
   

  

آزادی تعدادی از کارگران دستگير شده       
 ايران خودرو 

، طی روزهای   "خودروکار"بنا به گزارش وبالگ      
گذشته تعدادی از کارگران دستگير شده کارخانه             

 .ايران خودرو از زندان آزاد شدند
گزارش منتشره می افزايد، بعد از حادثه روز                     

کارگر و      ٦ششم بهمن که منجر به کشته شدن                  
نفر ديگر گرديد، ماموران امنيتی        ١١زخمی شدن   

و انتظامی رژيم، شماری از کارگران معترض را          
و هشتم    ٧همچنين در روزهای      .  بازداشت کردند 

بهمن ماه نيز تعدادی ديگر از کارگران معترض              
دستگير می شوند که اطالع دقيقی از شمار                           

اما گزارش های    .  دستگير شدگان در دست نيست       
نفر اعالم     ١٠٠تائيد نشده تعداد آنان را بيش از               

می کنند که از اين عده، تعدادی بالفاصله آزاد می           
شوند و تعدای نيز طی روزهای گذشته از زندان              

 .آزاد شده اند
اين گزارش می افزايد، همچنان شماری از                           
کارگران دستگير شده در بازداشت بسر می برند             
که از تعداد و اسامی آنان اطالع دقيقی در دست                 

 .نيست
 

جانباختن يک کارگر بر اثر سقوط                    
 ساختمان 

بهمن ماه يک کارگر به نام                    ٢٥روز دوشنبه       
بر اثر سقوط از يک ساختمان در        "  عبداهللا احمدی "

دست احداث در تهران، متاسفانه جان خود را از              
 .دست داد

پيکر اين کارگر پس انتقال به زادگاهش روستای             
شهر سنندج در   "  ژاوه رو "از توابع منطقه    "  هويه"

ميان غم و اندوه فراوان خانواده و بستگان و اهالی          

 .روستای مذکور به خاک سپرده شد
 

اعتراض کارگران بيکار پااليشگاه نفت      
 آبادان 

نفر از     ۵٠بهمن ماه بيش از            ٢۵روز دوشنبه     
کارگران پااليشگاه نفت آبادان در اعتراض به                   

 . بيکاری، دست به اعتصاب زدند
کارگران پااليشگاه نفت آبادان در اعتراض به بی           
توجهی کارگزاران رژيم در قبال وضعيت معيشت        
خود در مقابل درب پااليشگاه بر روی زمين دراز          

 . کشيدند و مانع رفت و آمد به پااليشگاه شدند
در پی اين حرکت اعتراضی مامورين نيروی                    
انتظامی و حراست پااليشگاه سريعا خود را به                  
محل تجمع رساندند و سعی در متفرق کردن                        

 .کارگران معترض داشتند
 

 آشته شدن يك آارگر معدن در راور 
دبيراجرايي خانه آارگر استان آرمان از آشته                  

 .شدن يك آارگر در معادن اين استان خبرداد
: وگو باخبرنگار ايلنا افزود      عباس آاربخش درگفت  

آشته شده    )  همكار(اين آارگر درمعدن پاودانا             
 . است

وي با بيان اينكه معدن پاودانا در نزديكي شهر                    
ريزش معدن علت     :  راور قراردارد، اظهارداشت    

 .آشته شدن اين آارگر بوده است
دبيراجرايي خانه آارگراستان آرمان در پاسخ به            

آارگري آه در معدن           ٣اين سوال آه وضعيت          
اشكيلي آشته شده بودند و هنوز زيرآور قراردارند         

جنازه اين آارگران هنوز         :  چه شده است، گفت        
 .درمعدن قراردارد

ها         طبق اطالعاتي آه دارم فعاليت      :  گفت  آاربخش
آارگر متوقف      ٣براي بيرون آوردن جنازه اين            

 .شده است
 

تجمع اعتراضی زنان دستفروش مترو        
 در مقابل مجلس رژيم 

جمعی از زنان دستفروش داخل مترو تهران،                     
های    صبح امروز يکشنبه بعد از پخش اعالميه                 

اعتراضی در داخل مترو، در مقابل مجلس رژيم             
 . تجمع کردند

به گزارش روزنامه حکومتی جام جم،  صبح                      
زن دستفروش داخل مترو      ۴٠تا    ٣٠امروز حدود   

با تجمع مقابل مجلس رژيم به برخورد                                      
سرکوبگرانه شهرداری و نيروی انتظامی با آنها             

 . اعتراض کردند
تجمع کنندگان می گويند شهرداری و ماموران                   
نيروی انتظامی مانع کار آنان در داخل مترو                       

 . شوند می
يکی از اين زنان دستفروش، به خبرنگار جام جم             

"گفت هايی که امروز داخل              براساس اطالعيه   : 
 ."مترو پخش شد در مقابل مجلس جمع شديم

وی هيچ اطالعی از منبع و منشا پخش اين                             
گفت از ما خواسته شد تا        اطالعيه نداشت و فقط می    

. درمقابل مجلس جمع شويم و اعتراض کنيم                        
همچنين تعداد ديگری از زنان تجمع کننده مقابل               

های     مجلس، با تاييد اين سخنان گفتند اطالعيه                   
مذکور در داخل مترو و بين ما زنان دستفروش                 
پخش شد و دعوت کننده برای تجمع مشخص                       

 .نيست
 

کارگر در شرکت های        ١٢٠٠بيکاری  

 پارس الکتريک و لوازم خانگي پارس 
آارخانجات پارس الكتريك وابسته به شرآت                      

 ٤از حدود    )  شستا(گذاري تامين اجتماعي        سرمايه
آارگر    ٣٠٠ماه پيش تاآنون با داشتن بيش از                   

 .برد رسمي درتعطيلي به سر مي
ازسويي ديگر اطالعات حاآي از اين است آه                   
احتمال تعطيلي شرآت لوازم خانگي پارس آه از            
زير مجموعه هاي هلدينگ صنايع عمومي شستا            

 . هم وجود دارد) زيرمجموعه وزارت رفاه(
آارگر اشتغال دارند و          ٩٠٠در اين واحد حدود         

اين درحالي است آه لوازم خانگي پارس در                        
آشور    گذشته به عنوان واحد نمونه صنعتي                سال

 .انتخاب شده است 
 

بخشی از طلب کارگران کارخانه صنايع      
 مخابراتی راه دور پرداخت شد 

بهمن ماه بنقل از کارگران کارخانه          ٢٧در تاريخ    
صنايع مخابراتی راه دور ايران بخشی از مطالبات    

  .معوقه کارگران اين کارخانه پرداخت شده است
براساس اين گزار ش به هر کارگراين کارخانه                 
بابت مطالبات معوقه مبلغ يک ميليون تومان                       
بصورت علی الحساب پرداخت شده است و قرار            
است تا پايان سال جاری يک ميليون تومان ديگر             

 .نيز به آنها پرداخت شود
اين کارخانه  از زمان واگذاری به بخش                                  
خصوصی دچار بحران شده است وچند سالی است        
که کارگران با مشکل تاخير در پرداخت مطالبات           
مواجه هستند وتجمعات مکرری برای احقاق                      

 . اند حقوق ومطالبات معوقه شان برگزارکرده
کارگر اين کارخانه يک سال       ٧٠٠در حال حاضر    

 .و نيم حقوق و مزايا از کارفرما طلبکار هستند

 ! زندانهای رژيم اسالمی سرمايه، مملو از کارگران زندانی است

 !تا آزادي رضا شهابي و ديگر زندانيان آارگر از پاي نخواهيم نشست
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کارگران کارخانه قند ياسوج هنوز بابت    
 ٨۴تا    ٨٢بخشی از مطالبات سالهای        

 طلبکار هستند 
علی رضا جنتی دبير اجرايی خانه کارگر ياسوج            

نزديک به   :  گو با خبرنگار ايلنا، گفت            و   در گفت  
نفر در اين کارخانه خصوصی که مدتی                    ٢٠٠

است دولت مسوليت اداره موقت را آن بر عهده                 
 .دارد مشغول به کار هستند

وی با يادآوری اينکه مطالبات معوقه کارگران                  
: مربوط به عملکرد مديران خصوصی است، گفت        

هرچند در حال حاضر مديريت موقت دولتی                       
کند ما      حقوق ماهانه کارگران را با پرداخت می             

هنوز هيچ اقدامی در خصوص پرداخت مطالبات            
 .معوقه گذشته انجام نشده است

گفته دبير اجرايی خانه کارگر ياسوج تاکنون                   به
بخشی از کارگران کارخانه قند ياسوج از طريق              
طرح شکايت نسبت به دريافت مطالبات معوقه                 

 .اند خود اقدام کرده

 تجمع آارگران آارخانه نازنخ قزوين 
 ٨٩.١١.٢٤مطابق اخبار دريافت شده روز يكشنبه       

نفر از آارگران آارخانه نازنخ قزوين                  ١٠٠,  
ماه حقوق معوقه خود در مقابل          ١١براي پيگيري   

 .اين شرآت تجمع آردند 
يكي از آارگران گفت معلوم نيست آه چرا اينقدر            
مارا سر ميدوانندو يا بازنشست نميكنند آه راحت            

احمدي نژاد آه در سفر استاني به قزوين            ,  شويم  
آمده بود آنقدر وعده وو عيد داده و بصورتي                        
وانمود آرد آه گويا همه مشكالت آارگران شرآت     
ما حل گرديد اما کسي نيست که دردما و واقيتي                 

 .که وجود دارد را انعکاس بدهد 
براي اينكه د رسفر استاني با اعتراضات آارگران         

مواجه نشوند مبلغي را به آارگران داد آه معلوم               
شد فقط براي بستن دهن آارگران معترض بوده                

 .است
 

 تن از کارگران قند بردسير  ١٥٠تجمع 
نفر   ١۵٠بهمن بيش از                ٢۴صبح يکشنبه          

ازکارگران کارخانه قند بردسير کرمان در                           
اعتراض به حقوق های معوقه خود وپرداخت                    
نشدن بيمه جلو اداره کار بردسير تجمع اعتراضی          

 .بر پا کردند
ماه است حقوق نگرفته اند           ٢٢اين کارگران که       

کارگر بردسيريم،   :  روی پالکاردی نوشته بودند        
کارگران برای پيگيری مطالبات    .  ايم گرسنه   گرسنه

 .خود نماينده ای را به اداره کارفرستاده اند
 

ماه ٦,  آارگر پااليشگاه آبادان          ٥٠٠
 بدون حقوق 

آارگر شرآت ساختماني نصب               ٥٠٠بيش از       
ماه است آه حقوقي            ٦اآنون   ,  پااليشگاه آبادان  

اين آارگران بلحاظ دستمزد نيز     .  دريافت نكرده اند  
يك سوم و حتي يك ششم آارگران قديمي تر پول                

 .دريافت مي آنند
و هم اکنون آارگران اين شرکت نفتی به دليل                      
پرداخت نشدن حقوق و مزايايشان در اعتراض به          

مسئول پااليشگاه آبادان در مقابل           .  سر مي برند    
اعتراض آارگران از پاسخ دادن طفره رفته و                    
خطاب به آارگراني آه در فاز سوم اين پااليشگاه            
مشغول به آار هستند گفته است آه آنها زيرنظر                
پيمانكار بخش خصوصي فعاليت مي آنند و حقوق          

 !آنها ربطي به پااليشگاه ندارد
در اين باره يكي از آارگران شاغل در اين                            

معلوم نيست آه ما بايد آجا شكايت       ,  پااليشگاه گفت 
آنيم و اعتراض مان را بيان آنيم آه گوش شنوايي          

 !وجود داشته باشد
 

پارس متال به سپاه پاسداران واگذار             
 شد 

بهمن ماه طي جلسه اي رسمًا            ٢٧روز سه شنبه       
تحويل نيروي هوايي سپاه          ,  شرآت پارس متال      

خط ,  به دنبال اين تغيير عمده          .  پاسداران گرديد  
توليد اين آارخانه هم تغيير خواهد آرد و براي                   

 .سپاه قطعات سيستم هوايي را توليد خواهد آرد
شايان به ذکر است که کرگران اين شرکت به دليل           

ماه حقوق خود را        ١١تعطيلی خط توليد تا کنون         
طلب کار بوده و در راستای دستيابی بدان                              
تجماعات اعتراضی زيادی را تا اين زمان                            
سازمان داده بودند که جوابی نيز در خصوص اين          

 .حرکات از جانب مسئولين دريافت ننموده بودند
 

آارگران محروم شهرداري آبادان تا              
 ! ماه حقوق معوقه دارند٥

آارگران شهرداري آبادان آه با شرآت هاي                       
از يك تا پنج ماه حقوق معوقه       ,  پيماني آار مي آنند   

اين آارگران در گذشته در اعتراض به اين          .  دارند
در مقابل شهرداري آبادان تجمع آرده            ,  وضعيت

. بودند اما تاآنون مشكلي از آنان حل نشده است                
چهارماه ,  يكي از آارگران شهرداري مي گويد              
 .است آه حق بيمه اش پرداخت نشده است

 

اعتصاب اعتراضی کارگران اداره آب و  
 فاضالب شهر آبادان 

گزارش رسيده از شهر آبادان از اعتصاب                            
اعتراضی کارگران شاغل در اداره آب و فاضالب        

 .اين شهر خبر می دهد
بهمن ماه، کارگران شاغل در            ٢٨روز پنجشنبه     

اداره آب و فاضالب شهر آبادان، در اعتراض به             
ماه دستمزدهای معوقه خود                  ٤عدم پرداخت         

اعتصاب کرده و خواستار دريافت دستمزدهای                
  .معوقه خود شدند

 

اخراج کارگران معترض آبادانی به                 
 تاخير در پرداخت حقوق 

شنبه سی ام بهمن ماه، تعدادی از کارگران               روز  
گاه آبادان، در اعتراض به         ساختمان نصب پااليش   

چندين ماه حقوق عقب افتاده خود و عدم                                   
گويی مسووالن، دست به تجمع زده و به                      پاسخ

 .اند  ساختمان محل کار خود آسيب وارد کرده
در پی اين حرکت اعتراضی، حدود سی نفر از                  

ها از کار اخراج شدند و در عين حال فقط يک                آن
 .ها پرداخت شد ماه از حقوق کارگران به آن

ها   همچنين به گفته يک منبع خبری از آبادان، ده               
نفر از کارگران سازمان فضای سبز شهرداری                
آبادان، در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه                      
حقوق و بيمه خود در مقابل شهرداری مرکزی                  

 .آبادان تجمع کردند
اند که عدم دريافت        کارگران معترض اعالم کرده     

ها شده    ها حقوق، سبب بروز مشکالتی برای آن         ماه
 . است

اما سرپرست شهرداری آبادان، دليل تاخير در                  
پرداخت حقوق و بيمه کارگران را مسدود بودن                
حساب اين سازمان از سوی سازمان ماليات                        

  .ارزش افزوده عنوان کرده است
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 !دستگيری فعالين کارگری موقوف

 !کارگران زندانی، فورًا و بی قيد و شرط بايد آزاد شوند



 ٣ 
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کارگر به دليل تخريب غير                 ٣مرگ    
 اصولی 

بهمن تخريب غير اصولی يک                ٢٩به تاريخ       
ساختمان درشرق تهران باعث مرگ سه نفر از                

کارگران .  کارگران مشغول کار در اين محل شد           
متر واقع دردر      ١۶٠در منزل قديمی به مساحت         
شرقی در حال           ١۴تکاوران شمالی، خيابان             

تخريب ساختمان بودند که آوار بر روی آنان                       
ريخته و منجر به گرفتار شدنشان در زير                               

 .خروارها خاک شد

مطالبات معوقه  :  ايران ساينا و مسينان    
 کارگران 

. اين کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع است                
وابسته به بخش خصوصی و کارفرما و مدير                     

حدود .  عامل آن فردی به نام عباس نصيری است          
کارگر در اين کارخانه مشغول به کارند که از            ٧٠

نفر استخدامی و بقيه کارگران                 ١۵اين تعداد       
کارگران استخدامی هر يک در        .  قراردادی هستند 

کارگران .  حدود بيست سال سابقه کار دارند                    
 . قراردادی هميشه در معرض تهديد هستند

در ازای نهار و    .  از سالن نهارخوری خبری نيست    
صبحانه به کارگران فقط ماهی پانزده هزار تومان         

کارخانه دارای سرويس اياب و      .  پرداخت می شود  
 .  ذهاب است

کارخانه ايران ساينا توليد کننده انواع قفل های                   
و زانتيا     ۴٠۵،       ٢٠۶درب اتومبيل های پژو            

محصوالت کارخانه هميشه پيش فروش شده       .  است
با اين حال، کارگران از برج آذر ماه                        .  است

تا کنون يعنی انتهای بهمن ماه ديناری بابت          ١٣٨٩
 . دستمزد دريافت نکرده اند

آن ها عليرغم اعتراض های مکرر نتيجه نگرفته            
صبح    ۶:    ٣٠ساعت کار در کارخانه از              .  اند

بعد از ظهر ادامه       ١۵:    ٣٠شروع می شود و تا        
 . می يابد

اما پنج شنبه ها کارخانه تعطيل است و کارگران               
دستمزد ناچيز     .  در يک شيفت کار می کنند                    

 .کارگران طبق مصوبه اداره کار است
 

اخراج دهها نفر از کارگران شهرداری        
 بوکان 

ظرف چند روز گذشته سی نفر از کارگران                          
 ١٥تا    ١٠شهرداری اين شهر که هر يک دارای            

 .سال سابقه شغلی هستند، از کار اخراج شده اند
بهمن ماه        ٣٠به دنبال اين امر، روز شنبه                        

کارگران اخراجی در اعتراض به تضييع حقوق               
مسلم خود در برابر اداره کار بوکان دست به                       

کارگزاران رژيم بی توجه به اجحافی        .  تجمع زدند 
که در حق آنان صورت گرفته است، در جواب به           
اعتراض کارگران اعالم کردند چون آنان بسيجی           
نيستند و کارت اين نهاد سرکوبگر را دارا نمی                  

 .باشند از کار اخراج شده اند
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 ! همبستگی کارگری مرز نمی شناسد
 !زنده باد همبستگی جهانی کارگران

 انلوگزارشی از وضعيت منصور اس
 

هفته است که شرايط جسمی        ٢در حدود بيش از      
منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکای                      
شرکت واحد تهران رو به وخامت گذاشته است و         
لی بازجويان وزارت اطالعات از درمان وی در         
بيمارستانهای خارج از زندان ممانعت به عمل               
می آورند او در طی اين مدت چندين بار دچار                 
حملۀ قلبی گرديده است تا حدی که ناچار به                        
انتقال وی به بيمارستان شدند ولی هر بار                            

 .معالجات او را متوقف و به زندان بازگرداند
آخرين باری که با پابند و دست بند به بيمارستان رجايی کرج منتقل گرديد و وی را حتی بر تخت                                

يکی از رگهای اصلی قلب او مسدود شده است و نياز به           .بيمارستان با دست بند و پابند قرار داده بودند
درمان جدی و فوری دارد ولی از درمان جدی او خوداری می کنند و مجددا او را روز چهارشنبه به                       

 .زندان بازگرداند
مادر سالخورده ،همسر و فرزندانش پس از اطالع يافتن از بستری شدن وی در بيمارستان رجايی به                     
آنجا مراجعه کردند و خواستار مالقات با آقای اسالو شدند اما بازجويان وزارت اطالعات اجازه                                

خانواده اسالو از پشت شيشه شاهد پابند و دست بند زدن به او در بخش                                 .  مالقات به آنها ندادند      
خانواده اسالو مقداری نوشيدنی      .مراقبتهای ويژه بيمارستان و حضور چند مامور در اتاق وی بودند                  

تقويتی مانند آب ميوه و غيره با خود برده بودند ولی ماموران حاضر در اتاق از تحويل گرفتن و                                 
 .تحويل دادن به آقای اسالو خوداری کردند

مارچ ٨پبش به سوی   
 روز جهانی زن

 
 زنده باد آزادی زن



 ۴ 

۴ 

سی و دو سال حاکميت ارتجاع اسالمی 
 در ايران 

 
 )٥٧بهمن  ٢٢در سالگرد (

 
جاع             م ارت ميت رژي امروز سی و دو سال از حاک

ذرد       وده      . اسالمی سرمايه در ايران می گ قالب ت ان
ه در            ان خواه اه وهفت              ٢٢ای وآزادي ج ن همن پ ب

اده از               ف ت ا اس ه ب عليرغم حضورفعال کارگران ،ک
اه را                   ی ش ت طن م سل د رژي ن سالح اعتصاب توانست

ا       .  سرنگون کنند، به شکست کشانيده شد  ی ب ن ي خم
ا       ک ري تکيه بر ارتجاع اسالمی وبا حمايت دولت ام
قالب               ه داری ان اي ی سرم و ساير دولت های غرب
اسی                  گری سي ت ال بت دخ بهمن ماه را،البته در غي

 .طبقه کارگر در آن، به شکست کشانيدند
رد                     قالب را سرکوب ک م اسالمی ان اگرچه رژي

اه سرکوب و                           گ ون سی و دو سال از دست ن واک
ه   جنايت و کشتارش برای حفظ سرمايه داری گذشت
است ، اما نه در دست گرفتن حاکميتش و نه حفظ     

وده است            ب راضات    .  آن برايش به ساده گی ن اعت
می    اجتماعی بی وقفه ادامه داشته و توده های عظي

ه در         .   خواهان سرنگونی اش شده اند  ت ذش سال گ
جريان انتخابات يک موج ازجنبش سياسی توده ای 
ره                         ه رد وچ رک ک ار ت د ، دچ رزان م را ل رژي

ايش در آورد              م ه ن ان ب . جنايتکارش را نزد جهاني
دام و     اکنون با وجود تشديد سرکوب ، شکنجه ، اع
م   دستگيری فعالين جنبش های اجتماعی توسط رژي
بش                ه های عروج جن ن ي جمهوری اسالمی اما زم
اقی                   وت خويش ب ه ق دن آن ب توده ای برای برچي

ری از                  .   است  ي ا درس گ ارگر ب ه ک ق اين بار طب
تجربه تلخ انقالب شکست خورده پنجاه و هفت و         
با اتکا به تشکل های سياسی و توده ای می بايست  

جامش                ه سران ران را ب جنبش آزاديخواهانه در اي
د         ران خواه برساند،اين تنها راه تحقق آزادی در اي

 .بود
ه                         ان خواه بش های آزادي ه از جن ت ف د ه ن اکنون چ
کشورهای عربی از شمال افريقا تا خاورميانه می    
گذرد ، درس گيری از انقالب های شکست خورده 
ن           رای اي ران ب از جمله انقالب پنجاه و هفت در اي

ا و              .  جنبش ها حياتی است    ا ، اروپ ک ري دولت ام
بش                ا عروج جن ه داری ب ساير دولت های سرماي
ی و گسترش آن            توده ای اخيردر کشورهای عرب

د     ن گران ا                 .  سخت ن بش ه ن جن ه اي گسترش وادام
ردم زحمتکش               ران و م ارگ دخالتگری  سياسی ک
ه را در            ع ام عرب در بدست گرفتن اداره امور ج
ه داری و                 اي ع سرم اف ن ا م برخواهد داشت و اين ب

ضاد است             ت ن م . دولت های امريکا و اروپا کامل
روز و          م دي دولت های امريکا ، اروپا واسرائيل ه
ا و     هم امروزبه نام دموکراسی از انواع ديکتاتوره
ا             د ،ب رده ان ايت ک دولت های مرتجع درمنطقه حم
ای                          روه ي ش و ن د ،ارت ه ان ت ه داش ط ا راب ه آن
سرکوبگرش را تقويت کرده اند ، در امور سياسی  
ده و           ن اي م آنها دخالت کرده اند و برايشان دولت ون

 . رهبرمنصوب کرده اند
ون        ٢٧٠بيش از      ٢٠٠٠دولت آلمان از سال  ي ل ي م

رد ودر سال                      ه مصر صادر ک حات ب ي يورو تسل
غ              ٢٠٠٩ ل ب ه م ه ب ح ل ازه صادرات اس  ٧٧.٥اج

ارک در مصر             ب ی م ميليون يورورابه دولت حسن
رد  ن ،                      .  امضاء ک ا ، چي ه اروپ ادي ح ا ، ات ک ري آم

ه   روسيه و ساير کشورهای بزرگ سرمايه داری ک
ی               ان ظام جه ونی ن در عين حال با هم بر سرهژم
وع        ا وق سرمايه داری در رقابت دائمی هستند اما ب
اشد       ه ب جنبش های توده ای در هر کجا ی جهان ک
کار می         با همديگر برای خفه کردن آن ها دست ب
د ،                     ن ن اظت ک ه داری را حف اي شوند تا نظام سرم
ز                                ا رم ه ب ت ک ه اس ار ده ه ه چ ی ک ام ظ ن

زايش     گلوباليزاسيون و نئوليبراليسم اقتصادی جزاف
ه خدمات                        ه ب کاری و حمل ي گی و ب فقر و گرسن
راه      م اجتماعی با نام رياضت اقتصادی چيزی به ه

 . نداشته است 
ه      اما آنچه اين ها پايان تاريخ کذايی ناميدند ،خود ب
خ                     اري سم و آغاز ت ي رال ب ي ول ئ بن رسيدن سياست ن
جديدی از انقالبات در قرن بيست و يک است و           
ا و                  ق ري ال اف م واهی در ش خ بش آزادي ن وج ج م

ه ای از آن است                   وش ه گ ان ي اورم ط    . خ ق ن ف اي
حوالت              خوش ت ه دست خاورميانه و ايران نيست ک
ی ،       ان ب است ،اعتراضات اسپانيا، ايتاليا ،پرتقال ،آل
ا رادر              لب اروپ ايرلند ، يونان و نيز فرانسه در ق

 .طی ماههای اخير شاهد بوديم
 

ه            ران ک رژيم ديکتاتوری جمهوری اسالمی در اي
ا               در همان قاعده نظام سرمايه داری و حفظ آن ب
ی ،     پيش بردن سياست های ورشکسته نئوليبراليست
اد رعب و                ج ری و اي گي با کشتار و زندان و دست
ميت      وحشت پيش می رود، چند صباحی بيش حاک
وده ای                               واج ت ا ام ون ب ن رد و اک د ک واه خ ن
د   درخاورميانه در موقعيت شکننده تری قرار خواه

 . گرفت 
ا و                ک ري ه دولت های ام اين همان رژيمی است ک

» رعايت حقوق بشر   «  غرب رياکارانه و با بازی 
بيشترين ارتباطات سياسی و   »  بازرسی اتمی «  و 

ی  .  تجاری را با آن داشته اند  مگر تروريست ايران
م                د،حج ه نش امل ع ران م ا اي ی ب م داراب اظ ام ک ن ب
ق نشد،                 ر از ساب شت ي بازرگانی آلمان طبق آمار ب
اه                      پ ه س ه ب ا ک زه ا چه چي ي شرکت زيمنس و نوک
ه          گر ک ه دي وپليس ايران نفروخت ، و صدها نمون

يست       راسی          .  در اينجا مجال آن ن وک وع دم ن ن اي
ه در                       اری ک م دارک ق رای ت ت ب ده ای اس اع ق
کازينوی  حفاظت شده سرمايه داری بر سرجان و   

ن  .  هستی ميليونها انسان صورت می گيرد  پشت اي
ی و     دموکراسی رياکارانه که رژيم مبارک وبن عل
د           رار داده ان ه ق قذافی وجمهوری اسالمی را وسيل
ده است و            ي سود اقتصادی و انباشت سرمايه خواب
ا و                   ق ري ال اف وده ای شم بس ، اين را در جنبش ت
ن                   ت رف ا  در دست گ خاورميانه مردم زحمتکش ب

.                         قطعه ای نان در تظاهرات به نمايش گذاشتند
ران و      ارگ اگر سی و دوسال پيش اميد و آرزوی ک
ا            اه ب مردم زحمتکش در ايران برای آزاد ی و رف
ار               چماق جمهوری اسالمی سرکوب شد امروزب

ه  .  ديگر اين افق در مقابل آنها گشوده شده است       ب
همان نسبت که نظام سرمايه داری مرزهای سود        
ران       ارگ رای ک آوری اش را گسترش داده است ، ب
ران             ه و اي ان ي و زحمتکشان نيز نه تنها در خاورم
ا                               ي رال ت ا و اس ک ري ا و ام ق ري ا ، اف که در اروپ بل
است های              ي ه س ي ل ر ع گی  ب ست ب م ضرورت ه

 . نئوليبراليستی افزايش يافته است 
قالب        ن ان باشد که  پرچم جنبش آزاديخواهی آخري

ان              ون در دست ن م، اک ت شکست خورده در قرن بيس
طبقه کارگر ايران آغازگر اولين انقالب  پيروزمند 
ی                         ان زب ي خار م ت اشد  واف کم ب در قرن بيست و ي
ه      ت گردهمايی همبستگی بين المللی کارگری را داش

 . باشد
 

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 زنده باد همبستگی بين المللی

 
 نهاد های همبستگی با جنبش کارگری

 ايران در خارج کشور
 

nhkommittehamahangi@gmail.com 
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 !به نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج کشور بپيونديد


