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کالت مستقل نهادهای همبستگی با کارگران ایران دفاع از خواسته ها، مبارزات و تش
انعکاس اخبار و مبارزات . کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه خود می دانند

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

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

بهره برداری های نیروها و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله 
 .دیگر وظائف این نهادها می باشد

سترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و جلب تالش برای ارتباط گ 
حمایت و همبستگی وسیعترین نیروهای مترقی بین المللی از جنبش کارگری ایران ، 
دفاع از مبارزات ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی کارگران و سایر اقشارمحروم 

فه نهادهای همبستگی با اجتماعی در سطح جهان و شرکت فعال در این مبارزات وظی
تبلیغ ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و حاکمیت  .کارگران ایران است

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

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

جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ایران یکی دیگر از وظائف 

.نهادهای همبستگی با کارگران ایران است  
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 جنبش کارگری در ایران دفاع از درهمبستگی  و

 ،داری اسالمی ایرانمحکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم سرمایه 

مبارزه علیه تجاوزات به  ان درپیکارند وکارگران در ایران همچن

 درخارج از کشور،  حقوق کارگران

های همبستگی و دیگر مدافعین حقوق کارگران توسط فعالین نهاد

 !همچنان ادامه دارد

کمیته هماهنگی برای "سالیانه فعاالن زن و مرد  با حمله کماندوهای اطالعاتی رژیم به مجمع  

و دستگیری حدود شصت تن از شرکت کنندگان در این " ریهای کارگکمک به ایجاد تشکل

های گوناگون مدافعین حقوق کارگران و در مجمع، در درون کشور توسط خانواده ها و گروه

-های نهادها و تشکالت مستقل مدافع حقوق کارگران، احزاب و سازمانداخل کشور با فراخوان

های اعتراضی تا حدی در ها و طومارسیونها ، آکها و نیروهای چپ و دمکرات، سلسله کمپین

سطح سراسری علیه سرکوب فعالین کارگری نشست کرج و سایر کارگران زندانی بر پا گردید 

 . و همچنان ادامه دارد 

خارج از  –این نمایشات اعتراضی توسط فعاالن نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

ها در سطح شهرها و کشورهای با دیگر تشکل کشور، به شکل مستقل و نیز در همراهی

... و –تورنتوی کانادا  -کلن  –استکهلم  –گوتنبرگ  –هانوفر  –مختلف ازجمله در پاریس 

 برای آگاهی رسانی به افکار عمومی جامعه میزبان بر گزار گردید 

واند تامروز گسترش این سطح ازاعتراضات در داخل و خارج از کشور و رساتر نمودن آن می

نتیجۀ تا به امروز این تحرکات ِصورت گرفته، . بیش از پیش رژیم را به عقب نشینی بکشاند

تهاجم وحشیانه به مجمع سالیانه کرج که . آزاد شدن بخش وسیعی از دستگیر شدگان بود

نیروهای امنیتی و کماندوهای رژیم ضد کارگری با تهاجم از راه دیوار، پشت بام خانه ، 

ها، همه و همه نتوانست مدافعین این دسته ، تا ایجاد رعب و وحشت درهمسایهشکستن دروازه

در عوض ادامه همین تحرکات . از کارگران دستگیر شده در ایران را به عقب نشینی وا دارد

برعلیه رژیم سرمایه داری، کارگزاران نظام را مجبور به عقب نشینی و آزادی فعاالن کارگری 

 .های بسیار سنگین از آنانر چه با دریافت وثیقهدر کرج و رشت نمود، اگ

خارج از کشور، در این سری اقدام تا حدی  –های همبستگی با کارگران در ایران نهاد

 . فعالیت نمود " زندانی سیاسی آزاد باید گردد  –کارگر زندانی : " سراسری، با شعار مرکزی 
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تگیر شده، همچنان برای آزادی دو تن از امروز ما با نهایت خرسندی از آزاد شدن کارگران دس

ری و جلیل محمدی و همچنین گبازداشت شدگان حادثه نشست کرج، آقایان علیرضا عس

محکوم نمودن حکم ضد کارگری اخیر رضا شهابی فعال کارگر زندانی و سایر زندانیان کارگر 

علی  –براهیم زاده بهنام ا –محمد جراحی  -شاهرخ زمانی  –علی نجاتی : برای آزادی آقایان 

ما . ، از هیچ تالشی خودداری نخواهیم ورزید...رسول بداغی و  –فریبرز رئیس دانا  –اخوان 

ضمن محکوم نمودن اعمال ضد کارگری رژیم، آزادی همه زندانیان کارگر و زندانیان سیاسی 

المی و پرداخت هرگونه وثیقه یا تعهدی به نظام دزد و چپاولگر اس  را بدون قید و شرط

 . خواستاریم و همچنان برای آزادی کارگران زندانی به تالش مستمر خود خواهیم افزود 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد –کارگر زندانی 

 !ها کارگر زندانی و فعالین کارگری آگاه، مبارز و تسلیم ناپذیردرود بر ده

 !گسترده و پیروز باد جنبش روبه رشد کارگری ایران
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م جمهوری اسالمی به جنبش تهاج

!کارگری را متحدًا در هم شکنیم  
جمعی از کارگران دستیگر . جمهوری اسالمی، به تجمع کارگران یورش بردرژیم سرمایه داری بار دیگر، 

اعتراضات و آکسیونهای بیشماری علیه این وحشیگری . شده ، کما کان در زندانهای اسالمی سرمایه اسیرند

تا کنون چندین سازمان و تشکل کارگری در ایران و خارج .  و سازماندهی شده استسرمایه داری شروع 

 .از ایران علیه دستگیری کارگران اعتراض نموده و آن را محکوم کرده اند

که ... جمهوری اسالمی با شکست انقالب، به اعدام، زندان، شکنجه، ستم، استثمار    و سرمایه داری رژیم 

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

های کارگری و دیگرنیروهای اجتماعی مترقی را در دستور داشته است و اکنون در بحران کارگران و تشکل

ر، سیاسی و اقتصادی عمیقی فرو رفته است، اما برای نجات خود  بار بحران را با بیکاری، گرانی، فق

  .گرسنگی و بی خانمانی بردوش اکثریت جامعه گذاشته است

 .های رژیم مملو از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی استنزندا

ها، خارج کشور، کارگران و فعالین کارگری، نهادها، تشکل –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

خواند که در هر محل اداران جنبش کارگری را فرامیها، احزاب مترقی و تمامی دوستداران و هوسازمان

خارج –کار، منطقه، شهر و کشوری که هستند، در همراهی با نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران

دهی کرده و را سازمان... های اعتراضی، تظاهرات و تجمعات اعتراضی     و ها، پیکتکشور، آکسیون

 . ر شده، کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی شویمخواهان آزادی کارگران دستگی

زندانیان  ، سایرتا آزادی تمامی کارگران دستگیرشده

.ی، مبارزه بیوقفه ادامه داردسیاس  

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

nhkommittehamahangi@gmail.com , http://nahadha.blogspot.com/ , boltanxaberi@gmail.com , 

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 

...آکسیونها، پیکتها، تظاهراتها، جلسات، گردهمائی ها، اعتراضات و   

0870خرداد  26برای آزادی کارگران دستگیر شده،   

  !به هفته همبستگی جهانی با جنبش کارگری در ایران بپیوندید
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 20 – 84 ژوئن 2402
!می کنیمدستگیری و ضرب و شتم فعاالن کارگری را قاطعانه محکوم   

!یر شدگان که هم چنان در زندان هستند، باید فورا آزاد شوندتن از دستگ 7  

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های "مجمع عمومی ساالنه ، ١٩٣١روز جمعه بیست و ششم خرداد ماه 

تن از فعالین کارگری  04یک خانه محقر واقع در بلوار ارم شهرستان مهرشهر کرج با شرکت حدود  در" کارگری

نیروهای سرکوب گر  02.24در ساعت . صبح آغاز می شود 3جلسه با وجود همه مشکالت از ساعت . شد برگزار

جمهوری اسالمی که در میان آنها ده ها مامور لباس شخصی نیز حضور داشتند، با شلیک گلوله ، به محل مجمع 

و لوله اسلحه های خود را به  ندوش می ده ها نفر مامور لباس شخصی مسلحانه وارد منزل .عمومی یورش می آورند

با فحش و ناسزا و عربده کشی ، فعالین کارگری را به روی زمین ند و رگذا حاضرین میدهان  روی سمت چهره و

اگر کسی تکان می خورد، ، با . می اندازند و آنها را ناچارمی کنند که دستتانشان را پشت سر گذاشته و تکان نخورند

آنها دیوانه وار و سرمست اسیران خود را به باد کتک . زدوران آدمکش مواجه می شدلگد و توهین های رکیک آن م

. به نحوی که عده ای از فعالین کارگری از ناحیه سر، پا، دست، کلیه و شکم آسیب شدید دیده اند. می گرفتند  

اندازی آنها، بیرون تیر صدای و سرکوب گرنیروهای  وحشت زده از عربده های و همسایه ها از مردم ساکن عده ای

سرکوب گران در حالی که به فعالین کارگری اجازه نمی دادند، لب به   و متعجب می پرسیدند، چه شده است؟آمده 

این افراد خرابکارند و شما مردم باید از ما تشکر کنید که دست ": سحن بگشایند، به دروغ به مردم متعجب می گفتند

و به محض  نداجازه نمی دادند که پاسخ ده کارگران اسیربه  البته و..." رمی داریم این افراد خرابکار را از سر شما ب

 گرنیروهای سرکوب. اینکه صدایی از کسی بلند می شد، چند نفر او را زیر ضربه های لگد و مشت قرار می دادند

. استباقی مانده  طوری که وسایلی کمی در آن منزل، سالمبه بیشتر وسایل منزل را شکستند و تخریب کردند،   

زندان رجایی   40انسان فداکار و مدافع حقوق کارگران و تهیدستان را با کتک و بی احترامی به بند  04سپس حدود 

که مربوط به زندانیان امنیتی است و تحت نظر اداره اطالعات، حفاظت اطالعات نیروی انتظامی و سپاه  شهر کرج

تن  04حدود ، ندتفهیم اتهام شو آنهاساعت بازداشت، بدون این که یک نفر از  ٩۲بعد از .  می برند  پاسداران می باشد

. وندشمی  از زندان آزاداز آنان   

ریحانه  – ۴سعید مرزبان  – ٩میترا همایونی  – ۲علی رضا عسکری  – ١به اسامی  دستگیر شده هانفر از  ٣اما  

مسعود سلیم پور  – ٣فرامرز فطرت نژاد  – ٨حمدی جلیل م – ۷سیروس فتحی  – ۶مازیار مهرپرور  – ۵انصاری 

تن به اسامی ریحانه انصاری، علی رضا عسکری و جلیل محمدی هم چنان در زندان رجایی  8. هستندهنوز در زندان 

تن دیگر از فعالین به اسامی سیروس فتحی، مازیار مهرپور،فرامرز فطرت نژاد،   0رژیم ادعا می کند . شهر در بندند

سلیم پور،میترا همایونی و سعید مرزبان را به زندانی واقع در پل عراق رشت منتقل کرده است، همه کارگران مسعود 

قابل ذکر است که علیرضا عسکری را . زندانی به جز علی رضا عسکری تا کنون با خانواده خویش تماس گرفته اند

.سرکوبگر، پاسخگوی این امر نمی باشدهیچ یک از مسئولین رژیم . از لحظه دستگیری از بقیه چدا میکنند  

تن فعال  4نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ضمن محکوم کردن این عمل سرکوب گرایانه، خواهان آزادی 

  .هم چنان در بند رژیم است
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با دستگیر ی و حمله وحشیانه رژیم جمهوری اسالمی به فعالین 

کارگری، در خارج و داخل ایران اعتراضات و کمپینهای مبارزاتی 

علیه جمهوری اسالمی براه افتاد و نیز کماکان در جریان است. در 

زیر بخشی از گزارشات رسیده تا کنونی را جهت اطالع خوانندگان 

بولتن اخبار کارگری، نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- 

 خارج کشور درج میکنیم. 

 بخشی از گزارشات رسیده

 

 

 اه از تظاهرات در اتاوای کانادا در مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایرانگزارش کوت

این تظاهرات در محکومیت دستگیری کارگران شرکت کننده در مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد 

 . کرج و برای آزادی کارگران زندانی و بویژه آزادی همین دستگیر شدگان انجام گرفت –تشکل های کارگری 

ژوئن در اتاوای کانادا در مقابل سفارت جمهوری اسالمی حامی سرمایه و دشمن و شکنجه گر  22دیروز جمعه 

در این تجمع دو نفر از نمایندگان اتحادیه . کارگران  در ایران ، انسانهای مدافع حقوق کارگرو سوسیالیست تجمع کردند

ان در ایران ف حمله رژیم سرمایه در ایران به طبقه کارگر های کارگری کانادا ضمن اعالم همبستگی و دفاع از کارگر
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و نادیده گرفتن حقوق اتحادیه ای وبرسمیت نشناختن حق داشتن آرادانه تشکل و اعتصاب را محکوم کرده و خواستا 

رآزادی بدون قید وشرط تمامی کارکران زندانی و بویژه باقی مانده دستگیر شدگان یورش اخیر ماموران ضد کارگر 

کارگر زندانی آراد باید، زندانی سیاسی ازاد باید، رژیم : برخی از شعارهای این تظاهرات عبارت بودند از . رژیم شدند

کارگران با نیروی همبسته خود . ، سرنگون باد رژیم ضد کارگر، زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسماسالمی نابود باید

با نام بردن از کارگران و فعاالن کارگری زندانی، برای هرکدام دو بار درود همچنین . رژیم سرمایه را سرنگون میکنند

همچنین . گفته و بعد از درود برای هرکدام از کارگران زندانی، دو بار سرنگون باد جمهوری اسالمی فریاد کشیده میشد

ین تظاهرات از طرف شورای ا. شعارهای زنده باد طبقه کارگر، زنده باد همبستگی بین المللی کارگری نیز داده شد

پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران فراخوان داده شده بود و از سوی 

احزاب و سازمانهائی که خود را مدافع منافع طبقه کارگر می دانند و همچنین کمیته ی حمایت از جنبش کارگری در 

مورد حمایت قرا ر گرفته بود و من هم بعنوان یک عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در کانادا  –ایران تورنتو 

شرکت نمودم و نفرت وبی زاری خودم و دیگر اعضای نهادها را در یک خارج کشور در این تظاهرات  –ایران 

دن طبقه کارگر، رژیم اسالمی سخنرانی کوتاه ابراز داشتم و به این مسئله اشاره کردم که با متحد، متشکل و متحزب ش

حامی سرمایه در ایران با تمام وحشیگری هایش سرنگون می شود و زمینه برای یک جامعه سوسیالیستی فراهم می 

گردد، با شعار زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد طبقه کارگر و سرنگون باد جمهوری اسالمی سرمایه، 

 . ه همچنان به مبارزه در کنار طبقه کارگر ادامه دهیمپیمان بستیم تا آزادی جامع

 ویدئو کلیپ سخنرانی 

http://www.youtube.com/watch?v=tD9k8EkNX1Q&feature=g-upl 

 2102یونی  22حمید قربانی  

  

 در کلن ژوئن 84کسیون آگزارشی از   

در پیرو فراخوان نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران جهت برگزاری حرکت های اعتراضی نسبت به یورش 

نفر از آنان، ما از تعدادی  احزاب و  4وحشیانۀ اخیر رژیم به اجالس فعالین کارگری در کرج و در اسارت نگه داشتن 

http://www.youtube.com/watch?v=tD9k8EkNX1Q&feature=g-upl
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عوت به عمل آوردیم که با موافقت آنان مواجه شد و موفق سازمان ها در محل برای برگزاری یک اکسیون مشترک د

، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، (کومله)ژوئن این اکسیون را با شرکت حزب کمونیست ایران  84شدیم در روز شنبه 

 –غرب آلمان و کانون همبستگی با کارگران در ایران  –چپ های کلن، کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 .ت نورد راین وستفالن برگزار کنیمایال

در مقابل کلیسای ُدم شهر کلن برگزار شد، اطالعیۀ نهادها به آلمانی و نشریۀ  24تا  03در این اکسیون که از ساعت 

شعارها و پوسترها و پالکات های زیبایی از تصاویر .  آلمانی زبان رفقای هانوفر به تعداد زیادی تکثیر و توزیع شد

 .ن اخیر در دست تمامی شرکت کنندگان بوددستگیر شدگا

کارگر زندانی آزاد : شعارهای این اکسیون عبارت بودند از. نمایندگان گروه ها چند متن به زبان آلمانی قرائت کردند

 مرگ بر جمهوری اسالمی، زنده باد همبستگی بین المللی. باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زار کننده، احزاب کمونیست کارگری و حکمتیست ها، جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران، های برگعالوه بر گروه

نیز با حضور خود از این اکسیون پشتیبانی ... کانون تالش، فعالین ایران تریبونال،  جمعیت زنان، آنارشیست ها و 

 .کردند

بخش بود و زمینۀ ین اکسیون موفق و رضایتبه عنوان اولین تجربه در شرایط کنونی از کار مشترک نیروهای چپ، ا

 .ریزی کارهای مشترک در آینده فراهم کردمساعدی نیز برای برنامه

 ، وارتانایالت نورد راین وستفالن –کانون همبستگی با کارگران در ایران از طرف 

 

 

ژوئن کانون هانوفر در همبستگی با کارگران زندانی 84گزارش مختصری از آکسیون   

هانوفر، به گونه هماهنگ با سایر نهادهای  -انون همبستگی با جنبش کارگری ایرانک  2402ژوئن  84ز شنبه در رو

محکوم نمودن یورش نیروهای جمهوری اسالمی به همبستگی در شهرها و کشورهای مختلف، آکسیونی را برای 

.نشست سالیانه فعاالن کارگری  و ضرب و شتم و دستگیری آنها برگزار کرد  

در مرکز شهر هانوفر بر پا شد، عالوه بر اعضای کانون، عده ای از فعالین سیاسی  08ر این آکسیون که از ساعت د

شهر هانوفر نیزشرکت داشتند و با حضور خود انزجار خود را از رژیم سرکوب گر جمهوری اسالمی بیان داشتند و با 

. پشتیبانی نمودندعزمی راسخ از کارگران دستگیر شده    
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ادامه داشت، عالوه بر اعالمیه هایی به زبان فارسی و آلمانی که در آنها چگونگی  00این آکسیون که تا ساعت  در

یورش وحشیانه نیروهای امنیتی به محل برگزاری مجمع عمومی فعالین کارگری، و ضرب و شتم این انسانهای از 

بش کارگری ایران به زبان آلمانی نیز در میان خودگذشته تشریح شده بود، نشریه اطالعاتی کانون همبستگی با جن

.جمعیت توزیع شد  

 4شرکت کنندگان در آکسیون با محکوم نمودن قاطع تهاجم رژیم به کارگران، خواهان آزادی کارگران زندانی، به ویژه 

همایونی،  تن از کارگرانی که هم چنان در بند هستند، به اسامی رضا عسکری، ریحانه انصاری، جلیل محمدی، میترا

.سعید مرزبان، مسعود سلیم پور، مازیار مهرپور، سیروس فتحی و فرامرز فطرت نژاد شدند  

در این آکسیون بسیاری از آلمانی ها و ایرانی های رهگذر با امضاء نمودن لیستی  جهت حمایت از کارگران زندانی، 

. از بیداد حاکم بر ایران ابراز انزجار می نمودند  

در این گفتگو به . ی در رابطه با هدف این آکسیون گفتگویی را با یکی از اعضای کانون ترتیب دادتلویزیون برابر

ژوئن درمحکوم نمودن یورش رژیم به محمع  84آکسیون های هماهنگ و سراسری نهادهای همبستگی در روز شنبه 

دستگیری که نهادهای همبستگی   و هم چنین بیان شد. عمومی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکالت کارگری اشاره شد

تن از دستگیر شدگان که هم  7می نمایند و خواهان آزادی فوری و ضرب و شتم فعاالن کارگری را قاطعانه محکوم 

.چنان در زندان به سر می برند، می باشند  

هانوفر -کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران    

 

 

       

 

!کنید شرکت استکهلم ژوئن ٠٣ اعتراضی راتتظاه در! مبارز و آزادیخواه مردم  

کمیته هماهنگی "ژوئن نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسالمی ایران با حمله به مجمع عمومی سالیانه  ١۵روز جمعه 

پس از کتک زدن و زخمی کردن تعدادی زیادی از شرکت کنندگان در این " برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

نفراز دستگیرشدگان به اسامی ریحانه انصاری، میترا همایونی،  ٩تاکنون . ن را دستگیر کردندنفر از آنا ۵٧مجمع 

پور، فرامرز فطرت نژاد و مازیار  سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان مقدم، مسعود سلیم

 . مهرپور همچنان در زندان بسر می برند

ژوئن و همه زندانیان سیاسی و در  ١۵سانی و برای آزادی دستگیر شدگان دراعتراض به سلب ابتدایی ترین حقوق ان
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دفاع از حق آزادی بیان، تجمع و تشکل شما را فرا می خوانیم در در تظاهرات اعتراضی که در شهر استکهلم برگزار 

 . می شود شرکت نمایید

 میدان سرگل استکهلم : مکان
 

  ٢١ژوئن، ساعت  ٠٣شنبه : زمان 

 ٢٣٠٢/٦/٢٦ استکهلم -ژوئن ٠٣اری تظاهرات کمیتۀ برگز

 

Iran-Labour Movement / Iran-Arbeiterbewegung / کارگری جنبش اخبار  ایران 

This blog provides the translation of the news about the labour movement in Iran in English German, French, swedish,etc. Dieser Blog 
stellt die Übersetzung der Nachrichten über die Arbeiterbewegung im Iran auf Deutsch und Englisch, Französisch, swedisch usw. zur 
Verfügung.       

دیدن کنید ،به زبانهای مختلف ،از وبالگ خبری نهادهای همبستگی  

http://iran-worker.blogspot.de/ 

. در این وبالگ، ترجمه اخبارجنبش کارگری در ایران به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، سوئدی وغیره منتشر می شود  

 

 

 کارگری های تشکل ایجاد به کمک برای هماهنگی کمیته

 ! کارگران زندانی باید بدون قید و شرط آزاد شوند

 ! های مدافع حقوق بشرکارگران، تشکل های کارگری و نهاد

 ! مردم شریف و آزادی خواه

بیش از دو هفته از تهاجم گسترده و سازمان یافته ده ها مامور امنیتی و انتظامی به مجمع عمومی ششم کمیته ی 

تهاجمی که بر اثر آن، حاضرین در این نشست کارگری، . هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می گذرد

http://iran-worker.blogspot.de/


2402 یهژوئ  -آوریل                                     04  - 83شماره                        12  بولتن اخبار کارگری  

 

اگر چه بسیاری از . ن شکل ممکن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس به زندان کرج انتقال داده شدندبه شدیدتری

 . بارداشت شده گان آزاد شده اند، اما هنوز تعدادی از دوستان ما در زندان شهرهای کرج و رشت، محبوس هستند

مرسوم از سوی مقام های امنیتی و قضایی در سال های اخیر سرکوب کارگران و رهبران کارگری در ایران به امری 

کشتار کارگران خاتون آباد . تبدیل شده و تعداد زیادی از فعالین کارگری به اتهام های واهی امنیتی، زندانی شده اند

، هجوم گسترده به اعضای سندیکای واحد تهران در 22، حمله به مراسم اول ماه مه سقز در سال 22کرمان در سال 

و محکومیت اعضای  22داشت بیش از صد نفر در مراسم روز جهانی کارگر در پارک الله تهران در سال ، باز28سال 

تشکل های کارگری در شهرهایی مانند تهران، تبریز، هفت تپه و سنندج، از نمونه های بارز این تهاجم گسترده در ده 

خرداد سال جاری،  22گی در روز جمعه بدون شک یورش به مجمع عمومی ششم کمیته هماهن. سال گذشته بوده است

حاکمیتی که پاسخی جز سرکوب در . بخشی از تعرض همه جانبه حاکمیت سرمایه داری ایران به جنبش کارگری است

 . برابر اعتراض های کارگری برای دستیابی به خواسته ها و مطالبات شان ندارد

های مستقل و خود ساخته کارگران، اجازه فعالیت کمیته هماهنگی بیش ار هفت سال پیش و در شرایطی که تشکل 

، با فراخوان هیئت موسس و با امضای حدود شش هزار نفر کارگر، اعالم 0228نداشت؛ در آستانه اول ماه مه 

ما بر اساس وظایفی که در اساس نامه کمیته هماهنگی آمده، حق طبیعی و مسلم خود می دانیم که از . موجودیت کرد

خود و آحاد طبقه کارگر حمایت و پشتیبانی کرده و آنها را تشویق به ایجاد تشکل های مستقل کارگری  حقوق و مطالبات

و  022، 020بین المللی کار در زمینه تشکل های کارگری و اصول 82و 28عالوه بر این، وجود مقاوله های . نماییم

هم چنین . ی آگاه گری کارگران، به اثبات می رساندقانون اساسی ایران، حقانیت ما را برای ادامه فعالیت در راستا 021

 . و بر اساس رای مجمع عمومی پنجم کمیته هماهنگی، تقاضای ثبت این تشکل را از اداره کار نموده یم 0222ما در سال 

وده، چرا به اکنون باید از مقام های مسئول پرسید که با توجه به اینکه دولت ایران مقاوله های بین المللی کار را امضا نم

آن پایبند نیست؟ چرا دولتی که همواره مدعی دفاع از حقوق محرومان از شاخ افریقا گرفته تا آمریکای التین بوده، 

جوابگوی دستمزد زیر خط فقر و اخراج سازی و ده ها مصیبت دیگر کارگران کشور خود نیست؟ آیا پاسخ تقاضای 

ختیار گذاشتن سالن برگزاری مجمع عمومی، ضرب و شتم سبعانه و اعضای کمیته هماهنگی از اداره کار برای در ا

بازداشت است؟ چرا در حالی که دولت ایران همیشه در حال گفتگو با بسیاری از دولت ها بر سر مناقشات مختلف است، 

 تحمل شنیدن صحبت های جمعی از فعالین کارگری و نماینده گان کارگران را ندارد؟ 

یته هماهنگی اعالم می کنیم که اگر دفاع از حقوق های معوقه و دستمزدهای ناعادالنه و ناچیز بنابراین ما اعضای کم

کارگران، افشای سیاست های ضد کارگری سرمایه داران و حمایت از تشکل یابی کارگران، جرم است، پس همه ی ما 

ت، چرا آن را به صراحت اعالم اگر دفاع از کرامت انسانی و حرمت و شخصیت اجتماعی کارگران، جرم اس! مجرمیم

؟ اگر کمیته هماهنگی به اعتقاد مقام های امنیتی، غیر قانونی است، چرا تاکنون هیچ نهاد قضایی و دادگاه !نمی کنند

صالحه ای، این تشکل را غیر قانونی اعالم نکرده است؟ ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های 

م به مجمع عمومی ششم خود را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط اعضای کمیته کارگری، بار دیگر تهاج

هم چنین ما خود را محق می دانیم که از هر طریق ممکن برای آزادی دوستان . هماهنگی و دیگر کارگران زندانی هستیم

 . خود و همه ی کارگران زندانی، تالش کنیم

  2932تیر  22 –د تشکل های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجا
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 تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشتی 

 در مقابل دادسرای انقالب کرج 

جمعی از خانواده های فعالین کارگری بازداشت شده در کرج در مقابل دادسرای انقالب  ١٠٩١خردادماه ٠٣روز شنبه 

ها انتظار،موفق شدند تا به واحد بایگانی  ع کنندگان پس از ساعتدو نفر از تجم. کرج واقع درخیابان آزادگان تجمع کردند

 . کامپیوتر دادسرا مراجعه کنند و از وضعیت زندانیان اطالعی حاصل کنند

بر اساس اظهارات مسئولین مربوطه، نام هیچ یک از بازداشت شدگان و حتی کسانی که قبال آزاد شده اند در دادسرا ثبت 

 . کارگران بازداشتی مجبور شدند که به زندان رجایی شهر و اداره اطالعات مراجعه کنندخانواده های . نشده است

مسئولین زندان رجایی شهر پس از چند ساعت اتالف وقت اظهار داشتند که عده یی از بازداشت شدگان به اداره 

جه به نظر وکیل احتمال انتقال باتو. اطالعات شهر رشت منتقل شده اند و مابقی در اداره اطالعات کرج بازداشت هستند

الزم به ذکر است که میتراهمایونی ، سعیدمرزبان، فرامرزفطرت . برخی از این فعالین به شهر رشت امکان پذیر است

نژاد، مسعودسلیم پور و سیروس فتحی از کارگران و فعالین کارگری در شهر رشت می باشند که احتماال به زندان شهر 

خرداد ماه، مامورین اداره اطالعات شهر رشت به منزل سیروس فتحی  ٠٣مچنین امروز سه شنبه ه. اند کرج منتقل شده

 . رفته و ضمن تفتیش منزل وی کامپیوتر و تعدادی از کتاب هایش را با خود برده اند

ری ضمن محکوم کردن آزار واذیت فعالین کارگ" اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"ما 

هرگونه تفتیش و ایجاد رعب و وحشت برای کارگران و فرزندان . خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان هستیم

 . خردسال و پدر و مادران سالخرده شان را قویا محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این تعرض غیرانسانی هستیم

ما از همه ی کارگران و هم طبقه ای هایمان در سراسر دنیا می . دکارگران و فعالین کارگری هیچ جرمی مرتکب نشده ان

خواهیم که با ایجاد کارزار وسیع بین المللی به دفاع از حقوق طبقه ی کارگر و فعالین این طبقه برخیزند و خواستار 

 . آزادی کارگران زندانی باشند

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 0280خرداد  20

  محکومیت در سنندج شهر کارگران از جمعی ی بیانیه

  هماهنگی ی کمیته اعضای و کارگری فعالین بازداشت و انسانی غیر برخورد

شصت تن از اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر کرج  ٦٢/٠/٩١در مورخه 

ه و تعداد زیادی از این فعالین را مورد ضرب و شتم قرار داده مورد هجوم وحشیانه ی نیروهای سرکوب گر قرار گرفت

نفر از فعالین کارگری در زندان رجایی شهر کرج در بازداشت به سر  ٩و آن ها را زخمی و بازداشت می کنند، و هنوز 

 . می برند

ین کارگری، حمله به محکوم کردن فعال. چرا باید کارگر به خاطر دفاع از حقوق انسانی خود دستگیر و زندانی شود

 . حقوق انسانی طبقه ی کارگر، ستمدیدگان و محرومین جامعه است

ما کارگران، این حرکت غیرانسانی علیه فعالین کارگری را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و 
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مه ی کشورها می خواهیم شرط آنان و تمامی کارگران زندانی هستیم؛ و از تمام تشکل های مستقل کارگری در ه

 . خواستار آزادی فوری فعالین کارگری در ایران باشند
 زنده باد جنبش کارگری

 ٠٠/٠/١٠ -جمعی از کارگران شهر سنندج 

 

 محکومیت بازداشت فعالین کارگری

خرداد برای  ٦٢فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که روز جمعه 

رگزاری مجمع ساالنه خود در کرج جمع شده بودند تا درباره معضالت و مشکالت پیشروی هم طبقه ای های خود به ب

بحث و گفتگو بنشینند مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفتند و انان را با تندترین شیوه مورد اهانت و ضرب و شتم 

 . قل کردندقرار دادند و سپس انها را به زندان رجایی شهر کرج منت

ما جمعی از کارگران خباز در سنندج بازداشت واهانت به این فعالین کارگری را محکوم می کنیم و خواستار ازادی 

و معتقدیم که ایجاد تشکلهای مستقل کارگری نه تنها جرم نیست بلکه . بدون قید وشرط بقیه ی دستگیر شدگان می باشیم

 . یک حق طبیعی کارگران می باشد
 ٠٠١٠خرداد  ٠٣کارگران خباز  جمعی از

 

 کرج شهر در کارگری فعالین بازداشت محکومیت در سنندج بیکار کارگران شورای ی بیانیه

در شرایطی که مردم زحمتکش و کارگر ایران در اوج بیکاری، اخراج سازی و فقر و فالکت و بی حقوقِی مطلق 

در ایران به حد اعالی خود رسیده و ما کارگران با معضالت  اجتماعی به سر می برند و نابرابری ها و فاصله ی طبقاتی

و ناهنجاری های جامعه ی سرمایه داری دست به گریبان هستیم، تنها راه چاره برای بیان مصائب و مشکالت خود و 

 . اشیمپیگیری حقوق و مطالباتمان را در تشکل های خودساخته و طبقاتی مان یافته ایم و در تالش برای ایجاد آن می ب

فعالین و کارگران متشکل در کمیته ی هماهنگی  ٦٢/٠/٩١سیستم سرمایه داری در راستای مقابله با آن در روز جمعه 

برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را به شیوه ی بی رحمانه دستگیر و مورد ضرب و شتم و توهین قرار می دهند 

تالششان برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می کنند و بعد از و آنان را بازداشت نموده و سعی در جلوگیری از 

نفر از این کارگران و فعالین هنوز در بازداشت به سر می برند و این بازداشت ها و  ٩ساعت اکثر آنان را آزاد و  ٠٦

 . ضرب و شتم ها در راستای جلوگیری از کار تشکل یابی و دفاع از مطالبات کارگران صورت می گیرد

ا شورای کارگران بیکار، ضمن محکوم کردن حمله ی وحشیانه و غیر انسانی نیروی پلیس به فعالین کارگری و م

کارگران متشکل در کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، خواهان آزادی بی قید و شرط باقیمانده 

 . اعضای در بازداشت این کمیته هستیم
 ٠٣/٠/١٠ -نندج شورای کارگران بیکار س

 :ایران در کارگری فعالین سرکوب علیه سراسری کارزار به فراخوان

 کارگران دربند را آزاد کنید 

خرداد ماه درادامه موج به راه افتاده سرکوب وبازداشت فعالین کارگری نیروهای  ٦۲بنا به خبر های منتشره روز جمعه 

اری مجمع عمومی سالیانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد امنیتی وانتظامی در شهر کرج با حمله به محل برگز

تن ازفعالین کارگری حاضر  ۲٣تشکلهای کارگری اقدام به ضرب وشتم فحاشی وهتک حرمت وبازداشت بیش از

 . درمجمع نموده اند

هرحرکتی انجام این عمل خود بخوبی بیانگرعمق بحران درنظام سرمایه داری ومیزان ترس صاحبان زور وسرمایه از
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 . درجهت تشکل یابی کارگران می باشد

فعالین کارگری شورایی سنندج ضمن محکوم نمودن این عمل غیر انسانی برحق مسلم کارگران برای برپائی مجامع 

عمومی وشوراهای مستقل خود پای فشرده وخواهان آزادی سریع وبی قید شرط افرادی که هنوز در بازداشت بسر 

جلیل  -فرامرز فطرت نژاد -سیروس فتحی -علیرضا عسکری -مسعود سلیم پور -ه انصاریریحان:میبرند بنامهای

 . مازیار مهرپورومیترا همایونی می باشد -سعید مرزبان -محمدی

وازتمامی انسانهای آزادیخواه وبرابری طلب تشکلها وفعالین کارگری داخل وخارج کشور میخواهد تا ازتمامی توان 

 . ین عزیزان ومقابله با تعرضات سرمایه دارن به فعالین کارگری استفاده نمایندوامکانات برای آزادی ا

 جمعی ازفعالین کارگری شورایی سنندج

۵/٤/٢٠٣٢ 

 

 است؟ جرم ماندن زنده و زندگی از دفاع کارگران برای آیا

ری و دیگر فعالین کارگری نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگ ٢٣تعداد  ١٢/٠/٢٠٣٢روز جمعه 

نفر از انها با نام های سیروس فتحی، علیرضا  ٣هرچند بیشتر این کارگران آزاد شدند اما هنوز . در شهر کرج دستگیر شدند 

پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و میترا همایونی  عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم

 . ت بسر می برنددر بازداش

پی گیری حق تشکل ، دریافت حقوق معوقه ، جلو گیری از اخراج " جرم شان"هنوز بسیاری از کارگران بی گناهی که تنها 

است ، که در ...سازی ها، افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی ، لغو قرارداد های موقت ، بر قراری استخدام رسمی و

از جمله کارگران زندانی شاهرخ زمانی .دت استثمار سرمایه داری می باشد ، در زندان به سر می برندواقع مقابله با افزایش ش

 . ،علی نجاتی ، بهنام ابراهیم زاده ، رضا شهابی ، محمد جراحی ، علی اخوان ، رسول بداغی و دها نفر دیگر را می توان نام برد

فعالین کارگری و باز داشت انها ولو به مدت زمان بسیار کوتاه ، مصداق حمله ، دستگیری، محاکمه و زندانی کردن کارگران ، 

در ایران انسانهای بی گناه بخصوص کارگران و فعالین کارگری را همیشه بدون دلیل و مدرک ، . صد در صد سلب آزادی است

اکنون ماموران در شهر کرج در . بلکه برای دفاع و خدمت گذاری به سرمایه داری از حقوق طبقاتی و انسانی محروم می کنند

نفر از کارگران و فعالین کارگری را دستگیر کردند ، برای به حق نشان دادن عمل  ٢٣یک یورش جانبدارانه از سرمایه داری 

ه تا به این صورت وانمود کنند گناه کار را از بی گنا. ضد کارگری خود تعدادی را آزاد کردند و برخی را در بازداشت نگه داشتند 

 : ما می پرسیم. تفکیک کردند ، که به عمل ضد کارگری و ضد آزادی خود مشروعیت قانونی و اجتماعی بدهند

 نفری که هنوز در بازداشت به سر می برند جزء دفاع از کسب حقوق کارگری چه گناهی مرتکب شده اند؟  ٣این 

ند نان ، آب و برق ، گاز ، گوشت و حبوبات ، کرایه خانه ، آیا خواست مقابله با گران شدن نیاز های اولیه زندگی انسان ها مان

 که غارت کارگران به سود سرمایه داران است جرم محسوب می شود؟ ... کرایه ماشین و

آیا مقابله با سرازیر شدن سود های هنگفتی که بر اثر گرانی سوخت و ارزاق و تمامی اجناس و از عدم افزایش دستمزدهای 

و تورم از جیب کارگران دزدیده شده به جیب سرمایه داران واریز می شود و خانواده کارگران را به فالکت می متناسب با گرانی 

 کشد، جرم است؟ 

آیا خواست ایجاد تشکل ، افزایش دستمزد ، آزادی زندانیان کارگری ، استخدام رسمی ، جلو گیری از اخراج سازی ها، فعالیت 

کارو خیابان، خواست رایگان شدن آموزش و بهداشت ، برابری حقوق زن و مرد، جلو گیری  علیه کار کودک ، دفاع از کودکان

 جرم است؟ ... از گرانی و تورم و

سرکوب وزندانی کردن کارگران به خاطر داشتن چنین مطالباتی، اگر حمایت از سرمایه داری نیست ، پس چه نام دارد؟ در کجای 

 اتی دستگیر و زندانی می کنند؟ دنیا کارگران را به دلیل چنین مطالب
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 آیا برای کارگران دفاع از زندگی و زنده ماندن جرم است؟ 

سال گذشته تمامی مسیر های کسب مطالبات کارگری محدود تر و محدود تر شده است و در مقابل هر روز دست سرمایه  ٠٠طی 

و همه امکانات از جمله حمایت های قانونی و غیر .  داران برای حمله به حقوق و سفره خالی کارگران بازتر و بازتر شده است

قانونی و عملی برای حمله به حقوق کارگران توسط دولت در اختیار سرمایه داران گذاشته شده است و به دنبال آن تمامی نهاد ها 

، وزارت کار، قوه مقننه ،  و دستگاه های دولتی مانند انواع پلیس، قوه قضائیه ، سازمان زندانها ، تمامی دستگاه های تبلیغاتی

بازو های اجرایی، به عوامل اجرایی حمالت سرمایه داران علیه کارگران تبدیل شده اند از جمله همین حمالت اخیر به کارگران و 

 . فعالین کارگری دالیل غیر قابل انکار هستند

فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی ،  ما ضمن محکوم کردن دستگیری ، محاکمه و زندانی کردن کارگران ، خواهان آزادی

 . نفر بازداشت شده در روز جمعه هستیم ٣بخصوص 
 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

٢٢/٠/٠٠١٠ 

 

 بازداشت اعضاء كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری را محكوم می كنیم 

دهها نفر از اعضاء كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری كه در  ٩١خرداد  ٦٢ طبق خبرها، روز جمعه

بازداشت وسیع . یك گلگشت دوستانه در شمال حضور داشته اند، مورد یورش وحشیانه قرار گرفته و بازداشت شده اند

اه اخیر، نمودی از یك تالش وسیع برای روز گذشته و بازداشتها و اذیت و آزارهای كارگران معترض و فعالین در چند م

ممانعت از شكل گیری اعتراضات گسترده از جانب میلیونها كارگر به خط مرگ سوق یافته است كه این شرایط مهلك 

گرانی افسار گسیخته در جامعه میلیونها انسان را به ورطه نابودی كشانده و در مقابل، . زمینه هایش را فراهم كرده است

 . اعتراضات و مبارزات علیه بی حقوقی، بیكاری و فقر است كه هر روز وسیعتر می شوداین دامنه 

طبقه كارگر . ما اعالم می كنیم كه بازداشتهای وسیعتر از این هم، مردم و طبقه كارگر را منكوب و تسلیم نخواهد كرد

 . كرده است مجبور و مصمم است برای دفاع از زندگی خود مبارزه كند، همچنانكه تا به امروز

 . ما خود را در كنار خانواده های بازداشت شده می دانیم و برای آزادی آنها همراه و همدوش خانواده ها خواهیم بود

 انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه

 جمعهائی از فعالین كارگری سنندج و كامیاران

١٧/٠/٢٠٣٢  

 

 ۴٢ شماره بیانیه

 میکنیم حمایت زندانی کارگران از دفاع در اعتراضی تظاهرات از
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 ظرفیت اعمال مشترک ما باز هم می تواند بیشتر شود

ب کارگران و ژوئن و روز های دیگر، نبست به محکومیت سرکو ٠٣ضمن حمایت از فراخوان تظاهرات اعتراضی در روز 

بخصوص دستگیری اخیر در شهر کرج ، از تمامی رفقا ، نیرو های انقالبی و آزادی خواه می خواهیم در هر شهری که زندگی می 

کنند به نزدیکترین تظاهرات پیوسته و در دفاع از مبارزات روز افزون کارگران و فعالین کارگری وظایف خود را به انجام 

 . رسانند

وری اسالمی تالش می کند با سرکوبهای شدید و روز افزون خود از رشد و گسترش جنبش کارگری جلو گیری در حالی که جمه

کند و در حالی که نیرو های پیشرو بدون ترس از عواقب فعالیت و خواست مطالبات خود هم چنان می رزمند ، وظیفه هر کدام از 

امروز باید فعالیت و تالش خود را در قالب برنامه های دقیق . شده است ما در مقطع کنونی تاریخ مبارزات طبقه کارگر صد چندان 

و از روابط خارجی خود در این جهت هر چه بیشتر استفاده نماییم تا . و هرچه متحدانه تر در نقاط مشترک بیشتر و بیشتر کنیم 

 . بتوانیم با صرف کمترین انرژی و هزینه، بیشترین دست آورد را داشته باشیم 

تمامی رفقای فعال و انقالبی می خواهیم هرچه بیشتر بطور مشخص و ملموس برنامه ریزی های مشترک، در نقاط مشترک از 

البته با دیدن و خواندن فراخوانهای مشترک و شنیدن فعالیت های مشترک که هم اکنون در جریان هستند بسیار شاد و . داشته باشند 

نشان می دهند که نیروها و تشکیالت های فعال ظرفیت فعالیت های مشترک بیشتری  "حرکت های اخیر عمال. مسرور می شویم 

رفقا هنوز هم امکانات بسیار زیادی داریم که : ضمن ابراز شادی و تشکر از این نزدیک شدنها، اعالم می داریم . را در خود دارند 

 . نه ای داشته باشیممی توانیم هر چه بیشتر در کنار هم برنامه ها و اعمال مشترک و متحدا

به یاد داشته باشیم که با هر بهانه کوچک و بزرگ به عنوان اصول یا غیر، می توان از عملکرد مشترک در نقاط مشترک شانه 

خالی کرد که نه تنها هیچ هنری نیست بلکه هر انسان ضعیف و پاسیوی می تواند چنین کند، همچنین به یاد داشته باشیم ، که پیدا 

ط مشترک ، بر نامه ریزی و سازماندهی اعمال مشترک ، گام بر داشتن در جهت همبستگی طبقاتی است که وظیفه هر کردن نقا

و باز به یاد داشته باشیم که مبارزات امروزی طبقه کارگر از ما می خواهد با شناخت نقاط . فرد یا تشکیالت مدعی و انقالبی است 

ت شناختن اختالفات آگاهانه در جهت هموار کردن عرصه و مسیر همبستگی طبقاتی اختالف و اشتراک میان خودمان،و به رسمی

که البته برخی از اعمال خورده کاری و . گام بر داشته، موانع را از سر راه سراسری شدن مبارزات جنبش کارگری بر داریم 

 . انفرادی ما جزء موانع است

 !! پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر     ه باد همبستگی طبقاتیزند    زنده باد عمل مشترک       زنده باد اتحاد 
 

 . کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد: پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار

 ١/۴/٠٠١٠ -کمیته حمایت از شاهرخ زمانی 

 ی هماهنگی در حمایت از اعضای کمیته

در شهر کرج ودر روز برگزاری ششمین مجمع عمومی ساالنه کمیته هماهنگی  ٦۲/٠/٩١مطلع شدیم در روز جمعه 

برای کمک به ایجاد تشکالت کارگری مامورین انتظامی به محل برگزاری مجمع یورش برده وتمامی اعضای کمیته 

ان در نفر از آن ٩هماهنگی حاضر در جلسه را دستگیر ومورد ضرب وشتم قرار میدهند که متاسفانه هنوز تعداد 

 . بازداشت به سر میبرند 

سوال اینجاست با وجود اینکه این کمیته چند سالی است فعالیت خود را به طور رسمی برای متحد کردن کارگران ایران 

وچندین بارهم درخواست مجوز برای فعالیت . وآگاه ساختن کارگران از وضعیت حقوقی ومعیشتی خود آغاز کرده است 

موفق به دریافت مجوز نگردیده اما هیچگاه از سوی مقامات قضایی فعالیتش غیر قانونی اعالم  خود نموده است هر چند
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 . نشده است

ما کارگران ایران بر این باوریم وجود چنین نهادی برای اتحاد وانسجام جامعه کارگری ایران برای پر انگیزه کردن 

 کارگران الزم وضروری است 

وکاستی های مواد قانون کار خود کارگران در سدد جایگزین نمودن قوانینیی بر خواهند  زیرا با آگاه شدن کارگران از کم

آمد که با حمایت بیشتر از کارگران آنان را به سوی تولید بیشتر سوق میدهد در ایرانی که از پتانسیل های فراوانی هم 

یک جامعه تولید گر وصادرکننده تبدیل  برای اشتغال زایی بهره مند است میتوان از یک جامعه مصرف کننده کنونی به

 . شد

آیا به گفته خود مسئولینی که تمام هم وغم شان اشتغال وتولید بیشتر است با این اقدامهای ضد کارگری حسن نیت شان 

 . زیر سوال نخواهد رفت 

با دستان ...مسکن و.کپوشا. ما میخواهیم بدانیم آیا دفاع کردن از یک طبقه که تمامی مایحتاج جامعه از جمله خوراک

 . پرتوان آنان تولید میشود جرم است یا حمله وسرکوب آنان؟

لذا ماکارگران خباز شهرستانهای مریوان وسروآباد وجمعی ازکارگران خباز سنندج خواستار آزادی هرچه سریعتر 

میشود با به رسمیت  اعضای کمیته هماهنگی ودیگر کارگران دربند هستیم واز مسئولین قضایی وامنیتی هم درخواست

 . شناختن فعالیت این کمیته راه را برای اتحاد وهمبستگی کارگران ایران فراهم کنند

 ٢٠٣٢تیر  ٢٢یكشنبه ، کارگران خباز شهرستانهای مریوان و سروآباد وجمعی ازکارگران خباز سنندج

 

 کنیم  بازداشت اعضای کمیته هماهنگی را محکوم می

ژاورود ضمن محکوم کردن بازداشت شدگان اعضای کمیته هماهنگی در کرج، خواستار ما جمعی ازکارگران منطقه 

و این عمل ضد کارگری و ادامه بازداشت این کارگران را به .آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان هستیم

گران هیچ کار غیر قانونی اعضای کمیته جز دفاع از حق و حقوق کار. هر بهانه ای محکوم و برعلیه انسانیت می دانیم 

کارگران حق .انجام نداده و تهمت هایی وارده به ایشان را جز بهانه های واهی برای نگه داشتن آنان در زندان نمی بینیم

 . دارند که تشکل های مستقل خود را داشته باشند و هرنوع حمله و بی حرمتی را محکوم می نماییم

نفر باقیمانده در زندان کرج تالش نموده اند سپاس و قدردانی نموده و امیدواریم  ٩دیدر پایان از تمام کسانی که برای آزا

 . تا آزادی این اعضا از تالشهای شبانه روزی خود دست برندارند

 جمعی از کارگران روستای آویهنگ منطقه ژاورود

 

 " هستیمخواهان آزادی بی قید و شرط علیرضا عسگری و دیگر کارگران دستگیرشده : "بیانیه 

در شرایطی که مسایل معیشتی، اجتماعی و اقتصادی روز به روز رو به وخامت می روند برخورد نیروهای امنیتی با 

فعاالِن عرصه های مختلف عمل اجتماعی اعم از فعاالن حقوق کارگران، زنان، کودکان، دانشجویان و اقلیت ها خصمانه 

ناظر بی طرف فعاالن اجتماعی همه ی توان خود را در جهت بهبود این در حالی است که به گواه هر . تر شده است
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 . شرایط جامعه صرف می کنند

علیرضا عسگری، فعال کارگری، فعال حقوق کودک و هم چنین از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، روز 

ع کارگران بوسیله ی نیروهای به هنگام شرکت در مجمع عمومی سالیانه ی یک نهاد مداف ٩١خرداد  ٦۲جمعه مورخ 

 . امنیتی دستگیر شده است و هم اکنون نیز در کرج زندانی است

ما به عنوان جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ضمن دفاع از حِق برگزاری آزادانه ی مجمع و 

محکوم می کنیم و خواهان  نشست برای هر نهاِد مردمی دستگیری دوست و همکارمان علیرضا عسگری را به شدت

 . آزادی بی قید و شرط وی و دیگر کارگران دستگیر شده در واقعه ی مذکور هستیم

 جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

  ٣ساالنه کمیته هماهنگي را محکوم میکند جمعیت مستقل زنان کارگر در کردستان یورش ضد انساني به نشست

کارگري مورد حمله  نشست ساالنه کمیته هماهنگي به ایجادتشکلهاي 1931خرداد  62جمعه  مطلع شدیم که روز
مستقل زنان کارگر در کردستان این یورش  ما جمعیت. درندانه مامورین رژیم جنایتکارجمهوري اسالمي قرار گرفت

و پشتیباني خود را از ساالنه کمیته هماهنگي بشدت محکوم میکنم  ضد انساني رابه نشست همرزمانمان در جلسه
ازهرگونه  .خانوادهاي این عزیزان اعالم میداریم و خواهان آزادي بي قید و شرط آنان هستیم کارگران زنداني و

  .اعتراض و حرکتي براي آزادیشان در داخل و خارج پشتیباني میکنیم
 جمعیت مستقل زنان کارگر در کردستان

5-4 1391 

عسگری رضا علی و محمدی جلیل برای تومانی میلیون 011 ی وثیقه تعیین   

 

Iran-Labour Movement / Iran-Arbeiterbewegung / کارگری جنبش اخبار  ایران 

This blog provides the translation of the news about the labour movement in Iran in English German, French, swedish,etc. Dieser Blog 
stellt die Übersetzung der Nachrichten über die Arbeiterbewegung im Iran auf Deutsch und Englisch, Französisch, swedisch usw. zur 
Verfügung.       

دیدن کنید ،به زبانهای مختلف ،از وبالگ خبری نهادهای همبستگی  

http://iran-worker.blogspot.de/ 

. در این وبالگ، ترجمه اخبارجنبش کارگری در ایران به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، سوئدی وغیره منتشر می شود  

http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:-100-&catid=10:1389-12-23-23-55-18&Itemid=26
http://iran-worker.blogspot.de/
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 !گذشت سالی که

درآستانه فرارسیدن سال .درسالی که گذشت ،سفره کارگران وتهیدستان خالی ترازهمیشه ماند.درراه است 1391نوروز 

نو، دگربار سفره خالی اکثریت قریب به اتفاق کارگران  و سایرزحمتکشان ایران و رنج آنان رامدنظر آوریم و درره 

درسالی که گذشت، رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی .یابی برای حل معضالت جنبش کارگری اندیشه کنیم

فعالین کارگری تحت .بمنظورپشتیبانی از سرمایه داران ، فشاربر طبقه کارگر رادرزمینه های گو ناگون فزونی داد

دهها کارگرمبارزدیگرازجمله   علی نجاتی،زمانی ،جراحی وبرخی دیگرازفعالین .فشارو پیگرد فزاینده ای قرارگرفتند

فشار برفعالین کارگری زندانی شدت گرفت .وسازمانگرزندانی وتعدادی مجبوربه ترک ایران وپذیرش تبعیدشدند متشکل

رضا رادرحالیکه .مجبوربه تحمل سختیهای بیشمارزندان وتوهین زندانبانان گردیدند....رضا شهابی ،ابراهیم زاده و.

بسیاراست ،اجازه استراحت وآمادگی برای عمل جراحی ازناراحتی ستون فقرات و گردن رنج میبردواحتمال فلج شدن او

اعتصابات وتحصن های .ندادندوازاستراحت و مداوای موثرعلی نجاتی که ازبیماری قلبی رنج میبرد،جلوگیری کردند

ا زهرگونه ا قدام برای ا یجاد تشکل مستقل . کارگری همچنان بایورش پلیسی و چماقداران حکومتی پاسخ داده شد

 .وگیری به عمل آمدکارگری جل

کل زندگی کارگران ایران .فشاربرکارگران درسالی که گذشت ،تنهادرمحدوده دستگیری وزندان فعالین کارگری نبود 

عدم پرداخت بموقع دستمزدها حتی . معیشتی نیزدارد –موردهجوم رژیم اسالمی قرارگرفت که ابعادگسترده اقتصادی 

حذف سوبسیدها واجرای هدفمندسازی یارانه ها .ی ازمعضالت کارگران بوددربرخی موارد بیش ازسی ماه ،همچنان یک

های  که فزونی چندباره بهای کلیه مایحتاجات زندگی کارگران رادرپی داشت،تنگ دستی افزون تری را برای همه الیه

مواردمراعات این مبلغ که دراکثر.هزار تومان درماه اعالم شد323حداقل قانونی دستمزد.کارگران به همراه آورد 

حتی حدودیک سوم (   بخصوص درکارگاههای زیرده نفرکه مشمول قانون کارنیستند)نمیشود وبمراتب اندک ترمیباشد

عدم پوشش درمانی وبازنشستگی همچنان معضل بزرگ اکثریت کارگران .خط فقراعالم شده ازجانب مقامات دولتی است

میلیون نفرمیباشند وکارگران پیمانی وموقت  7اد به آماردولتی بالغ بربویژه کارگران کارگاههای زیرده نفرکه حتی بااستن

قراردادهای موقت که هیچگونه تضمین شغلی برای کارگران ندارندبعنوان شکل عمومی وعمده بکار گماشتن .باقی ماند

ی جوانان زیر بیکار.افزایش بیکاری واخراج کارگران تحت عناوین گوناگون شدت داشت .کارگران تثبیت وفزونی یافت

درصدافزایش یافت  29/8درصدبه 24/7سال، حتی براساس آمارنقاشی شده دولتی ،درمدتی کمترازیک سال ازرقم  25

طرح اصالحیه قانون کارکه درصورت اجرا،وضع اشتغال ودستمزدهارابمراتب بدترونابسامان ترمیکند ،هدیه نوروزی .

رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی در سالی که گذشت .رژیم اسالمی به کارگران و سایر زحمتکشان بود 

  .روزگاررابرکارگران ایران سیاه ترکرد وامیدبرآن داشت که هرصدای حق طلبانه کارگری راکامال خاموش کند  

لیک ، درسالی که گذشت ، نه تنها سکوت گورستان برجنبش کارگری ایران حاکم نشد بلکه تعداداعتصابات ، تحصن ها   

این اعتراضات گوناگون کارگران که درمواردی نیز با موفقیت نسبی همراه .فزونی داشتند ......ض نویسی ها و،اعترا

-بودن ،خاص یک منطقه مشخص و یا یک رشته صنعتی معین نبودند بلکه درسرتاسرکشور ودراکثربخشهای صنعتی 

ن اعتراضات کمابیش دریکسانی باهم و خواستهای اساسی ای. تولیدی وبخش وسیع کارگران خدماتی جریان داشتند 
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عمدتادرزمیته های عدم پرداخت دستمزدها و لغو  قراردادهای موقت و سفیدامضاء و امرآزادی کارگران دستگیرشده 

شاهرخ زمانی وابراهیم زاده ،اوج ایستادگی  –گیری کمیته های دفاعی ا قدام ازرضا شهابی  سطوح شکل. بودند 

های آنان درشرایط سرکوب مسلط و مقاومت دلیرانه فعالین کارگری دربند ، هم روحیه بخش برای ها وهم طبقه ای خانواده

سایرزندانیان اجتماعی و فعالین درگیر مبارزه درکارخانه ها بود و هم تمامی ترفندهای حکومتی راکه با تشدیدفشار، 

 .برآب کرد توهین ، شکنجه و پرونده سازی ،هدف عجز والبه اززندانیان راداشت ،نقش

هرچنددرسالی که گذشت ،استثماروستم برکارگران فزونی یافت وزندگی آنان تباه ترازپیش شدوفشاروتهدیدبه اخراج 

یک باردیگرثابت شد، درآنجا که .وزندان افزایش داشت ، ولیکن دراراده مبارزاتی کارگران نتوانست خللی واردسازد

های مثبت  مبارزه ومقاومت کم نظیرزندانیان کارگری ، جنبهاین تداوم .ستم هست مقاومت ومبارزه هم هست 

اگر بتوان این اعتراضات گسترده وسراسری کارگران و لیکن . وامیدوارکننده ی سال پشت سرگذاشته شده است  

انقالبی -جداازهم ودرمقاطع وزمانهای متفاوت وحتی بدون خبریابی ازهم را در پیوندباهم درآوردوبه تشکل صنفی 

انقالبی کارگری ،راه پیروزی بر رژیم –ری سمت وسوی معین طبقاتی داد،آنگاه درتحت هدایت تشکل سیاسی کارگ

این وظیفه همچنان برشانه . سرمایه داری جمهوری اسالمی وبراندازی هرگونه استثمارانسان ازانسان هموارترخواهدشد

درسالی که گذشت کمیته هاو تشکالت .ر سنگینی میکندفعالین انقالبی کارگری و مبارزان و دوستداران واقعی طبقه کارگ

کارگری درون کشورتوانستنددرمواردی همکاریهای ارزنده ای رابه پیش برندو ازجمله برای  خواست آزادی کارگران 

یک صدا و یک عمل .…زندانی، فعالین دستگیرشده درگردهمآئی ها و اعتراضات کارگری ،  برگزاری اول ماه مه و 

ل پشت سر گذاشته ،   همچنین سال تحکیم پیوندعمیق ترهمبستگی انترناسیولیستی ازاین سوی جهان باکارگران سا.  شوند

  .سوئد و استرالیا نمونه هائی ازآنند -انگلیس  -کانادا –ایران بود که فعالیتهای سندیکاهای فرانسه 

ن زن ستیزی اسالمی ،مبارزات دانشجویان درسالی که گذشت عالوه برکارگران، مبارزات درخشان زنان علیه قوانی  

ومعلمین ومبارزات اقلیتهای ملی ومذهبی برای احقاق حقوق برابر، رژیم ارتجاعی اسالمی راآماج حمله داشتندوبسیاری 

سال نورابه سال واردساختن ضربات کاری .های اجتماعی درزندانهای اسالمی اسیرهستند، بکوشیم  ازمبارزین این زمینه

  .سالمی تبدیل سازیمبررژیم ا

 !اسالمی جمهوری رژیم باد سرنگون

 ازانسان نابودباداستثمارانسان

 خارج از کشور - ایراندر ریگی با جنبش کارگنهادهای همبست

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
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 فراخوان
 ،رضا شهابی برعلیه رژیمبیدادگاه صادره احکام 

!نمایانگر اوج وحشت واستیصال است  

بی صلواتی، احکامی ضد انسانی، سنگین و " قاضی"سرانجام بیدادگاه رژیم جمهوری اسالمی به ریاست جالدی به نام 

.، صادر کرداستمقاومت  برای رضا شهابی، این کارگر آگاه، مقاوم و مبارز که به حق سمبل پایه ای را  

ماه رضا شهابی را بدون هیچ دلیل و مدرکی و بدون هیچ پاسخگویی در فجیع ترین شکلی در اسارت نگه داشتند تا  22

تقریبًا سالمت کامل خود را از دست داد و به انواع بیماری ها مبتال شد، اما حافظین نظام با شقاوت تمام از مداوای او 

برخواسته های کارگری اما او استوار و تسلیم ناپذیر. از پای درآورنداید او را به تسلیم وادارند و خودداری کردند، تا ش

 رضا شهابی به خاطر تالش برای ایجاد تشکلهای کارگری، دفاع از خواسته ها و مطالبات کارگری . خود پایبند ماند

سال  5سال زندان و  2احکام سنگین . گفت مقاومت کرد و با دو بار اعتصاب غذای طوالنی خود، به دژخیمان نه

ممنوعیت از فعالیت صنفی، نشانۀ کینۀ خصمانه و ضد کارگری، کار به دستان و جیره خواران  رژیم ضد کارگری 

میلیون تومان  1وقیحانه حکم بازپرداخت " قاضی"عالوه بر این . جمهوری اسالمی در ازای چنین مقاومتی است

آوری شده است و رضا به عنوان امین این كارگران، این مبلغ را به خانواده ی گران جمعکمکهای مالی که توسط کار

.نمایدكارگران زندانی داده است را می  

خارج کشور، تمام انسان های آزاده، فعالین ودوستداران طبقۀ کارگر،  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران 

، به در دفاع از رضا شهابی کارزار سراسری بهترقی را فرا می خواند که نهادهای کارگری، سازمان ها و احزاب م

و قاطعانه خواستار لغو این احکام ناعادالنه و آزادی بی قید و  پیوستههرشکلی که در محل کار وزندگیشان امکان دارند، 

.شرط رضا شهابی شویم  

!بدون هیچ قید و شرطی آزاد باید گرددفورا و رضا شهابی،   

!خیمان از جان کارگران زندانی کوتاهدست دژ  

!کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد  
2102آوریل  05  

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
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 !پیش بسوی اعتصاب در اول ماه مه امسال 

سالی که گذشت، . رار داریمق( 2932سال  اردیبهشت 22) 2522در آستانه ی روز جهانی کارگر، اول ماه مه 

در اثرهدفمند کردن یارانه ها و تحریمهای شدید اقتصادی از جانب دول امپریالیستی آمریکا و اروپای متحد، 

میزان . زندگی و معیشت میلیونها کارگر و زحمتکش در ایران را در معرض مخاطره و نابودی قرار داد

ای موقت وسفید امضاء، دستمزدهای زیر فقر، تورم سر سام بیکارسازیها، عدم پرداخت دستمزدها، قرار داده

 . آور رو به افزایش است

. تومان تعیین و تصویب شده است ٧۵۷هزار و  ٠٣٣از طرف حکومت ضد کارگر اسالمی  ٣٢دستمزد سال 

این دستمزد زیر خط فقر زندگی و هستی . حّتا این مبلغ هم درعمل فقط بخشی از کارگران را شامل می شود

توده های کارگر و زحمتکش را در برابر تورم و گرانی بی حد وحصری که هر روز رو به افزایش است، به 

سال تولید ملی و حمایت از "از طرف دیگر سران جنایتکار حکومتی امسال را . نیستی و قهقرا می کشاند

استثمار و بردگی هر چه  آنان کارگران و فرودستان جامعه را به تحمل. اعالم نموده اند" سرمایه ایرانی

بدون حق هرگونه خواست و مطالبه ای فرا می خوانند، تا سودآوری سرمایه حفظ شده و خدشه ای به  ،بیشتر

 . نظام سرمایه داری حاکم وارد نیآید

اعتصابات و اعتراضات کارگری برای بهبودی شرایط زندگی و برعلیه تمام نابرابریها و ایجاد تشکلهای 

ری هنوز در زندان تحت بدترین شرایط به مبارزه بی گرهبران و فعالین کار. فه در جریان استبه وقکارگری 

ماه حبس و آزار و اذیت رضا شهابی، عضو هیات مدیره و مسئول مالی  22پس از . امان خود ادامه میدهند
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یت از فعالیت سال ممنوع 0سال حبس و  6سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، بیدادگاه جمهوری اسالمی 

میلیون تومان کمکهای مالی که توسط کارگران  7عالوه بر این وقیحانه حکم بازپرداخت . صنفی صادر کرد

آوری شده است و رضا به عنوان امین این كارگران، این مبلغ را به خانواده ی كارگران زندانی داده است جمع

 . یکای نیشکر هفته تپه را دوباره زندانی کرده اندعلی نجاتی یکی از اعضای هیئت رئیسه سند .نمایدرا، می

امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرویم که یک جنبش عظیم ضد سرمایه داری جهانی در حال 

فراخوان این جنبش به اعتصاب عمومی در اول ماه مه، می رود چهرهً اول ماه مه امسال را . گسترش است

اقتصادی جهانی و نظامهای سرمایه داری حاکم، دموکراسی های صوری و  بحرانهای شدید. متفاوت نماید

به خاطر سود محوری و پاسداری . پروری هستند  ننگین آنها که عامل فقر، سرکوب، جنگ افروزی و خرافه

در . ایجاد کرده ا ند  شرایطی بی نهایت غیرانسانی اشان، امروزه در سرتا سر دنیا  از نظام استثمار گرانه

توده های . ابل شاهد موج اعتراضی توده های مردمی به مشکالت و مصائبشان دراکثر نقاط دنیا هستیممق

کارگر و زحمتکش جهانی با اعالم اعتصاب در این روز بار دیگر می خواهند به سرمایه جهانی هشدار دهند 

کارگران "ه، وبا شعار که آنها با نیروی طبقاتیشان می توانند چرخهای اقتصادی سرمایه را متوقف نمود

 .بگویند بدون نیروی ما کارگران، شما قدرتی نیستید دولتهایشانبه سرمایه داران و !" جهان متحد شوید

روز جهانی کارگر، سمبل نبرد و جدال طبقاتی کارگران با سرمایه داران طی دهه های متمادی است، که 

ی است که در برابر ظلم و توحش نظام سرمایه، پشتوانه آن مبارزات متحد و متشکل کارگران و زحمتکشان

لحظه ای از پای نایستاده اند و با اتکاء به نیروی طبقاتی و اراده راسخ شان بطور خستگی ناپذیر، در این 

 . مسیر به پیش میروند

. اعتصاب در اول ماه مه و به مناسبت روز جهانی کارگر سنت دیرینه جنبش کارگری در سطح جهانی است

کارگر در مقابل دولتهای حاکم سرمایه برای به ثبت رساندن روز کارگر و طرح مطالبات سیاسی و طبقه 

سال گذشته بخشی از کارگران ایران نشان دادند که جنبش . اجتماعی خود این اسلحه را به کار برده است

 .بود 35ل کارگری شروع اعتصابات سیاسی خود را آغاز نموده و این امر نقطه قوت اول ماه مه سا

امسال اول ماه مه صحنه شورش ستمدیگان و گرسنگانی است، که انباشت ثروت انبوه سرمایه، و عظیم 

این . ترین پیشرفتهای تکنیکی، ذره ای درمحرومیت اکثریت عظیم آفرینندگان این ثروت تغییری نداده است

شده است، بلکه به اوج بربریت همان جهان وارونه ایی است که در قرن بیست ویکم نه تنها انسانی تر ن

امروز مجموعه حرکتها و فریاد استثمار شدگان از چهار سوی جهان، گویای یک پیام . وتوحش رسیده است

جنبشی که . این کار جنبش ما، جنبش طبقه کارگر است". این جهان را باید دگرگون کرد" مشترک است، 

در . یخی اش، نیاز به متشکل شدن و سازماندهی داردامروز بیش از هر زمان دیگر، برای انجام وظیفه تار

این روز کارگران جهان با خواباندن چرخهای تولید و با نیروی طبقاتی خود یک صدا و یک هدف، برای 

جهانی عاری از استثمار و بردگی مزدی، دست در دست هم قدرت طبقاتی خود را در خیابانها به نمایش می 

ا مبارزه طبقا تیش، با نیروی اتحاد و همبستگی بین المللی اش، خواهد توانست، طبقه کارگر جهانی ب. گذارند

 .به هیوالی فقر و تباهی که در این دنیای وفور نعمت، زندگی میلیونها انسان را به مخاطره انداخته، پایان دهد

خواهد آورد، بلکه پاسخ طبقه کارگر ایران به این فراخوان اعتصاب نه تنها پایه های رژیم را به لرزه در 

در اوضاع جهانی امروز، در ایران هم همانند . خواهد شدکارگران سبب تقویت و تحکیم همبستگی جهانی 

سیاسی موجود،  -سایر کشورهای سرمایه داری دیگر، تضاد منافع کار و سرمایه در اثر بحرانهای اقتصادی

مبارزه جدی و همه جانبه با اتکاء به نیروی خود، بقدری باال گرفته، که طبقه کارگر ایران نمی تواند راهی جز
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تنها اتحاد و پیشروی، فعالیتهای عملی و برپایی . در تقابل با اینهمه حمالت وحشیانه سرمایه برگزیند

هیچگاه مثل امروز، نیاز به تشکیل صف . تشکلهای توده ای ضامن چیره شد ن بر این پراکندگی خواهد بود

آینده بشریت در  ،ارگران، این چنین ضروری و بر جسته نبوده و هیچگاه مثل امروزقدرتمند و سازمانیافته ک

 .گرو تحقق انقالب کارگری نمی باشد

 زنده باد اول ماه مه

 زنده باد همبستگی بین المللی کارگران
2932اردیبهشت  – 2522ماه مه   

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 

 

در ایران 0870بازنگری اول ماه مه  -کلیپ نهادها  

http://www.youtube.com/watch?v=WCEULxtuEqE&feature=plcp 

 

 اول ماه مه 
گرامی  انروز جهانی کارگر

!باد  
 اول ماه مه روز تعطیلی رسمی است و 

حق  بدون دخالت دولت و نیروهای نظامی ماه مه برگزاری مراسم اول

!مسلم ما  

!پیش بسوی ایجاد سازمانها، تشکلها و نهادهای کارگری   

http://www.youtube.com/watch?v=WCEULxtuEqE&feature=plcp
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2402مه  8پنج شنبه   

بوقت اروپای مرکزی  07.44ساعت    

...پیام، خبر، گزارش، شعر، موزیک و  

2402 هپالتالک،ایران،اول ماه م  

Paltalk / Asia and Pacific - Iran  

Avale Mahe May 2012 

 زنده باد همبستگی جهانی کارگران 
خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

 

nhkommittehamahangi@gmail.com 
http://nahadha.blogspot.com/ 
boltanxaberi@gmail.com 

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 

دستگیری کارگران سنندج در 

  اول ماه مه

 !را محکوم می کنیم 
اول ماه مه روز هوری اسالمی ایران با همه نقشه ها و تمهیداتی که برای سرکوب تدارکات نظام سرمایه داری جم

را با همدستی عوامل وزارت کارو دارودسته "هفته کارگر"فراهم آورده وخود بالماسکه (  اردیبهشت٢١ )جهانی کارگر 
 . ایران نباشیم درتقل کارگران وسیله نشد که ما شاهد تحرکات مس ،علیرضا محجوب و صادقی ها راه انداخته بود

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
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همچنین شاهد ...( کامیاران و –پاوه  -بانه –مهاباد  –اشنویه  -سقز -سنندج)کردستان  ازشهرهایگزارشات منتشره 
همچنین تحرکات ...جمعي از كارگران عسلویه، كنگان، پتروشیمي هاي ماهشهر، پاالیشگاه الوان و بندرعباسنمایش 

فوالد مبارکه و ذوب آهن  -تجمع کارگران شهرک صنعتی کاوه -ان شهرک صنعتی البرزسازمانیافته تجمع کارگر
کارگران الستیک دنا و مخابرات راه دورشیرازو دیگر نقاط  -کارگران کارخانجات کاشی و سرامیک یزد –اصفهان 

ایم و نیز در بخشی از  امسال شاهد اشکال مختلف گردهمایی و برگزاری مراسمهای مختلف بوده. ایران را شاهد بودیم 
درشهرسنندج بر پایه بیانیه کمیته برگزار . مراکز کار، کارگران بمناسبت روز جهانی کارگر دست از کار کشیده اند

کارگران سنندج نیزقصد داشتند امسال دراول ماه مه، هم آوا وهم صدا با دیگر  " ...: کننده شهرسنندج آمده است 
اما در مقابل چه شد؟ ! ها و مطالبات خود را اعالم دارندش در سراسر جهان، خواستههای خویایکارگران وهم طبقه

گسترش فضای شدید امنیتی و پلیسی در سطح شهر سنندج، به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت، جهت جلوگیری از 
بنی بر عدم حضور آنان استقبال و مشارکت عمومی از مراسم؛ احضار و تهدید کارگران و فعالین کارگری و اخذ تعهد م

 .های دولتی و امنیتی، برسرراه برگزاری روز جهانی کارگر بودهای دستگاهدر مراسم؛ تنها بخشی از مانع تراشی

های مردِم به ستوه آمده از فقر و تنگدستی، سدها و موانع موجود را نادیده انگاشته و با با این اوصاف کارگران و توده
شود، و آفتاب جهان از بنیاد دگرگون می! خود به رهایی خویش برخیزیم! زنجیریان گرسنگیبرخیزیم : سر دادن سرود

به ! شان باشدشان، دلیلی بر اتحاد طبقاتیها آمدند؛ تا طنین فریادهای در هم آمیختهبه خیابان... جاودانه خواهد درخشید
 !ها آمدند تا فریاد برآرند که دیگر فقر و گرسنگی بس استخیابان

خود به  قرون وسطائیاما در جوابِ این حق خواهی، نیروهای امنیتی و گارد ویژه، با تعرض و تهاجم وحشیانه و
گیری از باتون و اسپری فلفل و گاز اشک آور به شدیدترین وجهی به سرکوب و ضرب هم با بهرهصفوف کارگران، آن

اینجاست . ندرم درخواست زندگی انسانی بازداشت نمودو شتم کارگران پرداخته وتعدادی نامشخص ازآنان را تنها به ج
ی ایران را به جهانیان داری سرباز کرده و عمق درد و محنت محروماِن جامعهکه دمل چرکین مصائب مناسبات سرمایه

 –درحال حاضراسامی شش تن ازشهروندان بازداشتی  ...". وردآای را به درد میسازد و قلب هر انسان آزادهنمایان می
حمید تاری مرادی، فرهاد زندی، : همچنان در زندان به سر می برند عبارتند از  -علیرغم پیگیری خانواده های آنان 

 .زاهد بنفشی، فرزاد حسین پناهی، محمد لطفی و شیرکو کردی

خارج از کشور، ضمن محکوم کردن حمالت رژیم ضد کارگری  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران 
می ایران و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری، خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه کارگران اسال

ازهمه سازمانها و نهادهای مدافع حقوق کارگران . زندانی و بویژه دستگیرشده گان اول ماه مه در شهر سنندج می باشد
ان ان دارند برای عقب راندن رژیم و آزادی کارگرمی خواهد خود را دراین مبارزه شریک دانسته و هرچه که درتو

هم چنین الزم است که خانواده های آنها را تنها نگذاریم و از خواست آنها مبنی بر آزادی فرزندان . ، بکارگیرندزندانی
 .شان حمایت کنیم

سالمی در ایران دفاع ازکارگران، دفاع حقیقی و واقعی ازمبارزه موجود برای سرنگون کردن کلیت نظام جمهوری ا

 . است

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 2402مه  04

 پیش بسوی اعتصاب در اول ماه مه -کلیپ  نهادها 

http://www.youtube.com/watch?v=GuLlXAeC-lI&feature=plcp 

 برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به

!خارج کشور بپیوندید –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران    

http://www.youtube.com/watch?v=GuLlXAeC-lI&feature=plcp
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ازرضاشهابی دفاع کمپین گزارش  

 با پخش میز اطالعاتی برگزاری بصورت را فعالیت نهاد هانوفر دو زمینه ، از رضاشهابی دفاع هفته اعالم در راستای

 از تشکالت امضاء آوری جمع وهمچنین اسالمی جمهوری زندان در درون رضاشهابی و موقعیت ایران ر کارگریاخبا

.دردستورکارقرارداد شهابی رضا فوری آزادی خواست با موکرات د وافراد  

 انکارگر از مبارزات ئی عکسها. درمرکزشهر هانوفر برگزار کردیم اطالعاتی - میزتبلیغاتی یک آوریل 20روز در

  ی زیاد اد ،تعد داشت ادامه از دو ساعت بیش که آکسیون در این. میکرد نظرها را جلب از رضاشهابی وهمچنین ایران

 بر آن عالوه.شد پخش بروی حکومتی فشارهای و محکومیت رضاشهابی از در دفاع و فارسی آلمانی زبان به  اطالعیه

 دفاع و ضرورت ایران کارگری اخبارجنبش حاوی که آلمانی بانز به هانوفر نهاد ماهانه  نشریه نیز زیادی اد تعد

  .بود امضاء آوری جمع نیزدرجهت کمکی اطالعاتی-میزتبلیغاتی این برگزاری. گردید توزیع بود، ازرضاشهابی

 سندیکائی مسئولیت ازتوضیح پس اطالعیه دراین .شد انتشارداده آلمانی بزبان اطالعیه یک امضاء آوری بمنظورجمع 

 وی به واهی فقرات، اتهامات ستون او و ناراحتی سالمتی وخامت ، در زندان و فشارهای ،دستگیری ضاشهابیر

آوردیم فعالیت وممنوعیت زندان رضا به محکومیت وباالخره  

 و در دفاع کارگری آزاد  ومستقل سندیکای بمنظور برپائی ،فعالیت وی گناه یگانه» و در بخشهایی از آن آمده بود

 اکنون هم. است اسالمی جمهوری گردانندگان درچشم او بمانند خاری فعالیتهای میباشد و این کارگران قازحقو

 او بیش جان اکنون  هم .است شده محکوم-کشور امنیت علیه اقدام- چون و دروغین پایه بی اتهامات تحت رضاشهابی

 میباشیم صادره ولغوحکم رضاشهابی قید و شرط و بدون فوری آزادی ماخواهان. دیگر در خطراست ازهر زمان

.«  هستیم زندانی کارگری فعالین کلیه آزادی ماخواهان.  

 بهانه میباشند، به خود دولت خارجی سیاست کار وتابع کامال محافظه تشکالتی آلمان کارگری های اتحادیه آنجائیکه از 

 ، باشد ای اتحادیه و مرکزی باالئی اماتو در زیرنظرمق مسئولین عمومی درنشست بایستی ای اتحادیه امضای اینکه

خود را در  وامضای ازاعضاء،نام وتعدادی منطقه باالی ازمسئولین یکی کردند، ولیکن ازامضاء با نام اتحادیه خودداری

:  است چنین کردند را امضاء اطالعیه این که و افرادی از تشکالت تعدادی نام.کردند درج زیراطالعیه  

  دیتریش  هایدرون -2          نیدرساکسن استان میانی ،بخش آلمان کارگران عمومی یراتحادیهمد   گرکه آندرس -0

 رهبری شهردار هانوفر وعضو سابق نایب  النگه  اینگرید -2   آلمان چپ وعضوحزب آلمان مرکزی مجلس نماینده

 کارگران عمومی اتحادیه عضو زهکلو آلفرد -5     درهانوفر 81سبزواتحاد حزب -8    درشهرهانوفر سبزآلمان حزب

 فلورا، المللی رادیوبین کارکنان -2    آلمان کارگری اینترنتی شبکه-1   درهانوفر(  آلمانی) سوم جهان انجمن -2    آلمان

 آلمان عمومی خدمات کارگران اتحادیه ازاعضای تعدادی -01       رادیوفلورا فارسی رادیوآوا،بخش-8    هانوفر

 ، پیرات ،حزب لنینیست مارکسیست حزب ، سبزها ،حزب چپ حزب) آلمانی احزاب ازاعضای تعدادی -00   ،هانوفر

 المللی عفوبین سازمان:زیر آلمانی اجتماعی – ای اتحادیه تشکالت ازاعضای تعدادی-02(     مارکسیست حزب

     صلح انجمن  ،   سرخ کمک انجمن ، نازی رژیم پیگردهای تحت انجمن  ،    زنان انجمن ،(   آمنستی)

فلزکاران اتحادیه  ،  جنوبی مرکزآمریکای  

در دو  بو دنیز شهابی رضا از گزارش حاوی که آلمانی نهاد بزبان این ماهانه نشریه وسیع ،پخش بر دو مورد فوق عالوه

 ب ایک آلمانی بزبان مصاحبه دریک. نهاد میباشد این فعالیتهای ازجمله مه ماه اول جشن وسپس میتینگ برگزاری محل
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درمرکزشهرهانوفر،چند  میزتبلیغاتی درروزبرگزاری  همچنین. داشتیم گزارش رضاشهابی درمورد نیز محلی رادیوی

از  دفاع وضرورت آکسیون این علت درباره توضیحاتی که داشتند برابری با تلویزیون مصاحبه نهاد این اررفقای تن

 کپیه وهمچنین از رضاشهابی ازفعالیتها دردفاع مختصری  گزارش. ند داد دربند کارگری وسایرفعالین رضاشهابی

ایم داشته ارسال شهابی ازرضا دفاع کمیته رابرای شده آوری جمع امضاهای  

الینک به این مصاحبه ه  

هانوفر در اعتراض به حکم ظالمانه برای رضاشهابی کارگر دربند –گزارش از آکسیون کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران   

http://radiobarabari.com/video/shohabi120421.html 

گزارش حسین نقی پور و توضیحات محمد سید احمدی از فعاالن سیاسی و کارگری -در هانوفر آلمان 2102اول ماه مه   

http://radiobarabari.com/video/1mai2012Hannover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://radiobarabari.com/video/shohabi120421.html
http://radiobarabari.com/video/1mai2012Hannover


2402 یهژوئ  -آوریل                                     04  - 83شماره                        30  بولتن اخبار کارگری  

 

 

 

 

 

 

 

 و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی فعالین کارگریزندانهای رژیم جمهوری اسالمی سرمایه مملو از 

انهای کارگری، حق داشتن و ایجاد سازم .آنها  مبارزه برای رسیدن به حقوق شان است" جرم. "است

، امنیت شغلی، خواست بیمه های اجتماعی و بهترامن و شرایط کاری  حقوقهای عقب افتاده،خواست 
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حقوق مسلم و بنیادی کارگران است که از طرف رژیم با خشونت، دستگیری های ... بیکاری و 

  .روبرو می گرددو زندان شکنجه  ،وسیع

اسی فقط در سایه یک مبارزه همه جانیه هم در داخل و هم آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سی

.در خارج برعلیه این دم و دستگاه ضالمانه و استثمارگرانه امکان پذیر است  

!هستیم خواهان آزادی بی قید وشرط و فوری تمامی زندانیان سیاسی  

Läkerolarbetarna i strid för sina rätt! 

 

Läkerolarbetarna i strid för sina 

rätt!

 

Arbetarsolidaritet 
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. کارخانه کلوتا که تولید کننده شکالت و شیرینی است، تصمیم به بستن کارخانه های خود در سوئد و فنالند کرده ست

این کنسرن یکی از پر سود ترین کنسرنها است و طرح جدید برای . عملی شود 2400این تصمیم قرار است در سال 

. ل به مراکز کم هزینه و استفاده از کارگران ارزان صورت میگیردکسب سود بیشتر و انتقا  

اقدام به اخراج نماینده کارگران کرده و در مقابل کارگران  ،این شرکت در مقابل اعتراض و مخالفت کلوب کارگری

. دست از کار کشیده و کارفرمایان و صاحبان سرمایه را به عقب نشینی وا داشتند نمتحد  

همراه با دیگر کارگران و خانواده هایشان تظاهرات و کمپینهای اعتراضی  2402آوریل  00ر یوله در کارگران در شه

اعتراضات کارگران لکرول از همبستگی وسیعی در . به راه انداخته و متحدا علیه اقدامات کارخانه داران ایستاده اند

. برخوردار استمیان دیگر کارگران، تشکلهای کارگری و سوسیالیستی    

کارگران لکرول، همگان را فرا اعتراضات کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد ضمن پشتیبانی و همبستگی با 

شرکت  ،مه سازمان داده شده است 00در  که میخواند که در تظاهرات و گردهمائی درهمبستگی با کارگران لکرول

.وسیع نمایند  

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

 Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén   گی کارگران ایران و سوئدکمیته همبست

isask@comhem.se 

 

 

   

 

mailto:isask@comhem.se


2402 یهژوئ  -آوریل                                     04  - 83شماره                        33  بولتن اخبار کارگری  

 

.زدند کارگران لکرول وضعیت شهر بزرگ را بهم  

می  روز قرمز نام گرفت و اتوبوس آماده در بیرون محل جوهیل بیرون خانه مردم شهریوله  01

دوربینها و روزنامه های محلی با عالقه زیاد دنبال شنیدن چند کلمه از دهان چند چهره . ایستاده است

طرف  آخرین همراه سوارو به 00و نیم شروع و ساعت  04گردهمائی ساعت . سرشناس بشنوند

کارگران معترض و خشمگین برای برگزاری پیکت و تظاهرات در مقابل دفتر .  استکهلم راهی شد

. اصلی کنسرن لکرول کنند  

مسئول کلوب، ولیگنتن ایکوباسه به همگی خوش آمد گفت و جونس ریدبری از طرف دوستداران 

رفاه بدون سود مهمان دار  در استکهلم ، شبکه. کارگران لکرول برنامه عملی کل سفر را توضیح داد

در میلدان سرگل، استکهلم، نمایندگان کارگران لکرول، ونلگتلن ایکوباسه و . کارگران لکرول بودند

ماریو ایزکووردو یه همه حاضر خوش آمد گفتند، آنها از وضعیت کارگران لکرول گفتند و اینکه، 

آنها گفتند که . ل کارخانه را پیش کشیده اندکارگران همگی به کار خود ادامه میدهند و یکباره خبر انتقا

این مشکل فقط مشکل کارگران لکرول نیست، بلکه کل طبقه کارگر در سطح جهانی با چنین مشکالت 

. روبرو هستند... و شرایط نا امنی شغلی و بیکارسازی ها مستمرو   

طرف باغ هومله به  بعد از گردهمائی در میدان سرگل، تظاهرات کارگران لکرول و دوستدارانش به

در بین راه از مقابل ساختمان مرکزی صاحبان کنسرن تظاهرات با خشم و پایکوبی علیه . راه افتاد

انجمن دوستداران کارگران لکرول در طول . سرمایه و صاحبان و مالکان سرمایه شعار دادند

برای صنوق یاری ، برای ادامه مبارزه و اعتراضات کارگران لکرول، ...گردهمائی، تظاهرات و 

در آخر اتوبوس کارگران از استکهلم به طرف یوله براه افتاد، تا در . کمک مالی جمع آوری کردند

. محل به مبارزه ادامه دهند  
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 نمایش فیلم 

میته همبستگی با کارگران ایران و سوئد در همراهی با انحمن حق زن ، کانون اوریل ک 23روز 

ا، آخرین مبارزه  004ری گلرک لوبکسوسیالیستهای کارگری و انجمن سوسیالیستهای سودد قیلم   

  .اها همراه با بحث، نوشیدنی و غیره برگزارشدونان

ن اصبی اعتصابات و اعتراضات فرانس تولوسکورپی که خود مسئول اتحادیه و از سازماندهنگا

هولم و نیز گوکوسا وایئوقایع و تجارب شروع اعتراضات در نانحضورا در مورد  ،کارگری است

.  ، توضیج دادتهیه شده است ونه این فیلمگچ  

ران و کل کارکنان گفته شده بود که فروخته گنانوائی قرار بود که تعطیل شود ، در حالی که به کار

. وائی دیگریشده اند به  نان  

های قبلی ادحقوق و قراردچگونه اینجاست که مبارزه شروع میشه برای داشتن کار یا بیکار شدن، و 

شرکت همه ه کهمه براین بود مروری شده و تکیه در جمع  هابحثو نظرات  ،گفتگو. را از دست ندهند

  .رفته شودگیکی و همه توافقات با حقوق برابر و نیز تصمیمات به شکل دمکراتداشته باشند 

نکردن از اعتراضات و مبارزه کلوب در فیلم نقش اتحادیه سراسری و نمایندگانش و پشتیبانی 

ب وکل. کارگری با بهانه به این شکل که،اعتراض را خودتان شروع کرده اید و خود ادامه دهید

بدست آورد و اد فرانسس تولوسکورپی پیروزیهای زی ،ول کلوبئاتحادیه در بیست سال گذشته و با مس

توانسته است قراردادها و توافقات بهتری از قرار دادهای دسته جمعی بین نمایندگان کارفرمایان و 

بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران  قراردادها و توافقات. ) ، را بدست آورندکارگران توافق میشود

درمحلهای کارو بخشها و ، اسریبعد از قراردادهای دسته جمعی سر. در سطوح مختلفی نوشته میشود

. صنفهای مختلف  قرارداد و توافقات صورت میگیرد  

004برای کلوب کارگری . شرکت نانوائی اسکوگوهولم تصمیم به بستن کارخانه گرفته است  
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سوسانا ادواردز و میکائیل اولسون یکسال کارگران . پذیرش این شرایط و یا مبارزه موجود بود

انوائی شولوستادس  را همراهی کردند وموفق شدند اوایل به راحتی در اسکوگاهلمس و شرکت ن

جلسات حضور داشته و فیلم برداری کنند و نیز در مواردی مجبور به فیلم برداری مخفی شده اند، 

. مسئولین کارخانه از ورود آنها جلوگیری کردند  

جلسات کلوب و فعال شدن بعد از فیلم فرانسس در مورد پیروزی کارگران توضیحات بیشترداد و 

بیشتر هرچه بیشتر و گرفتن تصمیات جمعی و دخالت فعال همه در تصمیم گیریها ، جلب همبستگی و 

پشتیبانی هر چه بیشتر کلوبها دیگر، جمع آوری کمک مالی و کمک برای پشتبرد پیکتهای اعتراضی 

. به خوبی پیشبرده شد... و   

اعتراض موفق شدند که در شرکت نان شولستادس در استکهلم همه کارگران و کارکنان بعد از یکسال 

اما بعد از . مشغول به کار شوند و برای شرایط بهتر کاری به مبارزه در محل کار جدید ادامه دادند

دوسال زمزمه بستن کارخانه شروع شد، بعد از مدتی برنامه ریزی انتقال کارخانه به کشور دیگردر 

. ایه کار ارزان و مخارج کمتر، سود بیشتری  جیب بزنند را داشتشرکت روی. دستور قرار گرفت

.  کارگران با دریافت اختتام کاری بیشتری از شرکت قبلی دریافت کردند  

فرانسس در آخر صحبتهای خود میگوید که درجه استثمار باالیی که امروز در محله های کار است، 

خودمان را با آن  .فته، ترس از بیکاری و سرکوبپذیر انکار شرایط راهستیم، طبقه کارگرمسئول  ما

. وفق داده ایم  

توضیح و صحبت کرد و برنامه با بحثهای فراوانی حول " گفتگو با هم" فرانسس در مورد کتاب خود 

.  پایان یافت...  جنبش کارگری، وضعیت جهانی و اول ماه مه و نقش کارگران در وضعیت آتی  
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!سکوت کشنده را بشکنیم، گردهمائی در استکهلم  

محل سازمان آموزشی  انجمن سوسیالیستها در استکهلم جلسه عمومی کارگری دردر همکاری با 

.  شرکت کردند کارگری و اجتماعی چند فعالکارگران برگزار شد و  

برخورداری  مبارزه برای یان مبارزات کنکرت موفق در محلهای کار و زندگی،جلسه با هدف ب

بدتر شدن شرایط و  مبارزه علیه فروش اموال عمومی، جلو گیری از امکانات و حقوق اجتماعی،از

. برنامه ریزی شده بود ...شروط کاری و  

جلسه را با " گفتگو با هم"فرانسس تولوسکورپی با سالها تجربه در مبارزات کارگری و نویسنده کتاب 

کرون، کمتر  20444" حمایت و همبستگی با اعتراض جمعی دانشجویان پرستار با خواست حقوق 

جمع کردن حتی کسانی . او میگوید، قدمهای محکم، هر چند محدود به شکل جمعی سازمان دهیم" . نه

عیت اوضاع و شرایطمان ما از واق. که کمترین عالقه را نشان میدهند، درجه ای ازموفقیت است

، نه آن کاری ، بکددتی را که میتواندلیهرکس آن  فعا. حرکت کنیم و یک مبارزه جمعی سازمان دهیم

اکثر محله های  . دراکثر مراکز کار، نیروی کمی مشغول به کار هستند. که ما میخواهیم، انجام دهند

 4نفره با نیروی  04ر به پیش بردن کاراسترسوار مجبو مثال .نیروی کار مواجع هستندکار با کمبورد 

نفراست، ما کمتر از آن تعداد نیروی الزم هستیم، چون ما قبول کرده ایم که کار با کمتراز نیروی 

. الزم، پیشبرده شده و میشود  

 

فرانسس در مورد اعتصاب کنسل شده کارگران فروشگاهها و بخش تجارتی، میگوید که نتیجه وارد 

...جنبش قرار داد دسته جمعی، نتیجه این میشودشدن ضعیف به یک   

و ضروری شدن مبارزه پایه ای است  که بیان واضعتری از اختالفات با توجه به وضعیت حاضر 

   ...را عریانترمیکند طبقاتی

منطقه وفعال محلی گونار تورل از فعالین دفاع از انوال عمومی، برای حق داشتن مسکن برای همه و

ین زندگی در ئشدن سوئد به محله هایی با بیشترین مشکالت و کمبودها و استاندارد پاعلیه تبدیل  ای

. مقابل مناطقی که ثروتمندان با کمک حصار و نگهبان از خانه هایشان حفاظت میکنند
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رل میگوید در جنوب استکهلم دو محله مسکونی پر جمعیت را برای فروش خانه ها به خود  گونار تو

 2مستاجرین شروع به اعتراض کرده و شرکت در مقابل رای . بودند مستاجرین در دستور گذاشته

اما متاسفانه بعد از مدتی، دسته راستی های درون . سوم از مستاجرین مجبور به عقب نشینی شد

رداری برای انتقام گرفتن از شکست در مقابل مستاجرین، کل منطقه را به شرکت کمون و شه

که باعث شد که مناطق و محله های دیگر را نیز در ادامه اعتراض همراه کرده  .خصوصی فروخت

سیاست حاکم بی مسکن کردن درصدی . و متشکلتر و با نیروی وسیعتری در مقابله با این طرح کرد

اما در عین حال  ...انکه درصدی را برای چرخش پر سودتر سرمایه بیکار میکننداز شهروندان، همچن

   ...مبارزه مستاجرین متشکل ادامه دارد

فرودگاه بین المللی، آرالندا و گوناروستین از پستچی های شهرهولمن در )په او اریکسون از ترمینال 

مشکل جدی جوانان که عضو اتحادیه یک . مورد فشار باال ی کار، زدن امکانات، کمبود نیروی کار

. شوند و تعداد بیشتری اعضای قدیمی هستند  

 

ت پاتریک اولوفسون، کارگر انبار و مستول اتحادیه در مورد شرکتهای کرایه ده نیروی کارصحب

دن نیروی امبارزات و اعتراضات طوالنی برای جلو گیری از شرکتهایی که با کرایه ارزان د. کرد

او گفت که . را بازی میکنند... کار، نه تنها دستمزدها را پائین آورده اند بلکه نقش اعتصاب شکن و 

. ندیکایی داریمما احتیاج جنب و جوش اتحادیه ای نداریم بلکه ما نیاز به مبارزه اتحادیه ای و س  

جاگوب هوفمن از طرف انجمن سوسیالیستها در وسترویک در مورد نیاز مبارزه روزمره علیه سخت 

صحبت ... کردن شرایط اقتصادی، پس گرفتن تمامی حقوق اجتماعی و از میان بردن امنیت شغلی و 

امروز باید در هر سوسیالیستها  ...او اشاره به ضرورت سازماندهی در محل کارو زندگی کرد. نمود

کجا که هستند و میتوانند انجمنهای خود را سازماندهی کنند و با دور و بر خود در محل زندگی در 

محل کار ارتباط نزدیک برقرار کرده، وآنها را جلب به همکاری و سازماندهی قوی تر اعتراضات 

... نمود  

  

.ندکید نموداجلسه با موفقیت به پایان رسید و شرکت کنندگان در مورد ضرورت چنین جلساتی ت  

 کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
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                                                                فرانکفورت ـ مه ماه اول گزارش
 در ایران کارگران با همبستگی کانون رفقای از ،یکی میناهمسرم کمک با من مه ماه اول روز در شرکت تدارک برای

.              دهم می ارائه شما خدمت را آن گزارش که گذاشتیم کارخود ستور درد را فعالیتی همدیگر با فرانکفورت،

فورت                                                              ــ شرکت در راهپیمایی و تجمع کارگران در شهر فرانک   

ــ تهیه صندوق جمع آوری کمک مالی برای کارگران زندانی در ایران   

ــ تهیه پالکارد ، تی شرت و چاپ عکس کارگران زندانی                                                                      

روپخش اطالعیه نهادها و نیز متن انگلیسی بیانیه کارگران ایران                                                    ــ تکثی    

از شور و شوق نزدیک شدن روز کارگر و برگزاری آن و تجمع کارگران و نیز از ویژه گی روز کارگر امسال در 

در چهارچوب توافقات در نهادها . ه است ، به استقبال آن رفتیم اروپا که کانونی برای اعتراضات ضد سرمایه داری شد

برای جمع آوری کمک مالی برای کارگران زندانی صندوق کمک مالی تهیه کرده وبه زبان آلمانی روی آن نوشتیم این 

ردن به در عین حال جداگانه پالکاردی برای آویزان ک. امر برای کمک به کارگران زندانی در ایران اختصاص دارد 

در محل تجمع کارگران در میدان رومر فرانکفورت به جمع اوری کمک مالی . گردن با همین تیتر آماده کردیم 

مبلغ گردآوری . پرداختم در عین حال در مواقع ضروری هدف از این کمک را برای کمک کننده گان توضیح می دادم 

یورو نزد من برای کارگران زندانی  044و اکنون  یورو روی آن گذاشت 80یورو بود و مینا  04شده در صندوق 

پالکارد رنگی برای حمل در راهپیمایی آماده کردیم که یکی عکس کارگران زندانی با  8در عین حال . موجود است 

اسامی آنها بود ، دومی تصویر مارکس با نوشته کارگران جهان متحد شوید به زبان آلمانی بود وسومین پالکارد حاوی 

.            در شهر شیگاگو بود که مورد استقبال زیاد قرار گرفت 0330ر واسامی کارگران کشته شده در سال تصاوی

اطالعیه نهادها چاپ و پخش شد و نیز متن انگلیسی قطعنامه شورای همکاری در ایران بود که توسط یکی از رفقای 

نیز سه نهاد دیگر از جمله کمیته فعالین کارگری  به اسم کانون و) این متن مورد توافق ما . نهادها ترجمه شد 

برای پخش وسیع ( سوسیالیستی در فرانکفورت ، چپ های کلن و کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران در شهر ماینز 

به ابتکار فردی با یکی از رفقای کمیته فعالین در فرانکفورت ده عدد تی شرت آماده ( . چهارصد نسخه پخش شد) بود 

جلو تی شرت آزادی کارگران زندانی در ایران بزبان انگلیسی و پشت تی شرت عکس . م که برنگ سفید بود کردی

این تی شرت نیز در گردهمایی جلب . نوشته ها برنگ قرمز بود . مارکس با نوشته کارگران جهان متحد شوید بود

قیمت خرید و فروش تی شرت ها ) همبستگی  بهنام از اعضای نهادهای. توجه کرد و رفقایی آن را خریدند از جمله ر

(.                                                                                                     یورو بود و آزمایشی بود  1

              2402فرهاد از فرانکفورت ماه مه : ارائه گزارش             

                                                                          

 

 گزارش نهاد هامبورگ در رابطه با اول ماه مه، 

د گ ب، ای گ متال، " در شهر برمن، روز سه شنبه اول ماه مه نیروهای سیاسی، احزاب و گروه ها و اتحادیه 

راه آهن راهپیمایی داشتند، شعارها در صبح از مسیر استردالیش به طرف مولک پالتس ازسمت  04وردی، ساعت 

ما بدهی شما را نمی پردازیم، شما خودتان بدهیتان را :" راهپیمایی راجع به کمی دستمزدها و بحران بانکی بود مثال 

." بپردازید، به دخالت در افغانستان و عراق خاتمه دهید، مردم بدهی باال نیاوردند که پرداخت بدهی به گردنشان باشد

در . سازماندهی شده بود برگزار شد" د گ ب"ز اتمام راهپیمایی در محل تجمع سخنرانی هایی که بتوسط  اتحادیه بعد ا

.  برگزار شد"د  گ ب "بین راه در مقطع هایی از راهپیمایی هم سخنرانی هایی به سازماندهی   

بحران در سطح بین المللی و صحبت ایشان بر سر . رفیق مهدی سخنرانی چند دقیقه ای داشت" د گ ب"به دعوت 

در ایران شرکت ها و کارخانه ها به :" تاثیر آن بر شرایط کار و زندگی کارگران در ایران بود، ایشان اشاره کردند که

تعطیلی کشیده می شوند و کارگرانی که به اعتراض به شرایط خود برمیخیزند به زندان افتاده و زندگی خود را از 
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زندانی را که اکنون در زندان هستند مثل رضا شهابی، بهنام ابراهیمزاده، علی نجاتی،  کارگران. دست می دهند

..."که اگر بخواهیم لیست کارگران زندانی را نام برد زمان سخنرانی کفاف نمی دهد... شاهرخ زمانی  

 در هامبورگ دوشنبه،

 04، 84کت داشتیم، در آنجا حدود در جشنی برای روز کارگر شر" ام، ال،پ، د"اوریل بدعوت  84روز دوشنبه  

روزنامه خبری نهاد هانوفر که به زبان آلمانی است راپخش کردیم و در جمع های کوچک در آن مراسم، نهادها را 

 044صبح شروع شد، ما در این تظاهرات حدودا  04روز سه شنبه اول ماه مه تظاهرات از ساعت . معرفی کردیم

مردم با کمال میل  روزنامه را می گرفتند و در رابطه با زندانی شدن . پخش کردیم  روزنامه خبری به زبان آلمان را

فعالین کارگری اظهار تاسف می کردند و در رابطه با اخبار کارگری درایران کنجکاو بودند، در بین راه هین پخش 

در تظاهرات از ما می  روزنامه هامان  سواالت و بحث هایی در رابطه با وضعیت ایران  از طرف شرکت کنندگان

.شد  

:"بحث مهم آن روز و شعارها در رابطه با  

ــ شرایط یونان بود و اینکه سیستم جهانی بانکی یک همچین روزگاری برای مردم یونان به وجود آورده و دارد تمام 

 اروپا را به نیستی و نابودی می کشاند

و اینکه خیلی از امکانات اجتماعی را دارند از بیکاران ــ در رابطه با حقوق ها و کارهای موقت و شرایط بیکاران 

 سلب می کنند  

.و خبر رسیدن آن به مقصد را هم دریافت کرد. یور کمک مالی خود را هم فرستاد 210نهاد هامبورگ در   

28.40.02  

 گزارشی از چگونگی برگزاری اول ماه مه در شهر مالمو

شرکت در جشنی که در این شهر  -0. چند اقدام را در دستور کذاشته بودمدر این شهر جنوبی سوئد، برای اول ماه مه 

دقیقه ای در رابطه با اول ماه  00تا  04من در این جشن شرکت و ضمن صحبت . یک نهاد پناهندگی برگزار می کرد

رگزاری اول مه و بیشتر از همه در باره برگزاری امسال این روز در سراسر جهان و آمریکا و بیانیه های شورای ب

ماه مه در ایران و اینکه برای رهائی کارگران زندانی باید فعالیت نمود و اهمیت این مسئله برای جنبش کارگری 

کرون  004در این شب با گذاشتن صندوق مالی کمک به خانوادههای کارگران زندانی موفق به جمع آوری . ایران

 .سوئدی گردیدم

در این تظاهرات  نسبت به سال . ت توانستم شرکت کنم، متأسفانه بعلت خستگیفقط در یک تظاهرا: روز اول ماه مه

بدین معنی که . های قبل تعداد تظاهر کنندگان زیاد شده بود و نیز از نظر شعاری و حتی صحبت نیز جو رادیکال بود

بستگی جهانی   مبارزه خیلی راحت می توانستی شعارهائی مانند مرگ بر سرمایه   زنده باد سوسیالیسم، زنده باد هم

من با پالکارد نسبتن . طبقه کارگر متحد است را داد و تظاهر کنندگان همراهی نمایند که من اینکار را انجام دادم

بر روی پالکاردها این . کوچک که می شد از جلو و پشت به گردن آویزان کرد، در این تظاهرات شرکت نمودم

زنده اول ماه مه،  زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر، زنده :  ارد روی سینهبر روی پالک. شعارها نوشته شده بودند

کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی  آزاد باید . مرگ بر جمهوری اسالمی سرمایه: پالکارد پشت. باد سوسیالیسم

صندوق کمک مالی به در ضمن با یک دست .  البته که شعارها به زبان سوئدی بودند. گردند، مرگ بر سرمایه 

برخورد ...  . خانوادههای کارگران که بر روی آن نوشته شده بود گرفته و با دست دیگر اعالمیه  شورای برگزاری

 . کرون سوئدی جمع آوری کردم 0444خیلی سمپاتیک بود و در حدود 
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نیه ی شورای برگزاری اول ماده در خواست کارگران ایران از بیا 04در یکی از رادیوهای فارسی زبان محلی نیز  

 . ماه مه در داخل را خواندم

 2402مه  4  حمید قربانی

 

 (سوئد)گوتنبرگ –گزارش کانون همبستگی با کارگران ایران 

 2522مراسم اول ماه گوتنبرگ  از

در  ما با شرکت در میدان یرن توریت و برپایی میزکتاب و اطالعات و فروش گل به حاضرینکانون امسال نیز رفقای 

  .میدان به استقبال اول ماه مه رفتند

 

 آنچه در این میدان برجسته بود ،عرصه فعالیت رفقای ما در دفاع از کارگران زندانی و به گردن آویختن عکس رفیق

رضا شهابی امر دفاع از کارگران زندانی را برجسته کردند و اطالع رسانی در این رابطه را در دستور کار خود 

  .داشتند

 

 از بنیانگذاران گروه ببرهای سیاه در bobby seale. در مراسم روز جهانی کارگر امسال در گوتنبرگ سوئد است 

 محل مراسم ، به رد" گوتنبرگ –کانون همبستگی با کارگران ایران "او با حضور در غرفه . آمریکا حضور داشت 

  .لی از کارگران زندانی در ایران نیز کمک کردیران پرداخته و به صندوق حمایت ماستایش از جنبش کارگری در ا

 

روزه به سوئد آمده و مقاومت و تشکل سیاهان را برای بهبود  2وی برای معرفی تجربیات این گروه ، طی یک کنفرانس 

  .در آمریکا فعالیت می کند 0821این گروه از سال . شرایط زندگی شهری تشریح خواهد کرد 

طی  "کانون همبستگی با کارگران ایران در گوتنبرگ"کارگری و عضو  مدافع حقوقاسی وفرخ قهرمانی از فعالین سی
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 داشت ،کمک مالی وی را برای جمع آوری یاری های مالی به کارگران " ببرهای سیاه"رهبر گروه " بابی"گفتگویی با 

 .دوق کانون دریافت داشت نایران به ص

 آنها ضمن. و مدافعین حقوق کارگران نیز حضوری چشمگیر داشتنددر جنب غرفه کانون ما فعاالن سیاسی پناهنده 

 اطالع رسانی به وضعیت ناهنجار اجتماعی در ایران و ناامن اعالم داشتن کشور ،همواره بهسیاست دوگانه دولت سوئد

 ع از امردفاع از حقوق کارگران و دفا. و همگامی سیاست مماشات طلبانه آنان با رژیم اسالمی ایران اعتراض کردند

 آزادی کارگران

 

کرون یاری مالی  0044در این روز فعالین کانون ما در مجموع مبلغ . و خانواده های آنان را برجسته ساختند  زندانی 

 . جمع آوری کردند

 گوتنبرگ  –کانون همبستگی با کارگران ایران 

  2402مه 00  گزارشگر امیر جواهری

کمیته برگزاری اول "  هر سال در تظاهراتی که از طرفدر پاریس مثل " همبستگی سوسیالیستی

این . گزارش این تظاهرات در رسانه های مختلف منعکس شد. سازمان داده شده بود شرکت کرد" ماه مه در پاریس 
در پاریس   تظاهرات بسیار موفق بود و در شرایطی که یک تظاهرات دیگر هم از طرف نیروهای غیر چپ

با آوردن شعار سرنگونی رژیم و سوسیالیسم به عنوان شعار مشترک اول   مخالفت  ه به دلیلسازماندهی شده بود ک
بر   ماه مه صف خود را جدا کرده بودند ، برای ما خیلی مهم بود که با بسیج نیرو تظاهرات را هر چه شکوهمند تر

.   دیگر پرچم قرمز به دوش کشیدندکنار دیگر رفقای   همه رفقای ما در این تظاهرات شرکت کردند و در.گزار کنیم
نتیجه این تظاهرات بسیار مثبت بود و یکبار دیگر نشان داده شد که صفوف متحد چپ رادیکال ایرانی در پاریس قادر 

ما از این موفقیت بسیار خرسندیم و به تالش رفقایی که . به برگزاری تظاهرات بزرگ به مناسبت اول ماه مه میباشد
باید یاد آوری کرد که . رف شرکت کنندگان در سازماندهی این تظاهرات نقش مهمی ایفا کردند به نمایندگی از ط

برگزار میشود و نیروهای چپ فرانسه از کارگران و   دو دور انتخابات ریاست جمهوری  تظاهرات امسال در فاصله
که   ، همان هایی  رانسهسندیکای ف ۵حقوق بگیران دعوت به شرکت هر چه وسعیتر در این تظاهرات که توسط 

هزار نفر در پاریس   ٠۵٣نتیجه شرکت بیش از . کولکتیو ایران را تشکیل داده اند ، فراخوانده شده بود شرکت کنند 
هزار نفر در سراسر فرانسه بود که این روز را به یک روز اعتراض به سارکوزی و نئو  ۰۵٣و در مجموع 

  .لیبرالیسم تبدیل کرد
 با احترام 

  پاریس –همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران " وز فراهانی از طرف بهر

Iran-Labour Movement / Iran-Arbeiterbewegung / کارگری جنبش اخبار   ایران 

http://iran-worker.blogspot.de/ 

This blog provides the translation of the news about the labour movement in Iran in English German, French, swedish,etc. Dieser Blog 
stellt die Übersetzung der Nachrichten über die Arbeiterbewegung im Iran auf Deutsch und Englisch, Französisch, swedisch usw. zur 
Verfügung. ،ار جنبش کارگری ایران به زبان های انگلیسی،آلمانی، فرانسه، سوئدی و غیرهترجمه اخب دراین وبالگ  منتشر می شود 

http://iran-worker.blogspot.de/
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موقت و پیمانی قراردادهای -نهادها کلیپ  

 
http://www.youtube.com/watch?v=HlzED8c9gTs&feature=plcp 

 
 
 

 
 

واحد شرکت کارگران سندیکای درباره -نهادها لیپک  

 
http://www.youtube.com/watch?v=0Qkr8RAqEQ8&feature=plcp 

 
 
 

 

اول قسمت - تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای -نهادها کلیپ  
 

http://www.youtube.com/watch?v=WweqQKFP5D8&feature=plcp 
 
 

دوم قسمت - تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای -نهادها کلیپ  
 

http://www.youtube.com/watch?v=PLeh1fgOAUk&feature=plcp 
 
 

2402جون  6  
  ی با جنبش کارگریهمبستگ

زدوران روز اعتراض به حضور م 

سرمایهجمهوری اسالمی   

http://www.youtube.com/watch?v=HlzED8c9gTs&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=0Qkr8RAqEQ8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=WweqQKFP5D8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=PLeh1fgOAUk&feature=plcp
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  در اجالس سازمان جهانی کار

 اعتراض علیه 

 نمایندگان سه جانبه گرا 

 و دروغین کارگری

 
خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

 رمایه داری جمهوری اسالمی، سیه رژیم عل
 !از حقوق کارگران در سازمان جهانی کار دفاع نمائیم

طبقه کارگر ایران چون همیشه با تهاجمات گسترده سیستم سرمایه داری روبرو است و در فقدان حقوق مسلم و 

هر روزه در . می قرار داردمبارزه ای مستمر با کارفرمایان و رژیم سرمایه داری جمهوری اسال درابتدایی خود 

اعتراضاتی علیه حقوق معوقه، پیمانکاری، برگه های سفید  ی در جریان است،گوشه و کنار ایران اعتراضات کارگر

امضا، اخراج های دسته جمعی، فقر و تنگدستی ناشی از افزایش تورم و پائین ماندن سطح دستمزدها، فقدان بیمه 

معضالت اولیه ی کارگران را تشکیل میدهد و آنها را از حقوق ابتدایی خویش  ،...بیمه بیکاری و  ،های اجتماعی

 . محروم میسازد

کارگران، فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی بیشماری در زندانهای این رژیم قرون وسطائی اسیرند و در بدترین 

 . شرایط جسمی و روحی به سر میبرند

علیه نظام ستمگر سرمایه داری به پیش میرانند که فاقد تشکالت مستقل  کارگران در شرایطی اعتراضات فوق را

ولی طبقه کارگر ایران در مبارزه و در مصاف با ظلم و استثمار طبقاتی، تنها نیست بلکه از پشتیبانی هم . کارگری اند
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جهانی به همبستگی طبقه کارگر ایران بمثابه بخشی از طبقه کارگر . طبقه ای هایش در سطح جهانی برخوردار است

 . بین المللی نیاز وافر دارد

در دفاع از جنبش کارگری و با خواست اخراج مزدوران جمهوری اسالمی از سازمان 

 11 – 11ساعت ژوئن  6چهارشنبه در روز ژنو آکسیون اعتراضی در جهانی کار، 

 مقابل دفتر سازمان ملل

Place des Nations 

1202 Genève, Suisse 

 .دشهد خوابرگزار 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور از همه ی کارگران و فعالین کارگری، نیروهای سیاسی 

و ایرانیان مترقی میخواهد که در چنین روزی در ژنو حضور به هم رسانیم و علیه نمایندگان سه جانبه گرا و 

از حقوق طبقه کارگر دفاع نموده و با  ،راض کنیمدروغین کارگری جمهوری اسالمی در سازمان جهانی کار اعت

را به گوش جهانیان برسانیم و خواهان محکومیت  کارگران افشای رِژیم سرمایه داری اسالمی، صدای حق طلبانه 

 .رژیم اسالمی سرمایه شده و آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی را خواستار شویم

 !ی بین المللی کارگرانزنده باد همبستگ

 !رژیم ضد کارگر اسالمی ایران هستند بخشی از نمایندگان واقعی کارگران در زندانهای

 !کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنید

 !نمایندگان مزدورایران از اجالس جهانی کار اخراج باید گردند

 کشور خارج –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 2112مه 

 فراخوان پنج سندیکای فرانسه برای تظاهرات 

 در حمایت ازکارگران ایران

   ژوئن در برابر دفتر سازمان جهانی 6تظاهرات ایستاده در روز 

 در دفاع از حقوق کارگران 

  های سندیکایی در ایران و آزادی

 

 : در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند

  حق اعتصاب؛ -

 حق تظاهرات؛  -

 حق ایجاد تشکالت سندیکایی  -

هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده 

 . شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند
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، اونسا (FSU)او .اس.، اف(CFDT)ت .د.اف.، ث(CGT)ت .ژ.ث: ما سندیکاهای فرانسوی 

(UNSA ) و سولیدر(Solidaire) 

سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می  2102کلیه تشکالت کارگری شرکت کننده در اجالس سال 

 : خوانیم که برای

 آزادی کارگران زندانی  -

 ایجاد سندیکاهای مستقل  -

 حضور نمایندگان واقعی ونه سندیکالیست های قالبی و عوامل و همدست های رژیم  -

 

 اهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند به تظ

 

 ژنو  –ژوئن  6 21الی  22از ساعت   میدان ملل

 

 

 

 

 

 

  كار جهانی سازمان اجالس در كنندگان شركت و كارگران به نامه

خرداد  ٠۰رشنبه چها                                                                                                علی نجاتی 
٠٠١٠  

! كارگران و تشكل های كارگری  

! شركت كنندگان در اجالس سازمان جهانی كار  

این روزها كه اجالس سازمان جهانی كار برگزار میگردد، این روزها كه مباحثی درباره ی اوضاع كارگران در 

. هستندجریان است، كم نیستند كارگرانی كه هنوز درگیر بدترین شرایط كار و زندگی   

كارگرانی چون من كه برای احقاق حقوق خود و همكارانشان به نیروی جمعی و ایجاد تشكل مستقل دست برده اند 

من، علی نجاتی كارگر كارخانه ی نیشكر هفت تپه در . جسمی و اقتصادی هستند-اكنون زیر بدترین فشارهای روحی

یگر كارگران در حدود سه سال پیش خواستار پرداخت من و د. سال سابقه ی كاری دارم ۲۴بیش از . ایران هستم

ما كارگران هفت تپه تشكل خود یعنی . ماه به تعویق می افتاد ٦حقوق هایی كه گاه تا . حقوق معوقه ی خود شدیم
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. سندیكای كارگران هفت تپه را ایجاد كردیم  

ین نمایندگان چندین بار برخورد های امنیتی با ا. نماینده انتخاب كردند ٣اكثریت كارگران در انتخابات شركت كردند و 

حال . اتهام ما تبلیغ علیه نظام بود. ماه زندانی كردند ٦تن دیگر از همكارانم را به مدت  4یك بار من و . انجام گرفت

خاب جرم ما این بود كه كارگران، ما را به عنوان نمایندگان خود انت. آنكه ما فقط گفته بودیم دستمزدمان را بپردازید

سه سال است كه بنده را از كار اخراج كرده اند و خانواده ام در بدترین شرایط اقتصادی و روحی روزگار . كرده بودند

همچنین دیگر همكارانم و نمایندگان كارگران به نام های جلیل احمدی، فریدون نیكوفرد، محمد حیدری مهر، . میگذرانند

. شده و زندانی شدندرضا رخشان و قربان علیپور از كار اخراج   

ماه  ۷و من اكنون بیش از . ماه حبس، بار دیگر با همان اتهام تكراری به من یك سال حكم زندان دادند ٦عالوه بر 

من یك بار دچار سكته ی قلبی شده ام و در تهران به هزینه ی . است كه باز هم در زندان شهر دزفول محبوس شده ام

پزشكان متخصص، پزشك قانونی استان و شهرستان و پزشكان زندان هشدار داده . خودم تحت عمل جراحی قرار گرفتم

و هر چند وقت یك . در سینه درد دارم. اكنون دچار گرفتگی عروق هستم. اند كه بنده باید بیرون از محیط زندان باشم

ون از زندان منتقل شده و تحت همه میگویند باید به بیر. بار در زندان به حالت اورژانسی مرا نزد پزشك زندان میبرند

اما من كماكان در حبس . تمام این موارد را پزشكان رسمی قوه ی قضاییه نیز تایید میكنند. نظر متخصصان قرار بگیرم

اما . البته با هزاران نامه نگاری از سوی خانواده ام. میباشم و تنها چند وقت یك بار به مدت چند روز مرخصی میگیرم

پزشكان و مراجع پزشكی قانونی و رسمی حكم داده اند كه . مداوم تحت نظر پزشكان متخصص باشم من باید به طور

. بنده امكان تحمل كیفر ندارم و قانونا باید مرا آزاد كنند اما این اتفاق نمیافتد  

تنها و تنها من و دیگر همكارانم كه آنها نیز از كار اخراج شده اند و تحت فشارهای روحی و اقتصادی قرار دارند 

برای كسب مطالبات صنفی خود تالش كرده ایم و به عنوان نمایندگان كارگران و اعضای هیات مدیره ی سندیكای 

كارگران نیشكر هفت تپه سعی در كسب مطالبات به حق كارگران داشته ایم اما ما را با اتهامات واهی دستگیر و 

. زندانی و از كار اخراج میكنند  

سازمان جهانی كار پایبند است؟ آیا كارگران نباید  ٨۷و  ٣٨همیشه اعالم نمیكند كه به مقاوله نامه های آیا دولت ایران 

 از این حق بدیهی خود استفاده كنند كه تشكل مستقل از دولت و كارفرما ایجاد كنند؟ 

 علت چیست كه از دولت ایران در اینباره سوالی نمیشود؟ 

شركت كنندگان در اجالس، از این فشار بر كارگران در ایران بی خبر هستند؟ آیا  آیا كارگران در هر جا و از جمله

 ایجاد تشكل كارگری جرم است؟ 

من . شاید برای بسیاری كامال معلوم باشد كه نقش واقعی و عملی سازمان جهانی كار برای حمایت از كارگران چیست

نتیجه ی كار معلوم میكند كه آیا كارگران و آیا . میكنم پاسخ این سوال را به خود شركت كنندگان در اجالس واگذار

شركت كنندگان در اجالس خواسته یا توانسته اند برای عملی كردن یكی از بدیهی ترین حقوق كارگران یعنی آزادی 

ری برای ایجاد تشكل و آزاد كردن همه ی كارگران دربند در هركجا و از جمله من و دیگر كارگران دربند در ایران كا

. را به پیش ببرند یا خیر  

سال سابقه ی كار، با مشكالت  ۲۴كارگری چون من، با بیش از : امروز این واقعیت به روشنی پیش چشم شماست

جانفرسای جسمی، و در حالی كه سه سال است از كار اخراج شده و خانواده اش تحت بدترین فشارهای روحی و 

ا جرمش دفاع از كارگران و خواستار شدن حق ایجاد تشكل های مستقل اقتصادی هستند، كماكان محبوس است و تنه

. همچنین عالوه بر من دیگر اعضای هیات مدیره ی سندیکا اخراج شده اند و تحت فشار هستند. توسط كارگران است  

ان و هم طبقه در پایان از تمام كسانی كه از كارگران دربند در ایران حمایت كرده اند تشكر میكنم و از همه ی كارگر

ای هایم میخواهم كه به صورت هرچه بیشتر و عملی به تالش خود برای آزادی این كارگران زندانی در ایران اقدام 

. كنند  
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 با احترام 

عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه-علی نجاتی كارگر زندانی  

٠٠١٠خرداد ماه  ٠٦-ایران -استان خوزستان  

 

 

 سیپار در ژوئن ٢۲ ی اعتراضی یگردهما گزارش

 کارگران بای ستیالیسوسی فرانسه،همبستگ میمقی کردها تیران،جمعیای دتیوعقی اسیس انیزندان از دفاع انجمن فراخوان بدنبال

 دانیدرم ژوئن۲۶ شنبه عصرسهی اسیوسی ،اجتماعیکارگر فعال ران،دههایدرا کارگران از تیحما الملل نیواتحادب سیپار-رانیا

ی ها استیوس رانیای اسالم میرژ به نسبت را نفرتشان. آمدندواعتراض گردهم(بشر حقوق صحن)سیپاری ادروتروک

 .گذاشتند شیبنما شیوضدانسان سرکوبگرانه

ی همبستگ نیا.بودی اعتراض تجمع نیای گ ژهیازو... وی سودان ،یلبنان ،یسور ،ترک،یفرانسوی اسیوسی کارگر نیفعال حضور

 بارهای جهانی همبستگ باد وشعارزنده بود جادکردهیا نیحاضر نیدربی شور رانیای اسیوسی ،اجتماعیارگرک نیفعال بای جهان

 .شد سردادهیی گردهما نیا وبرگزارکنندگان سخنرانان ازطرف

 سرکوب چهارنفردرخوزستان، اعدام ازجمله رانیای اسالمی رجمهوریاخی ها ازاعدامی کوتاه درآغازگزارش برگزارکنندگان

 مجمع ربهیاخ وحملهی زندانی کارگر نیوفعال کارگران ر،یاخی ماههای طی اجتماع نیفعالی وتمامیی دانشجو ،یکارگر نیلفعا

 تشانیوضع نیوآخر درکرجی کارگر نیفعال وبازداشت رانیدرای کارگری ها جادتشکلیای برا کمکی هماهنگ تهیکمی عموم

 .دادند ورشت کرج درزندان

 نیفعال کردنی وزندانی ریوآزارودستگ تیاذ هیران،علیدرا ها اعدام هیعلیی شعارها سردادن با تظاهرکنندگان

 انیزندانی تمامی ها،آزاد اعدام قطع از را تشانیحمای اسالمی جمهور کردن محکوم ضمن....و ،زنانیی،دانشجویکارگر

 اعالم را درکرج شده بازداشتی ارگرک نیفعال منجملهی واجتماعی کارگر نیفعالی تمام دوشرطیق بدون وی فوری ،آزادیاسیس

 .داشتند

 .شد داده کنندگان اجتماع ازطرف زبارهاین رانیای اسالمی جمهور باد شعارسرنگون

 نیدردرایوسول ت.ژ.ث ت،.د.اف.ثی کاهایسند ندگانینما رانیای کارگر ازجنبش کننده تیحمای فرانسوی کاهایسند ویازکلکت

 خبردادندکه کنندگان اجتماع بای وهمدلی همراه اعالم وواونساضمنی.اس.افی کایوسندد ندگانیونما داشتند شرکتیی گردهما

 .حضورندارند امکان

 ازجمله درسخنانشی و.بودیی گردهما نیا سخنرانان ازجمله ت.د.اف.ثی کایسند الملل نیب بخش نیمسئول ازی کی روو پیلیف

 :گفت

 کهی ا سابقهی ب ازسرکوب ما تیحساس نیوا میهست حساس رانیدرایی اکیوسندی کارگر نیفعال به نسبتی فرانسوی کاهایسند ما

 .ردیگی م شودنشئتی م اعمال رانیا میرژ ازطرف

 جادتشکلیا درراهیی کایوسندی کارگر نیازفعال بتوانندعمالی فرانسوی کاهایگرسندید با همراه کردکهی دواریاظهارام نیهمچنی و

 .ندینما تیحما مستقلشانی ها

 از تیدرحمای فرانسوی کاهایوسندیکلکت کارنامهی کوتاهی سخنانی ط که بود گرسخنرانانیدرازدیسولی کایازسند بارون آلن

 انهیسال اجالسی برگزار با درژنوهمزمانی اعتراضی ها ونیآکسی برگزار ازجمله,امروز به تا لیبدوتشک از رانیدرا کارگران

 نیحاضر سمع به را...وی جار سال مارس درماه رانیا کارگران بای ستگهمب شبیی وبرپا گذشته وسال کارامسالی جهان سازمان

 .دارباشد ادامهی جهانی همبستگ نیا کردکهی دواریاظهارام انیرساندودرپا
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 .شد قرائت ازبرگزارکنندگانی کی توسط سنگال مستقلی کاهایسند ونیرکنفدراسیدب وفید ممدو امیپ نیا از پس

 .داشت اعالم رانیای کارگر نیفعال با را سنگال مستقلی کاهایسند ونیوکنفدراس خودی همبستگ وفید ممدو امیپ نیدرا

 ادامه است، افتهیی یرها هیسور میرژ زندانزا رایاخ کهی سوری اسیسی وزندان ستیمارکس ولهیک ،سالمه کوتاه نطق بایی گردهما

 .افتی

 مختلفی کشورهای ها جنبش نیدبیبا:افزود حقوقشان قاحقای درراستا رانیا کارگران مبارزات از تیحما ضمن سالمهآقای  

 .دانست ندهیدرآی روزیپالزمه رای برقرارشودوهمبستگی همبستگ منطقه

،  کینزد ندهیدرآ کردکهی دواریام اظهار نباید داشت  یکتاتوریدی ها میرژ به نسبتاین امر که هیچ توهمی ی ادآوری ضمنی و

 .میباش انهیخاورم درمنطقه یوانقالبی کارگر جنبشی بهارواقع شاهد

 .داد نشان را شیجهانی همبستگ رانیا کارگران ازمبارزات دفاع بای رادسخنانیا زباین لبنان ستیکمون حزب ازی مصطف

 . داد رانیا در زنان تیوضع ازکوتاهی  گزارش بودکهیی گردهما نیا سخنران نیآخر زنان نیزندازفعالی مهر

 دیآیم وارد آنان به کهی ئفشارها،  شودی م مورد آنان روادر کهجنسیتی  ضیازتبع،  رانیا انزنی واجتماعی فرد تیمحرومازی و

 .سخن گفت  رانیا میرژ توسط مستمرشان آزاروسرکوب تیاذی وچگونگ

ی برا و هیترک میرژ هیعلی گریدی اعتراض تجمع تروکادرو دانیگرمید ،درضلعیاعتراضیی گردهما نیای برگزار با همزمان

 داده سازمانی فرانسو انیودانشجو هیترکی اسیس نیفعال ازطرف که تجمع نیدرا.داشت انیجر هیدرترکی زندان انیدانشجوی آزاد

 سفارت بطرف کنندگان تجمع نیایی مایراهپ از قبل.داشتند شرکتی وفرانسو ترکی اسیوسیی دانشجو بوددههافعال شده

 ضمنیی گردهما برگزارکنندگان وگفتگوبا تراکت وباپخش دنیرسان بهمحضور مای اعتراضیی درگردهما طرفشان ازی ئتیه،هیترک

ی ابرازهمبستگ رانیدرای اسیوسی اجتماع نیوفعال انیکارگران،دانشجو ،بامبارزات شانییمایوراهپ تجمع ازاهدافی رسان اطالع

 کرده تیحما هیدرترکی ندانز انیدانشجوی برآزادی انهامبن ازخواستهی سپاسگزار ضمن همیی گردهما برگزارکنندگان.کردند

 .کردند محکوم را هیترک میورژ

 شکیت ونیزی،تلو(خبر با صبحانه بخش)وفردایفرانسه،رادی الملل نیوبیراد وندا،یراد طرف ازیی گردهما نیاگزارش خبری 

 .شد پخش کایآمری صدا ونیزیوتلو

 :پیوندها 

 ماملي عزیز و فراهاني بهروز نوائي، علیرضا با گفتگو در پاریس در ایرانیان اعتراضي گردهمائي از ندا رادیو گزارش

http://www.radioneda.de/2012/06/25/Paris120626.mp3 

 :فرانسهی الملل نیوبیراد -

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201206/Perspec_1_26_06.mp3 

 ژوئن21چهارشنبه-دوم باخبربخش صبحانه:وفردایراد-

http://www.radiofarda.com/audio/broadcastprogram/593145.html 

 سیپار -رانیدرا ازکارگران تیدرحمای الملل نیاتحادب

 سیپار – رانیا کارگران بای ستیالیسوسی همبستگ

 ۲۱١۲ ژوئن٢۰

 

  ژنو در ژوئن ٢ آکسیون از کوتاه گزارشی

ر مقابل سازمان جهانی کا  

 همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس

اجالس سازمان جهانی کار هر ساله در ماه ژوئن به مدت چند روز در ژنو برگزار می شود و ما کارگران و فعاالن 

کارگری در خارج از کشور برای دفاع از ابتدایی ترین حقوق و مطالبات پایمال شده ی طبقه کارگر ایران و حمایت از 

مستقل کارگری، با هدفی مشخص، علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و سیاست های جنایتکارانه و تشکل های 

سرکوب گرانه و نیز علیه نمایندگان دروغین کارگری که از طرف حکومت سرمایه و کارفرمایان انتخاب و به آنجا 

 اعزام می شوند، 

http://www.radioneda.de/2012/06/25/Paris120626.mp3
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201206/Perspec_1_26_06.mp3
http://www.radiofarda.com/audio/broadcastprogram/593145.html
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برگزار می نمائیم تا صدای کارگران و فعاالن آن را به از کشورهای مختلف اروپایی همایشی اعتراضی را در ژنو 

اجالس جهانی کار و افکار عمومی انتقال دهیم که بی حقوقی مطلق فروشندگان نیروی کار، نه تنها نظام استثمار را 

بیشتر  نمایان می سازد، بلکه زندگی کارگران و خانواده شان را لحظه به لحظه برباد می دهد؛ الزم به یادآوری است که

کارگران ایران در سراسر کشور با قراردادهای سفید امضا، پیمانی و موقت به کار اشتغال دارند تا هر زمان که 

کارفرمایان اراده کنند، اخراجشان نمایند و زمانی که به کار اشتغال دارند حقوق های معوقه سفره فقیرانه و محقرشان را 

شرایطی است که بر مبنای استناد کارشناسان، دستمزدها حداقل سه بار کمتر از کامال خالی می نماید و همه ی اینها در 

 . خط فقر ارزیابی شده است

جهت برگزاری آکسیون مقابل " کلکتیو سندیکایی مغرب و خاورمیانه"از سال گذشته اما، به دلیل اعالم موجودیت 

امسال نیز فراخوان سندیکاهای . ان دهی می شودسندیکای فرانسه، فراخوانی صادر و سازم 5سازمان جهانی کار توسط 

آکسیون یاد شده با حضور بیش از . س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، اونسا و سولیدر سود، اعالم گشت: فرانسه شامل

س ژ آ اس سوئیس، سندیکای : سندیکای فرانسه، نمایندگانی از سندیکای 5نفر انجام گرفت و عالوه بر نمایندگان  21

ر، سندیکای مستقل الجزایر، سندیکای مستقل سنگال و بخش زنان سندیکای سنگال سخنانی در چارچوب مستقل مص

نهادهای . "دفاع از جنبش کارگری ایران و تشکل های مستقل آن ارائه دادند که با استقبال پرشور حاضران مواجه گشت

نهادی  2، "ی در حمایت از کارگران در ایراناتحاد بین الملل"و " همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور

..." نهادهای همبستگی با جنبش کارگری"بودند که در این اکسیون در ژنو حضوری فعال داشتند، به ویژه حضور 

چشمگیرتر و در طرح شعارها بیش از همه خود را آماده نموده بود که امیدواریم در سال های آینده با درکی عمیق تر از 

با طرح نظرگاه مستقل خویش، حاوی پیام و گفتمان در چارچوب موازین خویش ..." کلکتیو سندیکایی"ای فراخوان ه

 . باشیم و پیشبرد اینگونه اهداف را پیشاپیش سازماندهی نمائیم

ولی آنچه که به سازمان جهانی کار مربوط می شود، بی شک، بدون کوچکترین توهمی سازمان یاد شده سه جانبه 

ر نتیجه به خوبی می دانیم که اهداف دولت ها و کارفرمایان سرمایه بیش از حقوق کارگران برایشان مهم گراست و د

است، ما نیز با تکیه بر تجربه های گذشته، ناچاریم جهت افشاگری، صدای راستین طبقه کارگر ایران و فعاالن آن را 

یم و نیز چالش هایی که در مورد مقاوله نامه های حداقل به گوش کارگرانی که در این اجالس شرکت می کنند، برسان

سازمان جهانی کار موجود است و نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی یکی از اعضای رسمی آن محسوب می شود و 

کمیته هماهنگی برای "آنها را عملی نمی سازد، برمال سازیم و به موازات همه ی اینها باید گفت که مواضع کارگری 

انتشار یافت، کامال دقیق و منطقی است و ما " سازمان جهانی کار"که در ارتباط با " اد تشکل های کارگریکمک به ایج

. نیز با تأیید مفاد آن باور داریم که ماهیت واقعی این سازمان در جهت منافع دولت ها و کارفرمایان خالصه می شود

شم ژوئن در ژنو را با تمام کمبود هایی که به همراه نسبت به شرکت آگاهانه و با هدف تعریف شده ی ما، آکسیون ش

بدیهی است که در واقع به عنوان تجربه ای دیگر برای هر چه غنی تر . داشت، مثبت و گامی به جلو ارزیابی می کنیم

 . نمودن این مشارکت باید در آینده ای نزدیک به بحث و گفتگو نشست و به بررسی راهکارهای گوناگون آن اقدام کرد

 همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس 

s.mouvement.cp@gmail.com  

  2102ژوئن  8ــ  0280خرداد  21

 

 
 

mailto:s.mouvement.cp@gmail.com
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کار قانون نویس پیش بر نقدی - نهادها کلیپ  

http://www.youtube.com/watch?v=hIj0xyAo0nc&list=UUxwF0VWw5
pJ3WUbkLJhO0SA&index=1&feature=plcp 

 

 

0870 سال دستمزد حداقل - نهادها  کلیپ  

http://www.youtube.com/watch?v=lk3lGCqoUiA&feature=relmfu 

 

 مردم آزادیخواه و عدالت طلب ایرانی مقیم سیدنی 

که از طرف نهادهای همبستگی با جنبش  ینیپمبه ک  در هفته همبستگی با زندانیان سیاسی و کارگران زندانی

ا مدافعین آزادی و عدالت اجتماعی تالش خود را این هفته ای است که م. بپوندید فراخوان داده شده ، کارگری ایران 

 ، ایران از زندانی های رژیم اسالمی رژیم جمهوری اسالمی در جهت آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی در

به همین مناسبت کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران در راستای این فراخوان . سازمان خواهیم داد متحدانه تر

جمع اعتراضی را به مدت سه ساعت برگزار می کند سرتاسری ت  

جلوی تاون هال سیتی  خیابان جورج : مکان ، بعداز ظهر 6تا  3از ساعت  2152جون  51جمعه :زمان   

1153143121طاهر پرتوی : اطالعات بیشتر   

ااسترالی –کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران   

 

 پیام نهادهای همبستگی
 المللی کارگران اتومبیل سازی جهان در مونیخس بینبه هفتمین کنفران

با نهایت خوشوقتی برگزاری این کنفرانس مهم با جنبش کارگری در ایران ما فعالین نهادهای همبستگی 

 .ئیمرا به شما  کارگران شرکت کننده از سراسر جهان تبریک می گو

ش خودروسازان ایران برای شرکت در های چند ماهۀ ما برای اعزام یک نماینده از بخمتأسفانه تالش

 . آمدهای آن به نتیجه نرسیداین کنفرانس به علت اختناق حاکم در ایران و نگرانی از پی

http://www.youtube.com/watch?v=hIj0xyAo0nc&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=hIj0xyAo0nc&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=lk3lGCqoUiA&feature=relmfu
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رژیم اسالمی سرمایه وحشیانه به  . کارگران ایران کماکان از حق تشکل و اعتصاب برخوردار نیستند
  .دهر اعتراض و اعتصاب کارگران حمله ور می شو

زحمتکشان در شرایط بد اقتصادی و با بیکاری رو به افزایش روبرو هستند و از امنیت  کارگران و
کارگران در ایران هیچگاه در طول این سالها دست از  .بی بهره اندشغلی، بیمه بیکاری و اجتماعی 

 .داعتراض و اعتصاب برنداشته و بیوقفه برای منافع و مطالبات خود میکوشن

ر ایران به اشکال مختلف مراسمها و گردهمائی بمناسبت اول مه برگزار شد و دامسال در اول ماه مه 
بخشی از مراکز صنعتی و محلهای کار، کارگران جسورانه دست از کار کشیده تا بتواند هم اول ماه مه 

 .درا جشن گرفته و هم در مورد خواسته ها و مطالباتشان با هم به بحث و گفتگو بپردازن

ط به نیروی خود و به همبستگی و حمایت هم طبقه ای ها خودشان در دنیا اتکا دارند کارگران ایران فق
 .دو هیچ توهمی به دولتهای و نیروهای غیر کارگری ندارن

داری جهانی به دستآوردهای طبقۀ کارگروهمچنین بحران ساختاری این درشرایط تهاجم گستردۀ سرمایه

ریاضت " دگی به روی کارگران با جانبداری از سیاست نظام ها یکی پس ازدیگری و دشوار نمودن زن

 . شودهایی صد چندان می، اهمیت برگزاری چنین کنفرانس و کنفرانس"اقتصادی

تر نموده و ازنظرما طبقۀ کارگر جهانی در مقابل این تهاجمات باید صفوف خود را محکمتر و گسترده

-ایطبقهو چون اعضای یک پیکر از حقوق هم المللی خود را بیش از پیش تقویت نمودههمبستگی بین

های خود در سراسر جهان بطور گسترده حمایت نماید، تنها از این طریق است که با انسجام صف 

طبقاتی جهانی خود در برابر صف سرمایه مانع از ادامۀ تجاوزات استثمارگرانه شده و به دستآوردهای 

 .ای نائل خواهد شدتازه

ریک و آرزوی موفقیت این کنفرانس با مصوباتی مترقی و راهگشا، خواهانیم که ما بار دیگر ضمن تب

کنفرانس با صدور قطعنامه و ارسال پیام همبستگی از مبارزات کارگران ایران حمایت نموده و خواهان 

آزادی  فوری کارگران زندانی بویژه رضا شهابی عضو هیئت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران 

های بسیار و شرایط سخت د اتوبوسرانی تهران و حومه شود که اکنون در نتیجۀ شکنجهشرکت واح

 .بردزندان برای عمل جراحی در بیمارستان بسر می

 

 المللی کارگران اتومبیل سازی جهانموفق باد هفتمین کنفرانس بین

 المللی کارگران زنده باد همبستگی بین
6116 مه 11  

خارج کشور –کارگری در ایران نهادهای همبستگی با جنبش   

 گزارش مشروح هفتمین اجالس مشورتی کارگران اتومبیل سازی جهان

 2402ماه مه  24تا  01 –مونیخ 

 .شداجالس مشورتی با کنفرانس فرق دارد و تا کنون به اشتباه این اجالس، کنفرانس خوانده می: توضیح

کشور جهان برگزار شد،  01نفر از  851در شهر کلن با شرکت  0882چنین اجالسی ابتدا در سوم و چهارم ماه اکتبر 

. المللی برگزار شده استاز آن به بعد هر سال یک بار این اجالس در سطح کشوری و هر دو سال یک بار در سطح بین

 .المللی در شهر مونیخ برگزار شدکه امسال در چهاردهمین سال این حرکت، هفتمین اجالس مشورتی بین
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س در ابتدا با هدف تدارکاتی، برای آشنایی، برقراری ارتباطات، تبادل تجربه، مشورت و تبادل نظر و گسترش این اجال

 08شد، حال بعد از داشت و به این نام خوانده می مشورتیاز این رو جنبه . این روابط به کشورهای دیگر، برگزار شد

المللی  آماده است و لذا تدارک بزرگ بین کنفرانساری اولین سال، اجالس اخیر به این نتیجه رسید که شرایط برای برگز

 .آن را در دستور کار خود قرار داد

 برگزار تمام موفقیت ماه مه در شهر مونیخ آلمان با 21تا  01هفتمین اجالس مشورتی کارگران اتومبیل سازی جهان از 

 هند، جنوبی، کره فیلیپین، آمریکا، ونزوئال، رزیل،ب جنوبی، آفریقای: کشورهای از نفر 211 از بیش اجالس این در. شد

 حضور آلمان و نروژ ایتالیا، پرتقال، اسپانیا، بلژیک، هلند، فرانسه، لهستان، مجارستان، ُاکراین، روسیه، ترکیه، ایران،

 از یکی توسط که بود شده اعزام رفیقی کشور، از خارج – ایران کارگری جنبش با همبستگی نهادهای طرف از. داشتند

 که بود نموده شرکت المللیبین اتحاد طرف از خباز بهروز آقای همچنین. شدمی همراهی نیز کارگری جنبش هواداران

 .شدمی همراهی مترجمینی توسط

 :المللی بود که با شعارهایدستور کار عمدۀ این اجالس، تدارک مشخص برای برگزاری اولین کنفرانس بین

 آورندکارگران اتومبیل سازی، سراسر جهان را به حرکت درمی -

کارگران اتومبیل سازی،   جویانۀهای مبارزه همکاری و همآهنگی جهانی جهت فعالیت ما حال خود را برای -

 .کنیمآماده می

 شروع به کار کرد،  2108/2105سازی در سال المللی کارگران اتومبیلپیش به سوی اولین کنفرانس بین. 

ها در داخاو با نثار تاج گل در محل قربانیان این جنایت بزرگ در روز اول یک برنامه بازدید جمعی از اردوگاه نازی

های بعدی احساسات خود را از این دیدار تاریخی برگزار شد که همگان را به شدت متأثر نمود و نمایندگان در سخنرانی

  .منعکس نمودند

آقای خباز نیز پیام . با جشن و سرود و صرف شام و معرفی تک تک نمایندگان برگزار شدشب هنگام مراسم افتتاحیه 

کوتاهی داد و نمایندۀ ما نیز پیام آقای محمود صالحی یکی از رهبران برجستۀ جنبش کارگری ایران را که اختصاصًا 

مانی ترجمه و تکثیر شده بود و وسیعًا در های انگلیسی و آلاین پیام به زبان. برای این اجالس ارسال شده بود قرائت نمود

 . میان نمایندگان توزیع شد

زیست در جهان و آمدگویی، سخنرانی پیرامون اوضاع جهانی و گزارشی از وضع محیطدر روز دوم برنامه با خوش

گروه  01بحث پیرامون آن شروع شد و با تشکیل 

موضوعات این . ادامه یافت( ُورکشاپ)کاری 

 :ت بودند ازها عبارگروه

-چگونه باید همآهنگی کارگران اتومبیل -

 سازی در سطح جهان در آینده ادامه یابد؟

مسائل اتومبیل و حمل و نقل در آینده  -

 چگونه باید باشد؟

تشدید و رشد صدمات و سختی کار و  -

 اثرات آن بر سالمتی در محیط کار

ای برای حفظ محیط آیا ما به اتحادیه -

 زیست نیاز داریم؟

 هات جوانان برای در اختیار گرفتن نامحدود کارآموزیفعالی -

 هادمکراسی در اتحادیه -

 تواند صورت بگیرد؟ها چگونه میهای اتحادیهالمللی پایههمکاری بین -

 های سیاسیموفقیت علیه فشارها و ستم -
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 همکاری و پشتیبانی زنان مبارز و جنبش کارگری -

 نیالمللی علیه کارهای موقت و پیمامبارزه بین -

 .های کاری تعدادی از نمایندگان برحسب عالقه تقسیم شده و فعاالنه به بحث و گفتگو پرداختندکه در هر یک از این گروه

گروه کاری دیگر حول  1های کاری روز قبل ارائه و بحث شد و سپس در روز سوم ابتدا گزارش و نتایج کار گروه

در عصر همین روز چند سمینار حول مسائلی ویژه برگزار شد،  سازی تشکیل شد وهای بزرگ اتومبیلمسائل کنسرن

 :نظیر

 قرار اجالس فعالین برای تشکیل اتحادیۀ حفظ محیط زیست -

 بیماری و از کار افتادگی در محیط کار -

 "20اس "ای در وحدت کارگران و جنبش توده -

 مرسدس بنز در آرژانتین و ناپدید شدن فعالین کارگری -

  .در کره جنوبی هم نمایش داده شد" سانگیونگ"رگران فیلمی از مبارزات کا -

پیمائی بسیار جالب نمایشی جوانان همچنین بازدید از شهر و راه

ها و موزیک در های مقوایی و پالکاتبا حمل کارتون و مجسمه

 .برنامۀ عصر این روز قرار داشت

زیباترین صحنه و برنامه در این روز حضور و استقبال پرشور 

نظیر از سخنگو و یکی از رهبران اعتصابی کارگران فوالد و بی

مین روز اعتصاب  212سازی آسپروپیرگوس یونان بود که در 

به نمایندگی از طرف اعتصابیون  -که هنوز هم ادامه دارد –

دقیقه حضار به  01حدود . برای شرکت در این اجالس آمده بودند

ت طبقاتی سالن را به احترام آنها به پا خاسته و با ابراز احساسا

. سرانجام مسافرین خستۀ از راه رسیده به سخن درآمدند. شدلرزه در آورده بودند و اشگ شوق در چشمان همه دیده می

 212امروز  :نفر اول با سپاس از آن استقبال و احساسات و ابالغ درودهای همبستگی کارگران اعتصابی یونان، گفت

کنند تا کسب بارزۀ خود را علیه کنسرن و دولت و کلیۀ کسانی که علیه ما اقدام میمین روز اعتصاب ماست، اما ما م

ما تا االن متحدًا مبارزه . هایمان ادامه خواهیم دادکامل خواست

کرده و وحدتمان را  مثل یک پیکر مستحکمتر کرده و اجازه 

مان ما به مبارزه. ها راه ما را مسدود کنندندادیم اعتصاب شکن

داران پیروز خواهیم ادامه خواهیم داد و یقینًا به سرمایه همچنان

ها، اهالی محل، شد زیرا از همبستگی و پشتیبانی خانواده

ها در سراسر کشور و  این چنین همکاران کارگر در سایر رشته

المللی برخورداریم، درود بر نظیر بینرفیقانه و بی هایهمبستگی

 ... شما  

ان کره جنوبی که یک زن و مرد بودند، به در این هنگام نمایندگ

ای نوشته شده به زبان کره" کارگران جهان متحد شوید"جملۀ آن روی جایگاه رفته و یک پیشانی بند سرخ که به روی 

هایشان و پیوستن دست به پیشانی و گردن هریک از آن دو بسته و با به هم گوش سرخ رنگ بود و یک شال گردن سه

 .های گره کرده و دادن شعار، شور و شوق و هلهلۀ همگان را برانگیختندمشت

من هفت ماه پیش یک : ای گفتسپس سخنگوی اعتصاب که یک زن بود به سخن ادامه داد و ضمن تشکر از رفقای کره

پراتیک و این مبارزۀ طوالنی مرا . هستم دار معمولی بودم، اما االن سخنگوی کارگران اعتصابی فوالد یونانزن خانه

 212امروز با وجود . این اعتصاب تنها مربوط به یونان نیست، اعتصاب تمام دنیاست. آگاه کرد و به این سطح رساند
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المللی، هنوز غذای کامل برای خوردن داریم و نان هم به خانه روز اعتصاب، به لحاظ همبستگی در سطح کشوری و بین

ز زمانی که مردهای ما اعتصاب کردند، ما هم در اعتصاب شرکت کرده و در کنار آنها ایستادیم، زیرا ما هم ا. بریممی

 ...متعلق به طبقۀ کارگر هستیم 

شود، ولی ما ما هم در کره اعتصاباتمان سرکوب می. کنیمما از مبارزات شما حمایت می: آنگاه نمایندۀ کره جنوبی گفت

کنیم که رفقای یونانی هم ما تالش و کمک می. المللی پیروز شدیمها و بینستگی کارگران، خانوادهمقاومت کردیم و با همب

 .المللی ما پیروز خواهیم شدفقط با وحدت و همبستگی بین. پیروز شوند

در هنگام استراحت ظهر، رفیق ما از نهادهای همبستگی با جنبش 

ان احساسات خود و اعالم به نزد آنها رفته و ضمن بی ،کارگری در ایران

های همبستگی با آنها، تنها تی شیرتی را که به تن داشت که شامل عکس

رضا شهابی، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده و محمد 

جراحی بود، از تن درآورده و همراه با یک پالکارد بزرگ رنگی با همین 

های یکدیگر را بهم دستتصاویر را به رسم یادبود به آنها هدیه کرد و 

 .المللی کارگران را سر دادندفشرده و شعار زنده باد همبستگی بین

های موزیک از المللی با گروههنگام نیز یک جشن بزرگ بینشب

در این برنامه همچنین . آمریکای التین، آفریقا و آسیا و اروپا و نمایشات کمدی سیاسی و حرکات ورزشی برگزار شد

. ورهای شرکت کننده را تک تک نشان داده و نام بردند و سپس همۀ آنها را باال برده و به دیوار آویختندهای کشپرچم

( ها را از اینترنت گرفته بودندچون همۀ پرچم)اند رفیق ما با مشاهدۀ این که اشتباهًا پرچم جمهوری اسالمی را باال برده

آنها ضمن پذیرفتن این اشتباه، عذرخواهی کردند و پرچمها را . دبه هیئت رئیسه مراجعه و خواهان پائین آوردن آن ش

پائین آوردند، رفیق ما پرچم کذایی را برداشته و روبه جمعیت توضیح داد که این پرچم مردم ما نیست، این لکۀ ننگ 

پرچم را  متعلق به جمهوری اسالمی است نه مردم ایران و آنگاه با شعار مرگ برجمهوری اسالمی و همصدایی حضار،

 . پاره کرد که با استقبال و تشویق و کف زدن حضار مواجه شد

در پایان جمعیت برای تماشای مسابقات قهرمانی فوتبال بین باشگاه بایرن مونیخ و چلسی انگلستان به چادرهای آماده شده 

 .رفتند

سپس پیرامون بیانیۀ . رار گرفتدر آخرین روز، ابتدا گزارش کمیتۀ تدارک و گزارش مالی آن داده شد و مورد بحث ق

نامه در محکومیت نویس یک قطعرفیق ما نیز پیش. گیری شدها بحث و رأیپایانی و برنامۀ مبارزاتی و قطعنامه

جمهوری اسالمی و حمایت از کارگران ایران و آزادی کارگران زندانی را ارائه داد که به اتفاق آراء و ابراز احساسات 

المللی برای تدارک اولین کنفرانس سپس در مورد انتخاب یک هیئت همآهنگی بین(. ه ضمیمه استبمتن آن .)تصویب شد

برگزار خواهد شد، بحث ( در نزدیکی شهر اشتوتگارت آلمان) در شهر زیندلفینگن  2108/2105المللی که در سال بین

ۀ نهادها برای حضور یک نماینده از ایران در های چندسالکه تالشرفیق ما با توجه به این. و گفتگو و سپس انتخابات شد

ها به علت شرایط ایران به نتیجه نرسیده بود، با این انگیزه که چنانچه فعالین داخل با شرکت از راه دور در این اجالس

ر ها قرار بگیرند و متقاباًل از وضع کارگران اتومبیل سازی دچنین هیئتی بطور مستمر در جریان اطالعات و فعالیت

برای دو سال دیگر آمادگی پیدا خواهند کرد که در آن کنفرانس شرکت کنند، لذا با معرفی خود و  ،ایران گزارش بدهند

خواندن بخشی از پیام نهادها به این اجالس، پیشنهاد داد که نمایندگانی از ایران نیز مایلند در این هیئت همآهنگی شرکت 

آنها و این هیئت عمل کنم، این پیشنهاد مورد بحث قرار گرفت و نهایتًا ایشان نیز  عنوان رابط بینتوانم بهکنند و من می

انتخاب شد و حال باید فعالین داخل در این مورد تصمیم گرفته و ( با آن وظیفۀ مشخص)عنوان عضو هیئت همآهنگی به

 .در صورت موافقت، نماینده یا نمایندگان خود را تعیین کنند
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به رسم یادبود به هریک از نمایندگان کشورها یک لیوان سنتی آبجوخوری ایالت بایرن و ( مونیخ)ن در پایان هیئت میزبا

های تهیه شده از این اجالس هدیه نمود و اجالس با خواندن سرود انترناسیونال به کار خود پایان یک سی دی از عکس

 .داد

 هایاز نکات مهم و آموزندۀ این اجالس، تماس و گفتگوهای هیئت

نمایندگی کشورهای مختلف برای تبادل تجربه و برقراری ارتباطات 

رفیق ما با توجه به محدودیت بسیار زیاد وقت، . مستقیم با یکدیگر بود

متن )های کوتاهی انجام دهد که موفق شد با چند هیئت همآهنگی مصاحبه

برخی از آنها بویژه برای فعالین کارگری در ایران،  (ضمیمه استآنها 

 .تواند مفید واقع شودمی

-زبان ترجمه می 00پیشرفته به  کنولوژیها با تدر این اجالس سخنرانی

 .شد

از کشورهای مختلف تشکیل شده بود، ما هم میز خود را با ارائۀ   میز اطالعاتی و کتاب در سراسر محوطه 51بیش از 

-ها و پوسترها و عکسران خودرو با تزئین پالکاتها و نشریه به زبان آلمانی و گزارش مشروح از ایاطالعیه ،هاپیام

امضاء نمودند و یک صندوق کمک  نفر 011آوری امضاهای حمایتی که بیش از های کارگران زندانی و یک لیست جمع

 .آوری شدای جمعمالی، که مبلغ قابل مالحظه

جالس بود که امید است به یاری این های خوب این اهمچنین حضور و آشنایی با رفقایی از اشتوتگارت، یکی از فرصت

 .رفقا، به زودی نهاد همبستگی دیگری در این شهر تشکیل شود

المللی کارگران به اشکال گوناگونی به نمایش درآمد که های همبستگی بینترین نمونهدر این اجالس زیباترین و عمیق

تحکیم، تقویت و تعمیق این . بی معدن در یونان بودترین آن مراسم استقبال پرشور از نمایندگان کارگران اعتصابرجسته

-تر در سطح تمامی رشتهها دستآورد مهم این اجالس و گام بلندی برای رسیدن به وحدت و همبستگی گستردههمبستگی

 . های تولید و خدمات و در گسترۀ جهان است

 !"پرولتاریای سراسر جهان متحد شوید"

 27/0/2522 –( وارتان) یامک مؤیدزادهس

 :هاضمیمه

 بیانیۀ پایانی نشست -

 پیام محمود صالحی -

 پیام نهادها -

 قطعنامۀ تصویب شده -

 های نمایندگیها با هیئتمتن مصاحبه -

 چند عکس -

 

 

 بیانیۀ پایانی نشست 

 آورنددرمی حرکت به را جهان سراسر سازی، اتومبیل کارگران

 همکاری و همآهنگی جهانی خود را برای الما حا

 .کنیممی آماده سازی، اتومبیل کارگران  جویانۀای مبارزه هجهت فعالیت 
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 2521/2520سازی در سال المللی کارگران اتومبیلپیش به سوی اولین کنفرانس بین

کشور جهان  20نفر شرکت کننده از  211با  ،2102هفتمین اجالس مشورتی کارگران اتومبیل سازی جهان سال -  0

 .ازی جهان را نمایندگی کردندچندین میلیون کارگر اتومبیل س

المللی کارگران اتومبیل سازی براساس مناسبات فراحزبی و خودگردان، برای یک همبستگی اجالس مشورتی بین

دولتی آغاز به  زایهای بحرانالمللی و وحدت جنبش کارگری، علیه سرمایۀ مالی جهانی و برنامهجویانۀ بینمبارزه

 .کار کرد

های جنرال موتور، فولکس واگن، دایملر، فورد و بوش و المللی کارگران در کنسرنستگی بینتبادل تجربیات، همب

ها و تفاهم متقابل و حرکت به سوی یک های فراکشوری جهت تحکیم پشتیبانیدیدارهای متقابل و اقدام به همکاری

با . دستور کارمان قرار دادیمما مسائل حفظ محیط زیست و رهایی زن را در . مناسبات اعتمادبرانگیز روبه رشد

به پیش  بردیم و سطح را  ها فرهنگ همبستگی در مباحث و پذیرش حقوق دمکراتیک برابر با نظرات متفاوت بحث

 .تفاهم و اصول مناسباتمان را ارتقاء دادیم

 داری در سطح جهانی، کارگرانزای سرمایهادامۀ بحران مالی و اقتصاد جهانی و سرکردگی بحران–  2

سازی، ما در سطح محلی و در جهانی کردن صنایع اتومبیل. سازدسازی را با مطالبات نوینی مواجه میاتومبیل

-منافع چنین شیوۀ تولید جهانی به سود ما نیست، ما را از هم جدا می. کنیمکشوری دست در دست یکدیگر مقابله می

کوشد که در مقام اول باشد و در تهاجمات رحمانه میبی هر کنسرنی. کندسازد و ما را به رقیبان یکدیگر تبدیل می

 .استثمارگرانه جهانی در رأس قرار گیرد

 .آیندۀ جوانان ما در خطر است

المللی کارگران اجالس مشورتی بین." )آر. آ. آ. ای"از هندوستان تا ایتالیا، از آمریکا تا کره، از برزیل تا فیلیپین، 

جازه ا. دنسازی، بخشی از مسئولیت آیندۀ جامعه را بپذیرشود که کارگران اتومبیلمیوارد این امر ( سازیاتومبیل

 .داری عمیقتر فکر کنیمدهیم هیچکس ما را متوقف کند و یا مانع شود که دربارۀ سیستم سرمایهنمی

ای ایجاد زه، در ما ضرورت عمل و نیروی جاذبۀ تا!"پرولتاریای جهان متحد شوید: " شعار انقالبی کارل مارکس

 .کندمی

های مشورتی به سطح توانیم فرم سازمانی جدیدی را فرا بخوانیم که از اجالسکه اکنون می خرسندیمما –  2

. شویمما برای یک پشتیبانی متقابل متعهد می. سازی جهان عبور کنیمهای پیوسته و عملی کارگران اتومبیلهمآهنگی

-های همکاری طبقاتی سرمایهن در واحدهای جداگانه را رد کرده و سیاستما هرگونه تفرقه و فریب دادن کارگرا

ما . کنیمداران، همآهنگی مدیران و یا همچنین مبارزۀ رقابتی در بازارهای اتومبیل را از گردۀ کارگران محکوم می

-ترک سازمانجویانه، محکمتر کردن مشهمبستگی مبارزه برای شکنان،اعتصاب مخربانۀ اعمال برای درهم شکستن

های ای و سازماندهی یک برنامۀ منظم تبادل اطالعات و تجارب و همچنین همآهنگی و همکاریهای اتحادیه

ها در مسائل ما آمادۀ همکاری تنگاتنک با کارگران تمام رشته. شویمفراکشوری در مبارزۀ مشترکمان، وارد عمل می

-همبستگی بین. های انقالبی در سطح جهان هستیمو جنبشای های تودهجوانان، محیط زیست، زنان، تمام جنبش

 !کنیم و به سوی مبارزات مشترک برای مطالبات مشترک حرکت کنیممان را تقویت المللی

را  2108/2105سازی تا سال المللی کارگران اتومبیلتمامی ملزومات اساسی برای اولین کنفرانس بین–  8

 :این کنفرانس را بنا کنیمبا هم چهار رکن الزم ! ایجاد کنیم

 هیئت نمایندگی کشورها 5تا  2گیرنده از یک نشست نهایی نمایندگان تصمیم -0

 هاالمللی کنسرنهای بینهای همکاریفوروم -2

 هاهای کاری و ُورکشاپتعیین موضوعات گروه -2

 اییک برنامۀ فرهنگی گستردۀ توده -8
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ه معنای پایبندی به اساس تصمیمات دمکراتیک مورد توافق سازی، برسیدن به یک همآهنگی واقعی کارگران اتومبیل

 .سازی و نهایتًا تعهد یکایک تشکالت و نیروها، در قبول فعاالنۀ یک وظیفه استکنفرانس جهانی کارگران اتومبیل

اجتماعی، ها، فعالین اتحادیه افراد، ها،سازیاتومبیل زن کارگران[ نمایندگی هایهیئت ها،اتحادیه کنندگان شرکت ما

خوانیم که در هایشان از تمام کشورهای جهان را فرا میسازی و خانوادهفرهنگی یا سیاسی جنبش کارگران اتومبیل

جریانات فاشیستی، نژادپرستانه و . شرکت نمایند سازیاتومبیل المللی کارگرانتدارک و به پیش بردن اولین کنفرانس بین

 .نا هستندمستثاین دعوت  ازبنیادگرایان مذهبی 

 :کنیمما قواعد زیر را برای همآهنگی آینده پیشنهاد می–  5

ست که ما را متحد این افکار هدایت کنندۀ ما در سطح جهانی –آورند سازی به حرکت درمیکارگران اتومبیل -

های متفاوتی برای وحدت طبقه و نیروهای مبارز جامه تواند در شکلدر هر کشوری این جنبش می. کندمی

 .عمل بپوشد

-کنیم و این توافقات را تکامل میکار می 2118ما بر اساس همبستگی نهادها و برنامۀ مبارزاتی مشترک سال  -

 .دهیم

سازی در هر یک از کشورها، خود امر تقویت جنبش کارگران اتومبیل تدارک کنفرانس کارگران اتومبیل -

 .یک از این کشورهاستهای سیاسی در هر هایشان و اشکال سازمانسازی، اتحادیه

وابسته و متعهد برای تحقق فعاالنه  موافقت با یک مصوبه منوط به رأی هر همکار، یعنی وظیفه، که او را  -

 .نماید میشرایط و امکانات در کشور خودش 

نمایند، تفاهم متقابل و بدون حمله به تمام شرکت کنندگان خود را متعهد به یک فرهنگ مباحثاتی دمکراتیک می -

المللی و سازی را در یک  سری مباحثات بینالمللی کارگران اتومبیلما کنفرانس بین. یگر شرکت کنندگاند

 .بینیمهای سازمانی از تمام شرکت کنندگان با حقوق مساوی تدارک میپروسه

آورد هر سازمان و یا هر فردی،  که فراخوان را امضاء کند، موظف است امکاناتش را مسئوالنه به حرکت در  -

 .اش را بسیج نمایدالمللیو روابط کشوری و بین

های مالی طلبد که برای تحقق استقالل مالی و در نتیجه یک سیاست مالی فعال و پرداختاین مسئولیتی را می -

شود و تحت یک کنترل امور مالی توسط کمیتۀ همآهنگ کننده، نمایندگی می. برای یک پروژه مشترک بکوشیم

 .ر خواهد داشتمنظم صندوق قرا

سازی و برای تر ، تدارک در سطح جهانی برای برگزاری کنفرانس کارگران اتومبیلبرای توافقات گسترده -

سازی در سطح کشوری برای سال های نمایندگی بر حسب امکانات اجالس کارگران اتومبیلانتخابات هیئت

 .حرکت کنیم 2108یا  2102

دهیم، المللی تشکیل میی  اولین کنفرانس، ما یک کمیتۀ همآهنگی بینبرای تدارک موضوعات و مسائل تشکیالت -

تواند توسط ای میبر حسب هر کشوری یا قاره وکه از نمایندگان شرکت کنندۀ تمام کشورها تشکیل خواهد شد 

 .نمایندگانی دیگر از آنجا تکمیل شود

ساخته شده و باید مورد استفاده قرار که در سطح جهانی  ،کندخبررسانی متقابل به صفحۀ سایت ما کمک می -

سازی، باید آن از سوی یک المللی کارگران اتومبیلدر مقطع تدارک برای برگزاری اولین کنفرانس بین. گیرد

 .کشور به نمایندگی کمیتۀ تدارک، سازماندهی شود

 .زبان موقتی برای گفتگوها، انگلیسی است -

 !المللی کارگران، به پیشبا وحدت بین

 محمود صالحی  پیام

 پیام به اجالس مشورتی کارگران اتومبیل سازی جهان 

 !شرکت کنندگان محترم در کنفرانس بین المللی اتومبیل سازی جهان
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 !با درودهای گرم و صمیمانه

الزم می دانم .  کنفرانسی در شهر مونیخ آلمان برگزار می شود 2102ماه مه   21تا  01من مطلع شدم که در تاریخ 

کشور اعالم حمایت کنم و از  51نی خودم را بابت تشکیل و برگزاری نشستی در باره طبقه کارگر جهان از سوی قدردا

 .بدون تردید این اقدام، نشانه تالش شما برای تقویت روحیه همبستگی بین المللی کارگری است. شما سپاس گذاری نمایم

ن کنفرانس  شرکت کرده و از نزدیک با اعضای کنفرانس اگر چه اینجانب عالقه مند بودم که به طور حضوری در ای

آشنایی پیدا کنم؛ اما متاسفانه برایم میسر نبود تا بتوانم در کنار و در جمع شما باشم به این دلیل ناگزیر شدم این پیام را 

 .بفرستم  تا از طرف من قرائت شود

 !هم طبقه ای ها

در باره کارگران جهان هستید که طبقه کارگر در این سوی کره در شرایطی شما در حال برگزاری چنین کنفرانسی 

خاکی، در بدترین شرایط از نظر کار و زیست، روزگار را سپری نموده و با مصائب بی شماری دست و پنجه نرم می 

ه امروز تالش برای امرار معاش و گذران امور زندگی، یکی از مشکالت اساسی کارگران ایران بوده و از دغدغ. کند

بیکاری روزافزون، وجود قرادادهای موقت و ناامنی شغلی، تعطیلی مراکز تولیدی و . ی مهم خانواده های آنهاست

بیش از پیش شرایط زندگی کارگران را به مخاطره انداخته ... گسترش بیکارسازی ها، به تعویق افتادن دستمزدها و

دالر بوده و بر اساس آمارهای رسمی، زیر  01ه کمتر از هم چنین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، روزان. است

این در حالی بود که در چند سال گذشته با اجرایی شدن طرح حذف سوبسیدها از کاالهای . خط فقر مطلق می باشد

واقعیت این . اساسی و مورد نیاز جامعه، قیمت ها به شکلی سرسام آور افزایش یافت و این روند هم چنان ادامه دارد

که به توصیه نهادهای سرمایه داری جهانی، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی )ست اجرای این پروژه ا

، سفره خالی کارگران را نشانه گرفت و ریاضت کشی و فشار بیشتری را به میلیون ها مزدبگیر ایرانی، (صورت گرفت

 .تحمیل کرد

تن تمامی ابزارهای قانونی و انواع تشکل هایی که حامی منافع در چنین اوضاعی، سرمایه داران با دراختیار داش

در ایران اعتصاب غیر قانونی است . آنهاست، حقوق کارگران را پایمال کرده و اعتراض های شان را سرکوب می کنند

هرات و عالوه بر این تظا. و کارگران به این دلیل، مجرم شناخته و برابر قانون مجازات اسالمی محاکمه خواهند شد

تجمع اعتراضی کارگری ممنوع بوده و تالش برای ایجاد تشکل خود ساخته به نیروی خود کارگران، اقدام علیه امنیت 

ما کارگران ایران حق تشکیل هیچ گونه . ملی قلمداد می شود و به این دلیل، رهبران و فعالین کارگری زندانی می شوند

قانون مجازات اسالمی به دو تا ده سال زندان  882ه این کار کنند برابر ماده تشکل مستقلی را  نداریم و هر کسی اقدام ب

محکوم خواهد شد، در ایران خودرو هیچ گونه تشکل کارگری وجود ندارد تا از حداقل حقوق کارگران در آن بخش 

ن محکوم شده و یا هم اکنون جمع زیادی از اعضای تشکل های مستقل و غیر دولتی کارگری به زندا. صنعتی دفاع کنند

برای نمونه همین امروز رضا شهابی به جرم تشکیل سندیکای اتوبوسرانی تهران، . در انتظار محکومیت بسر می برند

سال زندان  5سال محروم از هر گونه فعالیت کارگری محکوم شده و بهنام ابراهیم زاده به  5سال زندان تعزیری و  2به 

 . ن حبس خود می باشدتعزیری محکوم و در حال سپری کرد

 !حضار محترم

 : در ایران دو نگرش در باره کارگران و موقعیت آنها وجود دارد

نگرش اول مبتنی بر این است که حقوق کار از جمله ی حقوق ملی و داخلی است؛ زیرا هم قانون گذار و هم مراجع 

، وجه مشخصه ی داخلی بودن آن است دادرسی جهت حل اختالف و نیز وزارت کار جهت نظارت بر اجرای قانون کار

 .و لذا رعایت استانداردهای بین المللی کار، ضروری نمی باشد
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مصائب و خواسته " نگرش دوم نیز بر این بینش استوار است که حقوق کار جنبه ی جهانی و فراملی دارد، زیرا تقریبا

ه به آنها و رعایت  نمودن این استانداردها در های اساسی تمامی کارگران دیگر کشورها، مشابه یکدیگر است و لذا توج

 .قوانین داخلی کشورها، الزامی و ضروری است

بنابراین در کشور ما یا باید نگرش اول را بپذیریم و تن به هر مصوبه ضد کارگری بدهیم و یا اگر نگرش دوم را قبول 

اخراج از کار، تهدید به مرگ، دستگیر و روانه  کرده و برای دستیابی به مطالبات مان مبارزه کنیم، ما را تحت تحقیب،

بعد از بازداشت، محاکمه ما آغاز شده و اگر محارب شناخته نشویم، به جرم جاسوسی برای بیگانه و یا . زندان می کنند

 .  گرفتن پول ازآنها، ما را محکوم  می کنند

آزاد است، ولی این تنها در کتاب های قانون علی رغم اینکه در قانون اساسی و قانون کار تظاهرات بدون حمل سالح 

ثبت شده و ضمانت اجرایی ندارد و هرگونه تظاهرات و راهپیمایی غیر دولتی در ایران ممنوع بوده و شرکت در آن 

هم چنین برگزاری مستقل مراسم روز جهانی کارگر از سوی کارگران جرم بوده و آنها فقط این حق را . مجازات دارد

وقتی کارگران شهرستان سنندج واقع در استان کردستان در ! مراسم های دولتی و کارفرمایی، شرکت کننددارند که در 

نفر از آنان دستگیر و آنان را جهت محاکمه به زندان فرستادند و ده ها نفر از  1اول ماه مه امسال به خیابان آمدند 

 .کارگران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

قانون اساسی کشور درخواست مجوز  21به مناسبت اول ماه مه،  برابر اصل  0222در سال ما کارگران شهر سقز، 

راهپیمایی کردیم، مسئولین دولتی به جای موافقت با تقاضای ما، به صفوف کارگران حمله برده و شرکت کنندگان را 

سال زیر طوالنی  2ی ها، مدت تعداد هفت نفر از بازداشت. نفر را دستگیر کردند 21مورد ضرب و شتم قرار داده و 

سال محروم از هر  2ترین محاکمه های تاریخ جنبش کارگری قرار گرفتیم و سرانجام مرا به یک سال حبس تعزیری و 

عالوه بر این . سال محروم از هر گونه فعالیت کارگری شدند 2تعدادی دیگر نیز به . گونه فعالیت کارگری ممنوع کردند

ویسی را تنها به جرم راهپیمایی در روز جهانی کارگر در زندان شهر سنندج محاکمه و  جمال چراخ 0222در سال 

 .ایشان را  اعدام کردند

اما علی رغم فشارهای متعدد معیشتی و سرکوب حرکت های کارگران برای رسیدن به خواسته های شان، بخش های 

اعتراض کرده و با اعتصاب و تجمع، مطالبات مختلف طبقه کارگر ایران به شکل های مختلف، نسبت به این شرایط 

 .خود مطرح نموده اند

 !دوستان کارگر

در پایان بار دیگر ضمن تشکر از برگزارکننده گان این کنفرانس، از شما می خواهم که از هر طریق ممکن برای دفاع 

مایی و حق برگزاری مراسم از مطالبات کارگران ایران، از جمله داشتن حق ایجاد تشکل مستقل، حق اعتصاب و راهپی

ما طبقه ای جهانی هستیم و نیاز به حمایت و . اول ماه مه و آزادی فعالین و نماینده های کارگری تالش و کوشش نمایید

پشتیبانی بین المللی از یکدیگر داریم و باید بتوانیم همبسته و متحد برای رسیدن به دنیایی بدون استثمار و بهره کشی 

 . ، مبارزه کنیمانسان از انسان

 با سپاس فراوان. دست همه شما را به گرمی می فشارم

  22/2/80شهرستان سقز محمود صالحی مورخ  –استان کردستان  –ایران 

  

 پیام نهادها

 المللی کارگران اتومبیل سازی جهان در مونیخبه هفتمین اجالس مشورتی بین

کشور، با نهایت خوشوقتی برگزاری این کنفرانس مهم را به شما  خارج  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 .کارگران شرکت کننده از سراسر جهان تبریک می گوید
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های چند ماهۀ ما برای اعزام یک نماینده از بخش خودروسازان ایران برای شرکت در این کنفرانس به متأسفانه تالش

 . آن به نتیجه نرسید آمدهایعلت اختناق حاکم در ایران و نگرانی از پی

رژیم اسالمی سرمایه وحشیانه به هر اعتراض و . کارگران ایران کماکان از حق تشکل و اعتصاب برخوردار نیستند

 .شودور میاعتصاب کارگران حمله

ی کارکاری روبه افزایش روبرو هستند و از امنیت شغلی، بیمه بیکارگران و زحمتکشان در شرایط بد اقتصادی و با بی

وقفه ها دست از اعتراض و اعتصاب برنداشته و بیکارگران در ایران هیچگاه در طول این سال. اندبهرهو اجتماعی بی

 .برای منافع و مطالبات خود میوشند

مناسبت اول مه برگزار شد و بخشی از هایی بهآییدر اول ماه مه امسال در ایران به اشکال مختلف مراسم و گردهم

های کار، کارگران جسورانه دست از کار کشیده تا بتوانند هم اول ماه مه را جشن گرفته و هم در ی و محلمراکز صنعت

 .شان با هم به بحث و گفتگو بپردازندها و مطالباتمورد خواسته

وهمی به های خودشان در دنیا اتکا دارند و هیچ تایطبقهکارگران ایران فقط به نیروی خود و به همبستگی و حمایت هم

 .ها و نیروهای غیر کارگری ندارنددولت

داری جهانی به دستآوردهای طبقۀ کارگر و همچنین بحران ساختاری این نظام، اهمیت در شرایط تهاجم گستردۀ سرمایه

طبقۀ کارگر جهانی در مقابل این تهاجمات باید صفوف خود را محکمتر . شودهایی صد چندان میبرگزاری چنین اجالس

-طبقهالمللی خود را بیش از پیش تقویت نموده و چون اعضای یک پیکر از حقوق همتر نموده و همبستگی بینتردهو گس

های خود در سراسر جهان بطور گسترده حمایت نماید، تنها از این طریق است که با انسجام صف طبقاتی جهانی خود ای

 .ای نائل خواهد شدنه شده و به دستآوردهای تازهدر برابر صف سرمایه مانع از ادامۀ تجاوزات استثمارگرا

ما بار دیگر ضمن تبریک و آرزوی موفقیت این اجالس مشورتی با مصوباتی مترقی و راهگشا، خواهانیم که کنفرانس 

با صدور قطعنامه و ارسال پیام همبستگی از مبارزات کارگران ایران حمایت نموده و خواهان آزادی  فوری کارگران 

بویژه رضا شهابی عضو هیئت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  زندانی

 .بردهای بسیار و شرایط سخت زندان برای عمل جراحی در بیمارستان بسر میشود که اکنون در نتیجۀ شکنجه

 نالمللی کارگران اتومبیل سازی جهاموفق باد هفتمین  اجالس مشورتی بین

 المللی کارگران جهانزنده باد همبستگی بین

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 2102ماه مه  01

 

 قطعنامۀ تصویب شده

 شهر در 2102 مه ماه 21 تا 01 از که المللی کارگران اتومبیل سازیما شرکت کنندگان در هفتمین اجالس مشورتی بین

 کارگری فعالین سخت بسیار شرایط همچنین و ایران کارگران عمومی اسفناک وضعیت از العاط با شد، برگزار مونیخ

 و افتاده المدتطویل زندان به یا و باشندمی تعقیب و پیگرد تحت دائم و بوده محروم بیان و اعتصاب تشکل، حق از که

 حقوق کردن پایمال و اسالمی هوریجم رژیم سرکوبگرانۀ اعمال شدید کردن محکوم ضمن گیرند،می قرار شکنجه تحت

 :خواهانیم کارگران اولیۀ

آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی بویژه رضا شهابی و علی نجاتی که در نتیجۀ –  0

 .شرایط بسیار سخت زندان سالمتی خود را کاماًل از دست داده و در معرض خطر قرار دارند
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اعتصاب، اعتراض و کلیۀ حقوق دمکراتیک از جمله به رسمیت به رسمیت شناختن حق تشکل، –  2

شناختن و تعطیل رسمی اول ماه مه  روز همبستگی جهانی کارگران و متوقف کردن هرگونه اعمال سرکوب و آزار 

 .کارگران

های عقب افتاده و باال بردن حداقل دستمزدها برابر با های گسترده، پرداخت حقوقمتوقف کردن اخراج–  2

 .یزان واقعی تورمم

های خود در ایران، ضمن اعالم همبستگی با کارگران ایطبقهما به عنوان وظیفۀ انترناسیونالیستی در دفاع از حقوق هم

شویم تا تحقق کامل آنها به باشیم و متعهد میایران، از مسئولین جمهوری اسالمی خواهان تحقق فوری مواد فوق می

 .تر ادامه دهیمدههای خود در اشکال گسترتالش

 المللی کارگران اتومبیل سازی کشور جهان در هفتمین اجالس مشورتی بین 25نفر شرکت کننده از  211بیش از 

 21/5/2102 –مونیخ 

 

 های نمایندگیها با هیئتمتن مصاحبه

 مصاحبه با هیئت های نمایندگی فیلیپین، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، برزیل و اسپانیا 

 2102ماه مه  21 – 01مین اجالس مشورتی کارگران اتومبیل سازی جهان در مونیخ در هفت

. یکی از مزایا و امکانات خوب چنین اجتماعاتی، آشنایی، ارتباط  و تبادل تجربه با فعالین کارگری کشورهای دیگر است

و پیدا کردن مترجم به زبان چون همه تمام وقت در جلسات مختلف حضور داشتند،  –با توجه به محدودیت بسیار وقت 

تنها توانستم با این چند  آمد و لذا منهای مختلف، تنها فرصت های بسیار کوتاهی برای چنین مصاحبه هایی به دست می

بنابر این تنها دو سئوال مشترک و مشخص را که می تواند برای فعالین داخل . نمایندگان صحبت های کوتاهی داشته باشم

های جنبی دیگری نیز مطرح شد که مجموعًا شود، از همۀ این افراد کردم، ولی در ضمن گفتگو، سئوالکشور مفید واقع 

 :از این قرارند

کنید؟ تجربۀ شما در این زمینه کاری، چگونه برخورد میها، بستن کارخانجات و بیبا مسائلی نظیر اخراج -

 چیست؟

 کنید؟زماندهی میچگونه کارگران را برای شرکت در یک اعتصاب بسیج و سا -

 آیا اتحادیه شما مستقل است یا وابسته؟ -

 آیا قانونًا حق اعتصاب دارید؟ -

 (نویسمطور کلی میها را بهکنم و پاسخها از طرح هربارۀ سئواالت خودداری میدر این مصاحبه)

 رومئو لگاسپی –فیلیپین 

ساس آن پس از بحث و گفتگو با که برای حمایت از برا. کنیم که چرا کارخانه بسته شده و دلیلش چیستابتدا تحقیق می

اتحادیه منتخب کارگران است  -. دهیم تا اقدام کندهای خود را فرموله کرده و به اتحادیه میکارگرانکارگران، درخواست

. های کارگران را قبول کنند یا نهسپس مدیران کارخانه بررسی می کنند که خواست –و در مجموع کارش مثبت است 

زنند و چنانچه نپردازند یا گیرند که پولی به کارگران بپردازند و بر سر مبلغ چانه میاگر کارخانه بسته باشد، تصمیم می

 .کنندبه توافق نرسند، کارگران اعتصاب می

 !کنددر قانون کار فیلیپین، حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده، اما در عمل پلیس و ارتش دخالت می

پردازد، سپس دهیم که چرا کارفرما حقوق ما را نمییت و ضرورت اعتصاب را برای کارگران توضیح میما ابتدا حقان

ها یا مؤسساتی که از شرکاء کارخانه بعالوه به تمام کارگران کارگاه. کنیمهایشان را مطلع میتمام کارخانه و خانواده
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در موارد حملۀ پلیس اهالی محل را . کنیماطالع رسانی میکنند در مورد اعتصاب و علل آن هستند و یا برای آن کار می

-کنند و در مقابل پلیس از ما دفاع میآنها غذا و نوشابۀ اعتصابیون را تأمین می. کنیم که از ما حمایت کنندهم بسیج می

 .نمایند

. شوداضات شروع میکه کارگران و اهالی از اهداف اعتصاب مطلع شده و آن را پذیرفتند، تظاهرات و اعترهنگامی

 .مهم این است که کارگران بفهمند که حق اعتصاب و مبارزه دارند

 آیا صندوق اعتصاب دارید؟: س

ها و کارگران سایر کارخانجات نیز سایر اتحادیه. کنندصندوق داریم و اهالی با درک حقانیت اعتصاب کمک می: ج

-حمایت. کندرگران از چند کارخانه تشکیل شده نیز حمایت میکه برای حمایت از کا" کار اِید"کنند، سازمان کمک می

 .شودالمللی هم به اشکال مختلف میهای بین

 شود؟بندی میآیا در پایان اعتصاب، چه موفق بشود و چه شکست بخورد، از این تجربه، جمع: س

. رخانه بشود، این یک موفقیت استها مثاًل منجر به باال بردن دستمزد و یا جلوگیری از بستن کاچنانچه درخواست: ج

ها شود مثل کمیتۀ آموزش، کمیتۀ مالی، کمیتۀ تدارکات، کمیتۀ اکسیونهای مختلفی تشکیل میدر جریان اعتصاب، کمیته

 .هادر اعتصاب و کمیتۀ مبارزه علیه اعتصاب شکن

کنند، -رستند، آنجا بحث و بررسی میفکنند و برای کمیتۀ رهبری اعتصاب مییابی میدهند و ارزشها گزارش میکمیته

دار، دولت و پلیس چگونه بویژه مهم است که بدانند سرمایه. کنندنقاط ضعف و اشتباهات و یا نکات مثبت را مشخص می

بندی مهم است که در جمع. کنند در آینده اشتباهات ر تصحیح و به   جهت درست هدایت کنندکنند و تالش میعمل می

 .شان تشکر کنیمبندی شرکت داده و ازکمک و همبستگیاموش نکنیم و آنها را هم در جمعها را فرتوده

 شود؟آیا تصمیم به ادامه و یا پایان دادن به اعتصاب با رهبری است یا از کارگران نظرخواهی می: س

ن برای ادامه و یا خاتمه کند بعد از تمام کارگرارهبری اگر اوضاع را نامساعد ببیند، موقتًا اعتصاب را تعطیل می: ج

 .درصد آراء گرفته شود 21کنند، تصمیم نهایی باید با اعتصاب نظرخواهی می

 از اتحادیۀ لیونزا –ماکازو  –آفریقای جنوبی 

بعد از پایان مدرسه برای اکثر آنها کار . کاری در آفریقای جنوبی بسیار باالست، و بیشتر درمیان جوانان استمیزان بی

کاری و کار اتحادیه علیه بی. بردکاری را باالتر میکارگران از سایر کشورهای آفریقایی نیز، میزان بی هجوم. نیست

کنند، وابسته به دولت کردند و حال برای کارگران فعالیت میها قباًل علیه آپارتاید مبارزه میاتحادیه. کندموقت مبارزه می

 21درصد وابسته به کنگره ملی آفریقا و  11تقریبًا . های دولت هستندستنیستند، ولی رهبران اتحادیه بیشتر تابع سیا

 .در هر واحد کاری، یک اتحادیه یا شورای نمایندگی وجود دارد. درصد به احزاب وابسته هستند

ز خود، خوابیم و اغلب کارگران برای دفاع اکنیم، در کارخانه میکنیم ، اعتصاب میبعد از لغو آپارتاید، ما مبارزه می

 !کندکه پلیس با دیدن ما ترسیده و فرار می! ها چوبی و قالبی استمسلح هستند، بعضًا با سالح واقعی، ولی بیشتر سالح

اما . ای وضع شده که مثاًل دو روز قبل باید اطالع دادحق اعتصاب، قانونًا برسمیت شناخته شده، ولی مقررات تازه

مثاًل کنگره ملی آفریقا متعهد شده که کار، آب و برق مردم را . کندلت میدرصورت اعتصاب غیر قانونی، پلیس دخا

تأمین کند، ولی چون به تعهدش عمل نکرد، مردم اعتراض کردند و در یک تظاهرات سراسری با دخالت پلیس یک نفر 

 .کشته شد

 .گیرندبه اعتصاب میکنند و با رأی اکثریت تصمیم از آنجا که اعتصاب محقانه است، در مجمع عمومی بحث می

 شود؟ها هم تبلیغ میآیا برای اعتصاب بین اهالی و خانواده: س

 .ها کاری نداریمگذاریم و با اهالی و خانوادهما تنها متکی به کارگران کارخانه هستیم و بر روی آنها تمرکز می: ج
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 شوید؟ پس چگونه پشتیبانی می: س

رویم تا موقعی که رادیو اعالم کند به سر کارتان هایمان میکنیم و به خانهیاحتیاج به پشتیبانی نداریم، اعتصاب م: ج

به این طریق ادامه و طوالنی شدن اعتصاب به سود کارفرما نیست و معمواًل خبر بازگشت به کار زود منتشر ! برگردید

ا یک نفر به سر کار نرفت، لذا هایشان رفتند و حتِ مثاًل ماه گذشته کارگران فلزکار اعتصاب کرده و به خانه. شودمی

 .های آنها را پذیرفت و آنگاه کارگران به سر کار رفتندکارفرما زود خواست

 شود؟اعتصاب از نظر مالی چگونه تأمین می: س

. شود، صندوق اعتصاب هم نداریمنه از طرف کارفرما، نه اتحادیه و نه دولت در ایام اعتصاب چیزی پرداخت نمی: ج

. کنندها کمک میعمدتًا همکاران و خانواده. شویمکه با مذاکره چیزی دریافت کنیم، ولی همیشه موفق نمی کنیمسعی می

این کنفرانس فرصت خوبی بود، هم یاد گرفتیم، هم تبادل تجربه کردیم و هم . المللی استولی مهمتر از همه همبستگی بین

 .بیشتر همبسته شدیم و باید اتحادمان را محکمتر کنیم

 کره جنوبی

اما این تنها . شوندهای اجتماعی هستند و در موارد اخراج و بیکاری بطور نسبی تأمین میکارگران زیر پوشش بیمه -ج

مشکل کارگران نیست، این مشکل عمومی جامعه است و به عنوان یک مشکل همگانی مطرح است و آگاهی عمومی در 

. کاری داریم، به خصوص در بین جوانان  و همجنین کارهای موقتما سطح باالی بی. مورد این مشکالت وجود دارد

کنند با همکاری با هم و تبانی سود بیشتری حاصل کنند ولی مردم در مقابل این وضع مقابله و داران سعی میسرمایه

ای براه افتاد تودهمثاًل در مورد معاهدۀ آمریکا و کره، کارگران علیه آن مبارزه کردند، تظاهرات وسیع . کنندمبارزه می

 .و دانشجویان در آن نقش زیادی داشتند

کند و با نیروی هست، ولی در اعتصابات طوالنی دولت دخالت می... در قانون و روی کاغذ حق اعتصاب، اتحادیه و 

 .نمایدپلیس سرکوب می

 کنید؟چگونه در چنین وضعی کارگران را بسیج و سازماندهی می: س

اما در مورد تعطیلی کارخانه و . کنندتر شرکت میشود، کارگران عمومًا راحتمزد اعتصاب میوقتی در مورد دست: ج

شود و در این موارد در مرحلۀ اول یک اجتماع از کارگران تشکیل می. کنندها چون خطر هست، کمتر شرکت میاخراج

-ته شود، کارگران بیشتری شرکت میکنند که آیا اعتصاب درست است یا نه؟ چنانچه تصمیم به اعتصاب گرفبحث می

 "کندتجربۀ یک اعتصاب، انسان را کامل می : "گوییمما می. کنند

. کننددر این حالت کارگران اعتبار باز می. شودما صندوق اعتصاب داریم ولی حقوق روزهای اعتصاب پرداخت نمی

 .کنندها هم کمک میخانواده

شان بسیار پایین است و از سطح یک انسان معمولی شان هستند که آگاهی عمومیهایجامعۀ کره عمدتًا کارگری و خانواده

ولی کارگران صنایع دائم . کنندها گاهی در مبارزات شرکت کرده و از کارگران حمایت میهرچند بعضی. تر استپایین

 .شوندبیشتر می

کنند و مردم را علیه تبلیفات کاپیتالیستی آگاه  کنند تبلیغات ضد کمونیستی علیه کره شمالی را برطرفها سعی میاتحادیه

 .کنندو بسیج می

 

 از جنرال موتور -مانچا  –برزیل 
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دهیم که کارگران را بسییج کنیم و ما دائمًا جلسات عمومی تشکیل می. مبارزات وابسته به رشد جنبش کارگری است: ج

های اتحادیۀ ما مستقل و علیه سیاست. مثاًل اعتصابکنیم، هنگامی که آگاهی عمومی آماده شود، شروع به آکسیون می

 .دولت است و هر دو سال یک بار انتخابات داریم

کنند و یا ها را غیر قانونی اعالم کرده و سرکوب میدر بعضی مناطق حق اعتصاب هست، ولی درعمل اغلب اعتصاب

 .نندککنند و یا بعدتر در سر فرصت فعالین را اذیت  و اخراج میاخراج می

برای آن که شرایط کار آنقدر سخت است که احتیاج به کار . کارگران مجبورند بسیج شده و در اعتصابات شرکت کنند

 .کنندزیادی نیست و کارگران خودبخود شرکت می

-در پایان اعتصاب درخواست می. شودصندوق اعتصاب داریم ولی از طرف هیچ منبعی حقوق اعتصاب پرداخت نمی

ها را بسیج کرد و حمایتشان شود تودهسعی می. شودزهای اعتصاب پرداخت شود، اما اکثرًا پرداخت نمیشود حقوق رو

 .کنندها و سایر کارخانجات حمایت میدر اکثر موارد مردم، خانواده. را جلب کنیم

 از ث، ژ، ت –یزوس   -اسپانیا 

کنیم کارگران خود ادارۀ کارخانه ها هستیم و تالش میراجکنیم و خواهان خاتمه اخها قویًا مبارزه میما علیه اخراج: ج

المللی جلوگیری کرده و های بینرا به دست بگیرند، ولی چون کارخانجات بزرگ اغلب با سرمایۀ خارجی است، کنسرن

 .کنند اگر کارگران کارخانه را تصاحب کنند، همه را اخراج خواهند کردتهدید می

 (لت احضار یزوس به یکی از جلسات، ناتمام ماندمتأسفانه این مصاحبه به ع)

 

 چند عکس
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حکم بیدادگاه تجدید نظردرمورد رضا شهابی را 

 !شدیدًا محکوم می کنیم

تهران، حکم  ٠۶، بیدادگاه تجدید نظر شعبۀ "کمیتۀ دفاع از رضاشهابی"  ٠٠طبق اطالعیه شمارۀ 

میلیون  ۷سال محرومیت از فعالیت های سندیکائی و  ۵سال حبس،  ۶)بدوی در مورد رضا شهابی 

در این اطالعیه . ه استتنها در عرض یک ماه به طور چشم بسته تأیید نمودرا ( تومان جزای نقدی

 :آمده است

 سال حبس رضا شهابی در شرایطی است که پزشکان معالج وی به صراحت اعالم  ۶تأیید حکم "

های باالی عمل جراحی، اش و همچنین حساسیتاند که به دلیل شرایط ویژه و خطرناک جسمیکرده

ت نظر پزشکان باشد و به لحاظ های طوالنی و به طور کامل در محیط مناسب و تحرضا باید تا مدت

های پیش رو و چه پزشکی و وضعیت جسمی، او به هیچ وجه توان تحمل حبس، چه در مراحل عمل

 ".بعد از آن، را ندارد

-ای در مورد رضا شهابی فعال کارگری بیمار، چه چیزی را میتوزانهرحمی کینهچنین قساوت و بی

ز جنبش رو به رشد کارگری ایران و فعاالن مبارز و رساند غیر از وحشت این نظام ضد کارگری ا

رضا شهابی هرگونه شکنجه، تهدید و خطری را به جان خرید و استوارانه از حقوق خود و    . مقاوم آن

هایش دفاع کرد و در برابر نمایندگان نظام سرمایه سرفرود نیآورد و همین گناه بزرگ ایطبقههم

کوشند با چنین احکام          داران را به وحشت انداخته و مییهاوست که مدافعان سرمایه و سرما

 .ای حّتا به قیمت جان او، صدای رسایش را خفه کنندشرمانهبی

طور علنی به مصاف نفر از فعالین کارگری به ۶۱مگر در همین روزهای اخیر ! زهی خیال باطل

سرکوب شدید و پرداخت هزینۀ گزاف، نیامدند، آنهم علیرغم نیروی کار جامعه بر شما غارتگران 

ها فعال کارگری دیگر موجودیت و حقانیت خود را اعالم و تثبیت نمودند؟ مگر حضور و ایستادگی ده

های شما، جنبش کارگری را از حرکت باز داشته است؟ مگر اعتراضات و اعتصابات چالدر سیاه

ن حقوق و مبارزان سیاسی از وهمبستگی های جهانی مدافعاگستردۀ کارگری در سراسر کشور

اید، بیند؟ یقین بدانید، سنگی را که علیه جنبش کارگری بلند کردهرا نمی ایراندر مبارزات کارگران 

های رو به رشد جنبش کارگری، طلیعۀ چنین اتفاق بزرگی به روی پای خودتان خواهد افتاد، حرکت

 .است، به هوش باشید و برخود بلرزید

می کنید و زن و " محکوم"کینه توزانه به زندان و محرومیت و جریمۀ نقدی  اگر رضا شهابی را

ها کارگر زحمتکش و سازید، میلیونفرزندانش را به بی سرپرستی، بی خانمانی  و گرسنگی وادار می

ای شما را وادار به کنند و نهایتاً با گسترش مبارزات تودهشما را محکوم می" های آزاده احکامانسان

 .م و تعظیم در برابر طبقۀ کارگر خواهند کردتسلی
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                                              !اش کوتاهدست دژخیمان جمهوری اسالمی از جان رضا شهابی و خانواده

                                                   !ها کارگر زندانی و فعالین کارگری آگاه، مبارز و تسلیم ناپذیردرود بر ده

 !گسترده و پیروز باد جنبش روبه رشد کارگری ایران

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 ٢٣٠٢  ژوئیه ٠ برابر با ٠٠١٠ تیر ٠٠

 
 کمیتۀ دفاع از رضا شهابی ضمیمه است ٠٠متن اطالعیه شمارۀ 

 

اطالعیه شماره 22 – شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم 2 سال حبس، 5 سال محرومیت از 
!ردرضا شهابی را تأیید ک میلیون تومان جزای نقدی 1فعالیت های سندیکائی و   

همان طور که در اطالعیه قبل ذکر شد پس از تعیین شعبه تجدیدنظر، خانواده رضا شهابی به شعبه 22 دادگاه 
تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقالب اسالمی مراجعه کردند تا از سرنوشت پرونده مطلع شوند اما مسئوالن به خانواده 

گفتند که دادگاه قباًل این پرونده را بررسی کرده و نتیجه را تعیین کرده است اما از اعالم نتیجه دادگاه تجدیدنظر سرباز 
زدند و گفتند که به زودی نتیجه به صورت رسمی ابالغ می شود. در ادامه و هنگامی که وکیل رضا نیز به این دادگاه 

مراجعه کرد مسئوالن به او گفتند که حکم دادگاه بدوی تأیید شده است. البته هیچ حکم رسمی در این زمینه ابالغ نشده و 
مسئوالن تنها از روی دفتر اندیکاتور شعبه به وکیل اعالم کرده اند که حکم دادگاه بدوی )2 سال حبس، 5 سال 

محرومیت از فعالیت های سندیکائی و 1 میلیون تومان جزای نقدی( تأیید شده است. شایان ذکر است که از زمان تسلیم 
 الیحه دفاعیه توسط وکیل تا تأیید حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر تنها در حدود یکماه گذشته است!

تأیید حکم 2 سال حبس رضا شهابی در شرایطی است که پزشکان معالج وی به صراحت اعالم کرده اند که به دلیل 
شرایط ویژه و خطرناک جسمی اش و همچنین حساسیت های باالی عمل جراحی، رضا باید تا مدت های طوالنی و به 

طور کامل در محیط مناسب و تحت نظر پزشکان باشد و به لحاظ پزشکی و وضعیت جسمی، او به هیچ وجه توان 
 تحمل حبس، چه در مراحل عمل های پیش رو و چه بعد از آن، را ندارد.

عالوه بر این آیا کسانی که چشم بسته و بدون بررسی، حکم ناعادالنه و ضدکارگری دادگاه بدوی را تأیید کرده اند حتی 
برای یک لحظه با خود فکر کرده اند که یک خانواده کارگری )همسر و دو فرزند( که در خانه ای اجاره ای و در 
کوچه پس کوچه های تنگ جنوب تهران زندگی می کنند، در غیاب تنها نان آور خانواده چگونه باید زندگی کنند!؟ 
خوب است بدانید که در دو سال گذشته بر خالف قانون هیچ پرداختی از جانب شرکت واحد به خانواده ایشان انجام 

نگرفته و آنها طی این مدت با حداقل امکانات روزگار بسیار سختی را از سر گذرانده اند و معلوم نیست که در 8 سال 
 باقیمانده با چه شرایطی روبرو شوند!

  به تأیید چشم بسته حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر اعتراض دارد و آن را ادامهکمیته دفاع از رضا شهابی شدیدًا 
، فعالین روند سرکوب کارگران و فعاالن کارگری می داند که این روزها به اوج خود رسیده است و از تمامی کارگران

.کارگری و تشکل های کارگری می خواهد تا با تمام توان به این سرکوب ها اعتراض کنند  
  0280تیرماه  02 –کمیته دفاع از رضا شهابی 

18251252802: شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی  
k.d.shahabi@gmail.com 

shahabi.blogspot.com-d-www.k 
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!آذر درخشان در گذشت  
سال مقاومت و مبارزه علیه بیماری سرطان در یکی از  00مه بعد از  20درسحرگاه روز ( مهری علی مالیری ) آذر درخشان  

. پاریس چشم از جهان دوخت بیمارستانهای شهر  

او از بنیانگذاران . آذر درخشان را تمامی فعالین زنان و دوستداران مساوات و مبارزان علیه ستم و تبعیض به خوبی میشناسند

روزه کارزا ر زنان در شهرهای مختلف اروپا  0او از سازماندهندگان راهپیمایی . بود( ایران و افغانستان)مارس  3سازمان زنان 

. بود" زنان سال صفر" علیه قوانین ارتجاعی، نابرابر و مجازاتهای اسالمی و نیز نویسنده کتاب   

. آذر درخشان سالها زندگی خود را وفق مبارزه برای برابری و مساوات، علیه خرافات و تبعیض، علیه ستم و استثمار کرد  

. ان استاز دست دادن آذر درخشان عزیز ضایعه بزرگی برای جنبش رهایی زن  

. انجمن حق زنان، درگذشت آذر را به تمامی اعضای خانواده، یاران و دوستان، تمامی زنان و مردان مبارزتسلیت میگوید  

.  با مبارزه متحد، بیوقفه و تعطیل ناپذیرعلیه ستم و تبعیض، یاد آذر درخشان را گرامی داریم  

 انجمن حق زنان
 2522مه  26

Kvinnors Rätt, Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893,www.womansrights.org , rashidi_maria@yahoo.se 

 

http://www.womansrights.org/
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 بیانیه پایانی 
 پنجمین گردهمایی 

 کشور نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج

 0روز  پنجمین گردهمایی حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور

با اعالم یک دقیقه سکوت بیاد جانباختگان جنبش کارگری و سرود انترناسیونال در شهر  2402آپریل 

دادی از گردهمایی بطورحضوری و پالتالکی با شرکت میهمانان از جمله تع. کلن، آلمان آغازبکارکرد

محمود صالحی نیزاز طریق پالتالک پیام کوتاهی برای . فعالین کارگری ونیز اعضا نهادها برگزارشد

گردهمایی درشرایطی برگزارشد که کارگران در ایران در وضعیت فالکت . گردهمایی ارائه داد

اسالمی و ازسوی رژیم جمهوری " هدفمند سازی یارانه ها" اجرای طرح . باراقتصادی بسر می برند

نیزتشدید تحریمهای امپریالیستی در رابطه با ابتدایی ترین مایحتاج زندگی، سفره کارگران و خانواده 

دستمزد کارگران حداقل به یک چهارم خط فقررسمی . های کارگری را بیش از بیش خالی کرده است

شا به باالترین حد نابسامانی اجتماعی از جمله اعتیاد و فح. رسیده و بیکاری افزایش یافته است

. فعالین کارگری کماکان یا در زندان بسر میبرند ویا تحت تعقیب و آزار دائمی هستند. خودرسیده است

اما اعتراضات و اعتصابات کارگری هرروزه صورت گرفته و کارگران پیگیرانه برای دریافت 

                                                                                                                              . حقوق های معوقه، امنیت شغلی، وسایر مطالبات همچنان پافشاری می کنند

درشرایطی گردهمایی پنجم نهادهای همبستگی برگزار گردید که در سطح جهانی نیز کارگران ومردم 

ضت طلبانه سرمایه داری به اعتراض برخاسته زحمتکش امریکا و اروپا در مقابل سیاست های ریا

مبارزات علیه تعرض دولت های سرمایه داری به دستمزد وسفره کارگران و سایرشاغلین، . اند

جنبش های ضد سرمایه . رابلرزه در آورده اند... خیابانهای آتن، مادرید، بارسلون، رم، لیسبون و 

ده وانواع اعتصابات و اعتراضات کارگری داری درحال حاضربه اشکال مختلف خود را نشان دا

 . درجریان هستند

گردهمایی پنجم نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ضمن تاکید دوباره برحمایت از مبارزات 

کارگری و نیز ایجاد تشکل های مستقل کارگران، برادامه مبارزه برای آزادی فوری وبی قید و شرط 

با توجه به شرایط سیاسی ناشی از تحریمهای دولت . فشرد کارگران و فعالین کارگری زندانی پای

های سرمایه داری در رابطه با ایران و نیزنمایش تحرکات جنگی دولت های اسرائیل و امریکا، 
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از یک طرف فشار اقتصادی . زندگی کارگران و مردم زحمتکش بمراتب تحت فشار قرار گرفته است

سوی دیگر تحریم انواع وسائل اولیه مورد نیازکارگران،  و نیز استبداد رژیم جمهوری اسالمی و از

بازنشستگان، بیکاران و اکثریت ساکنین درایران معیشت آنان را به ورطه نابودی هر چه بیشتری 

کارگران در ایران که زیرتیغ رژیم جمهوری اسالمی بسرمی برند نه سودی در . سوق داده است

رژیم جمهوری اسالمی به . درتبلیغات و تحرکات جنگی دارند تحریمهای امپریالیستی دارند و نه نفعی

" بهانه تحریم ها وخطر جنگ به کارگران و زحمتکشان، کار بیشتر با مطالبه کمتر را، زیر شعار

اما هر گونه بهبودی درشرایط زندگی کارگران و مردم زحمتکش با . فراخوان می دهد" تولید ملی

در رابطه با اوضاع جهانی ونیز . آنان امکان پذیراست دست خود کارگران و مبارزات متشکل

خصوصن سیاست های ریاضت جویانه دولت های سرمایه داری گردهمایی خود را ملزم دید در مقابل 

سیاست های سرمایه داری حضور فعالی در جنبش های اعتراضی جاری در امریکا و اروپا داشته 

ه عبارت دیگر گردهمایی پنجم بردو وظیفه موازی ب. باشد وپل همبستگی کارگری را تقویت بخشد

یعنی حمایت از مبارزات کارگری در ایران و شرکت فعال در مبارزات کارگری جهانی با هدف 

 .تقویت و استحکام همبستگی بین المللی پای فشرد

بر گردهمایی پنجم فعالیت های نهادهای همبستگی در دورگذشته را مثبت ارزیابی نموده و با تاکید 

ادامه فعالیت های تاکنونی خود با توجه به شرایط حاضر عرصه های جدیدی را در دستور کار و 

غیر از گسترش فعالیت های بین المللی خود گردهمایی در رابطه با . فعالیت های آتی خود قرار داد

ایت های برای حم. تقویت مالی جنبش کارگری، اقدامات سازمانیافته تر را در دستور کار قرار داد

گردهمایی بر تقویت نهادهای موجود، انتشار مستمر . حقوقی از فعالین کارگری برنامه ریزی نمود

روز شمارهای کارگری، تقویت کمیسیون های کاری و ایجاد نهادهای جدید پای فشرد و نیزفعالیت در 

مبستگی راستای اقناع  دیگر تشکل های مدافع کارگران برای همکاری در جهت جلب حمایت وه

 . بیشتربا مبارزات کارگران در ایران را مفید وموثردانست

از آنجا که اول مه روز جهانی کارگر نزدیک است، گردهمایی اقداماتی را با توجه به اوضاع جدید 

گردهمایی بر تقویت مبارزات . جهانی برای برگزاری هرچه وسیع تر آن در دستور کار قرار داد

چه بیشترسیاست های سرمایه داری و دولت هایش در صف واحد ضد کارگری درعقب نشاندن هر 

ازجمله اقدامات مورد توافق شرکت در تظاهرات ها و گردهمایی های . سرمایه داری تاکید گذاشت

 .روز کارگر و نیز مراسمها و فعالیت های متنوع دیگرمی باشد

ها و اطالعیه هایی به توافق رسید گردهمایی پنجم، پس از بحث و تبادل نظر، در رابطه با صدور پیام

آپریل به کار  4و پس از انتخاب هئیت هماهنگ کننده دورآتی از میان نهادها با سرود انترناسیونال در

 .خود پایان داد

 2012آپریل  7

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
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 پیام پنجمین گردهمائی
 درایران ـ خارج کشور نهادهای همبستگی با جنبش کارگری

زنان و مردان کارگر و زحمتکش، کارگران زندانی، فعالین  :به
 بازنشستگان جبهۀ کار و جویندگان کار؛  کارگری، کودکان کار،

 یاران مبارز،

سال دیگری سیاه تر ازهرسال بر شما گذشت، نظام سرمایه و دولت طرفدارش، برای 
هم بیشتر سفره های شما، برفشار، ستم، سوداندوزی هرچه بیشتر و خالی کردن باز 

 .سرکوب، استثمار و انواع تضییقات بر گردۀ شما افزود

گرانی، نرخ باالی تورم، کاهش قدرت خرید، حقوق های عقب مانده، حذف یارانه ها، 
های گسترده، تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی ، قراردادهای موقتی و پیمانی و اخراج

. در صد بر حداقل دستمزدها نسبت به سال پیش افزوده شد ۶آور تنها رمدر آخرین اقدام  ش
هم اینک با توجه به نرخ رسمی تورم در حقیقت دستمزد واقعی حّتا از میزان ناچیز قبلی 

های فزاینده که دودش مستقیمًا به چشم شما می نیز کاهش یافته و همچنین عواقب تحریم
که رژیم ضد کارگری حاکم به زور چوب و چماق ،  اینها از جمله مصائبی هستند. رود

 .بگیر و ببند، زندان و شکنجه بر شما تحمیل نموده است

فقروفشارهای محیط کار و اجبار به چند نوبت کار کردن درروز، بسیاری از کارگران را 
از پا درآورده و یا خانواده هایشان را از هم پاشیده است، زنان کارگر عالوه بر ستم 

. ها هستندف، ازکمترین دستمزد برخوردار بوده ودرعین حال اولین هدف اخراجمضاع
تهاجم به حریم زندگی کارگران مهاجر،خاصه کارگران زحمتکش افغانستانی،تجاوزبه 
حقوق کودکان کار و خیابانی، روزانه صدها کودک مدرسه را رها کرده به محیط کاریا 

آورند، بازنشستگان پس ازعمری تالش و کار، یای نان روی مها در جستجوی لقمهخیابان
اند، با تعطیلی مدام کارخانجات و با قطع یا کاهش مستمری و برخی مزایاشان مواجه شده

ها گسیل شده و داران، روزانه خیل عظیمی از کارگران به خیابانسایر ترفندهای سرمایه
دائم تحت نظر و تعقیب  پیوندند، فعالین کارگریکاران در جستجوی کار میبه صف بی

بوده و هر روز با شرایط و خطرات بیشتری مواجه هستند، کارگران زندانی اکثرًا 
ها نه تنها اقدامی برای سرگردان و بالتکلیف بوده و با وجود مبتال بودن به انواع بیماری

 .شودشود، بلکه فشارهای جسمی و روانی بیشتری بر آنها وارد میمعالجه آنها نمی
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ا شما یاران مبارز حّتا یک لحظه از پای ننشسته و سرسختانه در مقابل این همه ستم ام
-ها، اعتصابات، راهاعتراضات، مبارزات، نافرمانی. طبقاتی مقاومت و مقابله کردید

ها و سایر اشکال مقاومت و مبارزات شما، نشانۀ آن است که تن به این ها، تحصنپیمایی
تالش برای . کنیداز حقوق و کسب مطالبات خود اگاهانه پیکار می مظالم نداده و برای دفاع

-های مستقل ، همآهنگ و همسو کردن مبارزات در بخشهای مختلف، حمایتایجاد تشکل
... تلفیق کار علنی و مخفی و ای ها در سایر واحدها، طبقههای روزافزون از مبارزات هم

اوم آن به تغییر توازن قوا به سود جبهۀ کار ها و اشکال مؤثری از مبارزه است که تدگام
 .منجر خواهد شد

خارج کشور، شرکت  –ما اعضاء و نمایندگان نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران 
کننده در پنجمین گردهمآ یی حضوری این نهادها، با درود به شما یاران مبارز، خود را 

کنیم که امر دفاع از حقوق تعهد می جزء کوچکی از این جبهۀ عظیم دانسته و بار دیگر
کوشیم با تمام توان پاسخگوی نیازهای کارگران را مهمترین وظیفۀ خود دانسته و می

 .کارگران باشیم

 درود بر کارگران زندانی مقاوم

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 سرنگون باد رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی ایران

 2012آپریل  7

 خارج کشور –با جنبش کارگری در ایران  نهادهای همبستگی
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 پیام به طبقه کارگر جهان

 پنجمین گردهمایی 

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور

 !درودهای گرم ورفیقانه ما را بپذیرید !  رفقای کارگر

مع سیری جهان را بحران ناشی از آز و ط. ما در شرایط حساس و تاریخی قرار گرفته ایم

راه حل سرمایه داری برای رفع . ناپذیر سرمایه داران در معرض نابودی قرار داده است

این راه حل چیزی . بحران مانند همیشه تحمیل برنامه های ریاضت اقتصادی است

جزایجاد بیکاری روز افزون میلیونی، سلب دستآوردهای مبارزات  تاریخی کارگران، 

علیه شرایط موجود، مبارزات، اعتصابات، اعتراضات . تنیس... کشتار و  ،ایجاد جنگ

ما می دانیم زدودن فقر، .و تظاهرات طبقه کارگر و مردم زحمتکش  در جریان است 

بیکاری ، مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت اجتماعی، فقط بدست طبقه کارگر متحد 

 .ومتشکل در ارگانهای طبقاتی خود امکان پذیر است

نفر از ثروتمندان   011مروزدر جهانی زندگی می کنیم که بعنوان مثال رفقای کارگر، ما ا

از ثروتی که ناشی از ارزش اضافه نیروی کار ما است را در تصاحب  خود دارند % 21

 و اما سه و نیم میلیارد نفر از جمعیت که اکثریت آنرا ما کارگران تشکیل می دهیم،

نفراز جمعیت درآمدشان در  میلیارددو و نیم  دالر زندگی کنیم و یا 5/2مجبوریم با روزی 

جهان  درتعداد افراد میلیار"بر طبق گزارشات موجود 2118در سال . حدود نیم دالراست

 ٠٣٣همچنین میزان سرمایه این افراد با . نفرافزایش یافته است ۲٩١نفر به  ۵۸٧از 

چنین شرایطی است  در. میلیارد دالر رسیده است ٦٣٣هزار و  ٦میلیارد دالر بیشتر به 

. میلیون کودک مجبور به کار در کارگاهها، مزارع، معادن و خیابانها شده اند 851که 

هزار دهقان در هندوستان  بر اثر یأس و ناامیدی و استیصال ناشی از سلب  251تنها

طبقه کارگر اما . مالکیت زمین زراعی شان درفاصله کوتاهی دست به خود کشی زده اند

نین اوضاعی واکنش طبیعی خود را با اعتصابات عمومی، اعتراضات و در برابر چ

این مبارزات تا کنون در کشورهای خاورمیانه و شمال . تظاهرات میلیونی نشان داده است

آفریقا به سرنگونی دیکتاتورهائی انجامیده است ولی با این وجود هنوز کارگران و 

ویش محروم مانده اند زیرا کشورهای زحمتکشان این جوامع از تمامی منافع طبقاتی خ
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امپریالیستی برای غلبه به قیام های شکوهمند ستمدیدگان آفریقای شمالی و خاورمیانه، از 

عدم تشکل یابی وسیع کارگران استفاده نموده و از روی فریب و ریا لباس باصطالح 

قیم روی آورده آزادیخواهی به تن کرده اند و بازوی نظامی انها یعنی ناتو به دخالت مست

ما با محکوم نمودن دولت های دیکتاتوری سرمایه و نیز تجاوز نظامی جوامع . است

در . امپریالیستی، از مبارزات طبقاتی کارگران کشورهای تحت ستم حمایت خواهیم کرد

چنین مسیری بحران عظیم سرمایه داری  در کشورهای اروپائی چند دولت را وادار به 

ولی با این وجود این  .ه اروپا را در خطر فروپاشی قرار داده استتعویض کرده واتحادی

مبارزات هنوز قادر نگردیده است که مناسبات موجود را به نفع کارگران، مردم زحمتکش 

لذااول ماه مه امسال از اهمیت ویژه تری برخورداراست زیرا . و اکثریت جامعه تغییر دهد

ارهای واحد و مطالبات مشترک می تواند برعلیه که دراین روز طبقه کارگر جهانی  با شع

 . سیستم جهانی سرمایه داری متحد شود و صفوف خود را هر چه بیشتر فشرده کند

گرد همایی پنجم نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ  خارج کشور،  خود را 

در کنار  متعهد می داند که بیش از پیش با شرکت عملی در مبارزات ضد سرمایه داری

پلی واقعی بین طبقه می کوشد شما، بر همبستگی بین المللی طبقه کارگر پای فشارد و 

 . کارگر در ایران و جهان باشد

 !کارگران جهان علیه سرمایه متحد شویم 

 2012آپریل  7

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
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 پیام پنجمین گردهمایی
 تگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشورنهادهای همبس

!نه به تحریم نه به جنگ     

زنده باد مبارزات کارگری، سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری 

!اسالمی  

صدای پای جنگ که مردم ایران مصائب شوم آن را هشت سال تمام تجربه کرده اند و افزایش شتابان تحریم  

زانبری شریان های حیاتی اقتصاد ایران را یکی از پس از دیگری از هم می های فلج کننده ای که به شکل گا

گسلد شرایط زیست اکثریت مردم ایران یعنی کارگران و زحمتکشان را با مخاطرات جدی مواجه ساخته 

 .است

فروپاشی مراکزتولیدی و خدماتی در تمامی سطوح، افزایش برق آسای بیکاری، تورمی که قیمت کاالهای 

مورد نیاز مردم را جهش آسا افزایش می دهد، فرسایش بدون جایگزینی خدمات زیربنائی، سقوط اساسی 

خدمات بهداشتی و درمان و کیفیت نظام آموزشی، گسترش طاعون فساد که در تمامی تارو پود جامعه نهادی 

جتماعی ازجمله شده است، فقرزدگی توده های عظیم مردم، گسترش لجام گسیخته فحشاء، جنایت وعدم امنیت ا

هزینه های غیرقابل جبران اقتصادی و اجتماعی تحریم های گسترده ای است که قدرت های امپریالیستی 

اکنون به صورت روزمره به  -دولت اسرائیل و ارتجاع عرب -جهانی با همدستی هم پیمانان منطقه ای شان

 .مردم ایران تحمیل می کنند

برای نابودی تاسیسات  -ست راستی اسرائیل به منظورحمله نظامیاگرخط و نشان کشیدن های مکرردولت د 

تهدیدهائی برای ایجاد فضای جنگی است، واقعیت گسترش روزافزون تحریم ها، جنگ  -هسته ای ایران

درهمه عرصه های اقتصادی " که ازمدت ها پیش علیه اکثریت مردم ایران آغازشده ودائما  روزمره ای است،

 . ال گسترش استوزندگی اجتماعی درح

رژیم ضدکارگری و ضدمردمی جمهوری اسالمی درطول بیش ازسه دهه حکومت خود نه فقط دست همه 

مرتجعین تاریخ را درسرکوب آزادی های اساسی، قتل عام مخالفان، استثمار وحشیانه، غارت، چپاول، فساد و 

است بلکه با پیشه کردن سیاست  نابودی ثروت های تولید شده بوسیله کارگران و زحمتکشان از پشت بسته

بهترین بهانه ها را برای -  ازجمله سیاست هسته ای و غنی سازی اروانیوم -های ارتجاعی و ماجراجویانه

ما به طور قاطع مخالف تحریم های گسترده . مداخالت کشورهای امپریالیستی زمینه سازی کرده است

تی مردم برای پایان دادن به حیات ننگین رژیم برای آن که همه ظرفیت های مبارزا. اقتصادی هستیم

چراکه تجارب حمله نظامی به افغانستان، عراق . ما مخالف جنگ هستیم. جمهوری اسالمی، مشتعل شود

ولیبی نشان داده است که هیچ گاه آزادی، برابری ورهائی ازطریق کوله پشتی سربازان سرمایه وموشک های 

ما خواهان متحد شدن همه جنبش های مترقی حول طبقه .ونخواهد شدکروزآن ها، وارد هیچ کشوری نشده 

 .کارگر در ایران درمبارزه مشترک برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی ایران هستیم
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در کشورهای ( نظیر جنبش خشم و جنبش تسخیر) اکنون که جنبش کارگری وجنبش های ضدسرمایه داری

ی سرمایه داری به کارگران، جوانان و عموم مردم این کشورها سرمایه داری علیه تحمیل هزینه بحران جار

در حال اوج یابی است، ما ضمن اعالم همبستگی با این جنبش ها آن ها را فرا می خوانیم که با سیاست 

ضدکارگری و ارتجاعی تحمیل شده توسط حکومت هایشان در ِاعمال تحریم، تهدیدات وعملیات جنگی علیه 

تحریم و جنگ نه فقط طبقه کارگر را به قهقرا فرو می برد . مردم رنجدیده مخالفت کنند کارگران و توده های

نه فقط هر نوع امکان پای گیری دمکراسی و قدرت مردمی در را به نابودی می کشاند بلکه هزینه های آن به 

ت مردم این نوبه خود به صورت تشدید برنامه های ریاضت اقتصادی به کارگران، جوانان، زنان و اکثری

 .کشورها منتقل می شود

دولت اسرائیل،ارتجاع عرب وخاورمیانه ودولت های امپریالیستی که بیداری و انقالب عرب و دهه ها 

حاکمیت های ارتجاعی و بالمنازع آن ها را به خطرانداخته است درصدد هستند تا با بهره برداری ازهمه 

 -...با نیروهای مذهبی بنیادگر، مداخله نظامی لیبی و احیای ضدانقالب مغلوب، سازش  -امکانات موجود

درمتن انقالب . مسیر بیداری و انقالب عرب را منحرف ساخته و آب رفته را، دوباره به جوی برگردانند

ما ضمن اعالم همبستگی . عرب اما جنبش مستقل کارگری خاورمیانه در حال جوانه زدن و شکل گیری است

کشورهای خاورمیانه، جنبش فلسطین و سایر جنبش های مترقی منطقه نظیر مان با جنبش های کارگری 

برآنیم که تقویت جنبش کارگری و سوسیالیستی می تواند   جنبش خشم و جنبش ضد جنگ و تحریم در اسرائیل

بهترین تضمین دست یابی مردم خاورمیانه به آزادی، برابری و رهائی از یوغ ارتجاع منطقه، سرمایه داری 

 .پریالیسم باشدو ام

های تحریم های اقتصادی ایران توسط  ایران مخالف قاطع سیاستددما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری 

این سیاست ها باعث تشدید فشار و گسترش باز هم بیشتر فقر و فالکت و . دولتهای غرب و متحدینش هستیم 

ون خود را در افزایش بیشتر بیکاری ــ افزایش اکن  بی کاری در ایران خواهد شد؛ نمودهای این تحریم از هم

تحریم اقتصادی به جای فشار به رژیم حاکم جمهوری اسالمی . قیمت ها و کمبود مواد اولیه نشان داده است

تحریم اقتصادی همچون تهدیدات جنگی . بار سنگینی است به گرده کارگران و اکثریت مردم محروم درایران

ای  مردم محروم جامعه و در خدمت سرمایه داری جهانی است و همچنین وسیلههدفی ضد انسانی علیه کلیه 

است مناسب در دست حکومت سرمایه داری جمهوری اسالمی برای تشدید سرکوب اعتراضات کارگری و 

کند که با همبستگی  مبارزه مستقل طبقاتی حکم می. حق طلبانه و گسترش فضای ترس و اختناق در جامعه

های جنگ طلبانه سرمایه داری جهانی و همسوی داخلیش رژیم جمهوری  قتصادی و سیاستا جهانی، تحریم

 .اسالمی را همزمان محکوم کنیم

 زنده باد همبستگی جنبش کارگری با سایر 

 جنبش های آزادیخواهانه مردمی درایران،

!خاورمیانه و سراسر جهان  

 

 2012آپریل  7

 خارج کشور – نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
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 پنجمین گردهمائی بیانیه
 خارج کشور –نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران 

 در دفاع از حق پناهندگی
خارج کشوربا آگاهی  –ما فعالین متشکل در نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران  

ایرانی دگان از جمله پناهنازشرایط دشوار قانونی واجتماعی حاکم بر وضعیت پناهندگان 
که با فراراز جهنم جمهوری سرمایه داری اسالمی و در ادامه مبارزه و افشاگری برعلیه 
این رژیم سرمایه داری جنایتکار و ضد انسانی قراردارند، اوضاع جاری دراین زمینه 
راغیرانسانی وبدور از استانداردهای مربوط به حقوق اولیه آحاد بشر وتعهد نامه های 

 .می دانیم بین المللی 

انتقاد ازسیاستهای جاری در ایران در رابطه با پناهجویان  ما با ابراز نگرانی و
افغانستانی و برخورد نژاد پرستانه سردمداران رژیم اسالمی با آنان گرفته تا در 
کشورهای سرمایه داری جهان از ترکیه تا استرالیا که بدون توجه به اوضاع حاکم بر 

وان مالی را برای اخراج پناهجویان خصوصا فعالین سیاسی بکار ایران تمام تالش و ت
 .می بندند را یک بحران انسانی و یورش به حق انسانها می دانیم 

متاسفانه حقایق موجود و رفتار سیاسی و دوگانه کشورها در مورد رفتار با پناهجویان، 
دفاع از منافع وسود ناشی از این امر است که دولتها برای منافع مادی وسیاسی و برای 

سرمایه داران پرطمع ازهیچ عملی از تضییع حق اولیه انسانها گرفته تا تحویل پناهندگان 
به دولت های دیکتاتور و شکنجه گرابائی ندارند و این امر با توجه به شعار و ژست 

 .دفاع از دموکراسی ماهیت محافظه کار و معامله گرآنها را بیش ازپیش نمایان می سازد

ا معتقدیم مبارزه برای احقاق حقوق پناهندگی درشرایطی که حقوق انسانی بویژه حقوق م
از طرف سرمایه داران و دولت هایشان مورد یورش   کارگران در سراسر جهان و ایران

قرار گرفته و دولت های باصطالح دموکرات کنونی نه فقط مصوبات کنوانسیون ژنو که 
یز نادیده می گیرند وبه آنها عمل نمی کنند یک ضرورت حتا قوانین تصویب شده خود را ن

 .است وما نیز خود را همراه و همگام با این مبارزه می دانیم
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در شرایط حاضر مبارزه در این عرصه مستلزم اتحاد، تشکل و همبستگی عمومی و 
مجهز شدن به آخرین اطالعات، قوانین و ابزار این همبستگی بوده و اراده عمومی نهاد 

چرا که درغیر این صورت شکی نیست  ،ها، گروهها و فعالین این عرصه را طلب می کند
 .که یورش به حق انسانها ابعاد گسترده تری را شاهد خواهد بود 

خارج کشور، ضمن محکوم  –ایران در ازاینرو،ما نهاد های همبستگی با جنبش کارگری
خود را با  ان سرمایه داری،کردن سیاست های پذیریش پناهنده دولت ها درسراسر جه

هر فعالیت و اقدامی که متضمن حق انتخاب مکان و زندگی شایسته و در شان انسانی 
باشد، شریک می دانیم و قویا از تمامی اقدامات در این رابطه پشتیبانی کرده و دولتهای 

در  اروپایی را به رعایت توافقنامه ها و کمیسیونهای بین المللی و قوانین داخلی خود
 .حمایت از حقوق پناهندگان دعوت می کنیم 

 2012آپریل  7

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
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جنایات مزدوران جمهوری اسالمی 

 علیه زحمتکشان افغان را 

 !قویاً محکوم می کنیم
بربریت و درندۀ خویی مزدوران جمهوری اسالمی علیه کارگران و خانواده های 

 .غانستانی به اوج سبعیت خود رسیده استاف

-بعد از سال ها اعمال همه گونه فشار و تضییع و تبعیض و استثمار، تحقیر و محرومیت

های غیر انسانی علیه پناهندگاِن ازهمه جا رانده و آوارۀ افغانستانی، اینک اراذل و اوباش 

از همه سو ستم دیده بشکل سازمانیافته، همچون ایلغار چنگیزی به جان مردم شریف و 

کشند، دار و ندارشان را افغان در شهر یزد افتاده، وحشیانه خانه هایشان را به آتش می

سوزانند، ها را میمی سوزانند، به روی زن و فرزندانشان بنزین ریخته و زنده زنده آن

ن هیچ ها بدوماندۀ آنکنند و باقیها خودداری میها از پذیرفتن مجروحین آنبیمارستان

 .اندهای اطراف متواری شدهای به بیابانامکان و وسیله

ظاهرًا افرادی متعصب و نا آگاه دریزد، در کناراراذل و اوباش سازمانیافته برای انتقام 

غیرتی شده و (احتمااًل توسط دو افغانستانی )ساله  ١٨از تجاوز کردن و قتل یک دختر 

" نهی از منکر"نفری اقدام به  ٠۱۱ – ۲۱۱های منظم در دسته" به طور خودانگیخته"

بی "که به مأمورین انتظامی نیز که ناظر بر این جنایات بودند، برای این! اندنموده

ها شریک شده و به جای جلوگیری از این متهم نشوند، در این وحشیگری" غیرتی

المی درگیر هایی را که مقاومت کرده و با جیره خواران بارگاه استجاوزات، افغانستانی

 .اندازنداند، دستگیر کرده و به زندان میشده

اش باالتر از قانون، اجرای قانونش نیز "ولی وقیح"در مملکتی که اسالم قانونش است و 

مگر از روز اولی که اریکه را غصب کرده و بر قدرت تکیه ! این گونه اسالمی است

؟ و برای "سالم با خون رشد کردا: "زدند، با شعارهای درشت بر دیوارها اعالم نکردند

ها که تاریخ را باور نکرده و یا به یاد نداشتند، در کشتارهای کردستان، ترکمن آن

های ، قتل ۶۱قتل عام زندانیان سیاسی دهۀ  ،۶۱خرداد سال  ٠۱صحرا، خوزستان، 



2402 یهژوئ  -آوریل                                     04  - 83شماره                        81  بولتن اخبار کارگری  

 

این حقیقت را ... ای، جنایات کوی دانشگاه، ترورهای سیاسی خارج از کشور و زنجیره

 ۱٠ارها و بارها در عمل نشان نداده و اثبات نکردند؟ بله، اگر حکومت آنها بیش از ب

هایش را با خون هزاران انسان مبارز سال است که دوام آورده به همین دلیل است که پایه

اند و اینک برای دوام بیشتر و حفظ بیضه و ناموس اسالم، تشنۀ خون آبیاری کرده

 .اندپناهندگان افغانستانی شده

المللی خفقان گرفته و در هیچ جا خبری از این جنایات های بینمتأسفانه تمام رسانه

لذا بر ماست که . ای بی خبر استوحشیانه نیست و دنیا از چنین اعمال بربرمنشانه

 .صدای رسای این عزیزان شده و فریاد حق طلبانۀ آنها را به گوش جهانیان برسانیم

ای جایز نیست، ما این تجاوزات غیر انسانی را یات وحشیانهسکوت در برابر چنین جنا

های آزاده بویژه به عنوان جنایت علیه بشریت شدیدًا محکوم کرده و از همۀ انسان

های خود بپا خیزند و خواهان توقف ایطبقهخواهیم که در دفاع از همکارگران ایران می

میت شناختن حقوق انسانی پناهندگان، این اعمال وحشیانه، جبران خسارات وارده و به رس

 .المللی بشوندطبق قوانین بین

 !دست مزدوران جمهوری اسالمی از جان و مال و حقوق زحمتکشان افغان کوتاه 

 !ای های افغان برخیزیمطبقهبا تمام توان به یاری هم

 !المللیزنده باد همبستگی بین

 رج کشورخا –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 ٢٣٠٢  ژوئیه ٠ برابر با ٠٠١٠ تیر ٠٠

 

nhkommittehamahangi@gmail.com 
http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 

 

 از حقوق کارگران و زحمتکشان افغانستان در ایران دفاع نمائیم

ا در جامعه ایران سپری می سالیان درازی است که مردم رنجدیده و زحمتکش افغانستان زندگی سخت و پرمشقتی ر

آنها از ابتدایی ترین حقوق انسانی برخوردار نیستند و چه بسا فرزندانشان را برای تحصیل در مدارس نمی . سازند

پذیرند و کارهای طاقت فرسا و برده گی قرون وسطایی بر دوش آنهاست و اتباع بیگانه غیر قانونی را به آنها نسبت می 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
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کارگرانی که در بیابان ها و جاده ها به . نستانی ها هم اینک، طبقه کارگر ایران محسوب می شونددهند، در حالی که افغا

کار مشغولند، حفر چاه، گودبرداری های خطرناک و ساختمان سازی و فعالیت در اعماق معادن از کارهای بسیار 

اینکه ماموران امنیتی . ا دریافت می دارنددشواری است که انجام می دهند و در مقابل استثمار شدید کمترین دستمزدها ر

جمهوری اسالمی در پارک الله، کارگران و فعاالن ایران را همراه با افغانستانی ها، با ضرب و شتم دستگیر می کند، 

از آنجا که فرزندان مهاجران افغانستان، . نمونه ی کوچکی است که همبستگی کارگری را در ایران جلوه گر می سازد

واقعیت این است که مجموعه ی این . ز تحصیل هستند، بخشی از کودکان کار و خیابان را تشکیل می دهندمحروم ا

شرایط سبب شده است که از طرف حکومت سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران، افغانستانی ها تحقیر می شوند و در 

از آنها صورت ( سرمایه داری است که محصول جامعه ی)زیر شکنجه های شدید روحی قرار دارند و اگر خطایی 

پذیرد، اوباشان اسالمی در جای جای کشور ایران به کارگران و زحمتکشان افغانستانی حمله ور و جنایت های بی 

 . شماری علیه آنها مرتکب می شوند

ان و نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی فراموش می کند که به دلیل خشونت های مداوم و روزمره، از طرف حاکم

نیز محرومیت های اجتماعی، جنایت در سراسر جامعه بیداد می کند، ولی در برابر خطا و جنایتی که از طرف شهروند 

افغانستانی صورت گیرد، باید تمام افغانستانی ها پاسخگو باشند؛ در نتیجه آواره می شوند و حتا در گریز از مرگ و 

 . ان اسالمی کشته می شوندنجات جان خویش به صورت گروهی، از طرف پاسدار

در سال های اخیر بسیاری از کارگران افغانستانی در زیر شدیدترین استثمار سرمایه داری ایران، در حوادث ناشی از 

کار، جان خود را ازدست داده اند و نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی حتا از اعالم نام آنها خودداری می کند که 

 . تتعدادشان بسیار زیاد اس

با چنین وضعیتی و با تهاجم وحشیانه ای که به مردم افغانستان و خانواده ی آنها در ایران صورت می گیرد، وظیفه ی 

بدیهی ماست که از حقوق کارگران و زحمتکشان افغانستان دفاع نمائیم و نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی را که 

به عهده دارد، افشا سازیم؛ چرا که آنها به طبقه کارگر ایران تعلق دارند و آگاهانه اینگونه حمله های وحشیانه را مستقیما 

کارگران و فعاالن کارگری نیز با دفاع طبقاتی از هم طبقه ای های خویش، عالوه براینکه چهره ی کریه رژیم اسالمی 

 . را نزد افکار عمومی رسوا می کنند، همبستگی کارگری را نیز به وجود می آورند

 ی طبقاتی با جنبش کارگری ـ پاریسهمبستگ

 

 ١٣٢١ژوئیه  ۵ـ  ٢٠٣٢تیر  ٢٠

 

 در محکومیت حمله به کارگران افغان

 ! کارگران، مردم شریف و آزاده

ای مردم ناآگاه شنبه پنجم تیر ماه سال جاری در پی خبر قتل یک دختر جوان در یزد، عده گونه که مطلعید روز سههمان

های کارگران مهاجر افغان، در آن محل نشانه رفتند و در کسری از ثانیه به طرف خانوادهو متعصب، انگشت اتهام را 
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 . ها شدی آتش نفرت این انسانمتاسفانه جان و مال آنان طعمه

. ای هم به شدت مجروح شدندی ناگوار تعدادی از این شهروندان افغان زنده زنده در آتش سوختند و عدهدر این فاجعه

، (با شدت بیشتر)ی کارگر به طور عام و کارگران افغان به طور خاص های اخیر برای طبقهجایع طی سالالبته این ف

روزی ! خوار و خفیف نشود؟ ،چون روزی نیست که کرامت انسان کارگر زیر یوغ سرمایه. امری بس عادی شده است

ت که کارگری از کار خود اخراج و روزی نیس! ی محل کار محکوم به مرگ نشود؟نیست که کارگری در اثر حادثه

فروشی، روزی نیست که انسانی به دلیل فقر و بیکاری و برای فرار از این وضعیت، به دامان دزدی، تن! بیکار نشود؟

 ! نیفتاده باشد؟.... اعتیاد و

 ! کارگران

هایی همچون بیکاری، فقر، بتآید که این کارگران برای رهایی از تمامی مصیها پیش میاین شرایط در حالی برای افغان

های مختلف اند؛ ترک دیار گفته و به شیوهکه روزانه با آن دست به گریبان... ی خارجی، طالبان وجنگ داخلی، سلطه

شود به گونه ها آغاز میاما با ورود به این کشورها، تازه مصیبت. شوندمی... برای یافتن کاری وارد ایران، پاکستان و

با چنین وضعی این کارگران برای . شودشان باشد به رسمیت شناخته نمییهی ترین حق آنها که هویتای که حتی بد

ترین کار را به جان بخرند و ها یشان را سیر کنند حاضرند سختبدست آوردن اندک نانی که بتوانند شکم خود و خانواده

داران و حامیانشان، بفروش زش افزوده برای سرمایهنیروی کار و تن نحیف خود را در قبال مزدی ناچیز برای تولید ار

گیرند و با ترویج این حقوقی و بی حرمتی های فراوانی قرار میاما می بینیم که این کارگران روزانه مورد بی. برسانند

ارزان ذهنیت کاذب و دروغین در میان مردم، که گویا دلیل اصلی بیکاری در ایران وجود کارگران افغان و نیروی کار 

 . آنهاست؛ سعی در سرپوش گذاشتن بر روی مسایل حاد پیش آمده در جامعه میکنند 

در همین راستا ما تعدادی از کارگران و فعالین کارگری ضمن محکوم کردن این اعمال فاشیستی در قبال کارگران افغان 

ز تمامی انسان های آزاده در ایران می و اتباع خارجی، خواهان پایان بخشیدن به هر گونه اعمال ضد انسانی هستیم و ا

های خواهیم به هر طریق ممکن و برای جلوگیری از تکرار این اعمال شنیع اعتراض خود را اظهار دارند و از خانواده

 . مهاجر افغان حمایت کنند

 هانجمن برق و فلز کار کرمانشا، های کارگری سنندجی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلاعضای کمیته

 

 کابینت سازان، آرایشگران سنندج ،جمعیت خیاطان، جمعی از فعالین کارگری سنندج

 

 شورای کارگران بیکار، جمعی از خبازان سنندج و حومه

 

 کنیم دفاع آنها به اسالمی جمهوری داری سرمایه دولت تازه تهاجم مقابل در افغانی کارگران از

 !  کارگران

هر روز بیشتر از روز قبل ... فزایش سرسام آور قیمت ها، فقر، گرسنگی، اعتیاد و همانطور که شاهد هستیم بیکاری، ا

در جامعه افزایش می یابد و خشم و نفرت مردم بخصوص کارگران بیشتر می شود چرا که مردم می بینند عده کمی از 
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از برکت همین بحران های افراد جامعه که سرمایه دار و یا وابستگان به حکومت هستند در ناز و نعمت بسر برده و 

اجتماعی و اقتصادی جیب های خود را پر می کنند و در مقابل کارد به استخوان اکثریت مردم رسیده است، بطوریکه 

 . حتی روزنامه های رسمی نیز در تحلیل های خود بوجود آمدن شورش های اجتماعی را دور از ذهن ندانسته اند

 -ران برای انحراف اذهان مردم از دالیل بیکاری و سایر مشکالت اقتصادی در این شرایط دولت مدافع سرمایه دا

این تهاجمات اگرچه در سال های گذشته . اجتماعی مردم حمله به کارگران افغانی را در دستور کار خود قرار داده است

فهان کلید خورد و هم وجود داشته است ولی در سال جاری در روز سیزده نوروز توسط یکی از عوامل حکومتی در اص

در مرحله بعدی استاندار مازندران دستور اخراج کلیه افغان ها اعم از . افغان ها را از ورود به پارک صفه ممنوع کرد

بدلیل همین برخورد های تبعیض آمیز و نژادپرستانه . مهاجرین دارای مجوز و بدون مجوز را از آن استان صادر کرد

انه های عمومی پخش می شود، زمینه چنان فراهم شده است که وقتی در شهر یزد یک که عامدانه و بطور علنی از رس

به دختری ( که هنوز هم بطور قطعی مشخص نشده است فرد جنایتکار افغانی بوده است یا غیر افغانی) نفر جنایتکار 

خانه های افغانی ها در آن جوان تجاوز کرده و سپس وی را بقتل می رساند، جمعیتی از مردم ناآگاه و تحریک شده به 

شهر حمله کرده و افغانی های ساکن چه مرد، چه زن و چه کودک را وحشیانه کتک زده و محل سکونت آنها را به آتش 

همین جا بایستی توضیح داد که حتی اگر آن . شایع شده است که تعدادی از افغان ها را در آتش می سوزانند. می کشند

اشد گناه کارگران و زحمتکشان افغانی و زن بچه های آنها چیست ؟ چرا آنها بایستی تاوان فرد جنایتکار افغانی هم ب

 جنایت یک فرد را بدهند و یا چرا آنها بایستی تاوان همکاری و امضاء پیمان مشترک دولت افغانستان با آمریکا را بدهند  

تان فارس نانوایی ها، سوپرماکت ها و مراکز هم در اقدامی هماهنگ مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی در اس" اخیرا

فروش مواد غذایی را تهدید کرده است که در صورت ارائه خدمات به افغانی ها مغازه اشان پلمپ و خودشان جریمه 

 . خواهند شد

 کارگران افغان با رنج و زحمت و کار خود بخشی از ثروت این جامعه را بوجود آورده اند که خود صاحب آن نیستند،

با کار خود ثروت این جامعه را ....همانگونه که کارگران ایرانی از هر قومی چه لر، چه کرد، چه فارس، چه بلوچ 

کارگران فقط از طریق اتحاد و پشتیبانی از همدیگر در مقابل سرمایه داران . بوجود آورده اند ولی خود صاحب آن نیستند

بهمین دلیل دفاع از کارگران افغانی زمینه را . مایه داران را عقب بزنندمی توانند از منافع خود دفاع کنند و تهاجم سر

 . برای جلوگیری از تهاجم بیشتر سرمایه داران و کم کردن فشار بیشتر به طبقه کارگر فراهم می کند

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

  یزد شهر بار تاسف حوادث پیرامون ایران کارگران آزاد اتحادیه بیانیه

 

  شود داده پایان همیشه برای باید افغانی مهاجرین بر تبعیض و فشار اعمال به

روزی نیست که معضل بیکاری از طریق رسانه ها و بلندگوهای رسمی بر دوش کارگران مهاجر افغانی در ایران 

تجاوز، قاچاق مواد مخدر و تن  سرریز نشود، روزی نیست که وجود ناهنجاریهای شدید اجتماعی در ایران از قبیل قتل و

روزی نیست که حساسیت اجتماعی از سوی رسانه ها و بلند . به کارگران و مهاجرین افغانی منتسب نشود... فروشی و

فقط همین مانده است تا گرانی سرسام آور مسکن و هزینه های . گوهای رسمی نسبت به مهاجرین افغانی دامن زده نشود

اما برای ما کارگران ایران واقعیت چیز دیگری است، کارگران مهاجر ! مهاجرین انداخته شودزندگی نیز بر دوش این 

این کارگران همچون میلیونها کارگر و مهاجر ایرانی که به سایر کشورها . افغانی در ایران هم طبقه ای های ما هستند

به امید برخورداری از یک شرایط امن تر  مهاجرت کرده اند و در آنها زندگی میکنند به ناچار و بر خالف میلشان و

 . برای ادامه زندگی به ایران آمده اند
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کارگران و مهاجرین افغانی هیچ نقشی در تولید و باز تولید ناهنجاریهای شدید اجتماعی در ایران ندارند، هر روزه 

ر جنایتهایی است که هیچ مهاجر صفحه حوادث روزنامه ها مملو از اخبار قتل و تجاوز، قاچاق مواد مخدر، دزدی و سای

پدیده تجاوز به زنان و قتل آنان از جمله ناهنجاری های بسیار ضد انسانی است که . افغانی نقشی در آن نداشته است

وجود آن و تولید و باز تولیدش مستقیما ناشی از کل شرایط اقتصادی اجتماعی حاکم بر کشور است و بروز آن هیچ 

 . در ایران و بویژه مهاجرین و کارگران افغانی نداردربطی به ملیتهای ساکن 

ما با ابراز تاسف عمیق از حوادثی که برای هم طبقه ایهای بسیار عزیز و گرانقدر افغانی مان در شهر یزد پیش آمد، 

فغانی تعرض به آنان در شهر یزد را قویا محکوم میکنم، همبستگی خود را با طبقه کارگر افغانستان، بویژه کارگران ا

ساکن در ایران اعالم میداریم، خود را شریک غم و اندوه آسیب دیدگان حادثه تاسف بار شهر یزد میدانیم و مصرانه بر 

 : تحقق خواستهای زیر پای می فشاریم

 روشن سازی ابعاد هر آن چیزی که بر مهاجرین افغانی در حادثه شهر یزد گذشت  -١

 ن حمله به مهاجرین افغانی در شهر یزد محاکمه فوری و علنی عاملین و آمری -٦

 پایان دادن به هر گونه تبعیض نسبت به مهاجرین افغانی و دیگر ملیتهای مهاجر ساکن در ایران  -٠

 اعطای حق شهروندی به کلیه مهاجرین افغانی و غیر افغانی ساکن در ایران  -۴

ه حساسیتهای قومی و ملی نسبت به کارگران ممنوعیت هر گونه تبلیغات رسمی و غیر رسمی که به هر شکلی ب -۵

 مهاجر افغانی و سایر ملیتها دامن میزند 

 تبلیغ و ترویج رویکردی انسانی به پدیده کارگران مهاجر از طریق رسانه های عمومی و کثیراالنتشار  -٢

 ٠٠١٠تیر ماه  ٠۰ -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 افغانستانی مهاجران به حمله پیرامون کشور خلدا مدنی سیاسی، فعالین از تن چهل بیانیه

 ! «خاکی»است نه « انسانی»سرزمین ما 

 آه بگذارید سرزمین من 

 سرزمینی شود که در آن، 

 آزادی را 

 .* با تاج گل ساخته گی وطن پرستی نمی آرایند

ممنوعیت ورود این مهاجران های غیر انسانی دولت ایران مقابل مهاجران افغانستانی که از آغاز سال جاری با  سیاست

ترین مورد که در هفته نخست تیرماه  در تازه. به اماکن تفریحی شدت گرفته بود، اکنون شکل بسیار خطرناکی یافته است

رخ داد، با انتشار خبر دست داشتن مهاجری از افغانستان در قتل یک زن در یزد، منازل مهاجران در این شهر مورد 

ای راه  های مذکورعده ی سیاست در نتیچه. های بسیاری مورد تهدید و آزار واقع شدند د و خانوادههجوم قرار گرفت و افرا

دست به چنین اعمال غیر « ناموس»و « وطن»اند تا بدون هرگونه واهمه و به بهانه دفاع از  را بر خود هموار دیده

قانونی و رفتار  بی. ضمنی حاکمیت دشوار می نمایداعمالی که انجام آن جز با همراهی . ای بزنند انسانی و نژاد پرستانه

در استان فارس یک مقام وزارت کشور . ای یافته است غیر انسانی علیه مهاجران در سایر نقاط ایران هم ابعاد گسترده

 . ها کارت اقامت بخواهند توانند و باید جلوی اتباع خارجی را بگیرند و از آن گفته است که همه شهروندان می

ها برای تعویض  ی آن قاعده های اخیر در محروم کردن مهاجران از تحصیل؛ در احضارهای مکرر و بی امات سالاقد

شان به  هایی با شرایطی به شدت غیر انسانی و متهم کردن شان به اردوگاه کارت اقامت در قبال مبالغ کالن؛ در فرستادن

های مهاجران به بهانه این که  حمله به خانه. اند نسانی و محکوماین که عامل بیکاری هستند، همگی اعمالی به شدت غیر ا
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ها متهم به جرمی شده است اقدامی جنایتکارانه است که در یک نظام قضایی سالم باید به سرعت و شدت  فردی از آن

ی افغانستان باید های مستقل و نیز مقامات دولت عالوه بر این در چنین مواردی نمایندگان سازمان. مورد پیگرد قرار گیرد

 . رسی به مهاجران و وارسی حقایق و اعالم آن را بیابند امکان دست

های گسترده از سوی  ی اقتصادی، به شدت تحت فشار نارضایتی دولت ایران، که اکنون بنا بر وضعیت نامناسب و ویژه

های اجتماعی گوناگون که بدون  سیبی اقشار به ویژه کارگران و مزدبگیران است و همینطور نرخ باالی جرایم و آ کلیه

کند با مجرم و تبهکار جلوه دادن مهاجران، بار مسئولیت خود را در قبال این  شک معلول شرایط فعلی است، سعی می

ی تقویت  همچنین با دامن زدن به احساسات، سیاست حامی پروری خودش را در عرصه. ها کاهش دهد نابسامانی

ی مهاجران، به نوعی با دولت  از سوی دیگر با سوء استفاده از مسئله. آزمون بگذارد تعصبات ناسیونالیستی نیر به

در حالی که این مهاجران خود بزرگترین قربانی حکومت . های دیپلماتیک تسویه حساب نماید افغانستان بر سر اختالف

 . گری غرب در منطقه هستند افغانستان و نظامی

ای از  تار برچیده شدن هرگونه تبعیض و رفتار غیر انسانی از سوی حاکمیت و یا پارهما امضا کنندگان این بیانیه خواس

های   شک در این بین برخی از مردم نیز با اتکا به باورهای نادرست خود، سیاست بی. مردم با مهاجران هستیم

مادر افغانستانی به محض تولد در خواستار آنیم به هر کودک زاده شده از پدر و . کنند غیرانسانی حاکمیت را بازتولید می

فارغ از )خاک ایران تابعیت ایرانی داده شود و نیز تابعیت عالوه بر پدر بی هیچ قیدی از مادر نیز به کودک منتقل شود 

هائی دمکراتیک که از خود افغانها هم اعضائی  های پناهجویان افغان در کمیسیون خواهانیم تا تمام پرونده(. محل تولد

اشت و با حضور فرد پناهجو ، مورد بررسی قرار گرفته و بسته به نظر کمیسیون، پناهندگی اعطا شود و یا خواهد د

توان مشمول اخراج از کشور و یا محدودیت سفر در  هیچ پناهجوئی را نمی. های موقت و دائم به ایشان تعلق گیرد اقامت

 . داخل کشور دانست

... هروندان ایرانی اعم از بیمه و آموزش و بهداشت و مراجعه به محاکم قضائی وخواهیم ایشان از تمام تسهیالت ش ما می

های مقیم ایران در جامعه تدارک  هائی را برای جذب هر چه بیشتر افغانستانی همچنین حکومت طرح. برخوردار باشند

لحال و در اقدامی فوری فی ا. های آموزشی آنان را جبران کند دیده و در گام اول با تخصیص بودجه، عفب افتادگی

های مهاجران در یزد باید تحت پیگرد قرار گیرند و دولت ایران باید رسما به خاطر وارد  عامالن و آمران حمله به خانه

 . ها و از شهروندان خود عذرخواهی کند آمدن این آزارها به مهاجران از آن

گ آزار مهاجران و حمالت وحشیانه به آنها باشد و باور کنیم آلوده به نن خواهیم سرزمینی که در آن زندگی می ما نمی

ما . ای چون ناسیونالیسم و نژاد و مذهب، قابل معامله نیست ی انسانی امری است که به هیچ بهانه جانبه  داریم حقوق همه

ی  برای همه به عنوان افرادی که به این مساله می اندیشند حاضر نیستیم هویت خود به جای انسان بودن و حقوق برابر

انسان ها را به گونه ای تعریف کنیم که خود را بنا بر نژاد، رنگ پوست، مذهب، طبقه، جنسیت، قوم، زبان، پوشش و 

ما . امثالهم باالتر از انسان های دیگر بدانیم، و بنابر آن تعریف، حق تعرض به حقوق ایشان را برای خود قائل شویم

عتقدیم، ذات انسانی ما هویت مشترک همه ماست و از این رو، حق تحصیل، بنابر هویت مشترک همه ابناء بشر، م

ی مناسب و مانند  زندگی یا عدم زندگی در یک مکان، اشتغال، برخورداری از امکانات بهداشتی، رفاهی، آموزش، تغذیه

 . آن را برای همه انسان ها به یک میزان و به طور برابر قائل هستیم

ما به همه اقدامات غیر انسانی و . دفاع واکنشی طبیعی قلمداد شود های مردم بی ی و حمله به خانهقانون ما نمی خواهیم بی

کنیم و خواستار پایان یافتن این نوع اقدامات و رسیدگی  ها را محکوم می تبعیض آمیز علیه مهاجران اعتراض داریم و آن

 . فوری و منضفانه به آن ها هستیم

 : امضا کنندگان بیانیه

نسیم بنی / مصطفی بذری/ سیامک امین/ مریم امیری/ امیر امیرقلی/ پریسا ادیب زاده/ سعید آقام علی/ س آبساالنیون
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/ فرزاد حسن زاده/ سعید حسن زاده/ حسام چوپانی/ بهنام تهرانی/ یاشار پورخامنه/ محسن پریزاد/ مهدی بیات/ کمالی

/ محبوبه شمس/ فواد شمس/ اشکان شریعتی/ حسام سالمت/ بابک ذاکری/ مهسا خبراللهی/ محمد خانی/ اختای حسینی

مصطفی غالم / محمد غزنویان/ سورنا عمید/ یاسر عزیزی/ بیتا صمیمی زاد/ خسرو صادقی بروجنی/ ارسالن صادقی

الناز / حسین نادری/ مریم موسوی/ حسام مناهجی/ علی معظمی/ علی مظفری/ مهدی محمدی/ امیر فیروزی راد/ نژاد

 . لی رضا نجمیع/ ناطقی

 ی احمد شاملو  لنگستون هیوز، ترجمه* 

 

 ژوئیه در کلن 00گزارشی از تظاهرات 

در اعتراض به حمالت وحشیانه و ضد انسانی عّمال جمهوری اسالمی در یزد نسبت به شهروندان افغانستانی و حمایت از این مردم ستمدیده، 

تا  00ژوئیه از ساعت  00فورت تظاهرات بزرگ و موفقیت آمیزی را در روز شنبه گروه های وسیعی از نیروهای چپ و مترقی کلن و فرانک

 . برگزار کردند 03

 :برگزار کنندگان این آکسیون که طی جلساتی آنرا تدارک دیدند عبارت بودند از

 (فرانکفورت)مارس افغانستان 3دسته  -
 (فرانکفورت)نشریه روشنگر -
 آلمان غرب-کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران -
 نوردراین وستفالن-کانون همبستگی با کارگران در ایران -
 جمعی از چپ های کلن -
 (کلن)حزب کمونیست ایران -
 (حکمتیست)حزب کمونیست کارگری ایران -
 (بوخوم)هیئت اجرائیه-راه کارگر -
مرکزی و آنارشیستهای  کمیته)عالوه بر اینها حزب کمونیست کارگری ایران، هسته اقلیت، منشعبین از حزب حکمتیست، راه کارگر -

الزم به ذکر است که نقش منفردین چپ و رادیکال و دمکرات در این آکسیون چشمگیر و . کلن نیز از این آکسیون حمایت کردند
 . مؤثر بود

 

ن باشد، حزب کمونیست کارگری با وجودی که در مذاکرات اولیه باالخره توافق کرد که فراخوان مشترک امضاء کند و جزو برگزار کنندگا

اما روز بعد اعالم انصراف داد و فراخوان مستقل خودشان را دادند، اما بعنوان حمایت کننده، فعاالنه در آکسیون شرکت کردند و حتی بخش 

پرچم با باالبردن )با وجود این سعی بسیاری نمودند که تظاهرات را به نام خودشان تمام کنند. عمده ی تدارکات و امور فنی را بعهده گرفتند

 ...(.هایشان، نصب تابلوی شان در جلوی میز، بیش از حد مقرر صحبت کردن و 

ننده برنامه علیرغم طوفان و باران شدید که امکان هیچ کاری را نمیداد با سخنرانی ها و پیامهای نمایندگان گروه های برگزارکننده و حمایت ک

کلن و شهرهای اطراف با سخنرانی و قرائت پیام و شعرخوانی، نقش فعالی در چند گروه افغانی از فرانکفورت و . در زیر چادر شروع شد

 .جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران با اجرای یک برنامه ی صحنه ی اعدام، سهم خود را در این آکسیون ادا کردند. این آکسیون داشتند

کردن اعمال فاشیستی جمهوری اسالمی علیه مردم افغانستان، لنینیست آلمان طی سخنان کوتاهی ضمن محکوم  –نماینده حزب مارکسیست 

 . حمایت خود را از آکسیون اعالم نمود

که از چند روز ( کمپین بدون مرز)  “No Border Camp „گروهی از جوانان مارکسیست، آنارشیست و رادیکال آلمانی و خارجی به نام 

ن ضد پناهندگی دولت آلمان برگزار کرده بودند، برای اعالم همبستگی با تظاهرات ما پیش کارزاری را در حمایت از پناهندگان و علیه قوانی

اما با مالحظه ی پرچم حزب کمونیست کارگری در اجتماع ما، ابتدا صف . از محل کمپ خود بطور جمعی و با مراقبت پلیس بسوی ما آمدند

او . نماینده یک نفر ایرانی بود که فارسی صحبت میکرد. شان را اعالم کنندخود را جدا کرده و سپس نماینده ی خود را انتخاب کردند که پیام

 بجای اعالم پیام همبستگی، اعالم کرد که ما میخواهیم بگوئیم که چرا این آکسیون را به اعتراض ترک می کنیم و علت آن با توجه به تجربه

نیست کارگری در اینجاست که از نظر ما یک جریان فاشیستی ای که در آکسیون پناهندگان در شهر ورتسبورگ داریم، حضور حزب کمو

در این لحظه افراد حزب کمونیست کارگری شروع به هو کردن و سرو صدا نمودند و چند نفر از آنها به آن نماینده و مترجمش .... است و 



2402 یهژوئ  -آوریل                                     04  - 83شماره                        88  بولتن اخبار کارگری  

 

ی برنامه را متشنج و مختل نمود، با دخالت حمله کرده و قصد زدن آنها را داشتند، که جلویشان گرفته شد و این وضعیت که برای لحظات

 . مسؤلین بزودی کنترل را بدست گرفته و برنامه منظمًا بکار خود ادامه داد

در حاشیه این حادثه، افراد حزب کمونیست کارگری آن جوانان را متهم کردند که جاسوسان جمهوری اسالمی بوده و از جمهوری اسالمی پول 

از جمله جوان مترجم را که فرزند یکی از رفقای ما و جوان رادیکالی است و در آن ... سبز و موسوی چی هستند وگرفته و وابسته به جریان 

این برخوردها و سایر رفتار اینان، تمامی گروه های برگزار کننده را به این نتیجه . کمپین نقش فعالی دارد به این اتهامات ناشایست متهم نمودند

جریان هیچگونه برنامه مشترکی به هیچ شکل نداشته باشند، مگر تا زمانی که خود را تصحیح کرده، حد و حدود خود را رساند که دیگر با این 

 .شناخته و حقوق سایر گروه ها را برسمیت بشناسند

 .این برنامه با خواندن قطعنامه و سر دادن چندین شعار و پخش سرودهای انقالبی افغانی و ایرانی به پایان رسید

نبال آکسیون هفنه پیش در اعتراض به تهاجم نیروهای جمهوری اسالمی به مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های بد

حزب و سازمان و نهاد مشترکًا برگزار شد و بسیار موفقیت آمیز بود، این  0نفر از آنان که توسط  04مستقل کارگری و دستگیری حدود 

ی بیشتری و در سطح وسیعتری برگزار شد دومین گامی در همکار ی و فعالیت مشترک نیروهای چپ بود که امید میرود آکسیون که با نیروها

با تداوم این حرکات و روحیات و مناسبات وحدت طلبانه بر پراکندگی و سکتاریسم موجو در نیروهای چپ غلبه کرده و افق روشنتری از نقش 

 . یش بگذارندنیروهای چپ در صحنه سیاسی به نما

 

 غرب آلمان-کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران
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 از درحمایت اعتراضی تجمع به فراخوان

 لندن - ایران در افغان شهروندان حقوق 

 انگلستان -( افغانستان  -ایران ) مارس  ٢سازمان زنان 

ای را علیه افغانی های مقیم ایران براه انداخته  رژیم نژادپرست جمهوری اسالمی بار دیگر حمله گسترده و سازمانیافته

سال گذشته پیوسته ادامه داشته و هیچ گاه  91برخورد نژادپرستانه نسبت به شهروندان افغانی درایران در . است

 .متوقف نشده است

مختلف به پیش در آمد جنایات اخیر در یزد، حمله نژادپرستانه ای است که از طرف رژیم درسطح کشور و استانهای 

استان ایران کامال ممنوع و یا بخشا محدود  91استان از  62تا کنون حضور شهروندان افغان در . اجرا در آمده است

ارائه هر گونه خدمات از قبیل استفاده از وسائل نقلیه، تحصیل، تهیه دارو و حتی فروش   در استان فارس. شده است

 .م شده استمواد غذایی به شهروندان افغان ممنوع اعال

میلیونها کارگر و زحمتکش افغانی در اثر مداخالت امپریالیستها و جنگ های داخلی بین بنیادگرایان و با پشتیبانی 

مستقیم جمهوری اسالمی از امپریالیستها و بنیادگرایان در افغانستان، مجبور به ترک کشور خود و پناه آوردن به 

 .ندکشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان شد

کارگران و زحمتکشان افغان در ایران، به جانکاه ترین کارها تحت بدترین شرایط در کوره پزخانه ها، مزارع، 

تن داده اند و در محروم ترین محله ها و .... کشتارگاهها، کارهای ساختمانی، سنگ بری، چاه کنی و کارهای نظافتی و

مورد . شهروندی برخوردار نیستند، امنیت جانی و شغلی ندارند از هیچ حقوق. فقیرانه ترین خانه ها زندگی می کنند

در . تحقیر و اهانت نژاد پرستانه اراذل و اوباشان رژیم و افراد نا آگاه متاثر از فرهنگ و شونیزم ایرانی قرار دارند

بدترین فشار ها  این میان زنان افغانی عالوه بر فرودستی حاکم بر زنان در جامعه، بخاطر افغان بودن شان نیز تحت

 .قرار می گیرند و از این رو جزو ستمدیده ترین ستم دیده گان جامعه هستند
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کارگران و زحمتکشان افغانستانی که در ایران زندگی می کنند بخشی جدایی ناپذیر از مردم ایران و طبقه کارگر را 

و از خدمات ارائه شده توسط خود و بقیه تشکیل می دهند و این حق مسلم آنها است که در هر جای ایران سکونت کنند 

 .مردم و منابع و تولیدات جامعه بهره مند گردند

بر کسی پوشیده نیست که رژیم جمهوری اسالمی می خواهد با هجوم وحشیانه و جنایتکارانه به شهروندان افغان، اذهان 

ست، منحرف کرده و چند صباحی بر توده های مردم را از بحران سیاسی و اجتماعی گسترده که دامنگیر رژیم اش ا

 .عمر ننگین خود بیافزاید

اتحاد و همبستگی زنان، کارگران و زحمتکشان افغانی و ایرانی در راستای سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری 

 .اسالمی تنها راه برای رسیدن به جامعه ای است که عاری از ستم و استثمار و نژاد پرستی می باشد

ای آزادیخواه و مترقی می خواهیم که به دفاع از زحمتکشان افغانستانی در مقابل هجوم افسار گسیخته ما از همه انسانه

ژوئیه بپیوندند تا همراه هم بتوانیم به  61حاکمین مرتجع جمهوری اسالمی به آکسیون اعتراضی ما در روز شنبه 

 .ازیمافشای هر چه بیشتر نژاد پرستی رژیم جنایت پیشه جمهوری اسالمی بپرد

   Hammersmith Rd, W6 8BS 113-111:مکان 11تا  19از ساعت  6116ژوئیه  61شنبه:زمان 

  Picadilly  &District Lines: نزدیکترین آندرگراند،   مقابل دفترهواپیمائی جمهوری اسالمی

 انگلستان  -(افغانستان-ایران)سازمان زنان هشت مارس 

 ارت جمهوری اسالمیفراخوان به تجمع اعتراضی در برابر سف

 

 در حمایت از حقوق شهروندان افغانستانی ساکن در ایران

  ٠۰تا  ٠۵ساعت  ٢٣٠٢جوالی  ٠١شنبه 

 بگذارید این وطن رویایی باشد که رویاپروران در رویای 

 خویش داشته اند 

 بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود 

 نشان دهند نه سرزمینی که در آن، نه شاهان بتوانند بی اعتنایی 

 ستمگران اسبابچینی کنند 

 . تا هر انسانی را، آن که برتر از اوست از پا درآورد

  (لنگستون هیوز، ترجمه احمد شاملو. )این وطن هرگز برای من وطن نبود

چندی است که رژیم فاشیستی جمهوری اسالمی به اشکال گوناگون و با بهانه های واهی به اقدامات سرکوبگرانه و 

یک روز ممنوعیت ورود به اماکن . ادپرستانه ای علیه افغانستانی های ساکن شهرهای مختلف ایران دست زده استنژ

تفریحی و پارک ها، یک روز حمله به محل سکونت ایشان و شکنجه و توهین و آزار و به آتش کشیدن خانه های شان، 

این سطح و شیوه ی سرکوب یادآور نسل . و غیرهیک روز ممنوعیت فروش مواد خوراکی و نیازهای اولیه ی زندگی 

کشی یهودیان توسط نازیسم هیتلری، آپارتاید ضد سیاه پوستان در آفریقای جنوبی و ایاالت متحده ی آمریکا و 
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 . نژادپرستی صهیونیستی است

لمللی به سر می دولت ایران در شرایطی دست به این اقدامات می زند که باز در یک بحران سیاسی حاد داخلی و بین ا

آویز قرار دادن مساله ی  برد و چشم انداز یک شورش اجتماعی و قیام مردمی را انتظار می کشد، بنابراین با دست

سرکوب . آن ها در ایران، سعی در فرافکنی بحران هایش دارد« اقامت غیر قانونی»و « حضور اتباع بیگانه»

اعدام مردم عادی و فعالین  -ر و تبعیض دایمی بر دختران و زنان فشا –سیستماتیک در دانشگاه ها و مراکز آموزشی 

سرکوب ملل تحت ستم  –سرکوب و اعدام فعالین سیاسی عرب و محاصره ی نظامی محله های عرب نشین  -سیاسی

یورش به نشست های کارگری و دستگیری کارگران و فعالین و  –به بهانه ی تجزیه طلبی ... کرد و بلوچ و 

از دیگر . مواردی هستند که رژیم اسالمی در فرافکنی بحران هایش به آن ها دست می یازد... ن این جنبش و اندیشمندا

سو می بینیم که دالالن قدرت از اصالح طلبان و سلطنت طلبان گرفته تا نیروهای سازش کار و جنگ طلب اپوزیسیون 

. ه ایران و پایان سرکوب ها را فرموله می کنندنیز، در نشست ها و کنفرانس های متعدد تزهای ورود دموکراسی ب

از یک طرف و همراهی با طرح های قدرت های " ملی گرایی و وطن پرستی"و " خون پاک آریایی"دخیل بستن به 

از طرف دیگر خود را به وضوح نشان می ( بخوانید تایید دخالت خارجی و جنگ)بزرگ برای دخالت بشردوستانه 

 . دهند

شی از نیروهای سرنگونی طلب اپوزیسیون، نه با ملی گرایی و وطن پرستیِ پوچ سروکار داریم و نه ما به عنوان بخ

ما . به نظر ما هردوی این آلترناتیوها پوسیده و متعلق به دنیای کهن است. با طرح های رنگارنگ قدرت های غربی

افغانستانی های ساکن : رسا می گوییم که برای رهایی همه ی ستمدیده گان ایران و جهان مبارزه می کنیم و با صدای

مطالبه ی تمامی حقوق و امکانات مورد نظر . ایران، شهروندان قانونی و به حق این جهان و این زمین و ایران هستند

آنان جزئی از طبقه ی کارگر . برای شهروندان، برای آنان از همین امروز و به تمامی یک ضرورت عاجل است

سرنوشت با طبقه ی کارگر و زحمتکشان ایران اعم از ترک و لر و کرد و فارس و عرب و  ایران می باشند، هم

این وظیفه ی تمام نیروهای پیش رو است که نیروی فروخورده و ستم کشیده ی زنان و مردانِ ... ترکمن و بلوچ

یه بسیج و متحد و آگاه زحمتکش افغان را علیه رژیم جمهوری اسالمی، علیه مناسبات ضد انسانی و ظالمانه ی سرما

پیوند انترناسیونالیستیِ ملل تحت ستم و تحت سلطه در ایران می تواند به نیرویِ عظیمی در مسیر سرنگونی رژیم . کند

 . جمهوری اسالمی و در مسیر رهایی تبدیل شود

ت رژیم اسالمی بعد از ظهر در برابر سفار ۲۱١۲جوالی  ١١خواهان را دعوت می کنیم تا روز شنبه  ی آزادی همه

 . هم رسانند ایران حضور به

 

 شورای دانش جویان و جوانان چپ ـ کمیته ی بلژیک 
 

 کمیته ی دفاع از مبارزات مردم ایران ـ بلژیک 
 

 ـ بلژیک ( ستانیایرانی ـ افغان)مارس ٣سازمان زنان 
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جوالی در  00گزارش و گزارش تصویری آکسیون اعتراضی 

 بروکسل

در حمایت از حقوق شهروندان افغانستانی 

  ساکن ایران
 

بلژیک،  -ی دفاع از مبارزات مردم ایرانکمیته"این برنامه به ابتکاِر 

" بلژیک -جویان چپبلژیک، شورای جوانان و دانش -مارس 3سازمان زنان 

در برابر سفارت  00طبق اجازه ی پلیس از ساعت . دارک و برگزار شدت

در ابتدای امر افسر پلیس مسئول ضمن هماهنگی با . ایران جمع شدیم

گان تقاضا کرد که صدای سیستم صوتی را رعایت کنیم چون در برگزارکننده

ها شکایت خواهد کرد و ما پذیرفتیم ولی بعد صورت سفارت از آنغیر این

دقیقه که ما پالکاردها و بنرهامان را آماده کرده و موزیک  00- 04 از

کردیم پلیس دوباره مراجعت کرد و خواهان برچیدن سیستم صوتی شد پخش می

ی آکسیون رغم مخالفت قانونی و منطقی ما، تهدید به لغو اجازهو علی

ای در هو. و ما ناچارًا بدوِن سیستم صوتی برنامه را آغاز کردیم! کرد؟

بسیار نامساعد و بارانیِ بروکسل جمعی از نیروهای مترقی و چپ بلژیکی 

گردآمده و فریاد حمایت خود از شهرونداِن افغانستانی ساکن ایران را 

 .سردادیم

برنامه با خواندِن فراخوان و توضیِح اهداِف این آکسیون شروع شد و به 

مبورگ، تورنتو و زمان در شهرهای کلن، برلین، لندن، هاهای همآکسیون

شعارهایی در مخالفت با اقدامات فاشیستِی رژیم . نیز اشاره شد... 

جمهوری اسالمی و در حمایت از مهاجران و شهروندان افغانستانی سرداده 

ها در ایران دهه حضور افغانستانی 8شد و سپس رفیق جوانی به بررسی 

. ا به پایان بردسخن خود ر!" مرگ بر جمهوری اسالمی"پرداخت و با شعار 

های تحِت ستم کشان و خلقگی کارگران و زحمترفیق دیگری بر ضرورت همبسته

الملی و داخلی های حاد بینکه بحرانها اشاره کرد و اینبا افغانستانی

دهد و بسیج شدن رژیم ایران را به سمت اشکال جدیدی از سرکوب سوق می

یادآور دوران فاشیسم هیتلری هایی از مردم در این سرکوب و جنایت بخش

زن فعال سیاسی افغانستانی از " شمله سلیمانخیل"پیامی از سوی . است
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اعضای هئیت تحریریه نشریه روشنگر در اروپا قرائت شد  که در بخش 

ما مرز نمی شناسیم کارگران ... » : پایانی آن تاکید کرده بود که

دفاع از کارگران . ستندکش ایران ه کش افغان بخشی از کاگران زحمت زحمت

به امید روزی که نه . ی کارگر ایران است افغان در ایران دفاع از طبقه

  «!مرز باشد و نه نژاد پرستی و نه استثمار

با وجودی بدی هوا و نبود سیستم صوتی تالش جمع کوچک ما این بود که 

ـ ! مرگ بر جمهوری اسالمی»: ها برسانیم مان را به گوش بزرگ  پیام سیاسی

! ـ جمهوری اسالمی، مرگت فرارسیده! جمهوری اسالمی، فانوسِ رو به باد است

ـ دخالت خارجی، استبداد داخلی ! گی انترناسیونالیستیباد همبستهـ زنده

مان را نیز  و بخشی از پیام« ! ...ـ اتحاد، مبارزه، پیروزی! محکوم است

از هر جناح و دسته  جمهوری اسالمی»: مان نوشته بودیم بر پالکارهای سزخ

 ـ! ـ  ایران مدفن فاشیسم خواهد شد !Smash Fascismـ ! نابود باید گردد
ـ ! ـ نه به دخالت امپریالیستی در ایران! مرگ بر این رژیم زن ستیز

ـ  You can't have capitalism without! Racismـ ! ها انترناسیونال است نژاد انسان

های تحت ستم ایران، متحد طبقاتی  ـ خلق! کس غیرقانونی نیست هیچ

ـ ُکرد، ! های تحت ستم، در برابر فاشیسمـ اتحاد خلق! ها افغانستانی

داری متحد در برابر سرمایه... عرب، بلوچ، ُترک، ترکمن، افغانستانی و 

! ـ جدایی دین از دولت اولین گام رهایی زنان خاورمیانه! جمهوری اسالمی

های زنجیر  ها، زنان و کارگران حلقه ستانیـ اعدام اعراب، سرکوب افغان

 «!!!...ـ انقالب تنها راه رهایی! سرکوب ملل
رفیق دیگری پرده از جنایات رژیم در خوزستان و اعدام و سرکوب اعراب 

های تحتِ ستم و شرایط خاص های زنجیرِ سرکوب خلقبرداشت و به ارتباط حلقه

در ماجرای سرکوب او همچنین تاکید داشت که . رژیم اشاره کرد

ها در ایران نیز ستم بر زن، در مرکز اسالمیت جمهوری اسالمی  افعانستانی

قرار گرفته است و در پس این جنایت نیز باید سرکوب سیستماتیک زنان 

ترین حکومت معاصر ندای دفاع از زنان سر داده  ستیز پوشیده بماند و زن

باید دلیلی برای  مان ایرانی" ناموس"که مورد تجاوز قرار گرفتن 

چه پوشیده  و آن!!! دیده باشد بر علیه ملتی ستم" خشم ملی"برافروختن 

اسالمی است، که ما  ماند این است که منشا تمام این کثافات جمهوری می

رفیق دیگری با ... امروز خواهان سرنگونی تمامیت این رژیم هستیم و

کردن فعالین کارگری  ی نکات قبلی، به دستگیرِی کارگران و زندانیادامه

ی گرایانههای سرکوبهایی از طرحاشاره کرد و تمام این موارد را بخش

 . رژیم برای بقا شمرد

ی مبارزات با سردادن شعارهای  و در پایان آکسیون  را با امید به ادامه

 .المللی به پایان بردیمگیِ بینسرنگونیِ رژیم ارتجاعی و فریاد همبسته

با سپاس از   De Wereld Morgenبرگرای این آکسیون در سایت یوتیوب و لینک کلیپی از 

 .همه دوستانی که صمیمانه و فروتنانه در تهیه آن یاری نمودند
www.youtube.com/watch?v=ysmyeU7p_bM&feature=plcp 

www.dewereldmorgen.be/blogs/farzadm/2012/07/18/iraans-protest-tegen-behandeling-afghanen 

 

 
 ی برگزرای آکسیون کمیته

www.shorayejavanan.com  
www.8mars.com  

www.committeebe.blogspot.com  

committe.2007@gmail.com  
 

http://www.youtube.com/watch?v=ysmyeU7p_bM&feature=plcp
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/farzadm/2012/07/18/iraans-protest-tegen-behandeling-afghanen
http://www.shorayejavanan.com/
http://www.8mars.com/
http://www.committeebe.blogspot.com/
mailto:committe.2007@gmail.com
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 تبار افغانستانی ایرانی کارگران به ایران دولت فاشیستی حمالت محکومیت با رابطه در تورنتو تظاهرات

 !و چگونگی پخش کلیپ ها 

و احزاب و سازمانها و نشریات  کانادا تظاهراتی به دعوت و فراخوان ارگانها و نهادها، تشکل ها -، در شهر تورنتو2402ژوئیه  00در تاریخ 

در این تظاهرات نمایندگانی از احزاب و جریانات مختلف ایرانی و . بعد از ظهر برگزار گردید 2تا  02مدافع طبقه کارگر در ایران در ساعت 

رمن، باید کارگران ایرانی افغانستانی صحبت کردند و حمالت فاشیستی جمهوری اسالمی حامی سرمایه و سرمایه داران به کارگرانی که به باو

سال است  84این کارگران را نباید دیگر با لفظ مهاجر و غیره خطاب کرد، زیرا که اکثریت آنها بیشتر از . افغانستانی تبار نامید،  انجام گرفت

بسیاری از کسانی  که امروز  سال که در آن جامعه کار کرده، آن جامعه را همراه کارگران متولد شده در ایران ساخته اند و حتا 04و برخی 

خودشان مورد تعرضات فاشیستی قرار گرفته و خانه و کاشانه شان آتش زده می شود و خود همراه پدر و مادرشان سوزانده می شوند، در 

شان  هستند که  اگر کسی و کسانی باید گور شان را کم کنند، آنها سرمایه داران زالو صفت و دولت انسانکش اسالمی. ایران متولد شده اند

مانند بختکی بر کارگران و زحمتکشان افتاده اند و خونشان را به ارزش افزوده و سود تبدیل می کنند و همراه هزار مرگ و زهرمار می 

 . نوشند

داشتم و نیز خارج کشور سخنانی در رابطه با این حمالت فاشیستی بیان _ من هم بعنوان یک عضو از نهادهای همبستگی با کارگران در ایران

رفیق ) تورنتو -به زبان انگلیسی بوسیله یکی از جوانان عضو کمیته حمایت از جنبش کارگری ایران... بیانیه و فراخوان نهادهای همبستگی

روز بعد از طرف رفیق حسین ارانی میلی را دریافت کردم که عکس ها و لینک های گفته های سخنرانان مختلف را . قرائت گردید( شیرین

زمانی که سخنرانی ها را گوش دادم، متوجه شدم که غیر از سخنان من و رفیق شیرین، سخنرانی انهای دیگر را تا جائی . رج کرده شده بودد

) و اما، سخنرانی مرا به جز یک دقیقه و چند ثانیه و نیز چند ثانیه . که من توانستم گوش کرده و درک کنم،  کلن ظبط و فرستاده شده بودند

در تماس با رفیق حسین ارانی معلوم شد که کار فیلم . شده بود( سانسور)قطع ... یا کمتر و زیادتر اطالعیه و یا بیانیه نهادها همبستگی و( 00

برای من و با شناخت از عملکرد این حزب چندان جای . برداری را اعضا و کادرهای حزب کمونیست کارگری ایران بر عهده داشته اند

خارج کشور را می  -اکنون شما عزیزان کل صحبت های من و قرائت بیانیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران. اندسئوالی باقی نم

 .قضاوت در باره چرائی حذف را بعد از گوش دادن  با باورمن، خودتان می توانید داشته باشید. توانید در لینک های داده شده گوش دهید

 . در ایران( دولت نظامیان سرمایه)سرنگون باد رژیم سرمایه  اسالمی . طبقه کارگرزنده باد همبستگی جهانی  

 حمید قربانی

 2402یولی  28

حمید قربانی -قسمت اول سخنرانی  

http://www.youtube.com/watch?v=C0YLDwU-77s&feature=context-gau 

 

 قسمت دوم

http://www.youtube.com/watch?v=qIPQfgyo_3U&feature=g-upl 

خارج کشور، بوسیله رفیق شیرین یکی از اعضای جوان کمیته حمایت از جنبش  -بیانیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران

 تورنتو -کارگری ایران

 

http://www.youtube.com/watch?v=dD609eq1Qrg&feature=g-upl 
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دادگاه  0438شعبه " دادنامه"بی

 مجتمع کارکنان دولت،

" احکام"پوشالی بودن  سندی بر

 دستگاه قضایی در ضدیت با 

 !حقوق کارگران است
تهران  – دادگاه مجتمع کارکنان دولت 0438شعبه از سوی " دادنامه"در سند ضمیمه که تحت عنوان 

علیه آقایان مرتضی کمساری، علی اکبر نظری و غالمرضا غالمحسینی از اعضای سندیکای 

که ، عالرغم این"رأی دادگاه"تهران و حومه صادر شده، در بخش  کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

بدلیل ارتکاب "شود که ایشان هستند، مدعی می" بدون سابقۀ کیفری"شود که در ابتدا تصریح می

جرایم امنیتی و احراز ارتباط سندیکای مذکور با مخالفین خارج از کشور، مدت مدیدی در بازداشت 

ضمن ! شویمبا یک چنین تناقضی روبرو می" قانونی"یک رأی رسمی حقوقی و در ابتدا در "! بوده اند

-که در دفاع از حقوق و منافع خود و هماینان چیست غیر از این" جرایم امنیتی"این که معلوم نیست 

المللی در راستای احقاق حقوق حقۀ خود و جامعۀ کارگری هایشان، طبق قوانین داخلی و بینایطبقه

نند که دولت قانون شکن و مسئولین فاقد صالحیت با حمایت قوۀ قضائیه که خود مشوق کحرکت می

طلب را دچار مشکالت عدیدۀ قانون شکنی مسئولین اجرایی کشور است، کارگران زحمتکش و حق

المللی مدافع حقوق نماید؟ و یا طبق کدام قانون یا حکمی ارتباط با مجامع بیناجتماعی و اقتصادی می

" مخالفین خارج از کشور"ان و یا نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران، تحت عنوان کارگر

 جرم است؟

اواًل مگر شما اساسًا حقوقی برای . انداعالم کرده" خود خوانده و غیر قانونی"در این رأی، سندیکا را 

اید به رسمیت شناختهاست؟ شما کدام تشکل مستقل را " خود خوانده"کارگر و تشکلش قائل هستید که 

اش باشد؟ طبیعی است در نظامی که کمترین حقوقی برای کارگران قائل نیست، کارگران که این دومی

بعالوه برای . خود متشکل شده و نیازی هم به ثبت تشکلشان در چنین دستگاه ضد کارگری ندارند

بدون بیان هیچ قوقی اولین بار است که یک سندیکای کارگری در ایران رسمًا و طی یک رأی ح

مقامات وزارت کار حّتا در مقابل نمایندگان . شوداعالم می" غیر قانونی"استنادات و یا استدالالتی 
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سازمان جهانی کار، مدعی آزادی تشکالت کارگری در ایران شده و هیچ جا از تشکلی غیر قانونی 

ین نظامی، قانون یعنی منافع شود که در چنحال طبق این سند به وضوح مشخص می. اندنام نبرده

محسوب " جرایم امنیتی"است و جزو " قانون"سرمایه و لذا هرنوع حرکت، تجمع و تشکلی برخالف 

 . کندچون امنیت سرمایه و حاکمیت دیکتاتوری را تهدید می! شودمی

از  استفادهسوءا بردگان باخیرَا نام: "شودجا آغاز میاصلی و گناه کبیرۀ این کارگران از این" جرم"اما 

در ..." احکام بازگشت به کار صادره از ادارات کار و امور اجتماعی به تحرکات سابق ادامه داده و 

جا مکثی کنیم؛ به خاطر داریم که در دورۀ اسارت این عزیزان، مدیر عامل کینه توز و ضد همین

اما ایشان با   . ج کردآنان را از شرکت اخرا"! غیبت از کار"کارگر شرکت واحد، تحت عنوان 

ای متحد و طوالنی و با مراجعه مداوم به مراجع مربوطه، وزارت کار را مجبور نمودند که مبارزه

حال گویا در مقابل چنین . کار تعدادی از اعضای هیئت مدیرۀ سندیکا را صادر کننداحکام بازگشت به

ه سینه در خدمت جناب مدیر بایست دست بکارگران بازگشتی می" لطف و مرحمت و یا ترحمی"

به تحرکات "عامل بوده و دعاگوی ایشان باشند و مدح و ثنایش را بگویند، اما چون چنین نکرده و 

 !!!اندکرده استفادهسوء، نمکدان شکن و قدرناشناسند و از احکام بازگشت "اندسابق ادامه داده

یزیت به شرح نمونۀ پیوست  با تکرار های وو با چاپ کارت"... چیست؟ " تحرکات"حال ببینیم این 

اقدام به فعالیت تبلیغی به نفع سندیکا " داشتن سندیکا حق مسلم کارگران است"ادعاهای قبلی مبنی بر 

اعضایش هزار نفره  8ای که در مجمع عمومی ؟ سندیکا و هیئت مدیره!ایچه گناه کبیره..." نموده و 

رگران و وکیل رسمی آنها در طرح و پیگیری مطالباتشان در انتخاب شدند، طبعاً نمایندگان واقعی کا

، "داشتن سندیکا حق مسلم کارگران است"مراجع مربوطه هستند و با انتشار این کارت و تأکید بر 

تان حالی عالوه بر انجام بخش کوچکی از وظایفشان، به طعنه به شما جیره خواران و رئیس جمهوری

رسیدگی و پیگیری ! شان نیست، سندیکا حق مسلم کارگران استمسلم ای حقاند که انرژی هستهکرده

مشکالت کارگران، یکی از وظایف مسئولین سندیکاست و انتشار این کارت و توزیع آن در میان 

کارگران شرکت واحد با دادن اسامی مسئولین و شمارۀ تلفن آنها جهت مراجعۀ کارگران، تنها اقدامی 

دادگاه، ابلهانه این اقدام را این بی" قضات"اما . وظیفۀ سندیکایی استدر جهت تسهیل انجام این 

از " ایطور مضحک و مفتضحانهآن را به" قانونی"مستمسک قرار داده و با ردیف کردن چندین مادۀ 

اعالم ( ..." قانون وکالت 00بزه مصرح در ماده )مصادیق جرایم تظاهر و مداخله در امر وکالت 

، قوانین کاررا از نظر " تحرکات"که با استناد به موادی از قانون کار، تلویحاً این ینکرده و عالرغم ا

حّتا " )دخالت در امور وکالت"را جرم نابخشودنی و ، آنقانون وکالتنامد، اما از نظر می" بالمانع"

ت ویزیت شمرده و با تکرار و تأکید چندین باره بر توزیع آن کار( در مراجعات به هیئت حل اختالف

های طوالنی سرانجام با صغرا، کبرا کردن –! که گویا سالح گرمی برای براندازی رژیم است –

" کاربزه" "متهمین"، پیروزمندانه حکم مشعشعانۀ خود را صادر نموده و هریک از سه نفر "قانونی"

 !کندمحکوم می" به پرداخت سه میلیون لایر جزای نقدی در حق صندوق دولت"را 
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غیر از فشار و ارعاب بیشتر برکارگران، چیزی " دادگاه"وشنی پیداست که با چنین حکمی هدف به ر

کنند، به سود نیست بجز مقداری اخاذی و سرکیسه کردن کارگرانی که در زیر خط فقر زندگی می

 !شرمی و وقاحتزهی بی! کیسۀ خلیفه

اش، اعالم "دادگاه"پوشالی " احکام"ما با انتشار این سند، ضمن افشای ماهیت ضد کارگری رژیم و 

المللی و کمیسیون تشکالت کارگری سازمان جهانی کار ارائه های بینکنیم که این سند را به دادگاهمی

 .داده و علیه این احکام و جمهوری اسالمی اقامه دعوا خواهیم کرد

 خارج کشور –کمیسیون حقوقی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

  2012 ژوئیه15  - 0840تیرماه  25
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 گفتگو با غالمرضا غالمحسینی، کارگراخراجی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 برنامه ای از مریم امانی و امیرجواهری

گفتگوبا غالمرضا غالمحسینی، که ناگزیر به تبعید گردید در افشاء ماهیت ضد کارگری رژیم ودررابطه با 

ساخته شده برپایه سند منتشره ازجانب ایشان در افشاء ماهیت ضد کارگری رژیم انجام  حکم پرونده

بیدادگاه مجتمع  ۳۸۰۱گرفته و ودررابطه با حکم پرونده ساخته شده برای او وهمکارانش توسط شعبه

 ارتکاب جرایم امنیتی واحرازارتباط سندیکا با»تهران و محکوم کردن غالمحسینی به  -کارکنان دولت 

 «مخالفین خارج از کشور

 mp3فایل صوتی به شیوه   

http://www.radiotvrahekargar.de/rd/12/07/20/mk20jul.ram
http://www.radiotvrahekargar.de/rd/12/07/20/mk20jul.ram
http://www.radiotvrahekargar.de/rd/12/07/20/mk20jul.ram
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نهایت زبونی و وحشت رژیم 

از تشکالت مستقل کارگری و 

آگاه و مبارز آن فعالین  

شود، پلیس امنیت و اطالعات تهران بزرگ، طی گزارشی به چنانکه در سند ضمیمه مالحظه می

خواندن سندیکای کارگران " غیر قانونی"معاونت امنیت دادستانی عمومی و انقالب تهران، ضمن 

!( علوم نیستبه چه دلیل، طبق کدام قانون، کدام حکم؟ م)شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

، به جرم حضور در سالن استادیوم (از اعضاء سندیکا)دارد که آقای غالمرضا غالمحسینی اعالم می

 .اختالل در آن دستگیر و روانه زندان اوین شد قصدهزار نفری آزادی و  02

ن میلیو 044روز با سپردن وثیقۀ  30نظام، حّتا از سایۀ کارگری که پس از " امنیت"دستگاه پوشالی 

 قصد"  جرم"کند و تنها به تومانی از زندان آزاد شده، وحشت دارد و او را سایه به سایه تعقیب می

" جرم"اما . کندبه اختالل، وی را دستگیر و زندانی می اقداماختالل، بدون وجود موردی در اثبات 

-از خود دفاع میای، نه تنها محقانه تر او این است که پس از آزادی از زندان، طی مصاحبهبزرگ

( زادگان از مأموران پلیس امنیتاز جمله مزدوری به نام نجف)پروا و مستند برخی افراد کند، بلکه بی

کند که برای کسب حقوق حقۀ خود به مراجع ذیصالح ها را زیر سئوال برده و اعالم میو ارگان

 .شکایت خواهد کرد

افتد هی کارگران و عواقب آن چنان به وحشت میاز  ابراز چنین شجاعتی و دادخوا" امنیت"دستگاه 

-که میای در انتشار چنین مصاحبه" فاجعه"عنوان مسبب این که ابلهانه روزنامه کارگزاران را به

مورد بازخواست " مؤثر واقع شود( منظور سندیکا است)قطعًا در عضوگیری مجدد این گروه : "تواند

منظور جلوگیری از هرگونه اقدامات غیر به: "کنداستدعا می" معاونت محترم"ده و از و اتهام قرار دا

و همچنین عدم تکرار چنین مواردی در روزنامۀ مذکور، دستورات را ( غالمحسینی)معقول وی  

 ".مبذول دارند

یری آیا این وحشت و زبونی واقعی نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی را از شجاعت و تسلیم ناپذ

رساند که این چنین به دست و پا شان نمیفعالین کارگری وتشکالتشان را از تالش برای اعادۀ حقوق

هراسند؟ کارگران ایران در مقابل پایمال شدن نابحق گونه میشان اینافتاده و حّتا از انتشار مصاحبه

-یروی کار و مدافعین جیرهن علیه غارتگران شان، یک لحظه از پای ننشسته و قهرمانانهحقوق قانونی
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هراس از هرگونه ارعاب و تهدید و پیگردی تا پیروزی نهایی خوارشان مقاومت و مبارزه کرده و بی

 .دهندشان ادامه میبه مبارزه

عنوان شاکی مان بهها و همبستگی طبقاتیما با درود به کارگران آگاه و مبارز و در دفاع از حقانیت آن

 .المللی ارائه خواهیم دادز به مراجع بینعمومی این سند را نی

 خارج کشور –کمیسیون حقوقی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 2402ژوئیه  20 – 0840مرداد  0

 تأکیدات و توضیحات در پرانتزها از ماست

 

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران : بازتکثیر

nhkommittehamahangi@gmail.com 
http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 

http://iran-worker.blogspot.de/ 

 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
http://iran-worker.blogspot.de/
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 دستگیری

!کارگران موقوف  

 

 

 آزادی فوری و بی قید و شرط

 کارگران زندانی، 

!تمامی زندانیان سیاسی  
 


