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! کنیم سازماندهی شویم، متشکل  
استه ها، مبارزات و تشکالت مستقل کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه ایران دفاع از خوری درکارگجنبش  نهادهای همبستگی با

 است. هاخود می دانند. انعکاس اخبار و مبارزات کارگری و سایر جنبش های اجتماعی در ایران از دیگر وظائف این نهاد
عی و ضد کارگری و عوامل آنها در سطح کشوری در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای ارتجاهمبستگی،  هاینهاد

و بین المللی مرزبندی قاطع و روشن دارند. افشا و مبارزه بر علیه این نیروهای ارتجاعی و همچنین افشا و جلوگیری از بهره برداری های 
 د.نیروها و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نهادها می باش

تالش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و جلب 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 اجتماعی در سطح 

تبلیغ ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و  عال در این مبارزات وظیفه نهادهای همبستگی با کارگران ایران است.جهان و شرکت ف
 حاکمیت سرمایه در ایران نیز از جمله وظائف ماست. 

رت مشترک در تبادل نظر و اطالعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای همبستگی کارگری در خارج از کشور به صو
 برابر دشمنان طبقه کارگر و به ویژه رژیم جمهوری اسالمی ازجمله وظائف مشترک ماست. 

.جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ایران یکی دیگر از وظائف نهادهای همبستگی با کارگران ایران است  

فوری و بدون قیدو شرطعلیه جمهوری اسالمی و برای آزادی  فراخوان به اعتراض سراسری  

 کارگران زندانی وتمامی زندانیان سیاسی

--------------- 

 کوتاه!ران کارگاندوخته از سالها داران غارتگر دست  سرمایه

--------------- 

!کشتارو سرکوب کارگران کامبوج محکوم است  

---------------  

 به یاد کارگران جان باخته خاتون آباد

 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com
mailto:boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
http://iran-worker.blogspot.de/


ی کنیم!متشکل شویم، سازمانده  -بولتن اخبار کارگری    

4104ژانویه                                                      متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                         47شماره     

2 

 
 4107ه ژانوی       74 رهشما

 فراخوان به اعتراض سراسری
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 به یاد کارگران جان باخته خاتون آباد
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 برای آزادی فوری ، بدون قید و شرط کارگران زندانی

  و دیگر زندانیانی سیاسی بکوشیم! 

 04                                                  

 متشکل شویم، سازماندهی کنیم!
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 فراخوان به اعتراض سراسری 

 علیه جمهوری اسالمی و برای آزادی فوری و بدون قیدو شرط 

  زندانی وتمامی زندانیان سیاسیکارگران 
دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رضا شهابی کارگر زندانی عضو هیئت مدیره و خزانه

پزشکان و فشار خانواده باالخره به بیمارستان منتقل  هرا برای چندمین بار با حالی نزار و در حال فلج شدن به توصی

که معالجات ته بارها شاهد بودیم که قبل از منقضی شدن زمان الزم برای معالجات و پیش از آنکردند. در دفعات گذش

را با زور و تهدید شهابی مخالفت پزشکان و مسئوالن بیمارستان، رضا  یو حت  تاکید غم علیرای برسد و به نتیجه

یماری به سایر اعضای بدنش شد تا جایی مجددًا به زندان برگرداندند که نتیجتاً منجر به تشدید مشکالت و گسترش ب

 که االن در آستانۀ فلج کامل قرار گرفته است. 

سوابق به روشنی پیداست که مقامات امنیتی و مسئوالن و مأموران زندان با این روش تالش می کنند که رضا ر بنا ب

ری و ممانعت از معالجات اساسی او را را از پا درآورند که یا تسلیم شده و سر به فرمان نهد و یا در اثر تشدید بیما

های اخیر شاهد بودیم "در نتیجۀ بیماری" سربه نیست کنند و اعالم کنند نظیر تعدادی از زندانیان سیاسی که در سال

 "!از دست رفت که او هم "خودش 

های تمام عرصه از درون زندان، بلکه شرکت فعالش در ینه تنها استقامت رضا شهابی و به مصاف طلبیدن رژیم حت  

دهد که چنین انسانی خریدنی نیست و با هیچ ترفندی نمی توان او را به تسلیم پیکار سیاسی و اجتماعی نشان می

کوشند او اند و با تشدید فشار این بار نیز میتنها به ازپا درآوردن فیزیکی او امید بستهرژیم واداشت، لذا زندانبانان 

 کار معالجات به زندان باز گردانند.را زودتر از موعد و در نیمۀ 

تواند در مقابل مأموران مسلح مانع از بازگشتش به زندان اینجا دیگر کار ماست، رضا به تنهایی با تن بیمار نمی

شود. از آنجا که بازگشت این بارش به زندان یقیناً به معنای حداقل فلج کامل است، وظیفۀ ماست که با تالشی 

سازیم. باید با کارزاری وسیع و پیگیر در  یاین فاجعه جلوگیری کرده و توطئۀ رژیم را خنث گسترده و همگانی از

خواهان مرخصی پزشکی  و کارگزاران زندانش،  سطح جهانی از افکار عمومی بخواهیم که با فشار به رژیم

 ه زندان برگرداند.تا درمان کامل شوند. باید سریعاً دست بکار شد و فرصت نداد که رژیم او را ب شهابیرضا

فعالیتهای بیشماری ضروری و حیاتی است که فورا در دستور قرار گیرد. ترتیب دادن مصاحبه با رادیوها و 

تلویزیونها، درج خبر در رسانه های بین المللی، سازماندهی جلسات و نیز شرکت در جلسات نیروهای مترقی و جلب 

عاتی، برگزای شبهای همبستگی و ... بسیج، دعوت و همکاری همکاری آنها، برگزاری آکسیونها و میزهای اطال

 هرچه بیشتر عملی برای موثربودن فعالیتها ضروری است.  

شان و تالش برای نجات آنها از زندان، وظیفۀ فعالین حمایت از فرزندان شایستۀ طبقۀ کارگر، کمک به حفظ سالمتی

هان است، بکوشیم با تالشی همگانی این وظیفه را بخوبی جنبش کارگری، هواداران این جنبش و تمامی آزادیخوا

 انجام داده و جان رضا شهابی را از چنگال آدمکشان جمهوری اسالمی نجات دهیم.
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 در بارۀ سازمان تأمین اجتماعی

 ران کارگاز سالها اندوخته داران غارتگر رمایهدست س
 کوتاه!

سال از تأسیس سازمانی می گذرد که هدف عمده اش طبق تعریف و نامش "صندوق تأمین اجتماعی" ،می بایست  06

 و وظایفش عبارت بودند از:تامین کننده بقاء و دوام و امنیت زندگی تمامی مزد و حقوق بگیران جامعه ما بود 

مستمری بازنشستگی ، مستمری از کارافتادگی،  ها و بارداری،  خود در برابر حوادث، بیماری حمایت اعضاء"

مستمری بازماندگان ، مقرری بیمه بیکاری ، غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی و 

 .کمک هزینه ازدواج" )از اساسنامه سازمان(

میلیون از کارگران و زحمتکشان  به امید دریافت این خدمات، حق بیمه به این سازمان می پردازند و در  21بیش از 

هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خدمات مختلف ۰۵۵ میلیون و۷۳ تا پایان سال گذشته مجموع

نفر( یعنی تقریبًا نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش این  میلیون 93اند )به روایتی دیگر  تأمین اجتماعی قرار داشته

 96در حال حاضر حق بیمه برابر  با .سازمان هستند و همین مسئله بیانگر اهمیت این تشکیالت عظیم و گسترده است

در صد توسط  16در صد مستقیمًا از حقوق کارگر و  غیر مستقیم 7در صد از حقوق کارگر است که به نسبت 

در صد توسط دولت باید پرداخت شود. یک حسابرس متخصص می تواند با داشتن این ارقام در طول  9کارفرما و 

سال و میانگین دستمزد ماهانه کارگران و کسر پرداختی ها و هزینه ها حساب کند که این غول بر روی چه ثروت  06

ت، خوابیده است. تنها اشاره به یک افسانه ای و باورنکردنی که چیزی جز حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان نیس

 "مورد کوچک" میتواند تصویری از این گنجینۀ بی کران به دست دهد:

هزار میلیارد تومان که از دولت های قبل به جا  ۰۵در صدی اش تا کنون رقمی معادل  9دولت بابت  کسری سهم 

های دولت متعلق به تأمین اجتماعی  هی)حدود یک سوم کل بدمانده است به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. 

میلیارد آن در  26هزار میلیارد تومانی داشته است و فقط  21 افزایش 31و  32های  است(. ضمن این که طی سال

از آنجا که دولت قادر به پرداخت چنین وجه نا قابلی! نیست، طبق برنامه ای اقدام به  سال گذشته پرداخت شده است. اما

نجات و شرکت ها و مؤسسات عظیم اقتصادی به سازمان نامبرده نموده تا بخشی از بدهکاری اش را واگذاری کارخا

نیروگاه طوس، فوالد خوزستان ، نیروگاه بندرعباس،  از این طریق تسویه کند. برخی از این مؤسسات عبارتند از: 

ملت، پست بانک، یان ، دی ، پاسارگاد، تات ، پارسهای صادرات،  سنگ آهن شرق، هلدینگ خلیج فارس، بانک

های حفاری شمال، مدیریت آب و برق صبا،  ( ، شرکت پاالیش و پژوهش خون ، شرکتNLGتجارت، شرکت ایران )

آوران، مارون، پاالیشگاه نفت بندرعباس، شرکت ملی انفورماتیک و  صنایع مس و پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی فن

 لیارد تومان(.می 066های هما )به ارزش  مجموعه هتل

مجموعه سرمایه های این مؤسسات تنها بخشی از بدهکاری دولت است، البته طی سالیان دولت بخش هایی از سهمش  

را می پرداخته است. حال اگر مجموعۀ پرداختی ها به اضافۀ سرمایه های واگذار شدۀ فوق، به اضافۀ باقیماندۀ 

به این !!! در صد از کل ثروت سازمان تأمین اجتماعی 9میشود بدهکاری دولت را روی هم حساب کنیم، این تازه 

در صد کل حق بیمۀ پرداختی را تخمین زد. برای روشن تر دیدن این  96در صد باقیمانده و  17حساب می توان 

شرکت سرمایه گذاری به تامین اجتماعی ،یک تصویر نگاهی به بخشی از سرمایه گذاریهای سازمان بیاندازیم. سازمان 

 نام اختصاری "شستا" دارد که در هفت رشته به شرح زیر سرمایه گذاری کرده است:

سرمایه گذاری سیمان تأمین  -1سرمایه گذاری صدر تأمین)کاشی وسرامیک و مواد کانی و فراورده های نسوز(  -2

ذاری صنایع عمومی سرمایه گ -5و پتروشیمی تأمین   سرمایه گذاری نفت و گاز -4سرمایه گذاری دارویی تأمین  -9

 سرمایه گذاری صبا تأمین -7 و حمل و نقل تامین سرمایه  گذاری عمران -0تأمین 

که هر یک از این گروهها شامل ده ها کارخانۀ تولیدی و شرکتهای توزیعی، بازرگانی، خدماتی و فنی با میلیاردها  

 تومان سرمایه های اولیه هستند.

عظیم اقتصادی و ثروت بیکرانی است که دزدان و غارتگران حکومتی بر سر این تنها تصویر کمرنگی از آن غول 

 تقسیم و سهم بری بیشتر از آن به جان هم افتاده و اسنادی از چپاولهای آزمندانه شان را علیه یکدیگر رو میکنند.

معلم است!( پرداخت حقوق های چند میلیونی به مدیران و رؤسا )حقوق ماهانۀ یک مدیر برابر حقوق سه سال یک 
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 پرداخت مبالغ میلیاردی و میلیونی و سکه های بهار آزادی و ... تحت عنوان پاداش، جایزه، هدیه و ... به هیئت

 امناء، هیئت مدیره و سایر مدیران و رؤسا که اکثرًا قبیله ای و خویشاوند هستند،

 فر از وکالی مجلس،ن 256"کارت هدیه" به پرداخت رشوۀ علنی میلیونی تحت عنوان 

 تعویض تقریبًا هر سالۀ مدیران عامل و سهم بری و غارت هریک از آنها و گله های همراهشان از این خوان یغما

 به نوبت،

بدهکاری خارج از حساب بسیاری از کارفرمایان و مهمتر از همه دولت 

سیاری از کارخانجات و شرکتها و کاهش چشمگیر درآمد سازمان از حق بیمه ها، به علت تعطیلی یا ورشکستگی ب

 اخراج فلهای کارگران،

،ای بین سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی و شرکت هلدینگ  نامه تفاهم برفراز این ها ؛

  سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد شد.

شرکت متعلق به سازمان تأمین  ۸۷۱)معادل ین ژاپن( میلیارد یورو  ۵مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 

 اند، به شرکت مذکور واگذار شود. اجتماعی که عمدتًا موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی  ۷۵۳شرکت از مجموع  ۸۷۱واگذاری انحصاری سهام  نامه که به قصد این تفاهم

های  المی ایران، فوالد خوزستان، فوالد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلشامل هواپیمایی جمهوری اس )شستا(

ای، )ملت، میهن،  بیمه های  هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت

سیان، دی و... صنایع های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پار دانا، پارسیان( کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، بانک

 مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، 

بخشی از معضالت و مسائلی است که سازمان را با بحران جدی و حّتا کسر بودجه و ورشکستگی مواجه ساخته است. 

رد تومانی مواجه میلیا ۰۵۵۵اجتماعی با کسری  مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد : سازمان تأمین

 است! 

 

همراه با این غارتگریها، مدیران سنواتی سازمان برای چپاول باز هم بیشتر، طی مصوبات و "قوانینی" دائمًا از دائرۀ 

 خدمات و وظایف خود به زیان کارگران کاسته و آنان را از همان خدمات ناچیز هم محروم ساخته اند.

در دوره دولت  نفر  26قانون کار و سپس ادامۀ آن به کارگاههای کمتر از  نفر از شمول 5حذف کارگاههای کمتر از 

محمد خاتمی، که طبعًا شامل محرومیت ازخدمات بیمه نیز میشود، ناشی از آن زیر گرفتن حق بیمه محرومیت صدها 

کردن بیمۀ شروط هزار نفر از کارگران کارگاههای دار قالیبافی ها، همچنین کارگران ساختمانی از مزایای بیمه، م

کارگران ساختمانی به داشتن کارت مهارت و شرایط بسیار سنگین کسب این کارت. حذف بسیاری از داروهای اساسی 

 گان هو همچنین بسیاری از خدمات پزشکی و کمک پزشکی از شمول بیمه و لزوم پرداخت بابت آنها از جیب بیمه شد

در صد اضافه کردن بر سهم حق بیمۀ  1مهمترین مواد آن عبارتند از: همچنین الیحۀ اصالح قانون تأمین اجتماعی که 

 ادغام صندوق درمانی کل کشور با صندوق تامین اجتماعی کارگر، باالبردن سن بازنشستگی و 

اینها نیز بخشی از تدابیری است که بیش از پیش کارگران را در تنگنا قرار داده و به جایی رسانده است که با مشاهدۀ 

همه تبعیض و اجحاف، این همه غارت و چپاول، این همه بخور بخور و بریز و بپاش و این همه تفاوت و ستم این 

طبقاتی، کارگران جان به لب رسیده فریاد برآورند: دیگر بس است! و دارودستههای غارتگر حاکم را که هنوز هم بر 

الش برای چارهجویی اساسی، برای ایجاد و گسترش سر "لحاف مال " با یکدیگر درگیرند، به حال خود گذاشته و در ت

تشکلهای مستقل اقتصادی  و سیاسی خود، برای تحکیم و توسعۀ وحدت طبقاتی پیگیرانه می کوشند تا با ایجاد نیرویی 

سراسری، متحد و قوی بتوانند حقوق و سرمایه های غارت شدۀ خود را از حلقوم سرمایه داران حاکم دولتی به مثابه 

 رین کارفرما وبخش واگذار شده به رانت خواران خصوصی بیرون بکشند.بزرگت

تنها راه نجات تامین اجتماعی، خارج کردن آن از دست دولت و بخش خصوصی از طریق  وحدت و تشکیالت 

 کارگران است.

 

 !کوتاه کارگران هایثروت و حقوق از کارگری ضد حاکمیت و دار سرمایه غارتگران دست
 اجتماعی باید به دست صاحبان اصلی آن، یعنی کارگران اداره شود!سازمان تأمین 

 گسترده و مستحکم باد اتحاد و سازمانیابی کارگران!
 تحلیلی "تازه"  مراجعه کنید:  –*دررابطه با بدهکاری دولت به تامین اجتماعی به پایگاه خبری 

news.com/print/13288http://tazeh 

 4104 انویه ژ

http://tazehnews.com/print/13288
http://tazehnews.com/print/13288
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و سرکوب  کشتار  

 کارگران کامبوج 

!محکوم است   
کارگران کامبوج درفقری شدید بسرمیبرند. شدت استثمارکارگران دراین 

 کشورکم سابقه وهمچون بنگالدش میباشد.

 ار، دستمزدی ماهیانه حدودازای روزی ده تا دوازده ساعت ک کارگران در

 پنجاه وشش یورو دریافت میکنند. درحالیکه درمدت دوسال گذشته حتی بنا

برآماررسمی تورم افزایش فراوانی داشته وگرانی به سیصد درصد رسیده 

است، دستمزدها ثابت مانده اند. درخواستهای مکررکارگران مبنی برافزایش 

دستمزد بدون پاسخ مانده است. صاحبان کارگاه ها وسایرسرمایه داران هرروز 

جی، یکی تاحدی که مدیر انجمن صاحبان کارگاه های نسا، فربه ترشده اند

ازمیلیاردهای سرشناس جنوب شرقی آسیا است. ازاستثمارشدید کارگران 

کامبوج، سرمایه داران اروپائی وآمریکائی نیزسودهای کالن میبرند. کارگران 

در صدها کارگاه نساجی کامبوج، محصوالتی را تولید میکنند که سفارش داده 

نمونه آن محصولی شده ازشرکتهای بزرگ ومعروف خارجی میباشند. بعنوان 

که درکامبوج و یا بنگالدش دستمزدی حدود یک دهم یورو دارد، 

درفروشگاههای زنجیره ای بزرگ سرمایه داران سفارش دهنده به مبلغی حدود 

ده یورو بفروش میرسد. چپاول دستمزد این کارگران، فربه ترشدن هرروزه 

ل دارد. کارگران سرمایه داران داخلی کامبوج واستثمارگران خارجی رابدنبا

ای نگرفته بودند، اقدام به  کامبوج که ازتقاضاهای افزایش دستمزد نتیجه

اعتصاب عمومی وتظاهرات با برپائی چادرهای تبلیغاتی درپنوم پن، پایتخت 

کشور، نمودند. بیش ازسیصدوپنجاه هزارکارگرنساجی دست ازکارکشیدند و 
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ضی خود راهمراه با خواست روانه خیابانهای پایتخت شدند تا فریاد اعترا

یورو ماهیانه( به گوش همگان برسانند. 220دوبرابرشدن دستمزدها )حدود 

کارگران متحد و یکپارچه پنچ روز در برابرتهدیدات دولتی و فشارهای امنیتی 

پلیس مقاومت کردند. پلیس تحت فرمان دولت و شخص هون سن نخست 

ادرهای تبلیغاتی را برچید وزیروحشیانه کارگران را زیر ضربه گرفت و چ

را  نفر ودرمدت دوروز شش کارکر نساجی را با گلوله به قتل رسانید، دهها

  زخمی و دهها کارگر دیگر را دستگیرکرد.

، مانند تمامی دولتهای توحش دولت سرمایه داری کامبوج نشان داد که این دولت

وع فشار دفاع از منافع سرمایه داران، آماده ی هرن در سرمایه داری 

برکارگران و حتی کشتار کارگران هست. کشتار و دستگیری کارگران 

درزمانی صورت گرفت که کریستین الگارد رئیس صندوق بین امللی پول وارد 

پنوم پن شده بود تا قراردادهائی را درراستای سیاست نئولیبرالی وبانک تجارت 

کند. وی خندان  جهانی درهمدستی با دولت کامبوج بر زحمتکشان کشورتحمیل

و شادمان از توحش دولتی و زمینه سازی برای قراردادهای جدید، راهی 

 دیگرکشورهای آسیای شرقی شد.

 ،اند خاطرنشان کرده وکارگران نساجی فعاًل برسر کار بازگشته اند 

ها پاسخ مثبت داده نشود، مجددًا اقدام به  درصورتیکه بزودی به خواستهای آن

.نمودظاهرات خواهند اعتصاب گسترده تروت  

را  سرکوب، دستگیری و کشتار کارگران کامبوج را شدیدا محکوم کرده وخود

میدانیم.در کامبوج کارگران  همدرد با  

  زنده باد همبستگی جهانی کارگران

 نابود باد نظام سرمایه داری  
1624ژانویه  26  
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 به یاد 

 کارگران جان باخته 

 خاتون آباد
 

سالروز مبارزات درخشان کارگران مجتمع مس خاتون آباد از چهارم بهمن دهمین   

توابع شهربابک است. کارگران این مجتمع که درشرایط بسیارسخت کاری، نا امنی محیط 

 کار، 

عدم تأمین شغلی وآلودگی شدیدمحیط کاروزیست، مجبوربه کاربودند، ازاواخردی ماه 

دائم و قطع اخراجها شدند. پاسخ آغازبه اعتراض جمعی کردند وخواستاراستخدام   2919

مسئوالن مجتمع، ناشی ازماهیت سرمایه داری و ضدانسانی آنها، منفی بود. کارگران 

مصمم و متحد درپیشبرد مبارزه بودند. تحصن درمحیط کارآغاز شد. کارگران، دروازه 

های مجتمع وجاده منتهی به آنها رابستند. فریاد اعتراض کارگران، درشهربابک طنین 

افکن گردید. درپی همدردی همگانی، همراهی ها آغاز شد. اوج مبارزه درشنبه چهارم 

 بهمن ماه بود.

مبارزه ازمحیط کاربه خیابان کشیده شد. در این روز چند صد کارگر اعتصابی 

درتظاهرات خیابانی به سوی فرمانداری شهر روانه شدند تا با اعالم پافشاری 

ریاد خشم خویش را دربرابر مقامات دولتی نیز برضرورت تحقق خواستهای خود، ف

ابرازدارند. بسیاری ازخانواده های کارگران و اهالی شهربابک، همراه وهمگام با 

 کارگران اعتصابی شدند. شهربابک تقریبا یک پارچه به حرکت درآمده بود.

یم چهارم بهمن، سالروز کشتارکارگران خاتون آباد توسط جنایتکاران اسالمی است. رژ 

سرمایه داری جمهوری اسالمی، کارگران را اززمین وهوا به گلوله بست. دراین روز 

دهها تن ازتظاهرکنندگان زخمی شدند و چهارتن ازکارگران بنامهای: جاویدی، ریاحی، 
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مؤمنی ومهدوی و همچنین یک دانش آموز بنام پورامینی به ضرب گلوله های رژیم جهل 

دشان گرامی باد وراهشان پیروز. وفساد اسالمی، جان باختند. یا  

هرچند این جنایت، اولین کشتاردرجمهوری اسالمی نبود، ولیکن نشان داد که تمامی 

جناحهای حکومتی در سرکوب و کشتار مخالفین سیستم سرمایه داری وهر آن کس که 

درپی عدالت و برابری باشد، همصدا وهم رأی هستند. کارگران خاتون آباد درزمان 

مهوری خاتمی به قتل رسیدند. خاتمی، کسی بود که با ادعای عدالت خواهی ریاست ج

ورفاه، توده های مردم را فریب داد و به ریاست جمهوری رسید. حذف بیمه کارگاههای 

زیر ده نفر یکی از دهها شاهکارهای او در خدمت به صاحبان سرمایه و کارفرمایان 

آباد و دانشجویان معترض، قتلهای زنجیره بود. عدالت خواهی او، کشتارکارگران خاتون 

 ای و.....ورفاه ادعائی او، تشدید فقردرایران وافزایش بیکاری بود.  

توده های ناآگاه درآن زمان فریب خوردند اما متأسفانه، تجربه آموخته نشد. هشت سال  

 بعد، آخوندی دیگر بنام روحانی،  

ین، فریب توده های ناآگاه ر اتنها با باچهره سیاسی مشابه و وعده ووعید های دروغ  

تکیه برامیدواهی مردم به بهبود، تکرارکرد. حتی اگرناآگاهی توده های مردم دراین 

دوانتخاب، تاحدودی ناشی ازکم کاری متحدانه افراد و نیروهای آگاه ومبارز باشد، نمی 

داری  بایست نقش مخرب دوستان دروغین مردم دراپوزیسیون غیردولتی را که زمام

ویا مشابه آن نامیدند و یا مردم رابه شرکت درانتخاب روحانی « انقالب دوم»خاتمی را

دعوت کردند نادیده گرفت. تمامی جناحهای جمهوری اسالمی، چه درقدرت وچه 

بصورت منتظرالوکاله وبا هررنگ و شمایل ازیک قماشند. آنان جز ادامه 

متکشان و ثروت عمومی، هدفی ندارند. استثمارکارگران واستبداد و چپاول دسترنج زح

دیکتاتوری سرمایه داری بخصوص آغشته به جهالت، خرافات و توحش مذهبی چون 

 جمهوری اسالمی؛ اصالح پذیرنیست وهرامیدی به آن داشتن، بیهوده است. 

سرمایه داری اصالح ناپذیراست و می باید سرنگون شود. راه دیگری برای برقراری 

ست.عدالت وبرابری نی   

برای یک باردیگر، توحش اسالمی به بارزترین شکل خود تظاهرکرد و خون کارگران 

برخاک  2919در پی حمالت هوائی و زمینی مزدوران سرمایه درچهارم بهمن ماه

ریخته شد. اما درچهارم بهمن یکباردیگردیده شد که هر جا ستم هست، ایستادگی هم 

الی محل نشان دادند که ستم را پذیرا نیستند. هست. کارگران خاتون آباد و بسیاری ازاه

اوج مبارزات آن زمانی کارگران خاتون آباد و درعین حال بذرپاش  2991چهارم بهمن
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مبارزات آتی کارگران مجتمع مس خاتون آباد بود. ازآن زمان تاکنون بارها شاهد 

 رهمین سالایم. آخرین نمونه ی آن د اعتراضات وتحصن های کارگران خاتون آباد بوده

کارگر برای مدت  966( بین چهارم تا نهم اردیبهشت ماه روی داد. بیش از 2931)

چندین روز با خواست اجرای مفاد قراردادهای استخدامی مبنی برادامه استخدام، درمحیط 

  کارخانه تحصن کردند و دروازه های ورودی مجتمع را بستند.

داریم و   ه خاتون آباد را بزرگ میدرسالروز چهارم بهمن، یاد کارگران جانباخت

ها ارج می نهیم. برمبارزات دالورانه آن  

 تنفروانزجار دگرباره خود را از رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی اعالم می کنیم.    

 

  پیروز باد جنبش کارگری ایران

 سرنگون باد جمهوری اسالمی

 زنده باد سوسیالیسم
 

2931بهمن   

 

 

nhkommittehamahangi@gmail.com 
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http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 
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 یاد جانباختگان خاتون آباد گرامی باد!
 کشتار کارگران خاتون آباد 

 توسط جنایتکاران رژیم اسالمی سرمایه فراموش نخواهد شد!

 

 برای آزادی کارگران زندانی 

 و تمامی زندانیان سیاسی از پای نخواهیم نشست!

 

ا شرکت تنی چند از فعالین کارگری داخل کشورب  

 

اروپای مرکزی بوقت 00.11، ساعت  4102ژانویه  42شنبه   
 Paltalk 

 Otage: Iran -  Tajarobe Kargari 

Category: Asia,… Subcategory: Iran 
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  شویم، متشکل

 !کنیم سازماندهی
 برای آزادی فوری، بدون قید و شرط

  کارگران زندانی
!بکوشیمبه هر شکل که میتوانیم،  دیگر زندانیان سیاسیو  

  رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی

 با زندانیان سیاسی رفتار می کند.

 رژیم سرمایه داری

 شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی، 

انیان سیاسی اعمال میکند.علیه زند  

 رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و

سالها بازداشت برای کارگران زندانی و    

 شروط و وثیقه های سنگینی 

 برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند.

رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران، جریمه های نقدی سنگینی را بر 

ادی از زندان تحمیل می کند.کارگران برای آز  
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 رژیم انسان کش، زندانی می کند، شکنجه میکند، اعدام می کند.

 تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار  نماید.

 باید  بر علیه این وضعیت برخاست. باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت. 

شور خارج ک –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

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

 هرشکل و با هر توانی که دارند 

کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی 

،شرکت نمایند نموده و  

انتا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانی  

 سیاسی هرچه بیشتر، فراهم گردد. 
 

 کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید! به کمپینهای آزادی

کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران 

 را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم!
  مرزی ندارد! نهمبستگی جهانی کارگرا

 کارگران،  همبستگی و پشتیبانی

 سندیکا ها، اتحادیه های کارگری، 

 و ... نهادهای مترقی و سوسیالیستی

برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی 

 ضروری است!
باور داریم که در ایران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی 

د و توده ای اش، پایان دهنده زندان، شکنجه،  اعدام و کلن نظم موجو

اجتماعی است. برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه، در جهت 

 در خارج و داخل ایران آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم

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

 سرمایه داری است.
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  آزادی کارگران زندانی

 و تمامی زندانیان سیاسی

 درگرو 

 مبارزه متحدانه ماست! گسترش

 

 
 

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

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

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

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

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

 ن نیست. کلیت این نظام باید برچیده شود. جمعی از این رژیم دوست کارگران و زحمتکشا
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 .است سیاسی زندانیان و زندانی کارگران از مملو رژیم زندانهای

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

 در که فرامیخواند را یکارگر جنبش هواداران و دوستداران تمامی و مترقی احزاب تشکلها، سازمانها،

 در کارگری جنبش با همبستگی نهادهای با همراهی در هستند، که کشوری و شهر منطقه، محل کار، هر

 سازماندهی را ... و اعتراضی تجمعات و تظاهرات اعتراضی، پیکتهای آکسیونها، خارج کشور،–ایران

 .شویم سیاسی زندانیان امیتم و زندانی کارگران شده، دستگیر کارگران آزادی وخواهان کرده

 

 زندانیان سایر دستگیرشده، کارگران تمامی آزادی تا

 .دارد ادامه بیوقفه مبارزه سیاسی،

برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به 

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 بپیوندید!

ی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام کمپینها و کارزارهای دفاع از آزاد

!زندانیان سیاسی، تا آزادی همگی این عزیزان، بیوقفه ادامه دارد  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالین، هوادارن و 

دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری را با 

ران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی خواست آزادی بی قید وشرط کارگ

برگزارکرده و نیز در جریان است، سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به 

پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده  و کارزارها این کمپینها

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

داشت. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در  یاسی ادامه خواهدزندانیان س

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

با هر توانی که دارند به ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و 

ی با جنبش به هرشکل که میتوانند به ادامه کمپینها و کارزارهای همبستگ

.کارگری در خارج کشور یاری رسانند  
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برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و  

. نامی که میتوانیم، بکوشیم  

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

زندانی و تمامی  هرچه بیشتربا جنبش کارگری در ایران و نیز آزادی کارگران

زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توانید صدای خواسته ها و 

  اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید.

 اتحاد مبارزاتی ما، رمز پیروزی ماست!

  

  شویم، متشکل

 !کنیم سازماندهی

 

 

 



ی کنیم!متشکل شویم، سازمانده  -بولتن اخبار کارگری    

4104ژانویه                                                      متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                         47شماره     

17 

t the Islamic Republic of Iran for immediate release all againsc International

prisoners and politicalof workers  

Reza Shahabi is a prisoner’s worker who alongside being a board’s director is also treasurer 

union in Tehran. After  labourCompany  Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Busfor 

being unwell for a long period and a lot of pressure from his family and doctors; he was 

Previous times he was taken back to  finally allowed to seek medical help at the hospital. 

help before recovering, even against the medical  prison while he was receiving medical

staff’s advice. Due to him not being treated properly and due to all the pressure he has been 

This only early signs of disability. cal treatment, he has been showing under and lack of medi

sons security guards are trying to either destroy Reza or make him leave the shows that the pri

been numerous  haveunion and stop supporting the workers needs. There  labourworkers and 

ty securi cases where a political prisoner has died due to lack of treatment, but the prisons

 !have never taken responsibility and only stated that it was a natural death guards 

We are worried about Reza as we believe that the prison will put much more pressure on him 

and will not give him the medical help he needs due to his persistence and support for 

We are  union in Tehran. labourSyndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company 

also worried as we believe that this sort of pressure will cause him permanent physical 

injuries.  

ospital his own to take him to the h t force the security officers onReza can’as now our job It’s 

If he is taken until he is well again before returning to prison. and demand medical treatment 

It is our duty to try all together to prevent this from  back to prison, he will be fully paralysed. 

.e their plothappening and neutraliz 

We have to continuously campaign and raise awareness to the general public, and also put 

pressure on the government and the prison so that Reza would be able to receive the medical 

ckly so that Reza will not be taken treatment he needs until he is well again. We have to act qui

There are several necessary and urgent actions that are required to be back to prison again. 

interviews, inform International media, arrange  TVable to raise awareness like radio and 

 group meetings and request help from them and otherconferences and attend other radical 

 .etc Trade Unions ,rganisationsthe Labour O 

We call all freedom loving people to participate actively in these protest actions to bring the 

voice of Iranian workers and people against the Islamic republic of Iran to the world. 

 

The support for competent workers activists is an obligation of workers supporters and all 

other radical freedom fighters. Let’s try all together to complete our obligation and save Reza 

Shahabi’s life and for the freedom and liberation of him. 

Imprisoned Workers and political prisoners must be freed! 
Down with capitalist Islamic Republic of Iran! 

January 2014 

Solidarity Committees with the Iranian Workers’ Movement- abroad 
nhkommittehamahangi@gmail.com 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
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We condemn killing and oppression for 

workers in Cambodia! 
Workers in Cambodia living in extreme poverty, intensity of workers exploitation in Cambodia is the same as 

Bangladesh. Labour monthly wages are fifty six euro for ten to twelve hours of daily work, whilst inflation was 

increased by three hundred percent in last two years, which has been recorded by government official 

department. Basic necessity prices has increased by three times of labour’s income but workers wages has 

remained the same as it was, whilst in the other side the owner of Garment and textile manufacturers in 

Cambodia are the biggest foreign currency earner and selling more than five billion US Dollars annual export 

industry, which has increased production by over 20% last year. Garment and textile factories make clothing for 

western brands which includes Adidas, Puma and Hennes & Mauritz (H&M), and partly owns them as well. 

Following the Cambodian governments decision, which they had refused to increase workers’ existing minimum 

wage, workers had been demonstrating peacefully and demanding an increase in the minimum wage up to 160 

USD. 

Wage of workers in Cambodia and Bangladesh are about one tenth of a euro a day, but the products they are 

making produces more than ten euro each. Cambodian and worldwide Owners of Garment and textile 

manufactures paying lowest wages to the workers to get more profit for them self. Owners of Garment and 

textile are getting five billion dollars profit annually and it has risen above 20% in last two years as well. 

However when worker asked to increase their wage up to 160 USD a month, owner of the manufactures used 

military police and killed at least six workers, injured dozens and around thirty have been arrested at Canadia 

Industrial Park in Phnom Penh the capital city of Cambodia. This brutal attack ordered under authority of Hun 

Sen the prime minister of Cambodia.  Brutality of Cambodian Government against Garment and textile’s 

workers experienced that they are ready for any kind of pressure on workers, even killing workers to protect 

owners of manufactures. 

Pressure rising, arresting, wondering and killing workers happened while IMF chief (Christine Lagarde) was in 

Phnom Penh the Capital city of Cambodia up until processing neoliberalism and the world trade Bank policies 

with corporation of Government on working class in Cambodia. Christine Lagarde was very happy with good 

conditions appropriated by Prime Minister’s (Hun Sen) while she left Cambodia towards other East Asian 

countries. Garment and textile worker went back to work but warned that if they don’t get positive answer for 

their demands, they will take the action to strike and demonstrate soon again. 

We strongly condemn pressure rising, arresting, injuring and killing workers and sympathize with Garment and 

textile’s workers. This appalling use of extreme lethal force by military police must stop and should immediately 

release all those detained, and ensure that those responsible for the killings and violence are brought to justice.  

Long live workers international solidarity 

Down with the capitalists system  
 

January 2014 

Solidarity Committees with the Iranian Workers’ Movement- abroad 
nhkommittehamahangi@gmail.com 
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