نمودند¬رهگذران جامعه ميزبان رابه خودجلب می
های کارگران ايران، ¬آوری امضاءهای حمايتی ازخواسته

  . ادامه داشت٢ر تا ساعت پخش اطالعيه  و سردادن شعا
 اضافه گردد، روزهای جمعه، شنبه و يکشنبه فروم اجتماعی 



شهر گوتنبرگ در محدوده مرکزی شهرفضای سياسی 
ويژهای بوجودآورده بود و همين فرصت ديگری بودکه 
موضوع کمپين وپخش اطالعيه های آن بدرون فعالين سوئدی 

   .برده شود
مبستگی با کارگران شب ه: "نشست شب هنگام تحت عنوان

درادامه تحرکت خيابانی درسالن اجتماعات فولکت " ايران
هوس هامارکولن با حضور جمعی از فعالين سياسی شهر و 

 سالن ٠مدافعين کارگران و آزاديخواهان ايرانی استقبال شد
   ٠بابرپايی ميزکتاب و شعار ها وعکس هايی آذين شده بود

يگی، ازفعالين شناخته مجری برنامه آقای اردشيرنصراهللا ب
شده حزب کمونيست ايران ــ گوتنبرگ ، ابتداء برنامه شب 
همبستگی را در دو سطح سياسی وبا حضور سخرانان جلسه 

)  امير جواهری – کريم منيری –فرهاد شعبانی : ( رفقا
سپس با اعالم يک . واجراء موسيقی و پذيرايی معرفی کرد

 در راه وصول آزادی هايی  که¬دقيقه سکوت به يادهمه خون
برزمين ريخته شد و سپس باپخش سرودانترناسيونال به زبان 
. ارمنی فضای صميمانه ای درسالن ودرميان جمع پديد آمد

رفيق اردشير سپس اطالعيه شب همبستگی را برای جمعيت 
از معادن . تو تنها نيستی ای هم سرنوشت: حاضر ادا نمود

اهوی سنندج تا صنايع آهن کرمان تا نساجی کردستان، از ش
چوب ساوه،از معادن سنگ طبس تا کنار تنور های داغ 

کردستان،ازکارگاههای قالی باف ساوه تا .نانوانيهای اصفهان 
يخچال سازی لرستان در ميدانی بسيار وسيعتر ازاين، نبرد 

داری اسالمی وکارفرمايان ¬کارگران ايرن بت رژيم سرمايه
و مطالباتشان همچنان ادامه ها ¬با هدف يستيابی به خواسته

   .دارد
درچنين شرايطی طبقه کارگرايران نيازمند حمايت و پشتيبانی 

برای نشان دادن . ما وهم طبقه ايهايشان درسراسر جهان است
حمايت خود ازاين مبارزات، ما فعالين درکنار شما ياران 
شريف وآزاديخواه امشب دراين مکان دورهم جمع شده ايم تا 

وهمبستگی خود را با کارگران و زحمتکشان ايران پشتيبانی 
دراينجا ادامه برنامه را به فرهاد شعبانی عضو .اعالم داريم

کميته مرکزی حزب کمونيست ايران که مهمان برنامه شب 
همبستگی با کارگران ايران در گوتنبرگ هستند، واگذار می 

  .کنيم
يد نشان اطالعيه شما که االن ادا گرد: رفيق فرهاد يادآورشد

مبارزات کارگران درايران پهنه وسيعی از : دهد که¬می
سراسر کشور را با خود به همراه دارد و روزی نيست که ما 
شاهد اعتصاب،اعتراض وتجمعات کارگرن در برابر 

ها، و ¬ها، اداره کار، استانداری¬ها، فرمانداری¬کارخانه
کارگران در وسيع ترين شکل . حتی مجلس اسالمی نباشيم 

کنند،الستيک آتش ¬خيابان ها را می بندند، راه بندان می
امروز . ميزنند تا فرصتی برای وصول مطالبات خود بيابند 

المللی وظيفه عاجل ما در ¬برانگيختن پشتبانی و حمايت بين
حمايت مالی و تدارک . پشتيبانی از تحرکات داخل کشور است

 همه صندوق حمايت ازاعتصابات کارگران داخل کشور امر
ها؛ احزاب ومردم شرافتمندی است که خود ¬ما فعالين سازمان

. را با مبارزات کارگران داخل کشور هم سرنوشت می يابند
چندی پيش کارگران شاهو از سنندج کردستان ايران با 
انتشاراسامی خود و اعالم شماره حسابی از ما ياری طلب 

عضاء خانواده کردند تا بتوانند به مبارزات خود ادامه دهند و ا
کارگران : "هفته کمپين. شان زير بار فشار زندگی له نشوند

نشان داد که درجمع ما ظرفيت بيشماری "  ايران تنها نيستند
گرديم که ¬است، مادامی که دورهم جمع می شويم قادر می

بايد نقاط قوت وضعف اين . کاری بدين وسعت انجام دهيم
رفيق . شه داشتحرکت را برشمرد وبرای استمرار کارنق

شعبانی در ادامه برای  مبارزه کارگران و زحمتکشان ايران 
در جای جای کشور و پشتيبانان آنان در اين سوی جهان 
آرزوی همراهی و اتحاد همه جانبه تر ورسالت آميزتری را 

   .آرزو کرد
پس آنگاه ادامه برنامه از جانب مجری به کريم منيری فعال 

کريم ضمن برشمردن شمه ای از رفيق . کارگری سپرده شد
فعل وانفعاالت مبارزات کارگران در طی سالهای اخير، به 

منيری در بخشی از . دشواری مبارزات نيزاشاره داشت
موانع سازماندهی جنبش گارگران درايران را : سخنان خويش 

تنها موجوديت استبداد حاکم ندانست بلکه عامل شکست 
 ازعوامل اين موانع وتشتت را دروضعيت موجود را نيز

رفيق منيری در پايان سخنانش و اطالع رسانی به . شمرد
چندی است که در اين شهر جمعی از : حاضرين اعالم داشت 

فعالين سياسی با قبول پذيرش گرايشات  گرد هم آمدند و پی 
اين جمع . گفتگوهايی چندی برسر مواردی به توافق رسيده اند

جا دارد که همه ما . ی نمايندبه زودی مباحث خود را علنی م
برای دفاع از موجوديت مبارزات کارگران در شرايط 
اجتماعی خارج از کشور زمينه بحث و گفتگوهای همه جانبه 
تری را فراهم آوريم تا به شکل همه جانبه تری در سطح 

اين . المللی تحرکات وسيع تری را سازمان دهيم¬پشتيبانان بين
شات را در خود جا داده و تحرک سطح از بحث ها تعدد گراي

اميد واريم که بتوانيم . از پايين را مبنای عمل خود می شناسد
با . همه ظرفيت موجود دراين شهر را دراين اقدام سهيم ببينيم

پس آنگاه برنامه . آرزوی پيروزی سخنان خود رابه پايان برد
  با اجراء ترانه وسرودی توسط يکی 

  
ضايی ديگری به شب همبستگی ازحاضرين به زبان ارمنی ف

ادای منظومه بلند رفيق کاوه از فعالين حزب کمونيست . بخشيد
ايران وکومله به زبان کردی بخش ديگری از برنامه شب 

اين بخش از برنامه با سخنان اميرجواهری به . همبستگی بود 
رفيق امير با ادای گزارش کارکرد يک هفته . پايان برده شد

رفته درسطح شهرها و کشورهای جهان ای اقدامات صورت گ
به اشکال مختلف و معرفی پشتيبانان اين حرکت و تدارک سه 
جلسه پالتاکی و حضور چند تنی ازحمايت گران فرانسوی ، 
انگليسی؛ کانادايی دراطاق در يکشنبه شب گذشته ودرادامه 
چهارشنبه شب محمود صالحی از چهره های شناخته شده 

کميته ی هماهنگی : "از سخنگويانجنبش کارگری و يک تن 
و يارانش از سقز مهمان اطاق " برای ايجاد تشکل کارگری

آنان از مشکالت و تنگناهای اين مرحله از مبارزات . بودند
خود برای حاضرين صحبت کردند وخواستاردريافت گزارشی 

را " کارگران ايران تنها نيستند"ازاين اقدام سراسری کمپين 
د کاران اين اقدام گزارش همه جانبه ای از دست ان.طلب کردند

محمود صالحی درادامه از . کارهای صورت گرفته اراهه داد
دشواری مبارزات خود واينکه درداخل کشورپيشروان 



کارگری حاضر به صرف هرگونه هزينه ای درراستای 
وصول مطالبات خود هستند ولی همه آنان به پشتيبانی و 

سطوح مادی و معنوی احتياج المللی در تمام ¬حمايت بين
انتظار کارگران داخل کشور اين است که ما در اينجا، . دارند

های زندگی آنان را به جهان اعالم ¬مشکالت و دشواری
. المللی را با اقدامات آنان همراه نماييم ¬داريم و حمايت بين

همان گونه که رفيق شعبانی اشاره به شماره حساب کارگران 
، می تواند نمونه دفاع عملی از خواسته شاهو سنندج نمود

همچنين فعالين : درادامه بايد بگويم. کارگران در صحنه باشد
کمپين جمعه شب گذشته اطاق ديگری تشکيل دادند تا 

تمايل عمومی به ادامه .  گزارشات دريافتی را اعالم دارند
. کاری وبر شمردن نقاط ضعف و قوت اين حرکت بوده است 

 اکتبر نشستی 14 ادامه با زهم درجمعه شب قرار شد که در
گزارش دهی و جمعبتدی از اين اقدام يک : " تحت عنوان 

جا دارد که دوستان حاضر نيز در . صورت گيرد" ای ¬هفته
رفيق امير در پايان . اين سلسله بحث ها مشارکت ورزند

شهر : ازاطالع رسانی کريم منيری تشکر کرد و افزود
 از فعالين منفرد چپ و سوسياليست گوتنبرگ ظرفيت وسيعی

را با خود به همراه دارد ، کافی استکه عينک انحصار طلبی و 
فرقه ای را به کناری نهيم و ازاين همه ظرفيت در پشتيبانی از 
مبارزات کارگران وزحمتکشان در بحث وگفتگو ها بهره 

" کارگران ايران تنها نيستند: "کمپين يک هفته ای . گيريم 
رايط وبا اين وسعت نشان داد وقتی به اين شکل و بر دراين ش

سر خواسته های معينی دور هم جمع شويم، می توانيم هر کدام 
ارتباط فردی خود را در سطح اين وآن کشور در يک ظرف 
عمومی جا دهيم و می بينيم که از اين کمپين امروز بيش از 

ار  نيرو در سطح جهان پشتيبانی کرده اند و اين سطح ک180
با آرزوی استمرار اين تحرکات و . به تنهايی ممکن نيست

ادامه اقدامات در سطح شهر گوتنبرگ ، سخنانم را به پايان 
   .می برم

ادامه برنامه شب همبستگی با کارکران ايران در گوتنبرگ با 
پذيرايی و پخش ترانه وسرود و همراهی حاضرين تا پاسی از 

  .شب ادامه داشت
 ديگر بار در راديو البرز در يکشنبه شب مجموع اين تحرکات

با آرزوی ادامه . و در راديو کومله به اطالع مردم رسيد 
های شهر درامر ¬اينگونه اقدامات و تشکر از رسانه

و همه دست اندرکاران و پشتيبان کمپين کارگران . خبررسانی
   ."ايران تنها نيستند
 گوتنبرگ –" کارگران ايران تنها نيستند " مدافعين کمپين 
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  گزارش  وستروس سوئد
 بعد ار ظهر ميز گردی همراه با پالکادر 3 تا 11از ساعت  

روی آن ) پشتيبانی از کارگران ايران تنها نيستند(بزرگ که 
س در های اصلی شهر وسترو¬نوشته بود در يکی از خيابان

در اين روز نمايندگان سنديکاليستها ی . سوئد ايجاد گرديد 
 دقيقه يک 15شهر فعاالنه شرکت کردنند بطوريکه هر 

باريکی از آنها با بلند گوئی که در دست داشت  پيام کميته 
هماهنگی کارگران ايران تنها نيستند را ميخواند و ديگران و 

  . به جمع آوری امضاء و پول مشغول بودند

  کرون و پخش  319  امضاء، 120در اين ميز گرد مجموعا  
های کميته هماهنگی مربوط به کارگران ¬  صفحه  نوشته800

ايران تنها نيستند در ميان مردمی که مشتاقانه طلب خواندن آن 
   . بودند پخش گرديد
کميته هماهنگی هفته همبستگی با «های ¬گزارش فعاليت
های متنوعی برای جلب ¬ليتفعا" استكهلم–کارگران ايران 

های چپ ¬های کارگری و سازمان¬حمايت و پشتيبانی تشکل
و سوسياليست از مبارزات کارگران ايران، انجام گرفت که 

جا ¬گزارش کوتاهی از آن را به همراه عکس در اين
ها و احزاب چپ سوئدی ¬در نشريات سازمان. آوريم¬می

 جنبش انقالبی مطالبی در رابطه با وضعيت کارگران ايران،
در . نوشته شد... کردستان و برای آزادی زندانيان سياسی و

رايوهای فارسی زبان، چندين مصاحبه در اين مورد صورت 
  .گرفت

همچنين سه برنامه مشخص، يعنی شب همبستگی با کارگران 
ايران، آکسيون اعتراضی در مقابل سفارت ايران و آکسيونی 

   .گزار گرديدنيز در ميدان مرکزی استکهلم بر
، شب همبستگی با کارگران »شيستا ترف«اول اکتبر در سالن 
نخست رفيق فرخنده آشنا به عنوان مجری . ايران برگزار شد

سپس بهرام رحمانی درباره وضعيت . ها را اعالم کرد¬برنامه
جمشيد اطيابی، . کارگران ايران و مبارزاتشان سخن گفت

 Håkan .لسه ارائه دادای از اين بحث را به ج¬ترجمه فشرده
Blomqvist   رهبر حزب سوسياليست و استاد انستيتو

 Mattias وJohansson  Arneتحقيقات اجتماعی استکهلم، 
Brundhard خواه و رفيق ¬از حزب سوسياليست عدالت

عباس افشم، از فعالين با سابقه جنبش کارگری ايران، درباره 
  .موقعيت کارگران سخنرانی گفتند

يگر اين برنامه فيلم مستندی به زبان انگليسی از در بخش د
مبارزات کارگران و مردم معترض آرژانتين که نخست رفيق 

زاده توضيحاتی درباره آن داد و سپس بخشی از ¬رحيم عابدين
اين مراسم با سرود . آن در پرده بزرگ نمايش داده شد

  .انترناسيونال به پايان رسيد
ليست سوئدی، در حمايت از عصر هفتم اکتبر، جوانان سوسيا

جنبش کارگری ايران، آکسيونی را در مقابل سفارت جمهوری 
 Helena اسالمی در استکهلم برگزار کردند که خانم

Ericssonسردبير نشريه کارگران کومونال و خانم ، 
Kerstin Alfredsson های ¬از سوی سازمان مارکسيست

خرانی جنبش کارگری و رفقا جمشيد و عباس افشم نيز س
اين آکسيون با خواندن سرود انترناسيونال به پايان . کردند
    .رسيد

روز هشتم اکتبر، آکسيونی نيز در ميدان مرکزی استکهلم 
. برگزار گرديد که توجه بخش وسيعی از مردم را جلب کرد

در ابتدا خانم پيا اطيابی، گزارشی از وضعيت کارگران، زنان 
  .دی قرائت کردو کودکان ايران را به زبان سوئ

سخنرانان درباره وضعيت ايران و به ويژه مبارزات جنبش 
 Håkan Blomqvist اولين سخنران. کارگری حرف زدند

وی در بخشی از سخنرانی خود . رهبر حزب سوسياليست بود
به مبارزه و مطالبات کارگران ايران پرداخت و در بخش 
 ديگر به وضعيت جنبش کارگری سوئد اشاره کرد و بر



همبستگی کارگران ايران و سوئد در مبارزه عليه سرمايه و 
  .ها حامی سرمايه تاکيد کرد¬رژيم

از فعالين   Andreas Malmيکی ديگر از سخنرانان
سنديکاليست سوئد بود که چند ماه پيش به همراه يکی از 

ها به ايران سفر کرده بود و در ¬اعضای ايرانی سنديکاليست
ها را به ¬يه سنديکاليستبازگشت يک شماره از نشر

نامه مبارزات و موقعيت کارگران ايران اختصاص داده ¬ويژه
بودند که به صورت کتاب نيز چاپ شده و در اين آکسيون 

  .هايی از آن به فروش رسيد¬نسخه
Per Åke خواه و ¬های عدالت¬از سوی حزب سوسياليست

  .سخنرانی کرد» اوفنسيو«يکی از سردبيران نشريه چپ 
از سوی سازمان  Kerstin Alfredsson خانم

رانی کرد که در ¬های جنبش کارگری سخن¬مارکسيست
سخنان خود از جمله برای کارگران ايران آرزوی موفقيت 

  .کرد
رهبر،  Lars Ohly نامه پشتيبانی حزب چپ سوئد، با امضای

Alic Åström  خانم نماينده پارلمان سوئد و مسئول روابط
عضو گروه نمايندگی Jonas Sjöstedtالملل حزب،  ¬بين

خانم معاون  Ulla Hafmenحزب چپ در پارلمان اروپا، 
بخش استان استکهلم حزب  Thomas Magnussonحزب، 
مشاور سياسی حزب چپ قرائت  Faramarz Pooya چپ، و
   .گرديد

هنرمند سرشناس  Jan Hammarlundعالوه بر سخنرانان، 
ه با صدای چپ سوئدی، در اين آکسيون حضور داشت ک

اش چند سرود  و ترانه خواند که ¬دلنشين و اشعار طبقاتی
بيش از پيش توجه رهگذران را به آکسيون و شعارهای آن 

  .جلب کرد
از «: بر روی چندين باندرول شعارهای فوق نوشته شده بود

زندانی سياسی آزاد «، »!جنبش کارگری ايران حمايت کنيد
و » !هوری اسالمیسرنگون باد رژيم جم«، »!بايد گردد

   «!زنده باد سوسياليسم«
در پايان قطعنامه به زبان فارسی را رفيق عباس افشم و 

  .سوئدی آن را نيز خانم پيا مجری برنامه قرائت کردند
های اخير ¬ای از اين حرکت¬بندی فشرده¬اگر بخواهيم جمع

اوال، . استکهلم بکنيم، بايد گفت تجربه خوب و مثبتی بود
گيری در فضايی صميمانه و شورايی گرفته ¬هرگونه تصميم

ها به ¬دوما، ما جدا از مراجعه به رهبری اتحاديه. شد¬می
تر از ¬ها مراجعه کرديم که رايکال¬های اين تشکل¬لوکال

سوما، به . رهبری بورورکراتيک رهبری اتحاديه است
انداز رابطه مستمر ¬های چپ و سوسياليست با چشم¬تشکل

ها نيز اخبار و مقاالتی در ¬های آن¬همراجعه کرديم و رسان
. رابطه با جنبش کارگری ايران و کردستان درج کردند

همچنين رفقای سوئدی خواهان ارسال اخبار و گزارشات 
ها و ادامه رابطه ¬های آن¬جنبش کارگری ايران به رسانه

های ¬هايی از تالش¬اين هم رگه. مستمر بودند
  .عميق و گسترش يابدانترناسيوناليستی ما بود که بايد ت

   اآتبر استكهلم8قطعنامه آآسيون 
عدالتى،  وقفه به بى دارى جمهورى اسالمى، بى رژيم سرمايه

 آارگرى و مردم تحت ستم و  اختناق و سرآوب جنبش
ترين ¬کارگران ايران، از ابتدايی. دهد خواه ادامه مى آزادى

حقوق دمکراتيک خود، مانند حق تشکل مستقل و اعتصاب و 
ها ¬حتا دستمزد ناچيز آن. جمع و آزادی بيان محروم هستندت

اما با وجود اين همه سرکوب و . شود¬به موقع پرداخت نمی
اختناق سياسی و فشارهای اقتصادی، اآثريت مردم ايران، به 
ويژه آارگران، برای برآنارى اين رژيم و برپايى حكومت 

رانه مبارزه خواه خود در فضايى آزاد، انسانى و برابر پيگي دل
 آارگرى، آه همواره بر عليه زور  ما فعالين جنبش. کنند¬می

آنيم، در  و ستم و استثمار و سرکوب و جنگ مبارزه مى
ها و اختناق و جنايات جمهورى اسالمى،   به سرآوب اعتراض

هاى آارگرى و  با هدف جلب حمايت و پشتيبانى تشكل
ن، آمپين دوست جها هاى چپ، سوسياليست و انسان سازمان

بريم، در استكهلم   مى را پيش» !آارگران ايران تنها نيستند«
نيز با همكارى دوستان سوئدى، در اول اآتبر يك شب 
همبستگى و هفتم اآتبر نيز به فراخوان جوانان چپ سوئدى 
آآسيونى را در مقابل سفارت جمهورى اسالمى برگزار 

ايم تا از  هجا جمع شد آرديم، امروز هشتم اآتبر نيز در اين
طلب ايران دفاع آنيم؛  هاى حق  آارگرى و ديگر جنبش جنبش

  :خواهان تحقق مطالبات زير هستيم
احقاق تمام مطالبات آارگرى از جمله حق اعتصاب، حق  -1

  ...ايجاد تشكل مستقل آارگرى، حق آزادى بيان و تجمع و
العاده  پايان بخشيدن به تمام حمالت فيزيكى و حالت فوق -2
ها، آشتار و شكنجه آارگران و زحمتكشان   مى، دستگيرىنظا

  ها و شهرهاى آردستان؛ در آارخانه
آزادى بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسى و پايان دادن  -3

 و  به هر گونه شكنجه روحى و جسمى، سنگسار، قصاص
  اعدام؛

  پايان دادن به آار آوآان و تامين زندگى آنان؛ -4
المللى  ن جمهورى اسالمى از سازمان بيناخراج نمايندگا -5
  .آار

  
   استكهلم-کميته هماهنگی هفته همبستگی با کارگران ايران 

  2005هشتم اآتبر 
  

کارگران ايران تنها " گزارش فعاليت های کميته پشتيبانی از 
   هامبورگ–" نيستند

در شهر هامبورگ، با اين روحيه تشکيل شد " کميته پشتيبانی"
ز کارگران ايران بايد به مثابۀ يک حرکت فعال که امر دفاع ا

و همگانی و به ويژه فراگرايشی عمل نموده و به يک جريان 
  .دائمی تبديل گردد

از آنجائی که ما ارتباط گسترده و ارگانيک با احزاب و 
سازمان های کمونيستی و چپ و اتحاديه ها و تشکالت 

اندک و کارگری نداشتيم و در عين حال با توجه به فرصت 
محدود اين کارزار، برای ما امکان برگذاری فعاليت های 

هامبورگ، اساسًا " کميته پشتيبانی " عملی موجود نبود، لذا 
تمرکز خود را جهت دريافت پيام های پشتيبانی و انعکاس 

از اين . اخبار مبارزات کارگران ايران معطوف داشت
  :رواقدامات ما محدود به موارد زيرين است

رسال متن ترجمه شدۀ اطالعيه به زبان های آلمانی و ا – 1
، (MLPD)  لنينيست آلمان–انگليسی به حزب مارکسيست 
 ، اتحاديۀ معلمين(PDS) حزب سوسياليسم دمکراتيک



(GEW)سازمان ،   Linksrück ( جريان چپی که بيشتر در
های غير پارلمانی از جمله سوسيال فوروم فعال ¬فعاليت
از اين احزاب و  .Neues Deutschland   و روزنامۀ) است

کارگران " تشکل ها خواستار شديم که ضمن انتشار بيانيۀ 
  .، اقدام به ارسال پيام های پشتيبانی نمايند"ايران تنها نيستند

در ماه اکتبر يک تور در ارتباط با سنديکای کارگران  – 2
از .  شهر آلمان انجام خواهد گرفت16 عراق در –نفت بصره 

جائی که ما در کميتۀ تدارک اين تور در هامبورگ هستيم، آن
پيش نهاد داديم که در جلسۀ شهر هامبورگ، ما هم امکان پيدا 
کنيم که در يک زمان محدود در ارتباط با کارگران ايران 

اما چون پيش نهادهای ديگری نيز از جانب . صحبت کنيم
الم شده های موجود در اين کميته اع¬ساير گروه ها و سازمان

بود، لذا همگان بر اين نظر بودند که اين امر باعث عدم 
تمرکز در مورد مبارزات کارگران عراق شده و لذا مورد 

ولی برگذاری چنين اکسيون سراسری . موافقت قرار نگرفت
در مورد کارگران ايران مورد استقبال قرار گرفت که ما کار 

راق پيگيری در اين زمينه را پس از پايان تور کارگران ع
ضمنا در نظر داريم در همين نشست نيز يک . خواهيم کرد

برگۀ اطالعاتی در مورد وضعيت و مبارزات کارگران ايران 
  .تهيه و توزيع کنيم

 در اعتراض به هجوم دولت آلمان 2004از ماه اوت سال  – 3
عملی   Hartz  - 4  به اقشار پائينی جامعه که در شکل قانون

. ه نام تظاهرات دوشنبه ها بوجود آمدگرديده، جنبشی ب
 شهر آلمان هر 220تظاهرات دوشنبه ها در ابتدا در بيش از 

 2اوج اين مبارزات در تظاهرات  . دوشنبه برگذار می شد
 3و در )  هزار نفر50با شرکت بيش از  (2004اکتبر سال 

در شهر برلين به نمايش )  هزار نفر30با بيش از (اکتبر 
 شهر آلمان 80ن تظاهرات هم چنان در بيش از اي. گذاشته شد
هامبورگ از " کميتۀ پشتيبانی"برخی از اعضای . ادامه دارد

 5در تاريخ . ابتدا به طور فعال در اين جنبش شرکت نمودند
نوامبر يک تظاهرات مرکزی از جانب کميتۀ همآهنگی اين 

ما خواستار . تظاهرات در شهر برلين سازمان دهی شده است
يم در صورت امکان در ميتينگ پايانی اين تظاهرات شده ا

بتوانيم پيامی در پشتيبانی از اين مبارزات و مختصری در 
ارتباط با وضعيت کارگران ايران و مبارزات آنان قرائت 

  .هنوز جوابی در اين مورد دريافت نکرده ايم. نمائيم
گفتگو و بررسی برگذاری يک شب همبستگی کارگران  – 4

لمان، در ارتباط با سالگرد اعتصاب با شکوه هشت ايران و آ
  .روزۀ کارگران ُاپل

  :پيشنهادات ما به کميتۀ همآهنگی
ايجاد يک کميتۀ فراگرايشی، گسترده و دائمی در ارتباط با 
طرح وضعيت و مبارزات کارگران ايران در ميان احزاب، 

های کارگری در خارج از ¬ها و تشکل¬ها، اتحاديه¬سازمان
ه بتواند تدريجا اعتبار نمايندگی کارگران ايران را در ايران ک

  .عمل کسب کند
در مورد مبارزات ) بانک اطالعاتی)¬ايجاد يک مرکز خبری

کارگران ايران و انتشار منظم اخبار و اطالعات جمع آوری 
های مختلف جهت تغذيه و ارتباط با ¬شده به زبان

  .های خارجی¬سازمان

های ¬ن ايران و انتشار قبضايجاد صندوق کمک به کارگرا
  .کمک مالی

 هامبورگ؛ –" کارگران ايران تنها نيستند" کميته پشتيبانی از 
12/10/2005  

های ¬ترجمه متن آلمانی نامه سوسيالست گزارش فرانکفورت
   رفقا -انقالبی آلمان

کنيد از حرکت اعتراضی ¬هائی که مالحظه می¬گزارش
انکفورت در مقابل هفته همبستگی با کارگران ايران در فر
  .کنسولگری جمهوری اسالمی می باشد

المللی ¬ها  به صورت بين¬ها و اعضای اتحاديه¬سوسياليست
های ¬ها و کنسولگری¬در آخرين روزها در مقابل سفارت

ايران بر عليه فشارهای روبه افزايش دولتی در برابر تالش 
برای ايجاد تشکالت مستقل کارگری در ايران تظاهرات 

  .کردند
ای برای دفاع از کارگران ¬اين حرکت  اعتراضی يک هفته

صورت می ) کارگران ايران تنها نيستند(ايرانی تحت نام 
  .گيرد

در ارتباط با اين حرکت حمايتی روز دوشنبه قبل از ظهر در 
فرانکفورت و همين طور برلين در مقابل سفارت جمهوری 

  .اسالمی اين اکسيون انجام پذيرفت
 رفيق در مقابل سفارت 4 رفقای ما، در ابتدا در فرانکفورت

جا گرفتند و برای حق تشکل مستقل کارگران و آزادی 
  .زندانيان سياسی اعتراض نمودند

مدت کوتاهی از باز کردن رولهای پالکاردهايمان در مقابل 
سفارت نگذشته بود که شخصی از ) لوکس زده ی(ساختمان 

پرسيد شما اينجا چه کارکنان سفارت با عجله بيرون دويد و 
  .کار می خواهيد انجام دهيد

که ما جواب داديم در اعتراض برای احقاق حق کارگران در 
او به اين ترتيب خواهان ترک محل . ايران اينجا هستيم 

سفارت بوسيله ی ما شد وگرنه در غير اين صورت پليس را 
 دقيقه سعی 5شخص مورد نظر در مدت . متوجه خواهد نمود

 بار پالکاردهای ما را پاره نمايد، کاری که موفق به نمود دو
  !انجام آن نگرديد

پس از مدت کوتاهی بعد از اين جريان پليس اولين گروه خود 
بعد از يک مشاجره کوتاه با پليس ما . را وارد ماجرا نمود

به اين . محل اعتراض خود را به آنسوی خيابان انتقال داديم
اين .  مقابل سفارت ممنوع بودهدليل که اعتراض مستقيمًا در

 به جز اين . مسئله غيرمحترمانه با ما در ميان گذاشته شد
  .مسئله روی هم رفته فضای اين حرکت خوب بود

بعد از اين مسئله تعداد بيشتری رفقای فعال ايرانی 
اين رفقا با سالمهای فراوان . فرانکفورتی به تظاهرات آمدند

از يک يک ما  به خاطر اين  به اعتراض پيوستند و با تشکر 
روی .  حمايت و همکاری فعال به حرکت اعتراضی پيوستند

هم رفته می توان اين اعتراض را از دسته اعتراض های 
زيرا که رفتار خشن و امتناع . موفقيت آميز دانست

غيردوستانه متعلقين سفارت رژيم جمهوری اسالمی اهداف و 
  . دادخواسته ها ی ما را مورد تأييد قرار

کارکنان سفارت که از دريافت نامه از طرف ما امتناع می 
کردند، گذشته از اين حتی حاظر نشدند شخصی را به 



به اين ترتيب می بايستی ما اين . نمايندگی از طرف ما بپذيرند
  .ها ارسال کنيم¬نامه را بعدا بوسيله فاکس برای آن

ين بود که که با تمام اين احوال آن چيزی که برای ما مهم بود ا
حمايت از کارگران ايران و زندانيان سياسی را برجسته 

  .نمائيم
 مهمانان و مراجعين کنسولگری ايران بوسيله اطالعيه ها و 

 
گزارشات ما از وضعيت سخت فعالين سنديکائی در ايران 

  .مطلع گرديدند
ما کارگران ايران را تنها نمی "ما در جايمان ايستاده ايم، 

  "!گذاريم
  
  زارش هفته حمايت از کارگران ايران از برمنگ

 اکتبر تظاهرات ايستاده ايی  در حمايت 7 اکتبر تا 5از تاريخ 
ها  در اعتراض به ¬از کارگران ايران و همبستگی با آن

های ضدانسانی جمهور اسالمی و در حمايت از ¬سياست
از طرف " کارگران ايران تنها نيستند" المللی ¬فراخوان بين

ی چپ و دمکرات و آزاديخواه در شهر برمن تدارک نيروها
ديده شده بود که در روز اول به شکل اکسيون  و حمل 
پالکاردهايی به زبان آلمانی و فارسی بود که سعی شده بود 

های کارگران ايران روی آن نوشته و ¬مطالبات و خواسته
ها، اين خواسته هارا به ¬برای جلب توجه مردم و خواندن آن

اغذهای کوچک تهيه و چاپ کرده بوديم که به دست صورت ک
   .  مردم می داديم
   :ها¬از جمله خواسته
  حق اعتصاب

   لغو کار قراردادی
   حق بيان و آزادی
  دفاع از امنيت کار

   حق بيمه
   حق تشکل نياز انسانی است
  آزادی همه زندانيان سياسی

ز ا. در روز دوم و سوم ميز اطالعات گذاشته شده بود.....و
 کارگران را از 1990جمله تصويب قانون کار که در سال 

  .حق تشکل محروم می سازد
  های کمتر از پنج نفر،¬تصويب لغو مشموليت کار در کارگاه

سرکوب کارگران خانون آباد کرمان و سرکوب کارگران در 
  ،...تهران و کردستان و

در واقع ميز کتاب و اطالعات بازده ای بسيار مثبتی داشت و 
فقاو دوستانی که به زبان آلمانی مسلط بودند سعی کردند تا ر

ها و مطالبات کارگران ايران را ¬مردم صحبت کنند و خواسته
مطرح نمايند  و سياست های ضد کارگری جمهوری اسالمی 

   .را در اين سه روز به نمايش گذاشته شد
  ."کارکران ايران تنها نيستند"کمپين  

  
  رلينگزارش حرکت اعتراضی در ب

  
زمان با ¬در ارتباط با هفته کارگران ايران تنها نيستند و هم 

حرکت اعتراضی در اقصی نقاط جهان و حرکت اعتراضی 

در فرانکفورت، اعتراضی نيز در مقابل سفارت جمهوری 
  .اسالمی در برلين همراه با رفقای فعال آلمانی صورت گرفت

ند با حمل اين حرکت نيز تحت نام کارگران ايران تنها نيست
پالکاردهائی با همين مزمون در مقابل سفارت ايران در برلين 

  .صورت گرفت
 9رفقای ايرانی و فعالين چپ سوسياليست آلمانی که ساعت 

صبح روز دوشنبه در مقابل سفارت ايران تجمع نموده بودند 
در اولين ساعات صبح روز دوشنبه با حمل پالکارد و تهيه 

ارگران ايران و حق ايجاد تشکالت شعارهائی در حمايت از ک
  .مستقل، حرکت  اعتراضی خود را آغاز نمودند

اين اعتراض که با عکس العمل سريع کارکنان سفارت مواجه 
شده بود محافظين سفارت را مجبور به رفت و آمدهای مکرر 
و فراوان چه پياده و چه با اتومبيل نمود و به اين ترتيب 

  .را از اين اعتراض نشان دادندوابستگان سفارت نگرانی خود 
که از لحاظ  تعدد افراد کوچک بود ¬اين اعتراض با وجود اين

ولی نگرانی هائی را در افراد سفارت و همچنين پليس ايجاد 
  .کرد

دقايقی پس ازشروع حرکت اعتراضی سرو کله پليس در محل 
که انتظار ¬پيدا شده و با عجله و نگرانی از تعداد ما و از اين

که برای اين ¬د بيشتری را می کشيم می پرسيدند و آيا اينافرا
  کار اجازه رسمی را داريم يا نه؟

با وجود اينکه ما توضيح داديم که انتظار افراد بيشتری را 
نداريم و رفقای ما همه در محل حضور دارند ، پس از 
حضور اولين گشتی پليس، به تعداد اتومبيلهای گشتی افزوده 

های گشتی پليس ¬ه تعداد افراد و اتومبيلمی شد به طوری ک
  .از تعداد تظاهرکنندگان بيشتر می شد

پليس که با آوردن مينی بوس خالی در محل نگرانی خود را 
از يک حرکت از قبل اعالم نشده و احتمال شرکت افراد بيشتر 
را به ما نشان می داد، بعد از سرو کله زدن ها و مشاجره های 

 از نظر حضور افراد فعال ديگری در بيشتر زمانی که پليس
محل خاطرش آسوده گرديد عقب نشينی نموده بود مجددًا به 
اين انصراف افتاد که به بهانه حفظ مسافت ميان ما و ساختمان 

البته جای آن . سفارت ما را به آنسوی خيابان نقل مکان دهد
دارد که از حضور افراد پليس با لباس شخصی نيز در ميان 

  .راد پليس نام ببريمساير اف
بعد از مشاجره ای ديگر ما پذيرفتيم که به آن سوی خيابان 
مقابل سفارت برويم که خود شانس بيشتری به ما داد که 
اشخاصی که از خيابان عبور می کردند و حضور ما را حس 
نموده بودند مسئله و علت اعتراض خود را برای آنان توضيح 

جود اينکه در محل زندگی بعضی از اين اشخاص با و. دهيم
می کردند با تعجب اظهار نمودند که از وجود سفارت ايران 
در آنجا بی خبر بوده و اکنون بعد از حضور ما به اين مسئله 

  .پی برده اند
ما که با به دست داشتن پالکادرها و پيکتها به آهستگی به 
ا آنسوی خيابان می رفتيم، باآلجبار به علت رفت و آمد اتومبيله

مجبور به توقف بيشتری در سطح خيابان گرديديم که اين هم با 
  .اعتراض نيروی پليس روبرو شد

در خالل اين مدت رفقا با سر دادن شعار در حمايت از 
کارگران ايران و اينکه کارگران ايران تنها نيستند فضای پر 



از سکوت خيابان را به شور و شوق در آورده و توجه 
  . خود جلب می کردندرهگذران را به وجود

رفقای شرکت کننده در اين حرکت پس از مدت نسبتًا طوالنی 
با در دست داشتن پالکارد اقدام به ترک محل نمودند که مجددًا 
با مزاحمت پليس برای کنترل مدارک شناسائی يکی از شرکت 
کنندگان با اعتراض ما مواجه شدند و مجبور به عقب نشينی 

  .گرديدند
ا محل را با آرزوی جمع شدن مجدد در ارتباط در خاتمه رفق

با حمايتهای فعاليتهای مستمرتری در ارتباط با کارگران ايران 
  .ترک نمودند

  2005کتبر  9
 به حمايت از کارگران ايران، در تورنتوی کانادا  برگزار شد

!  
  "کارگران ايران تنها نيستند"گردهمايی در همبستگی با کمپين 

سه ای  در  دانشگاه پيرسون در  اکتبرجل8روز شنبه 
. برگزارشد"  کارگران ايران تنها نيستند"همبستگی با کمپين 

اين برنامه که شامل اجرای موسيقی و سخنرانی خانم نسرين 
نيروهای . در مورد زنان کارگر بود با موفقيت برگزار شد

  سازمانده عبارت بودند 
  
   :از

 تورنتو و - )گر راه کار )¬سازمان کارگران انقالبی ايران
    تورنتو-حزب کمونيست ايران 
در » هفته همبستگی با کارگران ايران «گزارش فعالين کمپين 
  انگليس و اسکاتلند

  
  اسکاتلند

گزارش مالقات مدافعان هفته دفاع از کارگران ايران با بخش 
  .المللی شورای سراسری اتحاديه های کارگری اسکاتلند¬بين

 ، مدافعان هفته دفاع از کارگران ٢٠٠۴ اکتبر۴صبح سه شنبه 
ايران، شامل دو نفر از اعضای گرايش کارگری در حزب 
سوسياليست اسکاتلند، يک نفر از اعضای تحريريه نشريه 
کرتيک و دو نفر از اعضای فورم مارکسيستی اسکاتلند با 

های کارگری ¬المللی شورای سراسری اتحاديه¬بخش بين
ردند و پس از توضيح شفاهی اسکاتلند در گالسکو مالقات ک

پيرامون مفاد نامه و فراخوان اين کارزار از اين بخش 
خواستند تا مسئله کارگران ايران را در اجالس کميته اجرايی 

شود ¬ها که در هفته اول ماه نوامبر برگزار مي¬اين اتحاديه
های کمپين ¬طرح کنند و در رابطه با حمايت از خواست

آنها را به تصوب اتحاديه های » ستند کارگران ايران تنها ني«
   .عضو اين شورا و شورای سراسری برسانند

 اکتبر فورم مارکسيستی ١همچنين در جلسه روز شنبه 
 نفر اعضای ١١اسکاتلند که در دانشگاه کالدونيان برپا گرديد، 
کارگران ايران «هماهنگی اين فورم تصميم گرفتند از کميين 

و » ماتيو جونز«و مسولين اين کميته دفاع کنند » تنها نيستند 
سندی مکبرنی به نمايندگی از طرف فورم و مدافعان نشريه 

 اکتبر در کنفرانس حزب 9 و 8کريتيک در روزهای 
سوسياليست اسکاتلند به ما کمک کردند صدها اطالعيه در 

  -پخش کنيم" هفته کارگران ايران تنها نيستند"حمايت از 

 جلسه مشترکی با حاميان -اکتبر13فورم مارکسيستی  روز    
 با عنوان اسالم سياسی در قدرت در ايران و –نشريه کريتيک 

رابطه آن با کار وسرمايه به زبان انگليسی برگزار کرد که در 
آن تعدادی از فعالين چپ از جمله برخی ازاعضای مرکز 

های سوسياليستی در دانشگاه ¬تحقيقات تيوری و جنبش
 ساعت طول کشيد 4ا بخش پرسش و پاسخ گالسکو که همراه ب

   .سخنران اين جلسه ياسمين ميظر بود. شرکت کردند
هفته همبستگی با «در روزهای قبل از ماه اکتبر فعالين کمپين 

در انگليس و اسکاتلند موفق شدند حمايت » کارگران ايران
برخی از اساتيد مارکسيست  و فعالين جنبش چپ را در 

  :ت آورند، از جمله پروفسورهاحمايت از کارزار بدس
   (مولف کتاب در فراسوی سرمايه(استفان مزارس   _

کينگز کالج و از فعالين . موشه ماخور از دانشگاه لندن  _
  جنبش ضد صيهونيستی

   استاد دانشگاه گالسکو. برژيت فاولر _
   کريستين کوپراستاد دانشگاه ستراسکاليد  _
  انشگاه آکسفوردپرفسور بازيل کورکاتيس استاد د  _
  تری برازرستون استاد دانشگاه آبردين  _
کليف سلوتراستاد دانشگاه برادفورد و از اولين بنيانگزاران   _

جنبش ترتسکييستی در بريتانيا که اکنون با نقدی بر گذشته در 
     .جنبش برای سوسياليسم فعاليت دارد

 هفته دوم ماه اکتبرکار ثبت رسمی صندوق کمک به کارگران
ايران نيز به نتيجه رسيد و اساسنامه اين صندوق به مثابه يک 
خيريه مطابق با قوانين بريتانيا تاييد شد که اطالعات 

  .تر در اين رابطه بعدا منتشر خواهد شد¬مفصل
  گزارش از حرکت کارگران ايران تنها نيستند درلندن

به دعوت شرکت کنندگان در اين حرکت، تظاهراتی در روز 
 در برابر سفارت 2 تا 12 از ساعت 2005 اکتبر4 چهارشنبه

در اين تظاهرات . جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد
های ¬تعدادی از نمايندگان کارگران بريتانيايی از اتحاديه
       .مختلف کارگری و فعالين کارگری ايرانی شرکت داشتند

                                                                  
های کارگری و اعضای پارلمان  پشتيبانی رهبران اتحاديه

  بريتانيا از
  ”کارگران ايران تنها نيستند“کمپين 

  
، در شهر ساحلي 2005 سپتامبر 28در روز چهارشنبه 

آوري مواجه ¬برايتون، کنفرانس حزب کارگر با واقعي شگفت
يا، هنگام سخنراني جک استرا، وزير امور خارجه بريتان. شد

زند  فردي داد مي» دموکراسي در عراق«در مورد 
ناظران جلسه اين فرد را به . »دروغ است«و » مزخرف«

زور از سالن بيرون انداخته و کارت ورودي او را دستش 
وقتي که اين فرد سعي کرد که بار ديگر به سالن وارد . گرفتند

شود بنا به قانون جديد ضد تروريزم از ورودش جلوگيري 
پس اين فردی که رهبری حزب کارگر را وادار به چنين ! شد

واکنش خشونت آميزی کشاند چه کسی بود؟ کدام تروريست 
آقای بلر است (!) »حزب کارگر«بين المللی بود؟ باعث ننگ 

 که کسی را که از سالن بيرون انداختند والتر ولفگانگ
(Walter Wolfgang) ساله که چندين دهه عضو 82، فردی 



 از آلمان 1937گر بريتانيا بوده است، و در سال حزب کار
  نازی ها 

  
اين . باشد ، می(!)به بريتانيای دموکراتيک فرار کرده بود

شناخته شده » والتر گيت«ها ¬واقعه نقدا از سوی بعضی
  .است

   
کميته نمايندگی «شب همان روز اولين سخنران جلسه  

، (Labour Representation Committee) «کارگر
اصلی برای جمع آوری فعالين چپ درون حزب » ترچ»

در اين جلسه، که در آن حدود . کارگر، والتر ولفگانگ بود
 شرکت کرده بودند، فعالين چپ اتحاديه های کارگری و 150

در بين آنان اطالعيه کمپين . حزب کارگر شرکت کردند
وسيعًا توزيع شد و وضعيت » کارگران ايران تنها نيستند«

يران به تعداد بسياری از شرکت کنندگان تشريح کارگران ا
بر اساس اين مداخله چهار عضو چپی حزب کارگر در . شد

پارلمان، رهبران دو اتحاديه کارگری، و تعداد بسياری از 
های کارگری اعتراضنامه  کادرهای رهبری و فعاالن اتحاديه

  .را امضاء کردند» کارگران ايران تنها نيستند«کمپين 
    

  :از امضاء کنندگانبعضی 
باب کرو، رهبر اتحاديه کارگران راه آهن، دريانوردی و  _

  (RMT) ترانسپورت
مارک سرواتکا، رهبر اتحاديه کارمندان بخش عمومی  _

  (PCS) (دولتی(
 جان هولمز، عضو کميته ملی اتحاديه کارگران مخابرات _

(CWU)  
  جان مکدونال، عضو پارلمان حزب کارگر _
  ، عضو پارلمان حزب کارگرجرمی کوربين _
   کيتي کالرک، عضو پارلمان حزب کارگر _
  .باب ورينگ، عضو پارلمان حزب کارگر _
  

  در نروژ» کارگران  ايران  تنها  نيستند « در ادامه کمپين 
  ! شب همبستگی با  کارگران  ايران برگزار شد

  
 شب  همبستگی با 2005 اکتبر 9عصر  روز يکشنبه 

با  شرکت  تعدادی از  مدافعين حقوق  کارگران  ايران 
اين مراسم با  . کارگران ايران در شهر اسلو  برگزار گرديد

سرود  انترناسيونال  و يک دقيقه سکوت بياد  جانباختگان  راه  
   .آزادی و سوسياليسم برنامه  خود را شروع  کرد

سپس رفيق بهروز ناصری عضو حزب کمونيست ايران در 
های  که  ¬ينه و اهداف آن و سپس فعاليتمعرفی کمپين ، زم

انجام داده  » کارگران  ايران  تنها  نيستند« فعالين  کمپين 
رفيق در سخنانش به . بودند، مختصر سخنانی  ايراد  کردند

ضرورت برجسته کردن موضوع جنبش کارگری و مبارزات 
کارگران در بطن اوضاع  سياسی کنونی و اهميتی که  اين 

،  بعنوان آلترناتيو  سياسی  و طبقاتی در مقابل  عرصه  دارد 
آلترناتيو راست  و  بورژوايی  که اميد  خود را برای  شرکت  

های  غربی  ¬در  قدرت سياسی  به دخالت  آمريکا  و  دولت
بسته اند،  اشاره  داشته  و افزودند که در شرايطی که 

 های  گروهی امروز در کشورهای که ما  مقيم آن¬رسانه
هستيم هيچ  انعکاسی از وضعيت   زندگی و مبارزات 
کارگران و زحمتکشان  ندارند،  اين  کار روی دوش 

ها و مدافعان حقوق کارگران ¬ها، سوسياليست¬کمونيست
افتد تا  وضعيت زندگی و مبارزاتی طبقه کارگر ايران  ¬می

های  کارگری و احزاب چپ  و  ¬را به  گوش اتحاديه
ن  کشورها  برساند و همزمان کوشش شود  سوسياليست در  اي

ها  از حقوق و مبارزات  ¬تا  همبستگی و حمايت  آن
   .کارگران ايران هر  چه  بيشتر  بدست  آورند

سخنران بعدی رفيق ياور اعتماد عضو  سازمان  کارگران 
ايشان ضمن خوشامدگويی  . بود)  راه کارگر)¬انقالبی ايران

هفته همبستگی با کارگران « که به  شرکت کنندگان، افزودند
در شرايطی » !کارگران ايران  تنها  نيستند«با عنوان » ايران

های نئوليبراليستی ¬گيرد که  با  تشديد سياست¬صورت می
در ايران بر  ابعاد فاصله و ستم طبقاتی افزوده شده است و ما  
شاهد گسترش روز افزون مبارزه مزد  و  حقوق بکيران يعنی 

 واحد های  صنعتی،  خدمات، معلمين، پرستاران و کارگران
فرا رويی ايم مبارزه در . غيره برای احقاق حقوق خود هستيم

عرصه سياسی می تواند خود ضامن برقراری و پايداری 
جلب حمايت بين . دمکراسی ئ آزادی و برابری در ايران باشد

ها  امروز بر عهده ما فعالين ¬المللی از اين حرکت
ت و کمونيست است که اصوال با چنين رسالتی معنی سوسياليس

اميدوارم در اين  رسالت خود  هوشيار، . و تعريف ميشويم
   « . ...مصمم،  پيگير و متحد  عمل  کنيم

بدنبال رفيق ارلينگ فولکورد عضو سخنگوی حزب اتحاد  
سرخ  برای  انتخابات، ضمن  حمايت خود  و حزبش  از 

  اين  کمپين  اظهار داشتند که حقوق  کارگران  ايران  و
انتخاب دولت  . دولت  نروژ  انتخاب  خود را  کرده است«

گذاری شرکت ¬نروژ را بايد از زاويه  ارتباط  و  سرمايه
به هيچ  روی   ¬ها¬آن.  در  ايران  ديد)  ستات اويل¬نفت

. نند¬سياستی  که  منافعشان را به  خطر  بيندازد اتخاذ  نمی
ه حمايت از حقوق  کارگران  ايران  بسازيم و ما  بايد شبک

تالش  کنيم  تا کارگران نروژی  هر چه  بيشتری در دفاع  از  
   .«حقوق کارگران  ايران را همراه  خود کنيم

اول  . در بخش  دوم شب همبستگی دو فيلم به  نمايش  در آمد
شاهدان «فيلمی  از  اول  ماه  امسال در تهران ،  و دوم فيلم 

که  از سوی کانون زندانيان سياسی در تبعيد »  م بند زدهچش
با  تشکر از دوستان کانون که  با ما . آنرا دريافت  کرده بوديم

   .همکاری  کرده  و آن  فيلم را  برايمان  ارسال کردند
در سالن  مراسم نمايشگاه عکسهای کارگران  در  حال 

ريات داير اعتراض و تظاهرات،  و همچنين  ميز کتاب  و نش
در خالل برنامه و هنگام  استراحت موزيک و سرودهای . بود

   .انقالبی زينت بخش مراسمان بود
بخش ) او. آل(ياد آوری  کنيم  که اتحاديه سراسری کارگران 

رسما از ) وی.ار(اسلو و حزب اتحاد سرخ  برای  انتخابات 
کارگران  ايران  تنها  «حقوق کارگران  ايران و کمپين 

حمايت  کرده  و همبستگی  خود  را  اعالم  داشته  »  تندنيس
   .بودند

مراسم همبستگی  با  کارگران  ايران در فضای صميمی و 
   .رفيقانه ای  برگزار  شد



ای مربوط به جنبش طبقه کارگر ايران را ¬ما  بايد  فعاليت
ای  سوسيالست و مدافعان ¬کماکان ادامه داده و تمام انسان

  را  فرا  می خوانيم  تا  در  راستای تقويت حقوق کارگران
منافع  کارگران  و  زحمتکشان و جلب  همبستگی  هر چه  

   .بيشتر کارگران  نروژ، با  ما همراه  باشند
 ،  اعالم  حمايت اتحاديه  2005 اکتبر 12امروز چهارشنبه 

کارگران  پست و ارتباطات از  مبارزات  کارگران  ايران 
.  د از جمله  حق  تشکل ،  را  دريافت  کرديمبرای  حقوق خو

به  اميد  اينکه شاهد اين  باشيم که تمام  کارگران  نروژ و  
احزاب چپ  و سوسياليست نروژ همبستگی عملی  خود با  
مبارزات  کارگران ايران را بيان  داشته و همبستگی جهانی 
ل  کارگران به  وزنه عينی در معادالت  سياسی طبقاتی  تبدي

  .گردد
  

   نروژ-» کارگران  ايران  تنها  نيستند«فعالين کمپين 
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  تظاهرات ايستاده در مقابل سفارت ايران در مادريد

 اکتبر تعدادی از کارگران و دانشجويان اسپانيا در ١١روز 
مقابل سفارت ايران در مادريد در تظاهراتی به فراخوان 

اين . آموزان اسپانيا شرکت کردندميليتانت و اتحاديه دانش .ای
تظاهرکنندگان خواهان احترام به حقوق دمکراتيک کارگران 

در پايان اين .  ايران و پايان اختناق نيروی کار بودند
تظاهرات ايستاده، شرکت کنندگان اسپانيای کوشش کردند 
اعتراض خود را به سفارت ايران تحويل دهند ولی سفارت از 

ود داری کرد و حتی اجازه نداد طومار پذيرش اين اعتراض خ
اين متن قطعنامه اين . حمايت در صندوق پستی آن قرار گيرد

همراه با تظاهرات امروز ما طوماری را : تظاهرات است
ها فعا ل کارگری امضا شده است ¬دردست داريم که توسط ده

ما . و در آن سرکوب کارگران ايران محکوم شده است
گرايش مارکسيست . کوبهايی هستيمخواهان پايان چنين سر

المللی ¬ميليتانت و اتحاديه دانش آموزان فراخوان بين
را پاسخ داده اند وما به کارزار » کارگران ايران تنها نيستند«

خود در دفاع از کارگران ايران و عليه نظام سرکوبگرانه ای 
   ٠که شما نمايند ه آن هستيد را ادامه خواهيم داد

  
  "!کارگران ايران تنها نيستند: "تظاهرات وين
و " های جوان اتريش¬سوسياليست"ای فعالين ¬امروز عده

در جلوی سفارت " ايران SOS" ای از نمايندگان¬عده
جمهوری اسالمی ايران در همبستگی با کمپين بين المللی 

اين . دست به تظاهرات زدند!" کارگران ايران تنها نيستند"
ها ¬ باز کردن که بر روی آنايی پيچيده ای را¬فعالين پرچم

شعارهای همه زندانيان سياسی در ايران آزاد بايد گردند، آمده 
ها را با جنبش ¬المللی آن¬بود و به وضوح همبستگی بين

  .کارگران ايران نشان می داد
ای که بوسيله جمع کثيری از فعاالن سياسی ¬نامه اعتراضيه

  گری و ، پيشروی کار"های جوان¬سوسياليست"رده رهبری 
های کارگری سوسيال دموکرات امضاء شده بود، ¬اتحاديه

ما در حال ورود به سفارت . تحويل نماينده سفارت گرديد
بوديم که پليس به ما اخطار داد که اگر وارد سفارت شويم، از 

او نمونه فعاالن کرد را مثال . تواند دفاع کند¬امنيت ما نمی
ودند و بوسيله آورد که برای اعتراض به سفارت رفته ب

در نتيجه، پليس با . سفارت دستگير شدند" نيروهای امنيتی"
سفارت صحبت کرد و توافق نمود که يک نفر به نمايندگی از 
طرف سفارت به بيرون از سفارت آمده و اعتراضنامه را 

  .دريافت کند
ما دليل رفتن خود را به آنجا توضيح داديم و اعالم کرديم که 

م که حکومت بر روی اتحاديه ها و هر زمان متوجه شوي
کارگران ايران فشار و خفقان اعمال می کند، باز برخواهيم 

  .گشت
  ماريان هکل

  از سوسياليست های جوان آلسرگروند
  اتريش
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  تظاهرات در پاکستان در حمايت از کارگران ايران
  !هفته کارگران ايران تنها نيستند

  :گزارش
ان تنها نيستند ما تصميم گرفتيم که به در هفته کارگران اير

مدت سه روز در چند شهر پاکستان در ابتدا امضا جمع آوری 
ها و اعتراض خود را به مسئوالن جمهوری ¬کنيم و آن

 امضا در 300ما موفق شديم . اسالمی در پاکستان نحويل دهيم
 500 امضا در کويته، 400 امضا در راولپتدی، 400الهور، 

 امضا در پيشاور از رهبران اتحاديه 200ی و امضا در کراچ
کارگری، حقوق دانان، شعرا، روزنامه نگاران، فعاالن 

  .سياسی و دانشجويان جمع آوری کنيم
تمام امضاهای جمع آوری شده را در تظاهرات ايستاده در  

مقابل سفارت و کنسولگری جمهوری اسالمی در شهرهای 
به دليل زلزله اخير در . ها تحويل داديم¬فوق به مسئوالن آن

پاکستان و گرفتاری رفقای ما در درگيری در کمک رسانی به 
زلزله زد گان ما تنها تواستيم عکس های در مقابل کنسواگری 

  .در کويته را برای شما ارسال کنيم
   الهور- هنا
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