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! کنیم سازماندهی شویم، متشکل  
دفاع از خواسته ها، مبارزات و تشکالت مستقل کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه  ایرانری 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
روهای ارتجاعی و ضد کارگری و عوامل آنها در سطح کشوری در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیهمبستگی،  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 
 ادها می باشد.نیروها و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نه

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  ان و شرکت فعال در این مبارزات وظیفه نهادهای همبستگی با کارگران ایران است.جه
 حاکمیت سرمایه در ایران نیز از جمله وظائف ماست. 

کشور به صورت مشترک در  تبادل نظر و اطالعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای همبستگی کارگری در خارج از
 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

 !کارگر جهانی روز مه، ماه اول سوی به پیش، متشکل و متحد

!است خطر در کارگری فعال زمانی شاهرخ جان  
 !مدانیما رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی را مسئول جان او می 

 

به تشکلهای کارگری، سازمانها، احزاب، دوستداران و 

 !در ایران و جهان طرفداران طبقه کارگر
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 84شماره 

 3   ه زنده باد اول ماه م

  متشکل و متحد

 5    !کارگر جهانی روز مه، ماه ولا سوی به پیش

 

  کارگری فعال زمانی شاهرخ جان
   !است خطر در

    4   !ما رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی را مسئول جان او می دانیم
 

در ایران  به تشکلهای کارگری، سازمانها، احزاب، دوستداران و طرفداران طبقه کارگر

 9   و جهان!

10شاهرخ زمانی   سراسری اتحادیه های صنایع فلزاسپانیا با  اطالعیه همبستگی فدراسیون  

11خسروشاهی     یداله رفیق یاد باد گرامی  

  18  ! برویم زن جهانی روز استقبال به طبقاتی اتحاد با
 

 برای آزادی فوری ، بدون قید و شرط کارگران زندانی

  19     و دیگر زندانیانی سیاسی بکوشیم! 

 ندهی کنیم!متشکل شویم، سازما



متشکل شویم، سازماندهی کنیم!  -بولتن اخبار کارگری    

3131اردیبهشت                                                     متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                         84ره شما  

3 

 زنده باد اول ماه مه
امروز اول ماه مه است، روز جهانی کارگر، روز همبستگی بین المللی کارگران، آغاز سال نو کارگری، 

 جشن کارگران ...، جشن؟

 کنند!ها کارگر در زیر خط فقر زندگی میجشنی که در آن میلیون

کاالیش )کار( را ندارد و دیگران برایش جشنی که کارگر کوچکترین حق و دخالتی در تعیین نرخ فروش 

 کنندحداقل دستمزد را تعیین می

های اجتماعی توسط غارتگران نظام سرمایه به یغما برده جشنی که میلیاردها تومان ثروت کارگران در بیمه

 شود!می

-ن تن در میداراای نان، به هر شرایط غیر انسانی سرمایهکار برای لقمهها کارگران بیجشنی که میلیون

 دهند!

جشنی که زنان زحمتکش دو سویه مورد ستم و اجحاف قرارگرفته و حّتا از همان حقوق ناچیز کارگران 

 اند!مرد نیز بی بهره

گونه تحقیر و توهین وار مورد ستم و استثمار و همهجشنی که کارگران مهاجر از کشورهای منطقه، برده

 حقوقی قرار دارند!و بی

ها کودکان کار، به علت فقر خانواده، به جای نشستن در کالس درس، ناگزیر به حاشیۀ جشنی که ملیون

 دهند!ای نان به هر کار سنگین و پستی تن در میها روآورده و مظلومانه برای لقمهخیابان

 جشنی که کارگران از حق تشکل، اعتصاب و اعتراض محرومند!

 شود!اج، سرکوب، زندان، شکنجه و مرگ مواجه میجشنی که کوچکترین اعتراض و حق طلبی با  اخر

کشانند و مانع از ادامۀ مداوای او جشنی که در آن کارگر زندانی بیماری را از بیمارستان به زندان می

 شوند )رضا شهابی(می

دهند )محمد جشنی که به کارگر زندانی دیگری با چندین بیماری سخت، اجازۀ معالجه و مرخصی نمی

 جراحی(

ی که به یک کارگر بیمار زندانی مرخصی برای مالقات فرزند مبتال به سرطانش نمی دهند )بهنام جشن

 ابراهیم زاده(
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ها، بیش از یک ماه جشنی که کارگر مبارزی در اعتراض به شرایط غیر انسانی و قرون وسطایی زندان

د تا از پای درآید )شاهرخ شوهای او نمیترین توجهی به خواستدر اعتصاب غذا به سر برد، اما کوچک

 زمانی(

 جشنی که ...!

"های مشابه شود که خود تصویری از "جشنای از جهان به نام ایران برگزار میچنین "جشنی" در گوشه

 در سایر نقاط جهان است.

نظام جهانی ضد کارگری سرمایه، سوار بر اسب مراد؛ غارتگری، چپاول و استثمار را به حدی رسانده 

حقوقی تحمیل شده بر کارگران، رمق و دلیلی برای جشنی واقعی در اول از فقر و فالکت و بیکه ناشی 

تر و رنگهای اول ماه مه کمسبب نیست که هرساله برنامهماه مه برای آنها باقی نگذاشته است. بی

 شود.محدودتر می

ه دلیل دردهای مشترکش، اما طبقۀ جهانی کارگر، به حکم همبستگی ذاتیش، به سبب هم سرنوشتیش و ب

کنند و با شعار تاریخ ها را گره میشوند، مشتعالرغم این اوضاع، در این روز به دور هم جمع می

کنند که برای کسب حقوق از دست رفتۀ خود، برای تجدید عهد می "کارگران جهان متحد شوید"ساز: 

ل، برای تأمین یک زندگی انسانی و های خود از زندان، برای ایجاد تشکالت مستقایطبقهآزادی هم

صدا یک دوش و همداری و استقرار سوسیالیسم، همسرانجام برای سرنگونی نظام ضد بشری سرمایه

کارگران در اقصی نقاط جهان، بشارت  "دیگر بس اسِت!"فریادهای رسای:   لحظه از پای ننشینند.

 عی خود را برگزار کنند.ای است که کارگران جشن واقدهندۀ فرا رسیدن اول ماه مه

 !زنده باد اول ماه مه
 !کارگران جهان متحد شوید
 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

 خارج کشور   –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
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  متشکل و متحد
 ،مه ماه اول سوی به پیش

 !کارگر جهانی روز
دستگیری و زندان و  ا،تا به امروز کمترروزی را شاهدیم که خبرهایی از احضاره ۲۹طی سال

بیکارسازی های کارگران به عناوین مختلف را نشنیده باشیم. عمده این بازداشت ها محدود به فعالین 

کارگری و اعضای تشکل هایی مانند: سندیکای شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه،یا سندیکای 

سقز و ...، شلیک برشقیقه کارگران  -مرند -مهاباد -نیشکر هفت تپه، فعاالن کمیته هماهنگی در سنندج

یا دستگیری فعالین کمیته پیگیری و  -مریوان وسردشت -سقز –کولبر در سرحدات مرزی مناطق بانه

اتحادیه آزاد کارگران ، سندیکای کارگران نقاش تهران ، فلزکار میکانیک ، فعاالن مدافع حقوق 

ودکان کار و خیابانی و اعضاء کانون کارگران، کانون های صنفی معلما ن کشور، فعاالن حقوق ک

 -نویسندگان ایران نبوده است. بلکه کارگران معترض مراکزی مانند: پیتروشیمی ها دربندر ماهشهر

آبادان ، کارگران پروژه ای عسلویه، کارگران پلی اکریل اصفهان، کارگران معدن چادرملو  -تبریز

 اردکان یزد و... نیزدستگیر و بیکارشده اند. 

این میان حتی کارگران با شکایت صاحبان سرمایه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی دستگیر و در 

قوه قضائیه آنها را به اتهام های واهی و امنیتی محاکمه می کند. مصاحبه مطبوعاتی محسنی اژه ای 

سخنگوی قوه قضائیه دردفاع از این بازداشت ها، گواه این واقعیت است که همگام با گسترش 

عتراض های کارگری، روند دستگیری و محاکمه کارگران، همچنان تداوم پیدا می کند. رضا شهابی ا

را از بیمارستان بجای روانه کردن به پای سفره نوروزی به خانه اش، دیگربارروانه زندان اوین می 

 سازند.

بزند و همچنان  برشاهرخ زمانی آن روا می دارند که او در بند زندانیان عادی دست به اعتصاب غذا

 مقاومت بورزد تا داد خود ستاند!

پرسش اینستکه؛ دربرابراین موج دستگیریهای بی حساب و کتاب، زندان ماندن فعاالن کارگری، 

بیکارسازی های فزاینده، عدم دریافت حقوق های معوقه و ستمی که بر هم طبقه ی ما روا داشته می 

 شود، ما در کجا ایستادیم؟ 
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 !گرامی رفقای و انیار ، دوستان

باردیگرتجربۀ تلخ و بی حاصل تالش ها برای تعیین حداقل دستمزد عادالنه را پشت سر گذاشتیم و 

نظام سرمایه داری و جیره خواران مزدورش در "شورای عالی کار" با غصب نام طبقه کارگر ایران 

سوء استفاده از پراکندگی،  در همدستی با چرخه سرمایه داری حاکم )دولت اسالمی و کارفرمایان( وبا

تفرقه، عدم تشکل و برتری طلبی این و آن گروه، نسبت به نیروی بغل دستی خود، در میان نیروهای 

کار، توانستند با دزد و دغل بازی اشکار خود، با افزایش مبلغ ناچیز و شرم آوری قال قضیه را کنده 

ک دستمزد عادالنه وحیرت ازاین همه ی و برخرمراد خویش سوار شوند و ما را همچنان در حسرت

 وقاحت درغارت حقوقمان، تا سال دیگر منتظرنگهدارند.  

هرچند امسال تالش هایی برای همآهنگ کردن مطالبات در مورد حداقل دستمزد صورت گرفت، اما 

 هم از نظر زمانی، دیرهنگام بود وهم ازنظر مشارکت، نیروهای قابل مالحظه ای را در برنگرفت. 

چه که نوای آهنگ فراخوان اقدام موثر است طی بیش ازصد سال مبارزه طبقاتی درشعار "چارۀ آن

رنجبران وحدت و تشکیالت است" تجلی می یابد. شعاری که سرلوحه هر نشریه یا اعالمیۀ کارگری 

و یا جوهرهرحرکت مبارزه جویانۀ کارگران است. "کارگر تنها هیچ چیزو کارگر متحدهمه چیز" 

چنانچه ازهر تک نفر فعال کارگری ، چاره راه وارائه الطریق واقعی را جویا گردی ، بدون است . 

می داند « تشکل یابی و اتحاد کارگران و جلوگیری از پراکندگی » کمترین درنگی چاره جویی را در 

ه ، متاسفانه آنچه در سطح تحرکات موجود ب«باید متحد و متشکل شویم» و بر زبان می راند که : 

چشم می آید وجنبۀ برجسته داشته،همچنان صفوف پراکنده و جدای از هم و صف تفرقه و نوعی بیان 

رقابت و تشدید اختالفات فی مابین بوده است.بعنوان یک نمونه، ما امروز چندین کمیته اقدام در دفاع 

یت از شاهرخ کمیته حما» ،«کمیته دفاع از رضا شهابی»از کارگران دستگیر شده داریم. از جمله: 

و ... ؛ « کمیته دفاع از کارگران دستگیرشده مهاباد» ، « کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده»،« زمانی

چگونه این کمیته های اقدام  جدا ازهم ،می توانند نقش مهم و تاثیر گذار در راه آزادی کارگران 

چه طریق و مسیری می توانند  نامبرده و دهها کارگر بی نام دیگر داشته باشند؟ این تشکل ها از

حقانیت کارگر زندانی و بی گناهی آنها از اتهام های امنیتی را در تمامیت جامعه به صدا درآورند و 

آنرا به یک ضربآهنگ کارزار توده ای بدل سازند؟ و سرانجام اینکه ازچه راهی می شود یک تشکل 

ارتش میلیونی بیکاران بر سر همین سراسری و هماهنگ در دفاع از همه کارگران زندانی و یا 

 مطالبه بیکاری و باز گشت بر سر کار سازمان داد و ایجادش نمود؟ 

 دوستان ،یاران و رفقای عزیز!

عوامل خانه کارگر  -اردیبهشت( نزدیک و فرصت زیادی به برگزاری آن نمانده است،۱۱اول ماه مه )

اردیبهشت امسال اعالم داشته  ۱۱یشاپیش برای به رسم سال های اخیر بالماسکه هفته کارگر خود را پ

ایم و اگر با تجربۀ دردآور حداقل دستمزد امسال، به عمق فاجعۀ این پراکندگی و تفرقه پی برده  -اند

ایم که درست به همین دلیل و با سوء استفاده از همین تشتت درون نیروهای کار، نظام متوجه شده

تر از این نرخ ظالمانه را به ما تحمیل کنند و روزگار ما را سیاهاند سرمایه و کارفرمایان توانسته

گذشته کنند، ضروری است که آگاهانه و مصممانه بر این پراکندگی غلبه کنیم و در فرصت اول ماه 

مه که روز جهانی وحدت و همبستگی طبقۀ کارگراست، گامی عملی و جدی برای تحقق شعارهای 
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قه کارگر ایران برداریم و آنرا با همبستگی بین المللی در همراهی با مطالباتی و بی پاسخ مانده طب

 متحدان جهانی خود پیوند زنیم؟

با شرکت اکثریت تشکالت و فعالین کارگری در « شورای برگزاری مراسم اول ماه مه»تشکیل 

، خود «شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری»داخل، با بیانیه و قطعنامۀ مشترک و یا ایجاد: 

فرازهای شکوهمند مقطعی از گرایش وحدت طلبانه در درون ایران بودند که در همان مقاطع چه 

 تأثیرات شگرف و شور و شوق امیدبخشی در کل جنبش و هواداران طبقۀ کارگر ایجاد کرد. 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران، از تمامی پیشروان و فعالین کارگری و از کلیۀ 

ت مستقل و تمامی دوستداران و هواران کارگران انتظار دارد که با توجه عمیق و مسئوالنه به تشکال

، فعاالنه و به سرعت و با تکیه بر آن « چارۀ رنجبران وحدت و تشکیالت است» این تجارب که: 

 ۱۳۱۷سال « شورای مشترک برگزاری مراسم اول ماه مه» سنت مثبت در دوره های گذشته مانند، 

تر، متحدتر و پرشورتر مراسم اول ماه مه امسال، مجددًا احیاء کرده و با برگزاری هرچه گسترده را

ای برای غلبه بر پراکندگی کنونی و فشرده تر کردن صفوف جبهۀ کار این مراسم و اقدام را به طلیعه

د تشکالت مستقل در مقابل سرمایه تبدیل کنیم تا با نیروی متحد، پرتوان و یک پارچۀ خود و با ایجا

داران و دولت حامی آنها ایستاده و حقوق سراسری بتوانیم قاطعانه در برابر کارفرمایان، سرمایه

 ها و دستبردهایی را به آنها ندهیم.غارت شدۀ خود را بازستانده و اجازۀ تکرار چنین تحقیر

 

 برای تشکیل "شورای مشترک برگزاری مراسم اول ماه مه" به پیش!

 تر مراسم اول ماه مه!تر، متحدتر و باشکوهوی برگزاری هرچه گستردهپیش به س

 زنده باد اول ماه مه، روز جهانی وحدت و همبستگی طبقۀ کارگر!

 

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 ۱۳۲۳فروردین ۱۰

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 

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

کنیم! سازماندهی شویم، متشکل  

 !شویم متحد کارگران

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
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 جان شاهرخ زمانی فعال کارگری 
 در خطر است!

 
 !مدانیما رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی را مسئول جان او می 

 از تعدادی که شرایطی در و ، اسالمی جمهوری کارگری ضد حکومت توسط کارگری جنبش فعالین سرکوب ادامه در
عضوکمیته پیگیری  و عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران  زمانی شاهرخ برند، می سر به دانزن در کارگران

دستگیر شد. او سپس در شعبه یک دادگاه   ۹۰۱۱در ابتدا به همراه محمد جراحی در ژوثن  نقاش و تزیینات تهران،
سال حبس تعزیری  ۱۱تبلیغ علیه نظام به انقالب اسالمی تبریز به اتهامات غیر واقعی همچون اقدام علیه امنیت ملی، و 

برای اجرای این حکم  ضد انسانی  به زندان گوهردشت کرج منتقل شد   ۹۰۱۹محکوم شد. شاهرخ در اواسط ژانویه 
و تا کنون در حبس بسر می برد. شاهرخ زمانی در طی دو سال گذشته، در دوران حبس تعزیری خود، تحت شرایط 

یزد، تبریز، این مدت به زندان درکم ترین حقوق انسانی محروم نگه داشته شده است.  غیرانسانی و طاقت فرسا از
حاال به زندان قزل حصار تبعید شده است.گوهردشت فرستاده شده و   

(  در حمایت از اعتراضات عده ای از زندانیان عقیدتی و دفاع از ۹۰۱۲) هشتم مارس  ۱۳۲۹اسفند سال  ۱۷او در 
، در اعتراض به فشارها و زندان گوهر دشت کرج، به همراه آنها دست به اعتصاب غذا زدمطالبات کارگریش در 

شرایط غیر انسانی زندان و انتقال او از زندان گوهر دشت به قزل حصار، به اعتصاب غذای خود ادامه داده است و 
ت ومسئولین زندان تا کنون کیلو وزن کم کرده اس 71در شرایط وخیم و بحرانی قرار دارد. طبق آخرین خبر ها او 

 هیچ ترتیب اثری به این اعتراض بر حق او نداده ا ند. 
اعتصاب غذا به سرعت باعث تحلیل رفتن فرد می شود و تا مدت زمانی می توان در این شرایط به سر برد و پس از 

ه شاهرخ زمانی بشدت نگران آن فرد اعتصاب کننده به کما رفته و خطر مرگ او را تهدید می کند. بهمین دلیل، خانواد
 سالمتی و وضعیت بحرانی او هستند و از او خواسته اند به اعتصاب غذای خود پایان دهد. 

نهادهای همبستگی کارگری درخارج کشورنیزهم چون خانواده شاهرخ  و بسیاری ازیاران این فعال کارگری، ازوی 
دهد تا بتواند با تجدید وتقویت نیروی جسمی، به ادامه  تقاضا دارند که درلحظه کنونی به اعتصاب غذای خود خاتمه

 مبارزه خود درراه احقاق حقوق کارگران ادامه دهد.

لذا با توجه به شرایط بحرانی شاهرخ ، و بی تفاوتی جالدان حاکم ضروری است همه کارگران پیشرو، تمامی  
انهای همبستگی در خارج کشور اعتراض خود تشکالت کارگری مستقل داخل کشور و مردم آزادیخواه، نهادها و سازم

را به ادامه بازداشت و شرایط عیر انسانی او در زندان را اعالم نمایند. شاهرخ زمانی نه اولین کارگری است که در 
زندان جمهوری اسالمی اسیر است و نه آخرین آن خواهد بود، اما اعتراض و مبارزه ما علیه حکومت ضد کارگری 

هم در آینده وجود داشته و خواهد داشت و همین مبارزات مداوم و پیگیرانه می تواند کارگران را متحد هم در گذشته و 
 تر و مقاوم تر نماید. 

خارج کشور ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت شاهرخ زمانی و –ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران 
یت نامطلوبش و آزادی بدون قید و شرط او و همه کارگران زندانی همه کارگران زندانی، خواستار ترتیب اثر به وضع

  هستیم.

خارج کشور -جنبش کارگری در ایران بانهادهای همبستگی   
 

4172، آپریل 7131فروردین   

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 
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http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com
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به تشکلهای کارگری، سازمانها، 

 احزاب، دوستداران و طرفداران

 در ایران و جهان! طبقه کارگر 
به دلیل فعالیتهای شاهرخ زمانی عضوهیئت موسس سندیکای کارگران نقاش تهران که 

به یازده سال محاکمه و سندیکایی در بی دادگاههای دولت سرمایه داری جمهوری اسالمی 

اجرای این حکم ضد انسانی به برای  ۲۱۰۲در اواسط ژانویه زندان محکوم شده است، 

 زندان گوهر دشت کرج منتقل شد.

تراضات عده ای از (  در حمایت از اع۲۱۰۲) هشتم مارس  ۰۹۳۲اسفند سال  ۰۱او در 

زندانیان عقیدتی و دفاع از مطالبات کارگریش در زندان گوهر دشت کرج، به همراه آنها 

 او انتقال و زندان انسانی غیر شرایط و فشارها به اعتراض در دست به اعتصاب غذا زد،

 شرایط در و است داده ادامه خود غذای اعتصاب به حصار، قزل به دشت گوهر زندان از

 ومسئولین است کرده کم وزن کیلو ۲۱ او ها خبر آخرین طبق. دارد قرار بحرانی و وخیم

 .ند ا نداده او حق بر اعتراض این به اثری ترتیب هیچ کنون تا زندان

ز همه ، ابی توجهی مسئولین زنداناعتراض به حمایت از شاهرخ زمانی و ما ضمن  

  طرفدار طبقه کارگر میخواهیم، سازمانها و شخصیتهای اتحادیه های کارگری، احزاب

 فوریضمن حمایت از شاهرخ زمانی و سایر کارگران زندانی در ایران، خواهان اقدام 

که فشار مضاعفی به آنها وارد  تمامی کارگران زندانی،شاهرخ زمانی و برای آزادی 

 میشود باشند.

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 

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

 
 رونوشت به: سازمانها، اتحادیه ها، سندیکا و دیگر تشکالت کارگری بین المللی
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CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

        FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA - FESIM 

   Vía Laietana 18 9ª 08003-Barcelona  -  Tf: 93 310 33 62    Correo: fesim.cgtmetal@gmail.com  www.cgt.es/fesim/ 

 

Shahrokh Zamani ¡¡LIBERTAD!! 
 

 با شاهرخ زمانی اسپانیای اطالعیه همبستگی فدراسیون سراسری اتحادیه های صنایع فلز

 تبعیضبدینوسیله پشتیبانی خود را از همکارمان شاهرخ زمانی که برای آزادی و اعتراض به رفتار 

کرده و به این شرایط اعتراض  اعالم یکماه  در اعتصاب غذا به سر میبرد، یش ازب ،آمیزدر زندان

  .کنیممی

نه می پذیرد و نه تحمل میکند که حتی یکنفر بخاطر اعتقادش به بند کشیده شود.  " )اسپانیا( س ژ ت "

آزادی تشکل  به از جمله کارگران پایه ای ترین حقوقبه چه برسد به اینکه دولت یک کشور بخواهد 

  .و از رفتار خشونت آمیز در زندان استفاده کند هدرسندیکایی تجاوز ک

بخاطر استفاده از زندان و شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و نامناسب در مورد  دولت ایران راما 

 . میکنیم محکوم همکارمان شاهرخ زمانی

برای جلوگیری از وضعیتی که شاهرخ زمانی و تعداد بیشماری از همکارانمان در اقصی نقاط جهان 

به سازماندهی  ، کارگران را برای مبارزه علیه این بی حقوقی و اجحافات،" س ژت "درگیر هستند، 

  .میخواند اعتراض فرا

امروز همکارمان شاهرخ زمانی در زندان به سر میبرد، فردا هریک از ما میتوانیم  بدلیل اعتقادات و 

  .زندانی شویم مبارزه برای حق و حقوق خود،

 !هستیم وعلیه تجاوز به حق و آزادی تشکل ه شکنجهعلیه زندانی شدن بخاطر عقاید، علیما 

 !بکوشیم و همبستگیوحدت  برای و برای اتحاد طبقاتی کارگران

 همبستگی با شاهرخ زمانی

 همبستگی با تمام زندانیان سیاسی

 4138آوریل  

خارج کشور –یران ترجمه و تکثیر: نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ا  

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com  

http://www.cgt.es/fesim/
mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
http://nahadha.blogspot.com/
mailto:boltanxaberi@gmail.com
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خسروشاهی یداله رفیق دیا باد گرامی  

0144-0140  

  
 جلیل محمودی

 

 

سال از فقدان یداله این  8( رفیق یداله خسرو شاهی چهره سرشناس جنبش کارگری از میان ما رفت. اکنون 3144بهمن  31) 4131فوریه  8

 سازمان گر برجسته و خستگی ناپذیر کارگری می گذرد.

ه به نظرم رسید درج نظر او در باره تشکالت مستقل کارگری است. برای یافتن چکیده ای از برای گرامی داشت یاد یداله بهترین راهی ک

تا سال  3131انداختم. این نشریه توسط کارگران پناهنده از سال « کارگر تبعیدی»نظرات او در این باره نگاهی به شماره های مختلف نشریه 

منتشر شد، گفتگوی مفصلی با یداله صورت گرفته بود. بخشی از این  3111داد ماه این نشریه که در مر 41منتشر می شد. در شماره  3113

گفتگو سواالتی در باره نظر وی پیرامون تشکالت کارگری بود. این گفتگو در شماره بعدی نشریه نیز ادامه یافت. من تنها قسمتی از این 

ه فشرده و مستقیم در باره تشکالت مستقل بیان می کند، انتخاب کردم و آن سال پیش، نظر خود را به گون 33گفتگو را که رفیق یداله در حدود 

را در ادامه مطلب جهت گرامی داشت خاطره این فعال دوست داشتنی جنبش کارگری درج می کنم. کسانی که عالقه مند هستند متن کامل 

 3یدی آن زمان دسترسی ندارند،  می توانند با آدرس ای میل منگفتگوی نشریه کارگر تبعیدی با یداله را مطالعه کنند و به نشریات کارگر تبع

 تماس بگیرند و خواهان متن کامل مصاحبه شوند، من با کمال میل متن کامل را برای آنها ارسال خواهم کرد.  

 مصاحبه با رفیق یداله خسرو شاهی )قسمت اول( 

0131برگرفته از نشریه کارگر تبعیدی، سال هفتم، مرداد ماه   

...  

سئوال: مایل هستیم تا بخشی از این مصاحبه را اختصاص دهیم به برداشت و نظرات شما در باره ی تشکل های مستقل کارگری و حزب طبقه 

کارگر. اولین سئوال ما در این زمینه این است که شما به طور مشخص چه برداشتی از تشکل مستقل کارگری دارید و اساسا مفهوم استقالل را 

ابطه چگونه تعریف می کنید؟در این ر  

جواب: تاکنون تعبیر و تفسیرهای مختلفی از تشکل های مستقل کارگری شده است و هر گروه و دسته بنا بر تمایل خود آن را تعریف نموده 

تقل کارگری قلمداد کرده اند و الگوی آنها نیز از تشکل مس« غیر سیاسی»است. گروهی آن را صرفا در محدوده ی اقتصادی یا به قولی 

اتحادیه های کارگری مشابه اروپای غربی است. این ها آشکارا تاکید می کنند که گویا  تشکل مستقل همیشه جدا از حرکات و تحوالت سیاسی 

ل عمل می کند. برخی دیگر می گویند که مفهوم استقالل صرفا به معنای استقالل از بورژوازی است و با تعریفی که از چگونگی این استقال

 ارائه می دهند نشان می دهند که درک صحیحی از جایگاه و عمل کرد واقعی تشکل کارگری  ندارند.

به نظر من مفهوم استقالل هم شامل سازمان یابی مطالبات اقتصادی طبقه کارگر و هم شامل مطالبات سیاسی آن است. بدین معنی که تشکلی 

رد و در این مفهوم تشکل واقعی طبقه کارگر هم سیاست و هم اقتصاد را از زاویه منافع و مستقالنه و تواما هر دو عرصه را با هم پیش می ب

آرمان طبقه پیش می برد. طبیعی است که تشکل مورد نظر من نسبت به تمامی اقشار سرمایه دار و غیر کارگری مستقل عمل می کند. و اما 

یکاها، انجمن های صنفی( که تشکالت فی الحال موجود و توده ای طبقه کارگر در باره تشکالت صنفی طبقه کارگر ) مانند اتحادیه ها، سند

هستند: تمامی کارگران با هر تفکر، نظر و ایدئولوژی می توانند به عضویت آن در آیند و اهداف خود را پیش ببرند. در این تشکالت قطعا 
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چه عیان تر تضاد موجود میان کار و سرمایه به کل توده ی کارگران کارگران کمونیست فعال خواهند بود. هدف این کارگران  نشان دادن هر 

از طریق حاد کردن مبارزات اقتصادی و سوق دادن این مبارزات به سمت حرکت های سیاسی است. اما مسئله مهم این است که چگونه می 

زار بورژوازی جلوگیری کرد. به عقیده من اداره و توان از فاسد شدن این تشکالت به وسیله کارمندان تمام وقت و تبدیل شدن آن ها به اب

حرکت آین تشکل ها مشخصا بایستی به دست خود کارگران و از طریق انتخاب نمایندگان واقعی کارگران شکل گیرد. مکانیزم این تشکالت 

شند. هم چنین الزم است در اساس نامه این باید به نحوی باشد که کارگران هر لحظه که مایل بودند و اراده کردند، نماینده منتخب را پائین بک

قید تشکل ها قید شود که دستمزد انتخاب شوندگان به همان میزانی که قبال دریافت می کردند باشد و نه بیشتر. در عین حال بهتر است ماده ای 

ه مناصب و رتبه های دولتی ارتقاء دهد و گردد که بدون رای جمعی و اکثریت کارگران هیچ تشکلی به نمایندگی آن ها نمی تواند افرادی را ب

 یا وکیل مجلس و ... کند.

اما در باره جایگاه تشکل های توده ای )صنفی( در مبارزه ی طبقاتی و سیاسی نکته ی مهم این است که باید در درون تشکل های صنفی، 

ها باید بتوانند عقایدشان را تبلیغ کنند و حتی اگر اکثریت دموکراسی کارگری حکم فرما باشد. همه سازمان های سیاسی و یا کارگران طرفدار آن

کارگران عضو یک تشکل صنفی طرفدار حزب یا سازمان خاصی هستند باید بتوانند از آن حمایت عملی کنند، اما نباید به هیچ وجه یک تشکل 

نفره حزب  38شورای متحده ی مرکزی و رهبریت توده ای طبقه ی کارگر تبدیل به ابزار و وسیله یک سازمان یا حزب خاصی گردد )مانند 

صنفی -توده و یا نمونه های مختلفی که جاهای دیگر وجود داشته است.( وجود کارگران کمونیست در پیشاپیش و راس تشکل های توده ای

و هم چنین در مقطع کارگران بدین معناست که این تشکل ها  می کوشند خواسته های صنفی را به سمت خواسته های سیاسی سوق دهند 

 مشخصی اعتراضات و اعتصابات را تا سرنگونی رژیم سرمایه داری سازمان بدهند.

 

 سئوال: رفیق یداله بدین ترتیب جا دارد تا نظرات و یا برداشت خودتان را از تشکل سوسیالیستی )حزب( طبقه کارگر هم توضیح دهید. شما در

( چهارچوب کلی نظرتان را در باره ی حزب کارگران کمونیست ترسیم نموده 34شماره ی  )کارگر تبعیدی« حزب به زبان ساده»مقاله ی 

( تشکیل حزب در ایران را تنها از طریق رهبران جنبش کارگری که 43)کارگر تبعیدی شماره ی « چشم انداز»اید. هم چنین در مقاله ی 

ذیر دانسته بودید. این دو مقاله مورد استقبال تعداد زیادی از کارگران اکنون در ایران و در کوران مبارزه ی طبقاتی قرار دارند امکان پ

کمونیست قرار گرفته است، بنابراین ضرورت دارد تا جهت شفافیت بخشیدن به نظرات خودتان توضیحات بیشتری  در این باره  بدهید. نکته 

ای منحصر به فرد خود و به نیروی خود تشکیل دهند چه تدارکات ی دیگر این که به عقیده ی شما برای این که چنین حزبی را کارگران با قو

ش و مقدماتی را در شرایط فعلی باید فراهم نمایند؟ به طور مشخص کارگران کمونیست پناهنده برای تسریع این روند چه وظایفی را باید در پی

 روی خودشان قرار دهند؟

 

الزم است تا در باره ی دو نوشته ی مورد اشاره شما توضیح کوتاهی بدهم.جواب: قبل از پرداختن به سئواالت شما در این زمینه   

را به عنوان چهارچوب یک طرح کلی و با هدف کار روی این مسئله و برخورد اصولی « چشم انداز»و « حزب به زبان ساده»من دو مطلب 

فقا نیز نظراتشان را در این زمینه بنویسند تا با اتکا به خرد و رفع نارسایی های آن توسط رفقای مختلف بیان کردم و امیدوار هستم که سایر ر

م: جمعی بتوانیم به یک پالتفرم و برنامه ای که شایسته ی جمعی کارگر کمونیست باشد دست یابیم. پس با این مقدمه به سئوال شما پاسخ می ده

را در عمل به ثبوت رسانده است و موفق ترین انقالب  عدم کارآیی خود « تشکالت سیاسی طبقه ی کارگر»به نظر من تجربه ی تاکنونی 

سوسیالیستی را به خاطر ساختار و ترکیب رهبری آن به بن بست کشانده است  تا جایی که به کل جنبش سوسیالیستی در سطح جهان آن چنان 

و در ثانی مبارزین را دچار سرگیجه و  ضربه ای وارد آمده که اوال یک عقب نشینی عمومی را در برابر بورژوازی جهانی در برداشته است

آشفته فکری عظیمی نموده است. این تجربیات عظیم به ما آموزش می دهد که بازنگری اساسی نسبت به تشکل سیاسی طبقه کارگر را در 

د بررسی جدی قرار دستور کار خویش قرار دهیم و با تمامی توان و انرژی روی آن کار کنیم وعلل شکست احزاب کمونیست تاکنونی را مور

دهیم و برای جلوگیری از شکست های آتی با استفاده از تجربیات به دست آمده، سازماندهی تشکل سیاسی را مد نظر قرار دهیم که ضربه 

 پذیری آن به حداقل رسیده و تداوم و شکوفایی روز به روز آن ثثبیت شده و عقب نشینی  آن را غیر ممکن سازیم.

سی طبقه کارگر الزم است مکانیسم هایی را به کار ببریم که ضریب اطمینان ما را افزایش دهد، چرا که شکست برای تشکیل حزب سیا

موجود، آن چنان ضربه ای به جنبش کارگری وارد کرده « رهبران تئوریک»مفتضحانه ی احزاب به اصطالح کمونیست موجود و در اصل 

باله رو سایر طبقات تبدیل می کند.که تکرار آن طبقه ی کارگر را یکبار دیگر به دن  

از این رو  مقطع فعلی، مقطع و زمان حساسی است و وظیفه ی هر فعال کمونیست را صد چندان می کند. الزم است در این مقطع، نیرو و 

ده غیر ممکن گرداند توان خود را جهت سازماندهی تشکل سیاسی طبقه کارگر آن چنان به کار ببریم که بازگشت پذیری هر پیروزی را در آین

 و سوسیالیسم را به مرحله نهایی خود سوق دهد.
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مکانیسم چنین حرکتی را من در دست رهبران و پیشروان مبارز طبقه کارگر می دانم که هم اکنون در حال مبارزه رو در رو با رژیم هستند. 

طبقه، هژمونی واقعی و نه صوری طبقه کارگر بر سرنوشت  من معتقدم که تنها کلید و ابزار راه گشایی به یک جامعه ی کمونیستی و بدون

اقتصادی جامعه می باشد. -سیاسی  

را تا پیروزی انقالب سوسیالیستی قبول داشته و پس از آن « حزب کارگران کمونیست» برای دست یابی به چنین هژمونی )واقعی( مکانیسم 

ده ها، موسسات و تاسیسات مورد نظر من می باشد. شوراها یی که با آراء افراد قدرت شوراها  در تمامی سطوح کشور از پایین تا باالترین ر

 به طور آزاد شکل می گیرد و انتخاب کنندگان هر آن که اراده کردند می توانند نمایندگان خود را تعویض نمایند.

بوده است که خود را جایگزین طبقه کارگر نموده  بنا به اعتقاد من علت اصلی عدم موفقیت و به انحراف کشیده شدن احزاب سیاسی تاکنون این

ه که اند و به جای او تشکل سیاسی طبقه کارگر را رهبری کرده اند. بر همین اساس هم فکر می کنم که نه فرد یا گروه بلکه این ایده و نظر بود

سیاسی ترکیب و ساختار تاکنونی حزب به بن بست رسیده و شکست خورده است. به عبارت دیگر هسته اصلی انحرافات تاکنونی احزاب 

سیاسی بوده است و نه انحرافات گروهی یا فردی و یا نقش افراد در یک جامعه که گروهی از آن به عناوینی چون مائوئیسم، استالینیسم و 

شته  از سازماندهی تشکل )انور(خوجه ایسم و یا ایسم های دیگر نام می برند. من فکر می کنم نظراتی که می خواهند دوباره همان شکل گذ

 سیاسی طبقه کارگر را در دستور کار فعلی خویش قرار دهند، هیچ اعتقاد و اعتمادی به رهبریت طبقه کارگر در عمل ندارند و دوباره به شکل

را مطرح می کنند و می خواهند یک بار دیگر جنبش جهانی کارگری را به شکست بکشانند.« رهبران تئوریک»جدیدی همان تز   

بی بنابر این من بر این باور م که حزب سیاسی طبقه کارگر بایستی از رهبران و پیش قراوالن سیاسی طبقه کارگر که مسلط به ایدئولوژی انقال

 یهبوده و این ایدئولوژی را تنها راه نجات بشریت می دانند و در عمل نیز آن را سر لوحه کار و مبارزه خود قرار داده اند، تشکیل شود. پا

 های اصلی پیشگام پرولتری در صنایع پی ریزی شده و ریشه در کارگران صنعتی داشته باشد.

داخل  بنیانگذاران چنین تشکلی در ایران، کسانی باید باشند که مورد اعتماد و قبول کارگران بوده و در کوران مبارزه با رژیم سرمایه داری در

نیست، معتقدم بخشی از روشنفکران انقالبی که از پایگاه طبقاتی خود بریده و در عمل در کشور باشند. همراه با این طیف از کارگران کمو

کنار مبارزین کارگر قرار گرفته و کارگران آن ها را چون کف دست خود بشناسند،  می توانند در بنیان گذاری چنین حزبی دخالت موثر 

 داشته باشند و شرکت داده شوند.

این تشکل تاکید دارم و معتقدم سه چهارم از تشکیل دهندگان این حزب همواره بایستی از کارگران کمونیست من شخصا روی ترکیب کارگری 

و بقیه از روشنفکران باشند. من جمع سیاسی روشنفکران متشکل را به عنوان تشکل سیاسی طبقه کارگر قبول ندارم، حتی اگر با خلوص نیت 

آن ها تنها  می توانند حامی مبارزات طبقه کارگر و فعالیتی پشت جبهه ای داشته باشند و سپر  صد در صد جمع شده باشند. در چنین وضعیتی

دفاعی در مقابل حمالت بورژوازی به کارگران باشند. من شرکت روشنفکران در تشکیل حزب سیاسی طبقه کارگر را به شکل فردی قبول 

شکیل حزب شرکت می کنند.دارم، همان طور که کارگران کمونیست هم به شکل فردی در ت  

، این دیگر نظر خود «حق تقدم»من معتقد به هیچ برتری دیگری در این حزب برای کارگران نیستم، حال اگر فردی اسم این را می گذارد 

 اوست. من این را حق طبیعی کارگران می بینم که در حزب خود تعیین کننده باشند و اهرم رهبری در دست آن ها باشد.

، و کارگران را توده ی بی شکلی که گویا آگاهی «سوسیالیسم علمی»ن دیدگاهی که حزب و هسته ی رهبری آن را صاحب مطلق بنابر ای

آنان برده شود می داند،  نمی تواند به ابتکارات و قدرت خود کارگران اعتماد داشته باشد. چنین بینشی « درون» به « بیرون»سیاسی باید از 

مورد نظر آن هاست امتیازی ویژه قائل می شود و آنان را بر کارگران مقدم می داند. « آگاهی»بورژوا که حامل برای روشنفکران خرده 

 تجربه تاکنونی جنبش کارگری و کمونیستی درستی این بینش را نفی کرده و بطالت  آن را به ثبوت رسانده است.

رهبر ایدئولوژیک »را نماینده کل طبقه کارگر نمی دانم. معتقدم تفکر  من اعتقادی به وجود نظام تک حزبی در یک کشور ندارم و یک حزب

یک تفکر نفی شده و مرده است و مربوط به نسل پیشین طبقه کارگر می باشد. معتقدم که رهایی طبقه کارگر تنها با درهم شکستن « از برون

اعی  کار امکان پذیر است...کل دستگاه دولتی و رفع هر گونه استثمار و تغییر بنیادین سازماندهی اجتم  

 Jalil.m@gmx.de 3)  
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 ! برویم زن جهانی روز استقبال به طبقاتی اتحاد با
 

 ( گرامی باد! نمارس )روز جهانی ز 4
 

امسال هم تبعیض، ستم و استثمار کماکان حاکم است، سهم زنان کمترو بی حقوق ترشده اند، ناامنی 
 ونت و آزار بیشتری هستند.اقتصادی بیشترعایدشان است و مورد خش

زنان کارگر و زحمتکش در چهارگوشه ای جهان به اشکال مختلف قربانی سیاست های سود جویانه و 
جنگ طلبانه سرمایه دارانی هستند که تنها به سود دهی بیشتر می اندیشند. زنان کارگر و زحمتکش نه 

قرار میگیرند، از ستم جنسی نیز به علت تنها همپای مردان هم طبقه ای های خود مورد ستم و استثمار 
تسلط سیستم ارتجاعی مرد ساالرانه سرمایه داری رنج می برند. سرمایه داری که نظام اقتصادی اقلیتی 
ازجامعه است از طریق ابزارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نابرابری جنسی را دامن زده و به 

طریق بکارگیری نیروی کارارزان زنان کارگر و کودکان کار  اشکال مختلف باز تولید می کند. هم از
بیشترین سود آوری را بدست می آورد وهم با این روش بیشترین شکاف و تفرقه را در میان صفوف 
کارگران ایجاد می کند. طراحان، کارشناسان و نماینده گان رنگارنگ سرمایه داری واقفند که، در میان 

گرمتحد تنها نیرویی است که قادرخواهد بود جامعه بشری را به نفع اکثریت چالش های موجود، طبقه کار
 آحاد متحول کند وتمامی نابرابرهای موجود از جمله نابرابری جنسی و ستم بر زنان را ریشه کن کند. 

 
درکشورهای صنعتی با سیستم سیاسی دموکراسی سرمایه داری، قوانین مدنی در مورد زنان و مردان 

بر است. در واقع اما زنان از دستمزد وحقوق اقتصادی برابر با مردان برخوردار نیستند وآمار ظاهرا برا
باالیی ازانواع خشونت و بویژه خشونت های خانه گی در مورد آنان اعمال می شود. کاهش خدمات 

ن اجتماعی و اعمال سیاست های ریاضتی از سوی نظام سرمایه داری بیشترین فشار را خصوصا بر زنا
کارگر و زنانی که نگهداری فرزندان را برعهده دارند تحمیل شده است. تجارت انواع تن فروشی زنان را 

 در معرض انواع آسیب های روانی و جسمانی قرار داده است. 
 

در کشورهای پیرامونی که شرایط استثمار و برده گی بمراتب وحشتناکتراست، زنان در معرض انواع 
ام مردساالر سرمایه داری بسر می برند. تمام قوانین قرون وسطایی و پیشاسرمایه آسیب های ناشی از نظ

داری را نظام حاکم بخدمت گرفته است تا از حفظ سود آوری بیشتر به قیمت استثمار کارگران و 
مزدبگیران و خصوصا زنان کارگر پاسداری کند. با دیکتاتوری عریان سیاسی، نظامی ومذهبی توقعات 

ه سرکوب شده و زنان را در صف مقدم قربانیان نظام بسر می برند. انواع خشونت بر زنان برحق جامع
چه در محیط کار و چه در محیط زندگی روزانه باز تولید می شود وبیشترین فجایع غیر انسانی در مورد 

توده  زنان بکار گرفته می شود. بی جهت نیست که با بروز طغیان های اجتماعی و نیز عروج جنبش های
ای بر علیه نظام حاکم و رژیم های دیکتاتوری دست نشانده آن در کشورهای پیرامونی زنان در صف 
مقدم مبارزات قرار می گیرند. جنبش های توده ای کشورهای عربی حضور چشمگیر زنان را در آن 

 نشان داد. 
 
، بیشترین تبعیض جنسی و حاکمیت ارتجاع اسالمی، با نهادینه نمودن قوانین پوسیده ضد زن ایران در

سیاسی آنها را درموقعیت درجه دوم قرار داده است.  -طبقاتی برآنان را اعمال نموده و از نظر اجتماعی
باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم ساختن آنها از اشتغال، وابسته کردن هر چه بیشتر آنها از نظر 

آنها، نهادینه شدن کنترل مردان بر زندگی زنان،  اقتصادی به مردان، خشونت و سرکوب روز افزون بر
مرد ساالری و نابرابری فزاینده ای را بر زندگی زنان حاکم نموده است. فرودستی و تبعیض ونابرابری، 
فقدان تامین اجتماعی و سرکوب و خشونت بر زنان که ریشه در نظام سرمایه داری دارد، شرایط 

سلطه یک حکومت ارتجاعی مذهبی و در ابعاد گسترده ای ایجاد  دشواری را برای زنان در ایران، تحت



متشکل شویم، سازماندهی کنیم!  -بولتن اخبار کارگری    

3131اردیبهشت                                                     متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                         84ره شما  

15 

نموده است. اعتراض و مبارزه هر روزه زنان در ایران علیه این همه نابرابری و بربریت جمهوری 
 اسالمی در طول بیشتر از سه دهه به اشکال مختلف درجریان بوده و خواهد بود.

 
ی و بقاءاش را به سازش و زد و بند علنی با دولت سیاس-رژیم سرمایه اسالمی رفع بحران اقتصادی

آمریکا و دولتهای اروپایی برای رفع  تحریمها و برسمیت شناختن آن گره زده و وارد دیپلماسی فعالی با 

 آنها شده است.

موفقیت در این امر و انتقال سرمایه های خارجی به ایران، حرکت سرمایه داخلی را در جهت خصوصی 
صاد، امکان جذب نیروی کار ارزان و منعطف زنان را به بازار کار در سطحی وسیع کردن کامل اقت

فراهم خواهد کرد. اشتغال کاری برای زنان در چنین شرایطی و بر متن برنامه های نئولیبرالی، همانگونه 
ن که در سایر سایر کشورهای "جهان سوم" نشان داده شده است، با بیحقوقی و تبعیض بیشتری برای زنا

همراه خواهد بود و سبب گسترش مشاغل قراردادی، مقاطعه ای، موقت، پاره وقت، کار در کارخانه، در 
حاشیه اقتصاد رسمی و بدون پوششهای اجتماعی خواهد شد. زنان به عنوان نیروی کار ارزان برای 

فقات این سرمایه های خارجی بیشترین سود آوری را خواهند داشت. جمهوری اسالمی قبل از این توا
بیحقوقیها و تبعیضات را در مورد زنان کارگر به انجام رسانده اند، به عنوان نمونه، با تغییراتی که در 
قانون کار ارتجاعی جمهوری اسالمی صورت گرفته، بخش بزرگی از کارگران شاغل در کارگاههای 

انون کار ناقص هم نیز کوچک را، که زنان بخش بزرگی از آنان را تشکیل می دهند، از شمول همین ق
 خارج کرده است.   

 
 

رفع ستم جنسی و تبعیض برزنان درچهارگوشه جهان، چه آنجا که قوانین دموکراسی سرمایه حاکم است و 
چه در کشورهایی که دیکتاتوری های عریان نظامی، مذهبی حافظ قوانین سرمایه هستند بجزاز 

د شدن هر چه بیشتر طبقه کارگر مقدور نخواهد گردید مسیرمبارزه علیه سیاست های سرمایه داری و متح
 خود، نهائی حل روند در  آن، ابعاد همه در ، ایران مانند کشورهایی در و خاورمیانه جهان، در  زن مسئله. 

بطور کلی مبارزات زنان برای رفع ستم جنسیتی،  است. خورده گره داری سرمایه علیه بر مبارزه با
ه داری دارد و در پیوندی گسست ناپذیر با مبارزات کارگران و زحمتکشان است ماهیتی کامال ضد سرمای

 وبدون لغو مالکیت خصوصی، ماهیت زن به عنوان یک کاال نیز از بین نخواهد رفت. 
 

نقش جنبش زنان بعنوان جنبشی بسیار مهم در اعتراضات ضد سرمایه داری و ضد سیاست های 
ضرورت مهر تایید می زند که مبارزه برای رفع ستم جنسیتی در  نئولیبرالیستی، بیش از پیش به این

پیوندی ناگسستنی با مبارزه برای رفع ستم طبقاتی قرار دارد و حضور زنان در صحنه مبارزه طبقاتی به 
تعمیق مبارزات زنان می انجامد. تجربه ثابت کرده است که میزان موفقیت و رشد جنبشهای اجتماعی به 

در آن جنبش رابطه مستقیم داشته و پیروزیهای حاصل بدون شرکت زنان امکان پذیر  میزان شرکت زنان
نخواهد بود. امروز مسئله رهایی زنان بنا به ضرورت طبقاتیش این وظیفه را جلوی پای فعالین 
سوسیالیستی جنبش کارگری و جنبش زنان می گذارد که یکی از راههای مهم خاتمه دادن به پراکندگی 

یژه زنان کارگر در امر مبارزاتیشان و نزدیک شدنشان بدرجه ای به استراتژی موجودشان زنان و بو
 درگرو ایجاد تشکلها یشان است. 

 

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

3134اسفند  4138مارس   

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 

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

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


متشکل شویم، سازماندهی کنیم!  -بولتن اخبار کارگری    

3131اردیبهشت                                                     متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                         84ره شما  

16 

 با مصر کارگری های اتحادیه فدراسیون همبستگی عالما

 ایران در زندانی کارگران

بدنبال ارسال نامه به سازمانهای کارگری در سراسر جهان  و تماسهای نزدیک با فدراسیون اتحادیه های کارگری در 

این نامه اساما السون کشور مصر، نامه ای حمایتی از سوی این اتحادیه دریافت کردیم که متن آن ضمیمه است. در 

بوکتی رئیس این فدراسیون طی نامه ای با کارگران زندانی در ایران اعالم همبستگی کرده و پیشنهاد ایجاد یک 

سازمان بین المللی کارگری برای حمایت از کارگران زندانی در هر جای جهان  را داده است. متن فارسی این نامه را 

 :اینجا مالحظه میکنید

 !مصر از جهان کارگران مهه به درود

 اتحادیه و سازمانها همه از و میکند همبستگی اعالم ایران در زندانی کارگران با مصر کارگری های اتحادیه فدراسیون

 های اتحادیه فدراسیون .کنند همسبتگی اعالم آنها آزادی برای که میخواهد جهان کشورهای همه در کارگری های

 نقشه و ها ایده تبادل برای کنفرانسی دادن سازمان حال در( کارگران) شده مطرح اتپیشنهاد اساس بر مصر کارگری

 پیشنهاد ما.است جهان جای هر در زندانی ای اتحادیه فعالین و کارگران کردن آزاد برای کارگری همبستگی برای هایی

 کار مشغول من و شود یجادا کارگری المللی بین همبستگی عنوان تحت کارگری المللی بین سازمان یک که میکنیم

  .داد خواهم ارائه شما به شدن آماده محض به و هستم آن اسناد روی

 !جهان جای همه در کارگری مبارزات باد زنده

 بوکتی السون اساما     4101اکتبر  29

 (GFETU) مصر کارگری های اتحادیه عمومی فدراسیون رئیس

 مکانیک()ارسال و تکثیر از سندیکای کارگران فلزکار و

=================================== 

 از حمایت در  ایران  كارگري جنبش با همبستگي نهادهاي همبستگی پیام

 كمپین سراسري در تركیه تحت عنوان "جنایات حوادث كار علیه كارگران را متوقف كنید"!
 

 هانجمن همبستگی بین المللی کارگران در ترکی کنفرانس در کننده شرکت رفقای
بنا به  که کارگران بطور جهانشمول با آن مواجه هستند، عدم ایمنی محیط کار است. یکی از معضالتي

گزارش سازمان جهانی کار ساالنه هزاران کارگر بر اثر سوانح و یا بیماریهای ناشی از کار جان خود 
یي سرمایه را از دست می دهند. علت این وقایع دلخراش مواردی چون مدیریت نادرست، صرفه جو

بهداشت در محیط كار، سختی کار،  کار، كمبود و یا فقدان ایمنی  داران در وسایل ضروري مربوط به
نداشتن بیمه درمانی، آموزش ندادن کارگران در مورد مسائل ایمنی، عدم نظارت نمایندگان واقعی 

ر و دهها مورد دیگر کارگران در کمیسیونهای بازرسی و نظارت و دخالت مستقیم آنها بر محیطهای کا
کارگران  در برخی موارد عمق فاجعه تا حدی است که بالفاصله پس از رخ دادن حادثه، است.

تکرار این فجایع و جنایات هر دقیقه و هر روز اتفاق می   به کام مرگ كشیده مي شوند. مصدوم 
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که برای  هستند رانعامل این جنایات ضدبشری سرمایه دا این جنایت قربانیان طبقاتی دارد. افتد.
 را به مسلخگاه می فرستند. کارگران هر چه بیشتر سودجویي

كارگر در جهان بر اثر  ۰۶۶۶ ( روزانهILOبنابر آمارهای ارائه شده توسط سازمان جهانی کار)

 ۰۷۶حوادث و بیماریهای ناشی از مواد سمی در محل كار جان خود را از دست می دهند، ساالنه 

میلیون نفر به بیماری های ناشی از کار  ۱۰۶،  شی از کار در جهان رخ می دهدمیلیون حادثه ی نا

بهره کشی نظام سرمایه  آمار میلیون نفر دچار از کار افتادگی می شوند. این تنها گوشه ای از ۷مبتال و 
ز داده نمیشود. ا قربانیان سوانح کار آمار مشخصی در بسیاری موارد در مورد داری از کارگران است.

 بیشتر از آمار اعالم شده میباشد. قطعا تعداد قربانیان عدم ایمني كار اینرو
از آسیب  از تشکلهای مستقل خود، به علت محرومیت کارگران در كشورهایي مانند ایران

دارند. وجود تشکلهای مستقل کارگری و  ایمنی در محیط کار قرار عدم در رابطه با  بیشتری پذیری
جهت بهبود شرایط کار و کاهش حوادث شغلی است که  ی مهم یکی از ابزارها آموزش در محیط کار

 تغییراتی بنیادی در وضعیت کنونی طبقه کارگر به وجود آورد. امكان مي تواند
 
از طریق این پیام همبستگی؛ ضمن  خارج کشور، -درایران  جنبش کارگری با نهادهای همبستگی ما

" جنایات حوادث کار علیه کارگران را  ترکیه از کمپین دیدهبا کارگران آسیب  یو همگام یهمراه
ضمن اعالم همدردی با عموم کارگران آسیب دیده و خانواده هایشان  و   حمایت مي كنیم، متوقف کنید"

 باالترین استانداردهای ایمنی در محیط و سراسر جهان، خواهان بکار گیری و رعایت ترکیه در
مسئول بالواسطه  جنایتکار آن را گی سرمایه و سردمداران و مدافعاننظام برد هستیم. ما کار های

و  را اتحاد و تنها راه رهایی از این فالكت سرمایه داري قربانیان حوادث ناشی از کار میدانیم.
همبستگی جهانی کارگران در جهت رفع شرایط استثمار، از بین بردن ستم طبقاتي و نابودی نظام 

 .سرمایه داری می دانیم

  ۰۶۰۲دسامبر

 جهانی سرمایه نظام مرگ بر
 طبقه کارگر جهانی پر توان باد اتحاد و همبستگی

==================================== 

 پیام اتحادیه نفت، شیمی و الستیک سازی ترکیه در پاسخ به پیام شاهرخ زمانی و دیگر کارگران زندانی

 دوستان عزیز
 

دسامبر در محل ستاد اتحادیه  31در « پیش بسوی مبارزه و همبستگی علیه حوادث ناشی از کار»ن کارزار سازمان ما با عنوا
کارگران نفت، شیمی، و الستیک سازی برگزار گردید. این کارزاربا شرکت صدها کارگر از شهرها و مناطق مختلف، مدیران 

 بقه ای هایمان از سازمان های مختلف همراه بود.اتحادیه، نمایندگان سوسیالیست مجلس، کارگران اعتصابی، و دیگر هم ط
 

 شما ای طبقه هم خواهران و برادران زیاد اشتیاق و استقبال با شما همبستگی پیام و بود موفقی بسیار کارزار این عزیز، دوستان
 هم دوستان دیگر و شما پیام. نمود تقویت را شما همکاران المللی بین همبستگی و مبارزه روحیه شما پیام. شد روبرو ترکیه در

 مشترکی های حل راه و مشکالت اینکه و کارگر طبقه بودن المللی بین بر مبنی را ما موضع مختلف، کشورهای از مان ای طبقه
 ها سرزمین تمامی کارگران» شعار دادن سر مقربا در حاضر کارگران تمامی شما خالصانه های پیام شنیدن با. بخشید قوت دایم،
 .نمودند استقبال آن از «شوید متحد

 
 .کنیم می تان تقدیم بود، طبقاتی همبستگی از زیبایی نمونه که شما، ارزشمند پیام از را خود خالصانه تشکر ما عزیز، دوستان

 
 !کارگر طبقه المللی بین همبستگی و مبارزه اتحاد، باد زنده

 
 !همبستگی و مبارزه درودهای با همراه
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 ای زندانی در ایران را آزاد کنید!فعالین کارگری و اتحادیه 
 امروز کارل بیلت، وزیر امور خارجه به ایران سفر می کند. او امیدوار است، بتواند در طول مالقات هایی که با وزیر امور خارجه ی ایران

( LOادیه های کارگری سوئد)خواهد داشت، دیالگوی در رابطه با رعایت مسائل حقوق بشر در ایران با او داشته باشد. سازمان سراسری اتح

فرصت را مغتنم شمرده و از وزیر امور خارجه خواستار است که در مذاکرات خویش تمرکز خود را حول محور فوق قرار دهد. رعایت 

تعریف  حقوق بشر و تضمین آزادی های فردی از جمله آن شرایط تعیین کننده ای است که می تواند موقعیت ایران را در جامعه ی بین المللی

کند. اما متأسفانه اوضاع و شرایط کنونی در ایران گویای وضعیت دیگری است. در ایران به طور روزمره و سیستماتیک و با حمایت فعاالنه 

 ی رژیم به حقوق انسان ها تجاوز می شود.

از سه کشوری است که در آنجا تاکید شد که جمهوری اسالمی ایران یکی  4171(، در سال ILOدر اجالس ساالنه سازمان جهانی کار)

شرایط زندگی، آزادی فردی و فعالیت کارگری و اتحادیه ای, به شدت محدود بوده و فعالین کارگری به خاطر فعالیت های شان دائمًا تحت 

 تعقیب، پیگرد قضایی، اخراج و تهدید به مجازات زندان قرار دارند.

زجویی هایی که در نهادهای گوناگون امنیتی و یا به هنگام بازداشت در دادگاه ها انجام می عالوه بر اخراج، پیگردهای قضایی و زندان، در با

 گیرد، آن ها را وادار به ترک عضویت در تشکل های آزاد و مستقل خود می نمایند.

ن جهانی کار و انجام وظایفی ( به دفعات ایران را به خاطر تخّطی از مقاوله نامه های سازماILOگروه بررسی امور کارگری در آی.ال. او )

ه که مفاد پایه ای این سازمان در دفاع از امنیت و حقوق کارگران به اعضاء محّول شده است را مورد توبیخ تشکیالتی قرار داده است، اما ب

 رغم این ها تهدید, خشونت, زندان و شکنجه فعالین اتحادیه ای همچنان در ادامه دارد.

رگری زندانی موفق به نشر آن به بیرون از زندان شده اند حاکی از شرایط طاقت فرسا در زندان های ایران است. گزارش هایی که فعالین کا

خشونت و شکنجه هم، در بازجویی ها و هم در بندهای انبوِه از زندانیان به طور روزمره جریان داشته و زندانیان از دسترسی به درمان 

وضعیت فیزیکی و روانی زندانیان به مراتب وخیم تر شده و زندانیان به رغم داشتن بیمارهای ُمهلک، پزشکی و داروی مورد نیاز محرومند. 

از مرخصی درمانی آن ها برای اعزام به بیمارستان ها ممانعت می شود. در موارد زیادی زندانیان جان خود را در چنین شرایطی از دست 

 دارای نقایص بسیار جدی و ناروشن است.داده و تحقیقات جهت بررسی علل این مرگ ها نیز 

 

جنبش اتحادیه های سوئد پیشنهاد تشکیل یک "کمیته بین المللی حقیقت یاب" را برای تحقیق و بررسیِ شرایط زندان های جمهوری اسالمی 

 ایران در مورد مرگ هایی که در زندان ها رخ داده است را پیشنهاد می کند.

ی متمادی شرایط حقوق بشر در ایران را دنبال کرده و یادآور میشود که متاسفانه این شرایط طی سالهای جنبش اتحادیه ای سوئد طی سالها

نه اخیر بطور مداوم وخیم تر شده است. اتحادیه های سوئدی و تشکل های بین المللی این اتحادیه ها به َکّرات در رابطه با پیگرد های ظالما

( به خاطر طفره رفتن از امضاء سه ILOدر ایران اعتراض کرده و ایران را به عنوان عضو آی.ال.او) نسبت به فعالین کارگری و اتحادیه ای

 .مقاوله نامه پایه ای این سازمان که شامل حق تشکل یابی, حق مذاکره و رعایت حداقل سن قانونی برای کار است مورد انتقاد قرار داده است

اطر رفتار غیر انسانی با شهروندان خود محکوم کرده و از رئیس جمهور منتخب جدید، حسن جنبش اتحادیه ای سوئد رژیم ایران را به خ

روحانی مُصرانه خواهان رعایت مفاد جهانی حقوق بشر و آزادی فوری کلیه ی فعالین اتحادیه ای که هم اکنون در زندان ها به سر می برند 

( ILOتهدید, اذیت و پیگرد فعالین کارگری و احترام به مقاوله نامه های آی.ال.او) است. ایران موظف به انجام اقداماتی برای پایان دادن به

ات است. شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده های فعالین اتحادیه ایِ تحت پیگرد و زندانی باید مورد تحقیق قرار گرفته و کسانی که از اقدام

 غیر قانونی این رژیم صدمه دیده اند حمایت شوند.

 

(، تا زمانی که دستگیری ها، زندان و مرگ هایی که در زندان ها اتفاق می افتد LOعتقاد سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد)به ا

که در واقع به مثابه ی تجاوز به حقوق انسان ها و نقض حقوق بشر محسوب می شوند، ادامه دارد و دالیل وقوع آن ها به طور کامل مورد 

ته اند، ایران نمی تواند دارای آن چنان شرایطی باشد که به قول رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، جایگاهی در جامعه ی بررسی قرار نگرف

 بین المللی داشته باشد.

( و جنبش سندیکایی جهانی، بر این باور است که بدون پیشرفت های جدی و آشکار در LOسازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد)

رژیم سرکوب گر و فاقد قانون مندی های  دمکراسی و رعایت اصول حقوق بشر در ایران، حکومت ایران را به عنوان یک جهت تعمیق

 مدنی می شناسد.

 (LOسازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد)

 

 

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande                                                                                                                                                                                                                                            

Lars Lindgren, ordförande Transportarbetareförbundet                          

                  

Loa Brynjulfsdottir, chef för LOs internationella enhet            
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 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

ار می کند.با زندانیان سیاسی رفت  

 رژیم سرمایه داری

 شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی، 

 علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند.

 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.

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

 کارگران برای آزادی از زندان تحمیل می کند.

 رژیم انسان کش، زندانی می کند، شکنجه میکند، اعدام می کند.

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

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

خارج کشور  –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 

ماندهی کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی ساز

،شرکت نمایند نموده و  

 تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان

 سیاسی هرچه بیشتر، فراهم گردد. 
 



متشکل شویم، سازماندهی کنیم!  -بولتن اخبار کارگری    

3131اردیبهشت                                                     متشکل شویم، سازماندهی کنیم!                                         84ره شما  

20 

 کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید! به کمپینهای آزادی

کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران 

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

 همبستگی و پشتیبانی کارگران، 

 سندیکا ها، اتحادیه های کارگری، 

 و ... نهادهای مترقی و سوسیالیستی

برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی 

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

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

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 

 مایه داری است.سر

  آزادی کارگران زندانی

 و تمامی زندانیان سیاسی

 درگرو 

 گسترش مبارزه متحدانه ماست!
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 که ... و استثمار ستم، شکنجه، زندان، اعدام، به انقالب، شکست با اسالمی جمهوری داری سرمایه رژیم

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

 اکنون و است داشته دستور در را مترقی اجتماعی 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 تهگذاش جامعه اکثریت بردوش خانمانی بی و فقر، گرسنگی گرانی،

 جمعی از این رژیم دوست کارگران و زحمتکشان نیست. کلیت این نظام باید برچیده شود. 

 

 .است سیاسی زندانیان و زندانی کارگران از مملو رژیم زندانهای

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

 در که فرامیخواند را کارگری 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 تمامی و زندانی کارگران شده، دستگیر کارگران آزادی وخواهان کرده

 

 زندانیان سایر دستگیرشده، کارگران تمامی آزادی تا

 .دارد ادامه بیوقفه مبارزه سیاسی،
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برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به 

خارج کشور  –ش کارگری در ایران نهادهای همبستگی با جنب

 بپیوندید!

کمپینها و کارزارهای دفاع از آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام 

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

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

تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری را با  دوستداران جنبش کارگری

خواست آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی 

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

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

داشت. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در  زندانیان سیاسی ادامه خواهد

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

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

به هرشکل که میتوانند به ادامه کمپینها و کارزارهای همبستگی با جنبش 

.کارگری در خارج کشور یاری رسانند  

برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و  

. نامی که میتوانیم، بکوشیم  

زاتی، برای همبستگی آکسیونهای اعتراضی و مبار کارزارها، به کمپینها،

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

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!
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l against the Islamic Republic of Iran for immediate release International cal

of workers and political prisoners 

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

nion in Tehran. After Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company labour ufor 

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

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

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

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

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

rds are trying to either destroy Reza or make him leave the shows that the prisons security gua

workers and labour union and stop supporting the workers needs. There have been numerous 

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

 ver taken responsibility and only stated that it was a natural death!guards have ne 

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 

te of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company labour union in Tehran. We are Syndica

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

injuries.  

him to the hospital It’s our job now as Reza can’t force the security officers on his own to take 

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

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

happening and neutralize their plot. 

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

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

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

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

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

d request help from them and other conferences and attend other radical group meetings an

 etc. Trade Unions the Labour Organisations, 

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! 

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  
 

2014 

Solidarity Committees with the Iranian Workers’ Movement- abroad 
nhkommittehamahangi@gmail.com 
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CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

        FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA - FESIM 

   Vía Laietana 18 9ª 08003-Barcelona  -  Tf: 93 310 33 62    Correo: fesim.cgtmetal@gmail.com  www.cgt.es/fesim/ 

 

Shahrokh Zamani ¡¡LIBERTAD!! 
 

Desde la Federación Estatal de sindicatos de la Industria Metalúrgica de CGT (FESIM), queremos mostrar todo 

nuestro apoyo al compañero Iraní Shahrokh Zamani, en huelga de hambre desde hace un mes para exigir su 

libertad y tras sufrir un trato discriminatorio en su estancia en prisión. 

Desde CGT no aceptamos ni toleramos que haya ni una sola persona en prisión por su manera de pensar, y 

mucho menos que el gobierno de un país vulnere a su antojo los derechos fundamentales como la libre 

asociación con fines sindicales o la libertad de expresión y así mismo condenamos que el Gobierno Iraní utilice 

esto como escusa para someter a torturas y malos tratos al compañero Zamani. 

Con el fin de evitar situaciones como la que está pasando del compañero Zamani y muchos compañeros en 

situación similar a lo largo del mundo, la CGT hace un llamamiento de movilización a la clase trabajadora y a la 

unidad de los pueblos del mundo. Hoy es el compañero Zamani el que está en prisión, pero mañana puede ser 

cualquiera de nosotros el que termine en la cárcel simplemente por su manera de pensar. 

 

¡CONTRA LA ENCARCELACION DE LAS IDEAS! 

¡CONTRA LAS TORTURAS EN LAS CARCELES! 

¡CONTRA LA VULNERACION DE LA LIBRE ASOCIACION POLITICA Y 

SINDICAL! 

¡POR LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA! 

¡POR LA UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS! 

SOLIDARIDAD CON ZAMANI 

SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS 

 
 

Abril 2014 

http://www.cgt.es/fesim/
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To trade Union, organizations, political parties and all 

supporters of working class all over the world! 

Shahrokh Zamani, a member of “House-Painter workers union”, who is currently serving an 

11 years prison sentences, he transferred to Gohardast prison in city Karj the ward, where 

the political prisoners are held and controlled by the Islamic Special Forces and the 

intelligent ministry since 15 January 2012. 

Zamani has gone on a hunger strike since 8 March 2014 because of defending his rights and 

those prisoners, such as the struggle for better living condition in the Gohardast prison. 

He has transferred from Gohardasht prison to Gazalhasar prison to criminal and addicted 

ward, where the drug dealers are held.  

As of today 33 days have passed from the commencement of Shahrokh Zamani’s hunger strike 

and his health condition has almost completely deteriorated. Shahrokh’s life is in danger and 

he has lost 20 kilograms of his weight. We condemn the continuation of his arrest and also 

urge the Karj prosecutor’s office to transfer him as a matter of urgency to the hospital for 

treatment before it is too late. We also warn the Karj prosecutor’s office that they are 

accountable for the negligence of their duty and consequently Shahrokh’s health. 

We give strong support to Shahrokh Zamani’s protest and demand immediate actions for 

release of all imprisoned workers. 

We seek trade unions and labour organization’s support to protest against the repression and 

hostility towards the worker in Iran. 

Solidarity Committees with the Iranian Workers’ Movement- 

Aboard 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 

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

 

 

 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
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

