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

 .استمبارزات کارگری و سایر جنبش های اجتماعی در ایران از دیگر وظائف این نهاد 
در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای همبستگی،  نهاد

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

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

ه تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و جلب تالش برای ارتباط گسترد 
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 

هادهای همبستگی با اجتماعی در سطح جهان و شرکت فعال در این مبارزات وظیفه ن
تبلیغ ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و حاکمیت  .کارگران ایران است

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

بقه کارگر همبستگی کارگری در خارج از کشور به صورت مشترک در برابر دشمنان ط
 . و به ویژه رژیم جمهوری اسالمی ازجمله وظائف مشترک ماست

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

.نهادهای همبستگی با کارگران ایران است  
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برای آزادی فوری، بدون قید و شرط 

 کارگران زندانی 

!سی بکوشیمودیگر زندانیان سیا  

 رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی 

.می کندبا زندانیان سیاسی رفتار   

 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    

وثیقه های سنگینی شروط و   

.برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند  

رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران، 

جریمه های نقدی سنگینی را بر کارگران برای آزادی از 

.زندان تحمیل می کند  

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

.را به سکوت وا دار  نمایدتا طبقه کارگر و جامعه   

باید و می توان رژیم را . باید  بر علیه این وضعیت برخاست

. بعقب نشینی وا داشت  

خارج کشور  –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

همه کارگران و فعالین کارگری، سازمانها، تشکلها ، 

که به هرشکل و  درا فرامیخوان... گروهها و   

که دارند  با هر توانی  

برای آزادی کارگران زندانی و تمامی سراسری  هایکمپین

 زندانیان سیاسی سازماندهی نموده و پیوندند،

 تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان

  .سیاسی هرچه بیشتر، فراهم گردد
 

  ،خواهان آزادی فوری

 بی قید و شرط 

 کارگران زندانی 

 !ستیمهو تمامی زندانیان سیاسی 
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کارگران زندانی  آزادی هایبه کمپین

 !و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید

کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت 

کنید و خواست آزادی کارگران را هر 

 !چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم

 

  همبستگی جهانی کارگران

 !مرزی ندارد
  

 همبستگی و پشتیبانی کارگران، 

 دیه های کارگری، سندیکا ها، اتحا

 نهادهای مترقی و سوسیالیستی
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برای آزادی فوری و بی قید وشرط 

 !کارگران زندانی ضروری است
 

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

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

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

این یک گام  .آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم بکوشیم

 .واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی سرمایه داری است

 کارگران زندانی آزادی 

 و تمامی زندانیان سیاسی

  درگرو

 !ماستگسترش مبارزه متحدانه 
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کارگری و مباحث تجاربجلسات از سری   

 هاتشکل  

  و شرایط موجود جنبش کارگری 

با شرکت تعدادی ازاعضای کمیته هماهنگی برای 

 کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

Paltalk Otage: Iran -  Tajarobe KargariCategory: Asia, Subcategory: Iran 

بوقت ایران 24.31ساعت  4314،مهر 21،  کزیبوقت اروپای مر 21.11ساعت  2142اکتبر 44    

ری، برای گو نهادهای کار هاعضو تشکلیا ری و گسلسله جلسات عمومی با فعالین کار یک اریگزی به برگنهادهای همبست

این . میپردازدحاضر  ۀدر دور هاایجاد تشکل هکمک ب برای... بحث حول مسائل مهم سیاسی جنبش کارگری و انتقال تجربه و

 .خواهد شد گزارسات هر بار با شرکت یک و یا چند تن برجل

 اعضای از پور عبدی محمد آقای سخنرانی متن

 کارگری تجارب اتاق رد هماهنگی کمیته

در اتنننننار تجنننننار  " کمیتنننننه همننننناهنگی بنننننرای کمنننننک بنننننه ایجننننناد تشنننننکل هنننننای کنننننارگری"روشننننننگری مواضننننن  
میرمنننننناه 02کننننننارگری   نینننننناد هننننننای همبسننننننتگی بننننننا جنننننننب  کننننننارگری ایننننننران خننننننار  از کشننننننور بننننننه تنننننناری  

1931 . 

بسنننننتگی بنننننا بنننننا درود و سننننن اه شنننننراوان بنننننه شنننننما دوسنننننتان هاضنننننر در اتنننننار وبنننننا تشنننننکر از نیننننناد هنننننای هم
مننننن مهمنننند عبنننندی  ننننور . جنننننب  کننننارگری در خننننار  از کشننننور کننننه ایننننن امکننننان را بننننرای مننننا شننننراه  کردننننند

  عضنننننو کمیتنننننه همننننناهنگی بنننننرای کمنننننک بنننننه ایجننننناد تشنننننکل هنننننای کنننننارگری از  نننننر  تعنننننداد ی از دوسنننننتان 
بعضنننننی از مواضننننن  و سیاسنننننت هنننننای هننننناک  بنننننر رویکنننننرد کمیتنننننه .  امشننننن  منننننی خنننننواهی  بنننننه سنننننی  خنننننود 

 مورد بهث وتبادل نظرقراردهی هماهنگی را

بنننننا توجنننننه بنننننه اینکنننننه اشنننننراد و جریاننننننات مخت ننننن  کنننننه هنننننر کننننندا  بنننننه شنننننک ی از اشنننننکال   کمیتنننننه همننننناهنگی را 
منننننورد ناننننند قنننننرار داده انننننند و ینننننا گاهنننننا شننننناهد رن بنننننوده و هسنننننتی  کنننننه تعننننندادی بنننننا دیننننند  ینننننر واقعنننننی و  ینننننر 

د   جنننننا دارد ننننننه در  اسننننن  بنننننه اینننننن دینننننالکتیکی بنننننه قنننننول خودشنننننان بنننننه ناننننند کمیتنننننه همننننناهنگی  رداختنننننه انننننن
اشننننننراد و جریانننننننات   ب کننننننه خ ننننننا  بننننننه کننننننارگران و مننننننداشعان کننننننارگری و جنننننننب  کننننننارگری و تنیننننننا جیننننننت 

 . روشنگری به سی  خود به دشاع از کمیته هماهنگی با ذکر مواردی ب ردازی  

http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1128:1391-08-15-20-02-23&catid=11:1389-12-23-23-55-51&Itemid=30
http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1128:1391-08-15-20-02-23&catid=11:1389-12-23-23-55-51&Itemid=30
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اننننننانیتی ای نیسننننننت کننننننه خننننننود عضننننننو رن هسننننننتی    ب کننننننه دشنننننناع از رویکننننننرد و ههنننننند  مننننننا د شنننننناع از کمیتننننننه
بننننننه هننننننبب وجننننننه معتانننننند بننننننه رن نبننننننوده و نیسننننننتی  کننننننه کمیتننننننه . اسننننننت کننننننه در کمیتننننننه همنننننناهنگی وجننننننود دارد 

همننننننناهنگی بنننننننه دور از ضنننننننع  منننننننی باشننننننند ب که منننننننا اعتاننننننناد داریننننننن  کنننننننه ظرشینننننننت  باننننننناتی و رویکنننننننرد 
کنننننارگری هننننناک  بنننننر کمیتنننننه همننننناهنگی   بعننننننوان یکنننننی از برجسنننننته تنننننرین کمیتنننننه هنننننای شعنننننالین کنننننارگری در 

ایننننننننن شایسننننننننتگی و ایننننننننن تننننننننوان را دارد کننننننننه در هنننننننند خود بتواننننننننند بیشننننننننتر از گذشننننننننته در جنننننننننب  ایننننننننران 
 .کارگری تاثیر گذار باشد

همنننننان ور کنننننه همگنننننی شنننننما ا نننننصع داریننننند کمیتنننننه همننننناهنگی مه نننننول شنننننرای ی بنننننود کنننننه متاسننننن انه  ننننندای 
کننننننننننارگران و زهمتکشننننننننننان و شعننننننننننالین وروشننننننننننن کران رن در درون کارخانننننننننننه هننننننننننا وکارگنننننننننناه ومراکننننننننننز 

بعدازدسنننننننتگیری شعنننننننالین کنننننننارگری شنننننننیر سازدرسنننننننال .رگری بنننننننه شننننننندت در گ نننننننو خ نننننننه شنننننننده بنننننننودکنننننننا
ضننننننرورت ایجنننننناد نمودکننننننه کمیتننننننه ای بننننننه منظننننننور  یوننننننند شعننننننالین کننننننارگری تشننننننکیل شننننننوداکنون کمیتننننننه 39

همننننننا هنگننننننی مه ننننننول ان شننننننرای  اسننننننت کننننننه بعنننننند ازت ننننننوی  اساسنننننننامه واعننننننص  ع نیننننننت بننننننا  صت ننننننر  
ق عنننننا بنننننرای کننننننارگران وشعنننننالین کنننننارگری رشننننننکار بنننننود کننننننه .ت کنننننارگری  نننننا بننننننه عر نننننه مبنننننارزه گذاشنننننن

شننننننکل ع نننننننی و بننننننا ه ننننننظ اسننننننتاصل  بانننننناتی مشننننننکصت وششننننننارهای جنننننندی و گوننننننناگونی را در  ننننننی خواهنننننند 
همننننه هنننن   بانننناتی .سننننکوت بننننی  از ایننننن جننننایز نبننننود.امننننا ایننننن امننننر اهساسننننی یننننا بنننندون عاصنیننننت نبننننود.داشننننت

ا را منننننی شنننننید نننننند تنننننا همننننه بنننننا هننننن  بننننه اینننننن  یکنننننار هایمننننان در اینننننران و جیننننان منننننی بایسنننننت درد و رننننن  مننننن
 . ب ردازی 

کمیتنننننه همننننناهنگی بعننننننوان گنننننرای  اننننند جننننننب  کنننننارگری از همنننننان ابتننننندا بنننننا بنننننر اشراشنننننتن شنننننعار ایجننننناد 
تشنننننکل هنننننای کنننننارگری بنننننه نینننننروی خنننننود کنننننارگران و بننننندون کسننننن  اجنننننازه از دولنننننت و کارشرماینننننان وسنننننایر 

د و تنننننا بنننننه امنننننروز بنننننا اینننننن شنننننعار در دورن جننننننب  عوامنننننل سنننننرمایه   مبنننننارزه ع ننننننی خنننننود را شنننننروع کنننننر
 .کارگری در هد توان دست به مبارزه ای  یگیر زده است 

ایننننن کمیتننننه از همننننان ر ازتننننا بننننه امننننروز توانسننننته اسننننت بننننا مواننننن   ننننی  روی جنننننب  کننننارگری بننننا توجننننه بننننه 
و اننننه  تننننوازن قننننوا و بننننا توجننننه بننننه شننننرای  موجننننود برخننننورد قننننا   کننننند و دینننندگاه هننننای خننننود را اننننه عم ننننی

 .نظری بیان نماید

اعضننننننای متشنننننننکل در کمیتننننننه همننننننناهنگی ننننننننه تنیننننننا خنننننننود اکثننننننرا کنننننننارگر هسنننننننتند ب کننننننه ازخنننننننانواده هنننننننای 
کنننننننارگری اخراجی هنننننننا و اشنننننننراد تهنننننننت سنننننننت  وروشنننننننن کران  بانننننننه گنننننننارگر بنننننننوده کنننننننه درشنننننننرای  هنننننننای 

 . مخت   در عر ه های مبارزه  بااتی هضورشعال داشته اند

منننننی کننننننی  کنننننه رویکنننننرد هننننناک  بنننننر کمیتنننننه همننننناهنگی بنننننا اسنننننتناد بنننننه بننننندون ا نننننرار و بنننننا جسنننننارت بینننننان 
کنننننه بنننننا در نظنننننر گنننننرشتن منننننناش  کننننننونی و جننننناری  بانننننه کنننننارگر و دور .عم کنننننرد رن کنننننامص  باننننناتی اسنننننت 

 .نمای این مبارزه و با استناد به کارکرد این کمیته قابل اثبات می باشد

رادیکالیسننننن  اینننننن شنننننعار بنننننوده و در  رنجنننننا کنننننه بهنننننث تشنننننکل ینننننابی بنننننوده اسنننننت کمیتنننننه همننننناهنگی  رامننننندار
هنننننر کجنننننا کنننننه اینننننن امکنننننان شنننننراه  شنننننده باشننننند ب نننننورت مسنننننتای  هضنننننور داشنننننته و ضنننننمن دخنننننالتگری و 

شراخنننننوان . ارائنننننه بهنننننث هنننننای من انننننی  کنننننارگران و  یشنننننروان را بنننننه اینننننن سنننننمت و سنننننو شنننننرا خواننننننده اسنننننت
اجننننازه از کارشرمننننا مننننا ایننننن مننننی باشنننند کننننه باینننند تشننننکل کننننارگری بننننه نیننننروی خننننود کننننارگران و بنننندون کسنننن  

کمیتننننه همنننناهنگی هننننر جننننا کننننه . و دولننننت ایجنننناد شننننود و دولتیننننا تنیننننا وظی ننننه دارننننند انیننننا را بننننه ثبننننت برسننننانند
امکننننننان داشننننننته در  نننننن  اعتننننننراا کننننننارگران هاضننننننر شننننننده و بننننننا اسننننننت اده از تجننننننار  جنننننننب  کننننننارگری 

دامنننننه و رونننننند اینننننران و جینننننان نهوه مبنننننارزه و راه کنننننار هنننننای مناسننننن  مبنننننارزاتی را بنننننا کنننننارگران جینننننت ا
 .که نمونه های شراوانی را می توان نا  برد. مبارزه در میان گذاشته است

کمیتنننننه همننننناهنگی بعننننننوان کمیتنننننه ای ع ننننننی در داخنننننل جننننننب  کنننننارگری اینننننران ا ولنننننین کمیتنننننه ای بنننننوده کنننننه 
بنننننا جسنننننارت تمنننننا  ناننننن  و جایگننننناه خاننننننه کنننننارگر   شنننننورا هنننننای اسنننننصمی کنننننار   شنننننورایعالی کنننننار و دیگنننننر 

وابسنننننته بنننننه سنننننرمایه داری را تشنننننریق کنننننرده و از ماهینننننت واقعنننننی رننننننان رو بنننننه  بانننننه کنننننارگر و  نیننننناد هنننننای
کننننه امننننروز بننننا جسننننارت مننننی تننننوان . بننننا توجننننه بننننه ایننننن روشنننننگری بننننود.جنننننب  کننننارگری روشنننننگری نمننننوده

گ نننننت بنننننا ات نننننار نظنننننری در جننننننب  کنننننارگری روبنننننرو هسنننننتی  کنننننه خاننننننه کنننننارگر   شنننننوراهای اسنننننصمی کنننننار   
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ینننناد هننننای کننننامص ضنننند کننننارگری هسنننننتند و بعنننننوان نینننناد هننننای سننننرکو  گننننر از رنیننننا ننننننا  شننننورایعالی کننننار  ن
 .برده می شود

ایننننننن کمیتننننننه اولین کمیتننننننه ای بننننننوده کننننننه از ماهیننننننت شننننننورایعالی کننننننارو مکننننننانیز  سننننننه جانبننننننه گرایننننننی بارهننننننا 
سنننننخن گ تنننننه اسنننننت و ضنننننمن توضنننننیق کنننننارکرد سنننننه جانبنننننه گراینننننی بنننننه مااب نننننه بنننننا رن  رداختنننننه و بنننننا ناننننند 

جانبنننننننه گراینننننننی و  نننننننرز شنننننننعار تعینننننننین دسنننننننتمزد از  رینننننننر انتخنننننننا  نماینننننننندگان منتخننننننن   ماهینننننننت سنننننننه
واعنننننص  نمنننننوده اسنننننت اینینننننا  نننننصهیت تعینننننین سننننن ق دسنننننتمزد را .کنننننارگران بنننننه مااب نننننه بنننننا رن  رداختنننننه اسنننننت

 .برای کارگران و اقشار تهت ست  را ندارند

همننننناهنگی هننننن  در عمنننننل و همنننننان ور کنننننه بنننننه  نننننورت نموننننننه و شیرسنننننتوار بنننننه موارداشننننناره کنننننردی  کمیتنننننه 
 .ه  با  رز مباهث نظری با موان   یشروی جنب  کارگری مبارزه کرده است 

از جم ننننننه یکننننننی دیگننننننراز مواننننننن  جنننننندی و خ رنننننننا  بننننننرای جنننننننب  کننننننارگری بننننننر مننننننص کننننننردن نانننننن  و 
سننننننو لیننننننداریتی " کننننننارکرد نینننننناد هننننننای مننننننالی وابسننننننته بننننننه نظننننننا  سننننننرمایه داری و ام ریالیسننننننتی از جم ننننننه 

اعضنننننای اینننننن کمیتنننننه بودنننننند کنننننه بنننننا جسنننننارت تمنننننا  رو بنننننه جننننننب  کنننننارگری اخ نننننار دادنننننند . اسنننننت " سننننننتر
کمیتننننه همنننناهنگی هننننر اننننند مننننورد نانننند . کننننه باینننند بننننا ایننننن  دیننننده شننننو  ضنننند  باننننه کننننارگربرخورد جنننندی نمننننود

اشننننننراد و جریاننننننناتی در داخننننننل و خننننننار  قننننننرار گرشننننننت   امننننننا کمیتننننننه در ایننننننن اسننننننترات ی مینننننن   بانننننناتی هنننننن  
نسنننننت در جننننننب  کنننننارگری شضنننننایی را ایجننننناد کنننننند کنننننه نمایننننننده گنننننان کنننننارگری از موشنننننر عمنننننل کنننننرد و توا

جم ننننننه ع ننننننی نجنننننناتی نماینننننننده کننننننارگران سننننننندیکای نیشننننننکره ت ت ننننننه و رضننننننا شننننننیابی عضننننننو هئیننننننت منننننندیره 
سنننننندیکای شنننننرکت و اهننننند بنننننا  نننننراهت تمنننننا  از اسنننننتاصل منننننالی کنننننارگران بنننننه دشننننناع ب ردازنننننند و ب نننننورت 

اینننننننن اقننننننندا    کمیتنننننننه همننننننناهنگی توانسنننننننت انننننننندین گ گشنننننننت را در تنننننننداو  . رسنننننننمی اعنننننننص  نظنننننننر کردنننننننند 
همزمننننننان در اکثننننننر شننننننیر هننننننا سننننننازماندهی کننننننند تننننننا بتواننننننند کمننننننک هننننننای مننننننالی منننننننظ  و شنننننن اشی را بننننننرای 

جریاننننننناتی مننننننی خواسننننننتند بننننننه  باننننننه کننننننارگر .کننننننارگران زننننننندانی و خننننننانواده هننننننای رنننننننان جمنننننن  روری کننننننند
سنننننرمایه داران بنننننرون منننننرزی وعوامنننننل رن هنننننا بنننننا بنننننا توجنننننه بنننننه اینننننن کنننننه تعننننندادی از .اینننننران الانننننا نماینننننند 

امنننننا کمیتنننننه .یعننننننی دشنننننمن  دشنننننمن منننننا  دوسنننننت منننننا هسنننننتند.بعضنننننی از سنننننرمایه داران اینننننران دشنننننمن هسنننننتند
همنننناهنگی ودوسننننتان هنننن   باننننه ای مننننا ایننننن  ننننرو ه ضنننند کننننارگری را عاننننی  و رنیننننا را بننننه  کیننننای خننننود بننننر 

 .که ا وای هیب سرمایه داری نشوداین رویکردی استرات یک برای  باه کارگر است .گردانند

همننننننان ور کننننننه شعننننننالین جنننننننب  کننننننارگری ا ننننننصع دارننننننند در درون کمیتننننننه همنننننناهنگی و در جنننننننب  کننننننارگری 
رویکننننننردی در هننننننال رشنننننند بننننننود کننننننه مننننننی توانسننننننت دور نمننننننای جنننننننب  کننننننارگری را بننننننه انهننننننرا  جنننننندی 

ی در هنننننال بکشننننناند اینننننن انهنننننرا  کنننننه بنننننا رویکنننننرد ضننننند تهنننننز  و ضننننند سنننننازماندهی و ابزارهنننننای کنننننارگر
انتشننننننار و نیادینننننننه کننننننردن اندیشننننننه هننننننای خننننننود بننننننود امننننننا تاابننننننل بننننننا رن اندیشننننننه دوبنننننناره بننننننه عیننننننده کمیتننننننه 

 . هماهنگی بود که با جسارت تما  به ناد این رویکرد رشت 

کمیتننننننه .یکننننننی دیگننننننر از کننننننارکرد هننننننای کمیتننننننه بهننننننث اتهنننننناد عمننننننل بننننننر  ایننننننه مننننننناش   بانننننناتی بننننننوده اسننننننت
ن ا ننننن ی اینننننن رویکنننننرد بنننننوده و سنننننعی و تنننننص  داشنننننته اسنننننت تنننننا بنننننا همننننناهنگی همیشنننننه یکنننننی از  رامننننندارا

نتیجنننننه اینننننن اتهننننناد عمنننننل هنننننا بنننننرای همگنننننی شنننننما در زمیننننننه . موانننننن   یشنننننروی اتهننننناد عمنننننل مبنننننارزه کنننننند
برگنننننننزاری و گرامنننننننی داشنننننننت روز جینننننننانی کنننننننارگر  روز جینننننننانی زن و دیگنننننننر عر نننننننه هنننننننا مشنننننننخ  

ی دیگننننری در جنننننب  کننننارگری وجننننود هننننر اننننند بننننا ینننند گ تننننه شننننود کننننه هنننننوز بسننننیاری از مواننننن  جنننند.اسننننت
 . دارد که باید به انیا ه  ب ردازی  

یکننننننی گننننننرای  . مننننننا اعتانننننناد دارینننننن  کننننننه دو گننننننرای  ا نننننن ی هنننننننوز در جنننننننب  کننننننارگری هضننننننور دارننننننند 
هننننننر کنننننندا  از ایننننننن گرایشننننننیا در برخننننننورد بننننننه . راسننننننت و دیگننننننری گننننننرای  انننننند درون جنننننننب  کننننننارگری

خننننننود راه کننننننار هننننننای مخت  ننننننی را  ننننننی   ننننننای  باننننننه مناسننننننبات نظننننننا  سننننننرمایه داری بننننننر اسنننننناه دینننننندگاه 
هننننننر روز بیشننننننتر از گذشننننننته  باننننننه کننننننارگر در ایننننننران زیننننننر بنننننند تننننننرین شننننننرای  و . کننننننارگر مننننننی گذارننننننند

منننننا شننننناهداشزای  سنننننیل رسنننننای وسنننننی  . مناسنننننبات ناعاد ننننننه قنننننرار منننننی گینننننرد و منننننورد سنننننت  واقننننن  منننننی شنننننود
وز بنننننر زنننننندگی منننننا تهمینننننل منننننی شنننننود تنننننوده بیکننننناران هسنننننتی  اخرا  هنننننا  اسنننننتثمارو بنننننی هانننننوقی روز بنننننه ر

  عنننننند  امنیننننننت شننننننا ی و و جننننننود قننننننرار دادهننننننای موقننننننت و سنننننن ید امضننننننا   بیشننننننتر شننننننده اسننننننت و گرانننننننی 
سرسننننننا  رور ناشننننننی از تهننننننری  هننننننای اقت ننننننادی روز بننننننه روز تننننننور  را اشننننننزوده وعر ننننننه زننننننندگی را بننننننر 

ر خننننود را بننننه  ننننی  درماابننننل ایننننن مناسننننبات هننننر گرایشننننی راه کننننا. می یننننو نیننننا کننننارگر تننننن  تننننر کننننرده اسننننت 
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بننننا توجننننه بننننه اشننننزای  ششننننارها بننننر  باننننه کننننارگر و بهرانننننی تننننر شنننندن اوضنننناع جامعننننه  ت کیننننک . مننننی بننننرد
. اینننننن گرایشنننننات در برخنننننورد بنننننه موانننننن  نظنننننری و راهکنننننار هنننننای عم نننننی بیشنننننتر خنننننود را نشنننننان خواهننننند داد
ی در اوضنننننناع و اهننننننوال کنننننننونی کمیتننننننه همنننننناهنگی همیشننننننه در تننننننص  بننننننوده کننننننه بننننننر اسنننننناه سرش ننننننل هننننننا

مشنننننتر    اتهننننناد عمنننننل را تاوینننننت کنننننند امنننننا برخنننننی از نینننننرو هنننننای موجنننننود بنننننا بیاننننننه جنننننویی از اینننننن گوننننننه 
رنجننننا کنننننه کمیتننننه همنننناهنگی از بیننننان واقعیننننات بننننه شنننن اشیت و بننننندون . اتهنننناد عمننننل هننننا خننننود داری کننننرده اننننند 

شننننننایعه  راکنننننننی  شننننننرای  کنننننننونی و سنننننن ق مبننننننارزه جنننننننب  کننننننارگری را بیننننننان مننننننی کننننننند گننننننرای  راسننننننت 
جننننننب  کنننننارگری در تنننننص  اسنننننت تنننننا سنننننیمای  ینننننر واقعنننننی از مبنننننارزه و سننننن ق مبنننننارزه را تب یننننن  و درون 

رنجننننا کننننه مبننننارزه بننننا سننننه جانبننننه گرایننننی اسننننت گننننرای  راسننننت رگاهانننننه د  شننننرو مننننی بننننندد و بننننا . تننننروی  کننننند
رنجنننننا کنننننه  ز  اسنننننت کنننننه کنننننارگران بنننننا هضنننننور مسنننننتای  و . سنننننن  انننننندازی و تنننننوهین بنننننه منننننا منننننی تازنننننند 

ه مبنننننارزه ب ردازنننننند گنننننرای  راسنننننت در تنننننص  اسنننننت تادر ننننندر قنننننرار گینننننرد و بنننننا نامنننننه نینننننروی خنننننود بننننن
نگننننننناری روهینننننننه مبنننننننارزاتی کنننننننارگران را تهنننننننت کنتنننننننرل بگینننننننرد و بننننننناز هننننننن  رن هنننننننا را در تنننننننوه  نگنننننننه 

رنجننننا کننننه دشنننناع از شنننن ا  بننننودن و اسننننتاصل مننننالی  باننننه کننننارگر بننننه میننننان مننننی رینننند گننننرای  راسننننت یننننا ..دارد
مننننی کننننند کننننه دریاشننننت کمننننک هننننای مننننالی از هننننر کجننننا وهننننر جننننایی جننننایز اسننننت سننننکوت مننننی کننننند و یننننا بیننننان 

رنجننننا کننننه کمیتننننه همنننناهنگی بننننرای کمننننک بننننه ایجنننناد تشننننکل هننننای کننننارگری شننننعار رشنننن  اسننننتثمار انسننننان از . 
انسنننننان را نیادیننننننه منننننی کنننننند   گنننننرای  راسنننننت در  ننننندد اسنننننت تنننننا از  بانننننه کنننننارگر ب نننننورت ابنننننزاری در 

 .کند خدمت به نظا  سرمایه داری است اده 

مبنننننارزه  باننننناتی بنننننر خنننننص  تب یننننن  . کمیتنننننه همننننناهنگی را بایننننند بنننننا سیاسنننننت و کنننننارکرد هنننننا یننننن  شنننننناخت 
مبننننننارزه کننننننارگر بننننننا سننننننرمایه . جریانننننننات منننننندعی   دسننننننت سنننننناخته هننننننیب سننننننازمان و هزبننننننی نمیتواننننننند باشنننننند

دار  مبنننننارزه اینننننی واقعنننننی اسنننننت کنننننه در ب نننننن نظنننننا  سنننننرمایه داری جرینننننان منننننی یابننننند و بنننننه خنننننا ر تضننننناد 
مننننننا اعضننننننای متشننننننکل در کمیتننننننه . نا ننننننذیر  باننننننه کننننننارگر بننننننا  باننننننه سننننننرمایه دار ایجنننننناد مننننننی شننننننودرشننننننتی 

همننننناهنگی بنننننا شنننننناخت اینننننن تضننننناد بنننننه جنننننن  سنننننرمایه داری منننننی رویننننن  و معتاننننندی  بننننندون هضنننننور متشنننننکل 
منننننا همیشنننننه گ تنننننه ایننننن  کنننننه اینننننن  بانننننه کنننننارگر اسنننننت کنننننه .کنننننارگران هیب مبنننننارزه ای  نننننی  نخواهننننند رشنننننت

در اینننننن میننننان منننننا بعنننننوان کمیتنننننه . ا مناسننننبات سنننننرمایه داری تعننننین تک یننننن  کننننند میتواننننند بننننه نینننننروی خننننود بننننن
همنننننناهنگی بننننننرای کمننننننک بننننننه ایجنننننناد تشننننننکل هننننننای کننننننارگری وظی ننننننه خننننننود قننننننرار داده اینننننن  در کنننننننار  باننننننه 

همیشننننه ینننننک سننننوال رو بنننننه .کننننارگر باشننننی  و بنننننه سننننی  و تنننننوان خننننود در امنننننر مبننننارزه  باننننناتی گننننا  بنننننرداری 
منننننی شنننننود کنننننه تنننننا کننننننون بنننننر اسننننناه شنننننعار مهنننننوری کمنننننک بنننننه ایجننننناد کمیتنننننه همننننناهنگی م نننننرز شنننننده و 

تشنننننکل هنننننای کنننننارگری این کمیتنننننه انننننند تشنننننکل را ایجننننناد کنننننرده اسنننننت   بایننننند یننننناد رور شننننند کنننننه امنننننر تشنننننکل 
ینننننابی وظی نننننه خنننننود کنننننارگران اسنننننت و ناننننن  مهنننننوری و اساسنننننی را خنننننود  بانننننه کنننننارگر بعینننننده دارنننننند و منننننا 

هننننر . بننننه تشننننکل یننننابی بننننه نیننننروی کننننارگران تننننص  کنننننی   تنیننننا مننننی تننننوانی   ننننی  قراو نننننی باشننننی  کننننه نسننننبت
انننننند باینننننند گ نننننت ایننننننن کمیتنننننه در بسننننننیاری از اعتراضنننننات و اعت ننننننابات کنننننارگری نانننننن  مهنننننوری داشننننننته و 

امنننننا تکنننننرار اینننننن واقعینننننت .هماننننننین در ایجننننناد تشنننننکل کنننننارگران نیشنننننکر ه نننننت ت نننننه ناننننن  ویننننن ه ای ای نننننا کنننننرد
عی منننننا بنننننر اینننننن اسنننننت کنننننه کنننننارگران را در ضروریسنننننت کنننننه تشنننننکل ینننننابی امنننننر خنننننود کنننننارگران اسنننننت و سننننن

کننننه . البتننننه اینجننننا یننننک سننننوال از  ننننر  مننننا هنننن  م ننننرز خواهنننند شنننند.ایننننن امننننر در هنننند تننننوان ینننناری رسننننانی 
تمننننا  منتانننندان واقعننننی و  یننننر واقعننننی کننننه مننننا را منننننورد سننننرزن  قننننرار مننننی دهننننند تننننا کنننننون اننننه ناشنننننی در 

 .جنب  کارگری ای ا نموده اند

ب کنننننه اینننننن مبنننننارزه .ده منننننن ودیگنننننری هنننننیب مبنننننارزه ای سننننناخته نمنننننی شنننننوددوسنننننتان منننننا اعتاننننناد داریننننن  بنننننا ارا
جاریسنننننت کنننننه وظنننننای ی را بنننننرای منننننا مشنننننخ  منننننی کنننننند و بایننننند بنننننر اسننننناه اینننننن شنننننرای  دخنننننالتگر باشنننننی  و 

 .با تما  توان از مناش   بااتی دشاع کنی 

واقننننن  همنننننان ور کنننننه شننننناهد هسنننننتید کمیتنننننه همننننناهنگی تنینننننا کمیتنننننه ای اسنننننت کنننننه منننننورد بیشنننننترین هم نننننه هنننننا 
اکثننننننر اعضننننننای ان را بازداشننننننت  مننننننورد ضننننننر  و شننننننت  قننننننرار داده واز مهننننننی  هننننننای کننننننار . شننننننده اسننننننت 

 . اخرا  شده اند   اما همانان ازدشاع سر سختانه مناش   بااتی کارگران عا  ننشسته اند

رنانننننه گ تنننننه شننننند تنینننننا گوشنننننه هنننننایی از سنننننیا سنننننت و رویکنننننرد و عم کنننننرد کمیتنننننه همننننناهنگی بنننننرای کمنننننک بنننننه 
 .ل های کارگری بود که تادی  شما شدایجاد تشک

سننننننایه جننننننن  اهتمننننننالی   مسننننننئ ه . بعنننننننوان بخنننننن   ایننننننانی موضننننننوع اننننننه باینننننند کننننننرد را م ننننننرز مننننننی کنننننننی 
تهنننننری  هنننننای اقت نننننای   گراننننننی و شانننننر بنننننی هننننند و منننننرز و در ینننننک کنننننص  گرسننننننگی و نبنننننود رزادی شنننننرای  
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یت ایسنننننت   رینننننا بایننننند جنننننوا  منننننا بنننننه اینننننن وضنننننع. بنننننی نیاینننننت  ینننننر قابنننننل تهم نننننی را ایجننننناد کنننننرده اسنننننت 
دسنننننت روی دسنننننت گذاشنننننت و در کننننننار وقنننننای   نننننی  رمنننننده بنننننه راهتنننننی عبنننننور کنننننرد   جنننننوا  منننننا بنننننه جنننننن  
اهتمننننننالی ایسننننننت   بننننننرای رهننننننایی از وضننننننعیت موجننننننود اننننننه باینننننند کننننننرد  مننننننا انتظننننننار دارینننننن  کننننننه تمننننننامی 

هنننننای  کسننننانی کنننننه خنننننود را هننننامی و منننننداش   بانننننه کننننارگر منننننی داننننننند و بنننناور دارنننننند کنننننه اناننننص  کنننننار تنننننوده
کنننننارگرو زهمنننننتک  اسنننننت و هنننننیب جرینننننانی نمنننننی توانننننند بنننننه نیابنننننت  بانننننه کنننننارگر قننننندرت را بدسنننننت بگینننننرد   

 .باید به هم کری  رداخت و برای برون رشت از شرای  امروز شکری کرد

 .بازه  از همگی شما ممنون هستی  که به  هبتیای ما توجه کردید

 

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

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

دیدن کنید ،به زبانهای مختلف ،اخبار کارگریاز وبالگ   

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

. شرانسه  سوئدی و یره منتشر می شوددر این وبصگ  ترجمه اخبارجنب  کارگری در ایران به زبان های انگ یسی  رلمانی    

 

 کلیپهای نهادهای همبستگی 

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

Hambastegy?feature=BF 

 

http://iran-worker.blogspot.de/
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy?feature=BF
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy?feature=BF
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کارگری و مباحث تجاربجلسات از سری   

 علیه قوانین ضد کارگری 

ری اسالمی سرمایهجمهو  

قانون شکنی جمهوری اسالمی  – 01

  علیه کارگران حق طلب

 غالمرضا غالمحسینی  

 عضوسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Paltalk Otage: Iran -  Tajarobe KargariCategory: Asia,… Subcategory: Iran 

بوقت ایران 24.31ساعت  4314آبان  1 کزیبوقت اروپای مر 21.11ساعت  2142اکتبر  22    

ری، برای گو نهادهای کار هاعضو تشکلیا ری و گسلسله جلسات عمومی با فعالین کار یک اریگزی به برگنهادهای همبست

این . میپردازدحاضر  ۀدر دور هاایجاد تشکل هکمک ب برای... بحث حول مسائل مهم سیاسی جنبش کارگری و انتقال تجربه و

 .خواهد شد گزارت هر بار با شرکت یک و یا چند تن برجلسا

 

 متن سخنرانی غالمرضا غالم حسینی
من  صمرضا  صمهسینی عضو سندیکای کارگران شرکت واهد که در سال یک هزارو سی د و هشتاد و سه به  

واهد از کار بیکار استخدا  شرکت واهد در رمد  ودر سال یک هزارو سی دو هشتادو ایار  بعد از اعت ابات شرکت 

شد   همانگونه که دوست عزیزما ن  رقای همید قربا نی شرمودند  ه  از ایار سال با همکاری دوستان سند یکائی و 

مجدد بیکار شد  و درا یـن  ایا  بیکا  یگیری مستمر موشر شدی  مجدد به سر کار برگـرد ی  و  ه از مد ت کوتاهی 

یت بازداشت شده به زندان روانه شد  و در نیایت مجبور شد  ایران را تر  کن  و ری بارها توس  مأموریِن   یه امن

 . امروز در ترکیه و در خدمت شما هست 

م  بی که امروز مورد بهث ماست قانون شکنی جمیوری اسصمی عـ ـیه کارگران هر     من  ز  میدانـ  که توضیق 

من  ه از . گر شد  و اه هسی نسبت به کارگر بود ن  داشته و دار  مخت ری راه  به خود  بده  که اگونه و از کی کار

 ایان  دوره راهنما ئی هدوداً ایارده یا  انزده ساله بود  که وارد بازار  کار شد  و در خیا ی های تیران کار کرد  

 ی ه ت  هشت  از همان ابتدای کار که به شاگردی و خیا ی  رداخت  یک ایزی هه میکرد  که در یک کارگاه خیا
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ن ره ه ت یا هشت کارگر در هد ن   کار شرما ه  هاور نمیگرشتند  یعنی اگر یک کار گاه ه ته ای بیست هزار 

تومان در رمد  بود  کمتر از ده هزار تومان ماِل کارگران بود و بیشتر از ده هزار تومان به کار شرما میرسید از 

جود رمد که ارا این نا برابری باید در س ق جیان وجود داشته باشه و همان زمان بود که یک هه و ها لـتی در من بو

 .اگونه میتوان این را هل کرد

گذشت سا لیان سا ل راهی برای این  یدا نکرد  و همانان رش ته بود   با خود  شکر میکرد  که اگونه واقعن  ه از 

ولیدی کار میکردند و ه ت  هشت ن ر بودی  همیشه اون این تعداد کارگران که در این واهد ت. میتوان راهی  یدا کرد

از کمبود ها درزندگی     هبت میکردی   از نرسیدن هاور تا رخر هـ ـته  اون در رن موق  ما هـ ـتگی هاور 

میگرشتی  و نرسیدن برای تأ مین معا  زندگی و م زوما ت زندگی   درد د لی بود که بین ما کا گران وجود داشت و 

بعد از اندین سال کار کردن درایران   من در سال . یز در ایران به مرات   بیشتر از رن موق  وجود داردامروزه   ن

ه  ا ن رشـت  جیت کار کردن و در رنجا بعد از دوسال من دید  که کارگران درست است که من رشنا ئی هزارو نی د و نود  

ودن زبا ن  وارد جزئیات شرهنگی بشو  ولی  دید  به نسبت از رسای  با شرهن   ا ن ندا شت  اون من نمیتوانست  بخا ر سخت ب

برتری برخوردار بودند به نسبت  هاوقی که میگرشتند  هد اق   این بود که میتوانستند تا سر ماه زندگی کنند  . 

دیگر  و تا اینکه  یک مدت باز به همان کار کارگری خیا ی ادامه داد   بعد از رن مشا  یبعد از اینکه از  ا ن برگشت  

وقتی که در سال یک هـزارو سی د و هشتا دو سـه به استخدا  شرکت واهد در رمد  .به استخدا  شرکت واهد در رمد 

 در اوایل سال یکیـزارو سـی دو هشـتادو ایار  بود که خبری بین کارگران شرکت واهد  ـیاـید که اعضای خانه 

: اند  اون من کارگر جدیدی بود  بین همکاران  کنجکاو شد  و  رسید  کارگر ریختن و اعضای سندیکارا کتک زده

خانه کارگر ایه و سندیکا ایه و بعد از یک سری  ره و جو ها  ی برد  که خانه کارگر نماینده کارگران است 

دانست  که قانون ها نمایندگی کارگر هارو دارن  و واقعاً من تا اونروز هیب ایز از قانون کار نمی اونموق  میگ تن این

اند  این دو گروهی که باه  در گیر شده: کار ایست و کاربرد  ایست و واقعاً برا  خی ی تعج  رور بود و  رسید  

ارا دو گروهی که کارگرند .ها همه کارگر بودند  ه  خانه کار گری ها و ه  سندیکائی ها  مگر کارگر نیستند و این

ها با کار شرما مشکصتشان را هل نمیکنند  مگر کار گر با کار گر میتواند  د ارا اینباید باه  دعوا کنند و در گیر بشون

اگر مشک ی هست  د در  د با کار. که بخواهند هل کنند .مشک ی داشته باشد  که بجان ه  بی اشتند  

ها  هبت میکرد   رن از این رو من با توجه به اینکه اکثررانندگان مهتر  شرکت واهد که من در رنموق   با.شرما ست  

از وجود شورای اسصمی کار  و خانه کارگر ناراضی بودند و من شور  یدا کرد  که به سندیکا برو    سند یکا دررن 

شود  موق  ج ساتی ه تگی داشت و من یک بار در این ج سات شرکت کرد   و دید    هبت هائی که در سندیکا می

شود  سندید  وهر جمعه  ج سا ت ه تگی  سندیکارا میرشت  و  لیل عال  می  هبتیای  خو  و  سندیده ای است که بد

قانون کار را    کصه هائی بود رنجا کصسیای  رموزشِی  قانون کار و  در این کص ه ها  اند بار شرکت کرد   و کتا 

تر  میتوان   راهت.... رورد و یوا  یوا   شیمید  گرشت  و خواند  و واقعاً دانستن  قانون کار جسارت بوجود می 

که در رن رأی گیری سندیکا ..... هبت کن   و  به ا  صز دست  ما یه  قرا بده   این قانون را  اگر جائی گیر کرد  

رشته  بجای اینکه  اون  شرکت کرد   و عضو سندیکا   شد   و کارت سندیکائی ه  هنوز موجود است و  همین ور رشته

امه بد    م العه  میکرد  اه در منزل و سر کار و م البات کارگری را دنبا ل میکرد  و شیوه قدی   زندگی را  اد 

بعد از بیکاری  .گیری میکرد   تا منجر  شد به  اعت ا  و بیکاری ما  اخبار  را ه  که در سند یکا منتشر میشد  ی

ا میکردند من به یک ایزی  ی برد  در بازجوئی هائی که  مأمورین وزارت ا صعات  و مأمورین ا صعات س اه از م

که  رن اشرادی راه   که  مارا مورد باز جوئی قرار میدهند  هیب ایزی از قانون نمید انند و واقعن برایشان خی ی جال  

رور   بود و میگ تند خی ی جا ل  است  که راننده شرکت واهد رمده اینجا هر  از قانون  میزند واین برا   خی ی تعج 

اینجا من به یک ایزی که   ی یکسا ل  به ا  صز برخورد با  اشراد سندیکا مدیر سند یکا با م ا لعه  ی گیر بود در 

اخبار  به این را در  کرد   که شرز وظی ه میمترین ایزی است که باید به اشراد  رموز  بدهند  وقتی به کارگما رده 

که وظی ه شما این است و باید این کارا  بکند و هر کجا اقدا    ا  را  به او توضیق دهند شود   با ید شرز وظی ه می 

 یر قانونی انجا  شـد به او میگویند که این شرز وظای   شما نیست و هر این برخورد را نداری  مثصً  بازداشتیائی 

مارا میبردند  ودر این میکردی  ولی باز .را که میشدی  و مأ مورین کصنتری  میامدند و مارا بازداشت میکردند  واعص  

بازجوئی ها خی ی  وقتی  هر  قانون میزدی   یک بخشی را میدید ی  که با خشونت برخورد میکردند  و یک بخشی ه  

ها نمیشه مثل بایه برخورد کرد یعنی   ها یک رگاهی ای دارند و با این در همان اتار باه   هبت میکنند و میگویند این 

ا  ایه  که دولت  ها  هر  از قانون میزنند  ها  ارا و دلیل ا  ی شنید  میگ تند این واقعاً  با گوشیای خود 

جمیوری اسصمی ایران  با کسانی که هر   بند  و قانون خواه است دارند مبارزه میکنند  این باز برا  یک سئوال بود 
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هی که  هر مسئول دیکتاتوری را میتواند به یعنی باز به این نتیجه رسید  که  یعنی به این واقعیت رسید   که تنیا را

زانو در بیاورد رگاهی  بخ  عظی  جامعه کارگری  هر جامعه و یا هرکشوری است و نمیتوانند وقتی کارگر رگاه باشد 

این است  در بازجوئی ها خی ی روی قانون تکیه میکردی   ولی من تکیه کصم  روی قانون بود و .به او تهمیل کنند  

ما ست و قانون این هر را به ما داده و شما باید قنون را م العه کنید و هر ندارید با ما  یر قانونی برخورد این هر 

و رشتاری که ازسوی نیروهای ماابل که همان مسئولین ا صعا ت و بازجو ها بودند  مید یدی باز  یر قانونی .کنید  

ایستا د گی کردن بود  و در بخشیائی اعص   میشد که  به ما عمل کردن  قانون شکنی کردن ودر ماابل قانون خواهان 

دستور دادند وقانون نمی دونی  ایه  و ما  بر دستور ماشور عمل میکنی   ما گ تی  هتمن  ما شور شما ه  کار  یر 

گ تند که  ما این بهث وقتی باز جو ها می.قانونی دارد میکند و شما نباید تبعیت کنید به هر هال میگ تند ما مجبوری  

مجبوری  این کاررا بکنی  من به این نتیجه رسید  که در جامعه ی ما  یک مشک ی هست  و این مشکل کجا و اگونه 

 بوجود رمده  

بوجود رمد گیری جمیوری اسصمی ایران در سال یکیـزاروسی ـد و  نجاه ه ت  باز  ز  میدان  که یک مخت ری راج  به شکل

تر از من این مسائل را میدانند  ستان عزیز ارائه  بد   هراند دوستان بیتر از من وخی ی  رگاهتوضیها تی  خدمت  دو  . 

وقتی یک  دگر گونی اجتماعی بوجود رمد   من نام  را اناص  نمیگذار   هیب در سا ل هـزارو  سیـ دو  نجاه ه ت 

ا که کرد  برای اینکه  این تاییر ر ی  به موق   یک دگر گونی اجتماعی  یعنی تاییر ر ی   هکومت اولین  کاری ر

های اد را کوبید و اونیا را از بین برد  یک اناص  درون جامعه  تبدیل نشود  اولین کاری که کرد  اشراد رگاه و گروه

و همه را متصشی کرد  و اقدا  به  ساختن یک ها شیه  امنیتی برای خود  ایجا د  کردو  با  اس  گذاشتن روی  هر  

   مبارز سیاسی    اینان  منا شـاـند  اینان کمونیستند  با توجه  به اینکه در کشور ایران ا صعات عمومی مرد   در  ی

و گستر  بدن و هاشیه امنیت را .....س ق  ایین است و براهتی این  ال ـاظ را  مسئولین  رنروز توانستند  در جامعه  

ن میزد  میگ تند  مگر شما با شصن  هز  سیاسی اد  سر و کار داری برای خود شراه  رورند وهر که هر  از قانو

ها را من بعداً متوجه شد  که این روند را دولت  ی  گرشت و کماکان  ه  دارد ادامه میدهد اما از یک  ر    این

ه میبینی  ع یرق  است اده از قوه قیریه  برای سرکو  خواستیای اجتماعی هر جامعه کاری است کامصً اشتباه  که امروز

سرکو  هراه بیشتر دولت دیکتاتور  جمیوری اسصمی ایران  هیاگونه شعالیتیای  اجتماعی  مهدود یا مهو نشدند 

هداقل  مهو نشدند و رو به ج و در هال  یشروی هستند و میبینی  که امروزه ع یرق  ایستادگی و ضر  و شت   زندان و 

ی رسیدن که هر  از  هد اقـل ا  این است که هر  از اعت ا  میزنند  و در بیکاری کارگران کشور ایران به رگاه

 . بخشیائی این اقدا  را انجا  میدهند

دولت  جمیوری اسصمی ایران اگر قانون شکنی میکند در برابر  رهاد مرد  که اکثریت جامعه را کارگـران  شمار  را کار 

شا  به این خا ر است که  اگر دولت جمیوری اسصمی ایران  تن به قانون بدهد  اند  اگر قانون شکنی میکند گران  تشکیل  داده

ها اگر تن بدهد خی ی  همین قانون ناق  و نا رسائی که وجود دارد تن بدهد واقعاً وجود خود  را نابود  میکند  به همین خواسته

شود و این باز  شود  وظعیت  اقت ادی بیتر می یتر میازاقـتدار گرائی که امروز دولت دارد نمیتواند داشته باشد وظعیت مرد  ب

ترین ایزی که میتواند اینجا نا  داشته باشد وجود تشکصت مستال کارگری استو همان ور که عرا کرد   که بعد از  ا  ی

کل بگیرد وامروزه اناص  این تشکصت مدنی را همه را ازبین  بردند تشکصت کارگری را ازبین بردند اجازه ندادند هیب تشک ی ش

ه   براین خواسته  یر قانونی شان م م  هستند و هیب نیاد مدنی هتا انجمن مه ی  انجمن کاری یا سندیکای کارگری را دولت  

بی  تن در نمیده و برای اینکه کارگران ایران بتوانند به هداقـل هائی از  رشاه اجتماعی  دست یابند باید  هزینه در ماابل این 

انجامد که بتوانند  سند یکای مستال  کـنـی هاکمان دولت جمیوری اسصمی ایران را بدهند و این هزینه  دادن به این میقانون ش

کاری داشته باشند   انجمن مستـاـل کاری داشته باشند  شورای مستال کاری داشته باشند و از این  ریر ج و قانون شکنی دولت 

قانون شکنی میکند شا  و ....ایرا ن امروزه شاهد هستی  در ک یه س وز اجرائی کشور  ایستادگی کنند و اگر جمیوری اسصمی

بخ  عظی   شا  بخا ر منسج  نبودن  اقشار جامعه   کارگران  مزد و هاور بگیران هست  و این بع ت نا رگاهی

و باید انان رموز  داده کارگران به قوانین و رداخت نکردن این هزینه است  و بخشی هاضر به دادن هزینه نیستند 

بشه و رن اشراد  که خودشان را ذین   و دلسوز جامعه ایران میدانند  باید در جامعه ایرا ن اقدا  به تروی   ترقی  قوانین 

توس  اقشار مرد  بکنند تا بتوانی  ج و هر هکومت دیکتاتور  و ضد بشری را  بگیری   همانان که شما من شکر میکن  

واق  هر یک کارگر  شید  در شیر ا  یان رانندگان سوخت رسان اعت ا  کردند  این اعت ا   درا صع داشته با

شود در سر تا سر دنیا  است  هر کسی است  که کار میکند با بتواند اعت ا  کند و جز  ضوابت کار مهسو  می

ها  بازداشت شده و به زندان  نما ق عاً شاهد خواهی  بود در روزهای بعد تعدادی از ر.کارگران هر اعت ا  دارند 

باید انان در جامعه س ق رگاهی را بتوانی  با  ببری  که وقتی یک بخ  از جامعه برای . اند رشته و داار مشکصت شده

ماا ب ه با قانون شکنی دولت دست به اقدامی میزند و کار درستی را انجا  میدهد ترسی نداشته باشد از اینکه به زندان 
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شود و یا ا صً دولت این هر را به خود  ندهد و این جسارت را به خود  ندهـد  که بتواند با  زداشت میرود  با می

واگر امروزه شاهد هستی  که در اق ی ناا  کشور مشکصت شراوانی وجود دارد . این اشراد  برخورد  یر قانونی بکند 

اشتن تشکصت  مستال کارگری این  رشاً بخا ر   بیکاری های گروهی وجود  قرادادهای کارگری س ید امضا  و ند

این است که کارگران ایران شیوه  هر   بی خود شان را بدرستی نمیدانند  و من شکر میکن  که نمیدانندبدرستی از اه 

 .  کانالی  باید وارد شد

ارگران شرکت واهد  همانگونه که خود شما مستهضر هستید در سال هزارو سی دو هشتادو ایار وقـتی  در سندیکای ک

ها بود  که بعد از  کارگر را گرشتند و زندا نی کردند و من ه  یکی از رناعت ابی  ی  رمد  بی  از  هزارو دویـست  

رزادی من یک کار گر قرار دادی شرکت واهد بود  و رنروزی که دستگیر شدمدقیااً  اولین روز  دومین سال کاری ا  

من وارد دومین سا ل کا ری خود میشد  بخا ر سا ل هزارو سـیـ ـدو هشتادو ایـا ر   ه ت   بیمـن ماهبود یعنی روز 

همان یک روز کار نکردن من اینو  میخواه  بگوی   رن  اشرادی که  میشنوند این هارو  اون بخشی که رگاهه ندارن  

وانینی که در ایران وجود دارد به من شا  بخا ر یک روز کار کردن  با تعرشه بعد از ایار سال با استناد  به همان ق

سر کار بازگشت   البته نا گ ته نماند که شعا لیت شعالین جامعه کارگری در خار  از کشور نیز کمک بسیار بزرگی به 

سر کار برگشتن من و همکاران   کرد و همان ور که مستهضر هستید ق عنامه ها ع یه ناا هاور کارگری در ایران 

ها به شک ی منتشر شد که دولت جمیوری اسصمی ایران نتوانست  منکر این  عمل  یرقانونی   هضادر شد  و خبر نام

همون کارگرانی که اخرا  کرده بود سر ..بشه و هزینه ای که بر او وارد شد  مجبور شد بخشی از این کارگران را 

ز  ر  دولت نشد این را بصجبار   ذیرشت  کار برگرداند  اما این سر کار برگرداندن دولت   دا ل بر  ذیرشتن  قانون ا

بعد از رن اومد  رز خ و ی سازی رادر شرکت واهد اجرا کرد  و بخشی را باز بخا ر عد  رگاهی به قانون و .

   قانون شکنی که دولت جمیوری اسصمی میکند و این یک بخ  عظیمی از راننده ها را  از کار بیکار کرد

اما ت  یر قانونی دیگری که هر کدا   بنوبه خود جای بهث و گ تگوی شراوانی دارد و اما در این باز خریدی های اجباری و اقد

مورد که من بارها در این دوره ایار سا ل بیکاری  باز داشت شد  و سه با بزندان رشت  همیشه در بازجوئی ها   ایز هائی که 

خودت را بکن  من میخواه  به شما این نکته را بگ  که این  رقا شما  اه کار به کار مرد   داری بیا کار: من میگ تند 

اشراد از قانون واقعاً هراه دارند و من وقتی میگ ت  یک مجموعه کاری باید یک انجمن کاری مستال داشته باشد که  

داری با مرد  به مشکصت    ی ببرد   ها  این انجمن اسم  سند یکا میتونه باشه و ایز های دیگر  و اینکه رقا ایکار 

شما کار خودتان را انجا  بدهید  شاید کسی ها  را نخواهد  ما میگ تی  ولی این نیست وظی ه مأمور اجرای قانون است 

و در این بازجوئی ها  .نه ناا قانون و نمیتواند بگوید شما اکار دارید به هر مرد  او باید کار خود  را انجا  بدهد 

 قانون گ تن شما درد ی از شما دوا نمیکند  اون قانون را ما میگوئی   قانون رن ایزی به کرات اعص   شد که قانون 

است که ما توی برگ  شما بنویسی  و به دادگاه ب رستی  شکر نکنید اون کتا  قانون  که نوشته شده این برای  ورت 

د در  د هاور های رنانانی قضیه است عمل شدنی نیست  و این نمیگذاری  عمل بشود و این در بخشی است  که  

میگرشتند  که  من شکر میکن  به یک بخشیائی از هاکمیت  وابسته هستند  و ها  این باز خود   یک جای مو شکاشی 

بعد از اینکه این دولت اقدا  به کوبیدن تشکل  های کارگری کرد گزین  های شخ ی . دارد که با ید  بی  ب ردازی  

اند  بیان برن سر کار  خو  ها  این  میرسی به  ی  شد کسانی که برادی در جن  کشته دادهکردند مثصً توی جامعه را

اون کسی که  در زمان جن  باه بوده و برادری  نداشته که کشته بشه  ریا این هر هیات ندارد  نباید  بره سر کار 

از یک  ر  میاد میگه  که رقا شما  واین یک نوع  بی قانونی است  و این دولت است اده ق عی برای خود  کرده   

به قانون به خواسته دولت تن .وارث خون شییدانید  و ارجعیت  بر بایه اشراد دارید و این اشراد به دلیل رگاه نبودن 

هاور  دیگران .....میکنند و  به دولت  در .....میدهند و با همنوع خود  میجنگند و مبارزه میکنند  هر دیگران را  

ای اند گونه بودی  یک بخ  در کار گران  یک بخ  در  ند  ما در شرکت واهد  شاهد استخدا   عدهکمک میکن

کارمندان  که قرادادی بودند و کاگران شرکتی  ودر این کارگران باز شاه های مخت   وجود دارد مثل مجروهین 

و امثا ل من ایار  د هزار تومن  جنگی  جانبازان جنگی  خو  مِن کارگر میر  سر کار که سی روز کار میکن   من

هاور میگیری  ولی یک کار گری که در جن  گ وله بی  خورده ونا  عضو است   هشت د هزار تومن میگیرد و 

اگر قانونی بخواهی برخورد کنی این رقا را  زشک اعص  کرده که سی در د  از کار اشتاده کسی که سی در  د بدن  

من نمیخواه  اون شردی را .کسی که  د در  د وجود  کار میکنه بیشتر در یاشت کند از کار اشتاده باید بیشتر از 

ا  را  بکوب  که بخشی از وجود  ناق  شده  دولت موظ  است  بر قانون کسی را که در جن  ناق  شده زندگی

ار  جمیوری اسصمی ایران از تأمین کند  اینیا نباید کار کنند بدون کار کردن باید تأمین  کند اما متأس انه دولت جنایتک

همین اشراد بعنوان ابزار دست  برای تهار  ررمانیای ضد انسانی  است اده میکند  و با  رداخت هاور  بیشتراز اشراد 



2142دسامبر  -اکتبر                                                     14بولتن اخبار کارگری                                                 شماره   

16 

و این .ها است اده  میکند  دیگر در یک بخشی برای کنترل  و یا تهت کنترل نگیداشتن کارگران دیگراز این نوع  شیوه

هزار مشکل برای کارگران بوجود رورده وهر روز دارد  بیشتر میکند شا  از  نا رگاهی اشراد به   اقداما ت هزاران 

اون در همه جای  قانون بخ و  در رن قانون اساسی بخ  هاور .قانون و قانون شکنی  مسئولین  کشور  است 

جریان موظ ند  و مک  ند  در رش   م تیا  تأکید شده  در بند بنِد ا ول  قانون اساسی قید کرده  که مسئولین و م

مشکصت اشراد  جامعه بکوشند اما امروزه شاهد این هستی  که این اشراد  د در  د مخال  با این ا ول  قانون 

گیری  یک انسان یک جمعه است یک هرکت است یک تولید است  اساسی برخورد میکنند  ابتدائی ترین جائی که شکل

ا با ترین س ه  مثصً بخواهی بری در یک مدرسه  بخواهی کود  را ثبت نا  کنی یک کار است یک اجتماع است ت

از شما  ول دریاشت میکنند  در  ورتی که قانون اساسی  تأکید میکند که  ته یل  را  در ایران رایگان اعص   کرده 

ا  با تر از قانون میدانی  وقتی ای نیست     دستور را شم شوی مدیر مدرسه اعص  میکند  منی  کاره و وقتی معترا می

ها یک بخشی است   که ما این  وظی ه مان به دستور عمل  میگه اگر دستور را با  تر از قانون ندان  بیکار میش  این 

اینیا  همه و همه نشان از یک بی قانونی است که مروج   تنیا و تنیا هاکمین جمیوری اسصمی ایران .کردن است 

یده و برای از بین برد ن  این نا بسامانی های شراوان در ایران باید سخت بکوشی  و مرد  را در ایران هستند را نشان م

رگاه کنی  و این شیامت را  وقتی با قانون رشنائی  یدا کنند میتوانند هر خودرا از انگال  هر ستمگری  بیرون بیاورند  

زبخشی  هاوقشان کاسته بشه همانگونه که میبینی  امروزه در و این اجازه را ندارند که هر روز بیشون ظ   بشه  و ا

ایران  رمار های سر به ش ک کشیده در مورد  صر در مورد کودکان کار و خیابان در مورد دختران  شراری  ایین 

اعص  رمدن  سن اعتیاد با  رشتن  در  د بیکاری با رشتن تساعدی  در  د تور    جا نگاه تر ازاینکه دولت خود   

6میکند  که یکدشعه نرخ بیره بانکی را  7 ..ذ % زیاد میکند این واقعاً  عمر شا جعه را در ایران بیان میکند  که تما  %

این شجای    رشاً و  رشاً بخا ر قانون شکنی مسئولین اجرائی کشور است که وظی ه شان نه قانون شکنی که  بر 

رود دیوار ک  در بدو شروع یک نا  نید معمار ک  تا ثریا می خشت اول  اون...قانون  عمل کردن است میگن 

بسامانی اجتماعی اگر این اشراد  قانون شکن نبودند و رشنائی به اجرای قانون داشتند  با یک  دیده  نا هنجار اجتماعی 

های  نا هنجار  گیری برخورد درست بکنند این  دیده  ق عاً  یدا نمی  و امروزه  شاهد  یدا شدن  دیده در بدو شکل

بندی کن   اگر دوستان وقت را به من اعص  کنند اجتماعی هستی  و من نمیدان  که اادر دیگر وقت دار  که جم   . 

بیشتر میخواه  برگرد   به همونبخ  ا  ی که در  سندیکا  ات ار اشتاد  و مسائ ی که  ی  رمد  اون بعد از این دستگیری ها که 

سر کار برگشتی  من  ن  ماه و خرده ای کار کرد  در این  بوجود رمدبیکار شدی   و 5 ماه و خرده ای هر روز مشکل داشتی  با  

ای گذاشته بود   من رو یک روز  بق  مسئولین ه   اون من اه شرکت واهد  واقعن با یک مدیری من یک ج سه

ردن و من میگ ت  ماشین  یر خواستند دشتر  و ه ت هشتا مدیر و مسئول جم  شدند ووقتی که با من  هبت میک

استانداد نباید به ما بدین اونجا ساعت ده ونی   بق بود من گ ت  این رقایونی که تشری  روردین اینجا همتون  بهانه 

خوردین و اومدین اینجا  من  بهانه شا  به ما یک شیر و کیک میدادن  هر روز  بق گ ت  شما مرا دشتر  دعوت 

دین ع یرق  رنکه قانون بود در شرکت و هر کارگری که دعوت میشد شیر و کیک مراه  ندادید کردید و تعرشه به من ندا

و این قانون شکنی است و در رن من اه که من کار میکرد  مسئول  رقای  اکبر  ور گ ت رقا هر روز که خواستی بیا 

هنده بی قانونی  شماست من میا  قوانین گ ت  رقا ببخشید این خود  نشاند.دشتر من  بیترین  بهانه را به شما میده   

شود  اینکه شما اینجا ن ر دارید  و باید این کار را میکرد  را اجرا کنی   نه مثصً  بخا ر شخ  خود  این به هر هال می

به قانون توجیی ندارند و نمیدانند ای هست ارا اون گزین  ها همینجوری خود سرانه ..... و نکرد  منظور اینکه 

بعد از این همه  بیکاری و زندان به هر هال من دوستان  با مشکصتی روبرو بودند  مشکصتن بیکاری  مشکصت بوده 

معیشتی خانواده اما ما همانان به هدشی که داشتی   هد  تشکیل یک تشکیصت مستال کارگری بود  ا ششاری میکردی  

ین راه را و در این راستا به کرات گ ته شد که دولت و هرکت میکردی   که امروز ه ه  دوستان من ادامه میدهند ا

جمیوری اسصمی ایران به هیب و شخ  و گروهی اجازه تشکیل گروه را نمیدهد  وقتی که سئوال میکردی  از 

بازجوها  باز  ره دادگاه  که رقا من  قانونی این کجا است  که شما می رمائید  که این اجازه را ندارید گ تن که من  

یک قانونی هست و .نی  رینه که ما داری  میگی   گ تن یک بازجو  یا یک باز  ره یا یک قاضی  که قانون نیست قانو

میگ ت رقا این .باید  بر قانون برخورد کنید  هر تعیین قانون با قانون گذار است  شما که هر تعیین قانون ندارید 

گ تی  ببخشید مگه هر  قانون شرانسه را میشه در ایران .ان  هرشیا که شما داری میزنی مال کشور شرانسه است نه ایر

زنید  بدترین شکل برخوردی  زد ما داری  هر  قانون با شما میزنی  این اه رب ی به این هر  دارد که شما دارید می

 کردن و  که مسئولین با ما  داشتند همیشه  شرا شکنی بوده همیشه  یر قانونی  هبت کردن بوده  و  یر مرتب   هبت

وقتی راج  به یک موضوع خا ی با یک شردی  هبت میکنی بصشا  ه بهث روی یک زمینه دیگری میشینه و به 
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یک راه دیگری هدایت  میکنه  وقتی اعص  میکنی  که رقا شما  اه زیانی از اجرای قانون میبینید میگن نه ما خی ی 

ن ضرر   اینجا به رینه که اگر  بر قانون رشتار بشه  واق  اجرای قانو خوشهالی  که  قانون میخواد اجرا بشه اما در

  از این اشراد نمیتوانند در جایگاهی که امروزه قرار دارند  قرار داشته باشند و من باز خواهش  از تمامی .هیاکدو

ن باها  و شعا ن جامعه کارگری رینه که قانون رو  در بین کارگرها  تروی  بدی   و تشویر کنی   که قانون رو رگاه بش

و در این  یگیری هائی که ما انجا  دادی   در  ول این  ن  سال و اندی . یگیری قانونی گروه خودشان را انجا  بدهند 

در شرکت واهد  درسته که شرکت واهداز  اون شکل ا  ی را که داشته خی ی از رن  شال  اض ی ا   به ه  ریخته 

به هر هال  برایشان داشتی  من نمیگ  ایز زیادی اما به هر هال  دودست  اما مزایای  نه اندان زیادی را هم.......

ها دل بخواه نبوده توی قوانین نوشته شده  ها همه  بر قانون بوده که گرشتی  این لباه در سال و این شیر و کیک این

جمیوری اسصمی ایران  در بخ  میمتری  که من میخواه  وارد بش    این وزارت کار.بوده   یگیری کردی  و گرشتی  

وقتی قانون مشخ اً اعص  کرده که مشکصت کارگری  در این بخ  از دولت باید هل  بشه اینادر بی قانونیوجود  دارد 

ای را  در همان اعت ابات  که بیکار شد   ا  را بگ   ی خواهید برد  من یک نامه که واقعن اگر من  ها  یک نمونه

که اآلن  یش  هست و خدمتتان ارسال .ی  گرشت   و برد   دبیر خا نه وزارت کار ثبت کرد  ای را  از یک شرد یک نامه

میکن   نامه  در دبیرخانه  وزارت کار  گ  شد و هراه رشت   و گ ت  رقا نامه  ای که ثبت شده گ  باید  بشه  ها  گ تن 

نیست  ها   شما ببینید که  دولت اادر قانون شکنی رقا شده ما اکار میتوانی  بکنی   نامه    نیست ما میگردی   اینجا 

ای خود  ثبت کــرده نامه ثبتی شماره ثبتی داره دست من این نامه  ای را  که دبیر خانه یک وزارت  خانه میکنه نامه

که نا مه را اند اونروز  اند نامه را برده گ  شد وشاید   اونروز این مأمور  من که میدان   مأمورین وزارت ا صعات رمده

میبردند شکر نمیکردند یک روزی این شماره نامه در اخبار  جیان  خ  خواهد شـد  اگر این باز عد   رشنائی اشراد به 

ها قانون شکنی هائی  که با سند دارند نامه ثبت شده خودشان را میبرند و جوا  نمیدن این. مارضی.قانونه قانون شکنی 

ان ور که شما و تما  شنوندگان این برنامه  مستهضر هستید قانون شکنی  در  است که جمیوری اسصمی میکند هم

جمیوری اسصمی ایران هد و مرز ندارد اینادر زیاد و اینادر زیاد است که هراادر از قانون شکنی  مسئولین 

ر روی اقشار جمیوری اسصمی ایران بگی  بازه  خی ی ک  است و این قانون شکنی همان ور که عرا کرد  باعث ششا

جامعه که کارگران شامل  بیشترین اقشار رو تشکیل میدن و من به شخ ه خی ی نگران ه   بااتی  های  خود  هست  

که با این بی قانونی ها هر روز دست و  نجه  نر  میکنند و هر روزه قربانی  این بی قانونی اقتدار گرایان جمیوری 

أس   برای همه دوستان و  همکاران  که با این بی قانونی ها  کنار میان  این شوند و واقعن خی ی مت اسصمی ایران  می

مرا  واقعن یک مایه تأس   دارد که ارا با این همه بی قانونی مبارزه و مااب ه نمیکنند و به راهتی  می ذیرند این بی 

رمان مبارزه کنی قانونی  را  بیائیدبا این بی قانونی ها  برای رشاه  خودمان  شرزندانمان   کشو   

بگیری   تا ما ه  روزی در  جامعه  خودمان رشاهی ببینی  شرزندانمون  ببینند همانگونه  .....بیا ئید دست بدست ه   داده  

که نیا کان ما  به شکر ما  من شکر میکن   نبودن  و اون زمان  از تشکیصت  مستال قانونی کار گری نتوانستند  اسداری 

که امروزه ما کارگران  کشور ایران با وجود دولت  قانون شکنجمیوری اسصمی ایران بارهای    و نگیداری کنند

گزا  هر گونه اختص ی را باید کارگران ب ردازند  بار سنگین هر گونه نا بسامانی  اقت ادی را کارگران باید بکشند 

بکشند این وضعیت  وضعیت انان خو  ر مسئولین  جمیوری اسصمی را باید کارگران  جامعه .قانون شکنی .....

یندی  به نظر من نیست و از تما  ه   باا تی های   این خواه  را دار   که با با  بردن رگاهی خود با جمیوری 

اسصمی ایران مبارزه کنند  و برای اهاار هاور هاه خودشان کمترین هد این است  که اعتراا کنند  و بگویند این 

میدهید اقدامی است  یر قانونی و  یر قانونی بودن را در ایران باید از بین برد اگر امروز نشود  شاید اقدامی که انجا  

ده سا ل دیگه  شاید بیست  سا ل دیگر زمان مشخ  نمیشه نمیشود زما نی مشخ  کرد اما  باید هرکت کرد باید 

انجا  دهی  من .   بدی    ه بیا ئید که بخواهی  وخواست  خواستن توانستن است وقتی  که بخواهی  ق عن میتوانی   انجا

هـا یـ  را اعص  کن  اگــر سـئو ال خا ی دوستان داشته با شـند در خدمت   به دلیل  اگر اجازه  بدهـید   ایان  هبت

ر گری ا  اینکه  این اولین گ تگوی  ا لـتا کـی  من بود و به ع ت  ایین بودن سواد کص سـیک  و  ک  بودن  شعالیت کا

بندی نبوده و جسته گریخته باشه  و  راکنده باشه و از تمامی  اشرادی  که این   شاید گ ته ها  در یک  قال  یک جم 

. هبت من را شنید ند  و گو  دادند تشکر میکن  و ازشون  عذر خواهی میکن    

. با بت خی ی  ا ولی نبودن  عرایا ا   
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 اشتادند زندان به بار سه و شده بازداشت امنیتی   یه توس  بارها بیکاری  سال 1 رن  ول در برگشتند  کار سر به سال 1 از  ه

  هستند م ل سازمان  ناهندۀ ترکیه در اکنون و شدند کشور تر  به مجبور نیایت در که

 میسیونک توس  اسناد این که گذاشتند ما اختیار در خود اخرا  اهکا  و ها دادگاه از میمی اسناد مدت این در  صمهسینی رقای

 زودی به که هستند تییه دست در نیر دیگر سری 2 و یاشته انتشار کنون تا رنیا از سری 4 و شده تنظی  و بررسی نیادها هاوقی

 خبری بولتن یک در را اسناد این مجموعۀ ما نیایت در. باشد می اسناد همین  یرامون نیز ایشان امش  بهث شد  خواهند منتشر

 از گذاشتند  ما اختیار در را اسناد این که  صمهسینی رقای همکاری از شراوان تشکر ضمن جا همین در.کرد خواهی  منتشر ه 

 تییه توانند می یا و دارند اختیار در اسنادی قبیل این از اناناه کنی  می درخواست و دعوت کارگری شعالین بخ و  همگان

 مدر  با و مستند  ور به را کارگری  ضد قوانین و اسصمی جمیوری یتماه بتوانی  رنیا اساه بر تا نمایند ارسال ما برای کنند 

 کنی  تب ی  و اششا

 

خارج کشور –کلیپ نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

  درباره سندیکای کارگران شرکت واهد

http://www.youtube.com/watch?v=0Qkr8RAqEQ8&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&in

dex=24&feature=plcp 

 اسنادی در اششای کارگر ستیزی اسصمی

http://www.youtube.com/watch?v=IAn9seLATJ0&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&ind

ex=9&feature=plcp 

  به زبان انگ یسی  شرکت واهدسندیکا  مبارزه و با روهیهکارگر رضا شیابی  شعال

http://www.youtube.com/watch?v=HIzAriznZ58&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=4&feature=plcp 

 درباره رضا شیابی به زبان شارسی

http://www.youtube.com/watch?v=_oV3oDZ_AhE&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=23&feature=p

lcp 

برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به نهادهای 

!خارج کشور بپیوندید –همبستگی با جنبش کارگری در ایران   

http://www.youtube.com/watch?v=0Qkr8RAqEQ8&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=24&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=0Qkr8RAqEQ8&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=24&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=IAn9seLATJ0&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=IAn9seLATJ0&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=HIzAriznZ58&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=_oV3oDZ_AhE&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=23&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=_oV3oDZ_AhE&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=23&feature=plcp
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رگریکا و مباحث تجاربجلسات از سری   

کودکان کار و خیابان – 81  

جلیل شریفیان ،گزارش از کودکان کار در ایران  

 جنبش لغو کار کودک، تاریخچه، تبیین ها و چالش ها^ 

 "انجمن الغا کار کودک"و مدیر " داروک"سردبیر نشریه : سوسن بهار

 کودکان خیابان، سبک زندگی و تجربه زیسته^ 

 کارفعال مسائل کودکان : محمد غزنویان

 بازتولید کارکودک، کار کودک در نظام سرمایه داری^ 

مسائل کودکان کاراز دست اندرکاران : تیکا کالکی   

Paltalk Otage: Iran -  Tajarobe KargariCategory: Asia,… Subcategory: Iran 

 بوقت ایران 20.91ساعت  0900آبان  08، بوقت اروپای مرکزی 00.11ساعت  2102نوامبر  8  

ری، برای گو نهادهای کار هاعضو تشکلیا ری و گسلسله جلسات عمومی با فعالین کار یک اریگزی به برگنهادهای همبست

این . میپردازدحاضر  ۀدر دور هاایجاد تشکل هکمک ب برای... بحث حول مسائل مهم سیاسی جنبش کارگری و انتقال تجربه و

 .خواهد شد گزارجلسات هر بار با شرکت یک و یا چند تن بر

 گزارش و سخنرانی جلیل شریفیان

 کودکان کار مظلومان واقعی دنیای سرمایه داری

 در کوره پزخانه ها

هرسال با شرارسیدن ش ل بیارونوشدن زندگانی  بیعت هزاران خانواده ایرانی برای  یدا کردن 

استثمارمی کنند و کاروبدست روردن لامه نانی خود وخانواده شان مخ و اً کودکان مع و  را رمادۀ 

این کارگران  به واقعیت بردگان گمنامی . راهی کوره  زخانه ها در شیرهای بزرگ ایران می شوند

هیجده ساعت کار کردن در روز رن ه  کار واقعاً سخت . هستند که تا هد جان س ردن استثمار می شوند

د کند تا سود بیشتری ن ی  و  اقت شرسای خشت زنی که کارگرباید با تما  وجود  کار کند و تولی

سرمایه داران شود در  ول کار هیب خبری از استراهت نیست هر اادر بیشترخود را خسته کند و 

عرر بریزد به ا  صع  ول بیشتری در می رورد اما در واق  سود بیشتربه جی  کارشرما سرازیر می 

در یک ردی   نه های بی .ندارد شود در کوره  ز خانه ها هی  اثری هّتی از بیداشت شرمایشی وجود



2142دسامبر  -اکتبر                                                     14بولتن اخبار کارگری                                                 شماره   

20 

قواره و همسانی ساخته می شود و به هرخانواده دو منزل داده می شود یکی منزل خوا  و استراهت و 

دیگری اتار  خت و ز وهما  وشستشو می باشد اتاقیا  یر قابل نشیمن هستند تعج  اینجاست نظا  

در ساختن منزل وهذ  رشاه وبیداشت به  سرمایه داری که خواستار برابری بین انسان ها نیست ولی

هر برابری واقعی را رعایت کرده است اون همه ی اتار ها در یک ردی  مساوی ساخته می شود با 

متر می باشد اشراد هر خانواده  21مساهت هر اتار . سانتی متر(03در  03)یک در ویک  نجره ی

لی هنگا  تاسی  میدان کاربه تعداد ن رات وسن هراادر که زیاد باشند برای کار شرما ا صً می  نیست و

وسال رنیا بسیاراهمیت می دهند اون اگرسن و سال داشته باشند و تشخی  دهند که رنیا رماده استثمار 

کامل هستند میدان کار بزرگی به خانواده داده می شود و اگراشراد خانواده سنشان ک  باشد میدان 

.                                       نشیمن درهردوهالت یکی میباشدکارکواکی به رنیامی دهندواتاقیای 

اون بهث ما لزوماً در مورد کار کودکان در کوره  زخانیا می باشد لذا  ز  می دان  که بیشتر      

دراین مورد تاًکید کن  کودکان  ا  و مع و  و بیگناهی که از لذت زندگی مهرو     می باشند در 

نیا بیشتر هرجای دیگری استثمار می شوند اون این کودکان باید دو  به دو  بزرگسا ن کوره  زخا

کارکنند همراه رنان بیدارشوند و عرر بریزند هرکه که وجدان انسانی در وجود  زنده باشد اگر به 

 کوره  زخانیا سربزند می بیند که استثمارکودکان در رنجا اادر یرانسانی و  یرقابل و   می باشد

نوشته هایی که در .هراادرکه بگویی و بنویسی بازه  ق ره ای از دریای استثمارکودکان گ ته نشده

مورد کار کودکان در کوره  زخانه ها می بینید از بصی هیب کتابی بیرون کشیده نشده هیب نویسنده ای 

یا واقعییاتی هستند که ننشسته که ساعتی شکرکند و  بر میل خود و یا ررزوی خود را بیان نماید همه این

ِِ تهت هاکمیت نظا  سرمایه  هرساله هزاران کود  مع و  و بیگناه از  ایین ترین قشرجامعۀ ایراِن

داری با رن دست و  نجه نر  میکنند  واقعیتی است  یرقابل باورکه ق   هرانسان نوعدوستی را بدرد 

به این رشتارخود  سخگو نیستند ب که  می رورد وهرسیستمی را به زیرسئوال می برد  که هیجوقت نتنیا

کودکان درکوره  زخانیا رن گ یای زیبا وشبن  نشسته .هتی م رز ه  نمی شود که به رن جوا  داده شود

 بهگاهی نیستند که با نسی   بیدار شوند و تا زمان بیدارشدنشان   دران و مادرانشان با قربان  دقه 

د من بیدارشو اون والدین از شر  خستگی ن ه عشر و رشتن بگویند که گل من بیدارشو عشر وامی

 کارکوره  زخانیا .امیدشان را ازدست داده اند و دیگراهساسی ندارند که تادی  به جگرگوشًه خود کنند

.برای بزگسا ن مرگ تدریجی است برای کودکان که جای خود دارد   

نیا داده می شود که بتوانند با زهمت کودکان که به میدان کارمی روند مسئولیتیایی به ر: کارکودکان

شراوان ه  که شده رن کارها را انجا  دهند به رنیا بجای ق   و خودکارو کا ذ  بیل و شر ون وسرندی 

می دهند و می گویند بروماسه بیاورکود  باید کاررا انجا  دهد باید ماسه راسرند کند و شر ون را 

شر ون را به ج وُهل دهد تا به ما د برسد کود  در ول  رازماسه کند وبا دستان ظری  و بی  اقت  

با  اهای برهنه و سرو . مسیرخسته می شود و می بایست اندین بارتوق  کن و رش  خستگی نماید

 ورتی خا  رلود تشنه می شود و با همان هالت ر  می خورد ودستان خا  رلود وارکینه را 

شنرزدن می کنند  رز زدن شنربدینشکل است که  یا رنیا را مسئول. براشمان اشک رلود  می کشد

خشتیای زده شده  ه ازدو روزکه خشک شدند رمادۀ شنرزدن می شوند کود  باید ابتدا بنشیند و 

خشت اول  133خشت را دربرمی گیرد که  2333زیرشنررا ب ول هشت متررماده کند شنر معمو ُ 

شو انجا  می گیرد که باید کود  با این خشت دیگرب ورت بشین  ا 033نشسته  ورت می ذیرد ولی 
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باربنشیند و ب ند شود  دراکثرموارد  ی  میاد که  033هوای گر  و ناسازگاربرای زدن هشت د خشت 

کود  نمی تواند هرباردو خشت را بردارد رنوقت می بایست کود  هشت د بارب ند شود و بنشیند  که 

کودکان درکوره به لهاظ شرای  سخت کاری : ن ذا خوردن کودکا. از  اقت هر انسانی بدور است

ونبودن  ذای کاشی سو  تاذیه می گیرند اون  ذایی که می خورند معمو ارز   ذایی اندانی ندارد 

 بهانه  نیرو اایی  نیار گوجه شرنگی و شا  نیزبه همان  ورت و گاهی وقتیا سی  زمینی  خته 

ثر کودکان با دستیای نشسته  ذا می خورند والدین اک. ور   ز  واگرممکن باشد ه ته ای یکبارگوشت

بدلیل اینکه خود بسیارخسته و گرسنه هستند هوای باه ها را ندارند و باه ها با دستیای رلوده به 

میکرو   کثی  و مگه نشسته  ذا  ر  می کنند کودکان دراین بین زودتر ازدیگران مریا می 

بدلیل رعایت نکردن بیداشت و گرما زدگی جان خود  شوند هرساله شاهد مرگ  دها کود  هستی  که

را ازدست می دهند وقربانی مناسبات سرمایه داری می شوند با مکیدن خون این گ یای زندگی  

کارشرمایان و  اه  کوره ها ر اتمانیای رنانانی برای خود میسازند وبه س رهای جیانی می روند و 

ی مرد  اشتاال ایجاد کرده اند وکارگران وکودکان ازدست درعین هال به خود اشتخار می کنند که برا

استراهت کودکان  همان کارو دررمد است اون اکثرا : ستراهت و خوا  کودکان . رنیا  ذا می خورند

خوا  . ازسر بی هو  گی می خواهند کارکنند ولی همین بازی کودکانه استراهت را ازرنیا می رباید

اتاقیا معمو  کواک هستند شبیای تابستان بسیارگر  هستند و . سترنیا بمرات  سخت ترو مشکل ترا

بدلیل تجم  خانواده دریک اتار گرمترمی شوند  وست ل ی  کودکان شبیا  ذیرای  شه ها وهشرات می 

باشند  وری که هرش   وست ناز  کودکان منب  خورا  رنیا میشوند گویا این گ یای نازنین موظ ند 

را به سرمایه داران اهدا  کنند وشبیا به  شه ها و هشرات  اون رنیا باید که در ول روزخون خود 

موقعی که بدن ظری شان بوسی ه هشرات گزیده می شود خار   یدا می .رو  والدین خود را برگزینند

نظاشت : نظاشت واستهما  کودکان .  کند و برای رش  خار  همه جای بدن خود را خونی می کنند

زیر  راست ه ته ای یکباراستهما  می شوند رن ه  ب ورت س هی  لباسیای  کودکان درکوره ها

هما  شامل .کینه رنیا را ه ته ای یکبارمی شورند و ه از خشک شدن درجا ازرن است اده می شود

انبارربی می شود که زیر  اراغ ن تی می سوزد که گاهی وقتیا بع ت تما  شدن  ر  گر  به همه نمی 

ن در کوره ها عجین شده با باد و ماسه و گرد وخا  و عرر ریختن و بی خوابی و زندگی کودکا. رسد

ازهال رشتن وگرما زدگی ونیایتا مرگ  بجای همبازی شدن باه  سن سا ن خود همبازی مگسیا و  شه 

ها می شوند اون با رنیا انه گرشته اند  اون ازشر  خستگی و بی هو  گی توانایی بیرون کردن 

.خود را ندارندمگه از ورت   

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
.برای در دست گرشتن عصقمندان بیتشری منتشر شود  هبت رشاای دیگر امیدواری  برایمان ارسال شده تا در شماره های بعدی بولتن اخبار کارگری      

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

 کلیپ نهادهای همبستگی در مورد کودکان کار و خیابان

http://www.youtube.com/watch?v=lmbud8JXJwk&list=UUxwF

0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=11&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=lmbud8JXJwk&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=11&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=lmbud8JXJwk&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=11&feature=plcp
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 خارج کشور -پیام نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 به کارگران اعتصابی معادن در آفریقای جنوبی

 رشاای گرامی سص  

و جوا  مثبت به رنرا در مسئولیت  رشاا  ما در خواست شما مبنی بر تااضای کمک و همبستگی بین الم  ی را خواندی 

ما از اند ماه قبل در جریان اعت ابات و مبارزات هر   بانه شما قرار . و یکی از وظای  اساسی خود می دانی 

 باه ای هایمان در ایران یک بیانیه انتشار داده و یک ویدئوک ید در داشته و در این راب ه برای رشنائی بیشتر ه 

ما ندای هر   بی تان و  دای  ر  مس سل های   یه که بر روی شما رت  گشود را  از .  یوتو  قرار داده ای

ما می دانی  که شما با اه از جان گذشتگی و .  ریر شی میا و ویدئوک ید ها دیدی  و شنیدی  و ق بمان در ه  ششرده شد

کت های بزرگ اند م یتی و دولتی قیرمانی که از  باه کارگر بر می رید  با  ول های سرمایۀ ام ریالیستی  شر

شما  اینرا میدانید که شار و .  ام ریالیستی شری  کار  که وجود  را مدیون کار و جان شانی شما است در اشتاده اید

نداری  مهرو  شدن از یک مسکن مناس  و داشتن یک زندگی مرشه  نه  بیعی است و نه بوسی ه نیروئی ماشور 

ست ب که ناشی از سیست  سود و مالکیت خ و ی  است که امروز نه تنیا شما را اسیر  بیعی بر شما تهمیل شده ا

نموده است  ب که می یاردها انسان تولید کننده و زهمتک  را در سراسر جیان زیر س  ۀ استثمارگرانۀ خوی  گرشته و 

ای اتی خودتان مهرومید و اتهادیه از متن  یا  تان  یدا است که شما نیزاز داشتن تشکل توده ای  با. بیره کشی میکند

دارید که با خیانت به جای همایت از شما و سازمان دادن مبارزه تان برای رسیدن به هاور مک ی برای یک زندگی 

مرش  و انسانی  با سرمایه داران همراه شده است و سران رن عضو هز  دولتی ای هستند که به شرمان سرمایه داران 

 . صی زرد و س ید برای قتل عا  شما نیروی سازمان یاشتۀ سرکوبگر می شرستندو  اهبان  ا   معادن 

 

 رشاای گرامی

مان ما خود را مؤظ  می دانی  که با اعص  همبستگی با شما و یاری رسانی به شما  به وظی ه و مسئولیت کارگری

 باه هایتان در ایران   دای شما به ه ما کوش  می کنی  که از  رر مخت   مانند دادن بیانیه  رساندن . عمل نمائی 

نوشتن نامه های اعتراضی و شرکت در مبارزاتی که در مهل زندگی مان به  شتیبانی از اعت ا  و مبارزه شما انجا  

 ی  .   همزمان در روزهای رینده  هدیۀ کواکی به هسا  شما واریز خواهی  کرد. می گیرد  این وظی ه را انجا  دهی 

رزه متهد و همبسته بر ع یه سرمایه و دولت های سرمایه داری در همه اشکال رن  مبارزه شما را بسوی یک مبا

 . دست شما را از راه دور می ششاری . مبارزه خوی  دانسته و  یروزی شما   یروزی ما است

 2102اکتبر 

به حق شما و اشتراکات آن با مبارزات طبقۀ کارگر  به ضمیمه متنی را تقدیم می کنیم که حاوی نقطه نظرات و مواضع ما پیرامون مبارزات

 در ایران است

 ضمیمه 

 رفقای گرامی

نفر از رفقا و همکاران شما شده است، گرچه زخمی و زندانی  01اما، مبارزه خونین شما، گرچه تا کنون منجر به جان فشان شدن بیش از 

ز تا کنون مجبور به تحمل خفت و نداری، نکبت و فالکت شده و گاز خفه کننده و اشک و شکنجه شده اید، گرچه خانواده های محترمتان نی

اول اینکه، دولت را بعنوان دستگاه سرکوب طبقه حاکمه بر علیه : آور تنفس کرده و باتوم خورده اند،ولی چند مسئله را روشن کرده است 

رید و نشان داد که دولت بورژوائی ممکن است که اشکال متفاوتی داشته طبقه محکوم را در انظار عموم مطرح کرده و پرده دو روئی را د

باشد و اما مدافع منافع سرمایه است و هر جا که این منافع یعنی سود ناشی شده از ارزش اضافی کارگر و بویژه مبنای آن یعنی مالکیت 

دهد، در این شرایط فرق نمی کند که سران دولت سفید  خصوصی بر ابزار تولید به خطر افتد، وظیفه اصلی اش یعنی سرکوب را انجام می
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دوم اینکه، شما را به نیروی طبقاتی تان بیشتر از پیش . پوست یا سیاه پوست، یا مدرن و دموکرات ویا دیکتاتور و ارتجاعی و مذهبی باشند

ی تواند اسا س ان به جز نیروی طبقاتی خویش به که طبقه کارگر برای رهائی خود نم سوم اینکه در اینجا نیزاثبات شد. باورمند نموده است

آری، طبقه کارگر ضمن تکیۀ اساسی به نیروی . نیروی طبقات دیگر اجتماعی متکی باشد،خود رهائی کارگر در درک این مسئله بوده است

 رهبر و نماینده تمام خود را بعنوان نیروی رهائی بخش بهو حتا رسیدن به خواست های روزمره ضروری است که   خویش برای رهائی

چهارم اینکه نشان داد که . نیروهای مترقی و خواهان تغییربنیادی در جامعه تبدیل نموده و قادر گردد از نیروی این اقشار استفاده نماید

ل دولت و کارفرما برای پیشبرد مبارزه طبقاتی نیاز به سازمانیابی و تشکل های توده ای طبقاتی، متکی به نیروی کارگران و مستقل از عوام

 .است

 رفقای گرامی

مبارزه طبقه کارگر در سراسر جهان بدین دلیل که طبقه سرمایه دار بعنوان دشمن اصلی، یک طبقه جهانی است، دارای نکات وپایه های 

ی از چند نکته بنیادی و اما، در این رابطه مبارزه طبقه کارگر در ایران و طبقه کارگر در آفریقای جنوب. مشترک و عمیق ان یکسانی است

 :مشترک ویژه بر خودار است که در این جا به دو نکته اشاره می کنیم

شما کارگران در آفریقای جنوبی بر علیه یک رژیم نژاد پرست سرمایه داری دست به چندین اعتصاب زدید  0011و  0091در دهه های  -0

درست در همان زمان کارگران در ایران نیز با یک . آن رژیم را زانو در آوردید که مورد یورش قرار گرفتید و قتل عام شدید و اما در نهایت

که کارگران یک کارخانه دست به اعتصاب زدند و بوسیله نیروهای امنیتی و اطالعاتی به  0011رژیم دیکتاتور در گیر بودند که در سال 

با اعتصاب بزرگ کارگران ایران، بویژه کارگران شاغل در  0010ال رگبار بسته شدند و صد ها نفر به قتل رسیده و زخمی گردیدند و در س

بستند، رژیم سرمایه داری و .. صنایع نفت که شیرهای نفت را بر روی صدور نفت خام به رژیم آپارتائید آفریقای جنوبی، اسرائیل و

شاهنشاهی سرمایه داری نوکر سرمایه امپریالیستی  دیکتاتور منش را به زانو در آوردند و با مبارزه توده های به جان آمده به عمر نظام

  .جهانی پایان دادند

به دلیل محرومیت کارگران در ایران از تشکالت توده ای طبقاتی و صنفی و سیاسی، شکل دولت تغییر کرد و رژیمی ددمنش تر از رژیم  -2

به یک  2112در سال . گاه، سوسیالیست را اعدام کرده استاین رژیم تا کنون دهها هزار انسان کارگر آ. قبلی سرمایه داری سر کار آمد

. دانش آموز اعالم شد 0کارگر و  0اعتصاب و تحصن کارگران معدن مس از زمین و آسمان یورش برد و آنها را قتل عام نمود که اسامی 

ی، با تحمیل فقر و بیکاری بر شما و دولت جدید آفریقای جنوب. منجر به روی کار آمدن دوکت کنونی گردید 0001مبارزات شما در سال 

نفر دیگر درست همان جنایت را آفرید که رژیم  19نفر و زخمی نمودن  91و به قتل رساندن  2102آگوست  09یورش به اعتصاب شما در 

  .جدید در ایران آفریده بود

که    دشمن مان مشترک است، بدین دلیل مبارزه  ما فعاالن نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران بر این مسئله وقوف کامل داریم

طبقه کارگر برای پیروزی » و در هنگام تأسیس انترناسیونال اول بیان داشت 0891ما این گفته کارل مارکس که در سال . مان مشترک است

 .، را سرمشق خود می دانیم«.در مبارزه خود نیازمند به داشتن یک حزب کارگری نه تنها در سطح کشور، بلکه بین المللی می باشد

http://www.youtube.com/watch?v=pgVuqfkionw&feature=BFa&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA 

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

 خارج ازکشور –پیام نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران 

 درهمبستگی با طبقه کارگراروپا دراعتراض به 

  سیاست های ریاضت اقتصادی کشورهای سرمایه داری

 رشاای کارگر

شورهایی مانند یونان  ایتالیا  اس انیا   رتاال  رلمان  شرانسه و برخی ی کارگردرک باه امروز بی  ازگذ شته

   .دیگرازکشورهای اتهادیه ارو ا بابهران همه جانبه ای روبرو است

http://www.youtube.com/watch?v=pgVuqfkionw&feature=BFa&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA
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وشراخوان رنان "اتهادیه ارو ایی کارگران " درانین شرای ی اعص  اعت ا  عمومی شما درسراسرارو ا ودرس ق 

همزمانی اعتراضات شما با اعص  اعت ا  ه   باه ای هایمان درمعادن . کردی  نوامبررادریاشت ۴۱برای تاری  

 اندین  ی که دستاوردهایی گیریبرسرباز ه را گسیخته هاروعنان داریوسرمایه ها دولت با مبارزه رشریاای جنوبی 

 که دارد می وا بدان را ما دستاوردهاست  رن ازه ظ مان  سرمایه ارخه امروز یشروی و ایدرورده دستبه مبارزه دهه

    .باشی  ها شما اعتراا و دای نیرودرکنارشما تما  با

 رشاای گرامی

می یون کارگردرکشورهای  ۰۵اعص  اعت ا  عمومی شما برع یه بیکاری سازی درزمانی است که ه  اکنون بی  از

برارت  بیکاران اشزوده می  هراادر. اتهادیه ارو ا بیکارشده وخ ربیکاری همانان کارگران شا ل راتیدید می کند

باید بتوان براین وضعیت . اشزای  می دهد نیروی مااومت ومبارزاتی کارگران کاسته شده ونیروی سرمایه را از شود

 !شائر رمد وراه را بر یشروی سرمایه وتعرا به زندگی کارگران بست

ازاعت ابات  با دست زدن به اشکال گوناگون   می باید تج ی اراده  باه ای بشماررید که۲۵۴۲نوامبر۴۱ شراخوان

میتین  وهرس ق ازاعتراا شراقانونی  نارضایتی خود را ع یه اجرای  رز های  عمومی گرشته تا تظاهرات 

ریاضت اقت ادی درکل ارو ا  و بوی ه درکشورهای ارو ای جنوبی که بهران همه جانبه ای را به دنبال داشته 

 .بگذارند نمای ای اجتماعی تبدیل شده است  به رتاال به شاجعهودرکشورهایی هماون یونان و 

 وند و یورو خا ه درارو ا  برهمگان مشخ  است که سرمایه بهران زده درس ق جیانی و در سیاست ارزی د ر 

 که خود را درمرز ویرانی و ورشکستگی بیان می کند  بمانند همیشه درنظر دارد که مخار  خرو  از بهران را با

اجرای برنامه های ریاضت اقت ادی و بیکاری سازی های توده ای و هتی با به راه انداختن جن  های من اه ای 

 باه کارگر تنیا با به میدان رمدن و تعرا خوی  می تواند نا  و موقعیت . و یره برگرده  باه کارگرتهمیل کند

وتشکصت وسازمانیای  ست تنیا با خواست های دشاعی باه کارگرقادرنی درانین شرای ی  .تاریخی خود را ای ا  کند

ساعت کاربا ه ظ تما  هاور همراه ۰۵دوران عادی مبارزه  بااتی ج وی یور  سرمایه را سد کند  خواستیائی مانند 

خواست های سیاسی  ه  قادرند توده وسیعی از کارگران را بسی  نمایند و ه  بر سرمایه و دولت های  ششار وارد 

 .نمایند

خار  کشوربا اش  انداز و استرات ی  -ما مداشعین  باه کارگردر س ق نیاد های همبستگی با جنب  کارگری در ایران

همبستگی  بااتی بین الم  ی کارگری  خود را درکنار شما یاشته وکوش  خواهی  کرد که با تما  توان اخبارمبارزات 

ده ودرهر جائی که هستی   درتما  کشورهای ارو ا در   شما را به گو  کارگران در ایران و دیگرکشورها رسان

 .درکنارشما باشی .. مبارزاتی شما  در یکت ها  تظاهرات و

درهر نا ه ای ازاین کره خاکی سرمایه . ما بر این باوری  که مبارزه ما مشتر  است  زیرا که دشمن ما مشتر  است

ما  باه کارگرنمی توانی  اساسا به جزنیروی  باه . ما است سا ر   یشروی و یروزی مبارزه  باه کارگرمتع ر بیمه

 .مان برهیب دولت سرمایه داری وهیب جناهی از باه هاکمه سرمایه دار  باورداشته باشی 

 زنده باد همبستگی بین المللی کارگری

 ۲۱۶۲نوامبر  ۱-  ۶۹۳۶ آبان ۶۱

 ات در اروپاکلیپ نهادهای همبستگی در مورد ریاضت اقتصادی و فرآیند مبارز

http://www.youtube.com/watch?v=trDnhsiA_oQ&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0S

A&index=1&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=trDnhsiA_oQ&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=trDnhsiA_oQ&list=UUxwF0VWw5pJ3WUbkLJhO0SA&index=1&feature=plcp
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  ُسویدی جمیل و هشتیب ستار کشتار و شکنجه دستگیری، محکومیت در
هر دو را در شا  ۀ سه  )*((جمیل ُسویدی)و دیگری را کمتر ( ستار بیشتی)ای   یکی را بیشتر  اخبار شجای  را شنیده

اولی کارگر و . روز یکی را در زندان ا صعات کر  و دیگری را در اهواز به  ور شجیعی در زیر شکنجه کشتند

بودند  رن ه  کارگری با  کارگرهردو   :شان مشتر  بود" جر "اما . ار بودوبصگ نویه و دومی یک کارگر جوشک

زدند  کردند  شریاد میکارگرانی که ساکت نبودند  اعتراا می"! رشتسرشان بر باد می"بایست  که می" زبان سرخ"

عدالتی   ایمال کردن  زدند و به بیکردند  از هر و عدالت و رزادی هر  می کردند  ا صع رسانی می  اششاگری می

های قضایی  امنیتی و اما نظا  سرمایه و دستگاه . هایشان و سرکو  و خ اان معترا بودند ای  باههاور خود و  ه 

 زمۀ ه ظ انین نظامی  به انایاد درروردن همۀ مرد   م ی  و گو  به شرمان . بدتا ا   این همه را برنمی   یسی

در  خ رنا  به خ و   دای رسای کارگران  که رنان را دشمن واقعی و –دن هر دایی ها و خ ه کرواداشتن رن

به هر شیوه و هرشک ی است تا با ایجاد رع  و وهشت   –داندماابل خود دانسته و به  ریر اولی گور کن خوی  می 

 .وکل جامعه را از هر نوع هرکت و  دایی باز دارد هارن

 اهی با همین هد  در زیر شکنجه کشتندستار و جمیل را به شا  ۀ کوت

کنند و سی رۀ ننگین " نماییقدرت " بگذار تا این بی خبران  زهر اش  بگیرند  کارگران دربند کارگران  بوی ه تا از  

اما این اولین بار نبود که با این شیوه و با این هد   ! بار خود را به بیای جان عزیز این کارگران ه ظ کنندو جنایت 

های اخیر در  ماه بوی ه ها مبارز دیگر در بی  از سه دهه و نشاندند  دهخون میهای شان به  هایی را در مس   نسانا

های تبریز  اهواز  همیدیه  دزشول  شو   ب واستان  اوین و کیریز  در زیر شکنجۀ جصدان ر ی  جان  زندان

. نب  های اجتماعی از مبارزه دست کشیدند و نه ر ی  از کشتاراما نه شعالین کارگری ودیگر ج،باختند  در این مدت

رود که رساتر گردد  ارا که مبارزات کارگران  ریشه عمیر داشته  و از تضادی واقعی ولی شریادها و اعتراضات می

  جصدان در ماابل. شوداز  ر  شعالین رن گسترده تر می  و ساختاری سر اشمه گرشته و لذا مبارزات کارگران بوی ه

و این تاابل همانان ادامه خواهد داشت تا زمانی که مبارزات گستردۀ . خوارتر شدندتر و خوننیز کینه توزتر  وهشی 

کار  وهشی و گر  جنایتها  باۀ کارگر به سرنگونی این ر ی  ارتجاعی  ارت های اجتماعی و در  یشا ی  رنجنب 

 .دار منجر شودضد بشری به همراه سرمایه

بیائید با رساتر کردن  داهای اعتراضات خود  با انعکاه وسی  اخبار این جنایات  با تشکل و مبارزاتی متهدانه  در 

 .نزدیک شدن  ایان این نظا  ننگین همراه شوی 

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 0210نوامبر – 1931ربان ماه 

 ضمیمه ها -)*( 

                                           نویس، زیر شکنجه کشته شد وبالگستار بهشتی، 

                                                                                                                                                                                      
بازداشت شده بود  زیر شکنجه ماموران کشته  "  یه شتا"نویه که در روزهای اخیر توس   ها ستار بیشتی وبصگ ا بر گزار بن

 .و به شما رب ی ندارد "خ ه شوید"گوید  ع ت شوت را جویا شدی  ولی به ما گ تند  عموی این وبصگ نویه می. شده است

ساله زیر شکنجه ماموران امنیتی کشته شده  ۰۰  "های اجتماعی و از شعا ن شبکهوبصگ نویه "ها ستار بیشتی  بنا بر گزار 

از ما خواسته اند شردا  بق  ه از هماهنگی با » :گ ته است" نیوز سها "ربان به سایت  ۴۱شنبه  مادر ستار بیشتی روز سه. است

تا امروز هیب خبری از وی »: ینی نیز گ ته استعموی ستار هس". ماموران به کیریز  مراجعه کنی  و جنازه را تهویل بگیری 

. گویند که ستار شوت کرده و به مادر و خواهر وی ا صع دهید اند و به وی می تا اینکه امروز دامادمان را اهضار کرده. نداشتی 

 «.هنگامی که ع ت شوت را جویا شدی  به ما گ تند خ ه شوید و به شما رب ی ندارد
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نویه هین بازجویی  نگذارید به سرنوشت  رونده  درگذشت یک وبصگ"نیز در گزارشی با عنوان " ازتا ب"در همین زمینه سایت 

بار این جوان که اهتما  به دلیل ق ور یا تا یر عوامل دخیل در  رونده وی  نوشته است  درگذشت تاس " کیریز  تبدیل شود

در زندان اوین  مرگ زهرا بنی یعاو    زشکی در همدان   ورت گرشته است  یادرور خا رات ت خی نظیر مرگ زهرا کاظمی 

 .مرگ هاله سهابی و  رونده کیریز  است که تا کنون  هیب یک به نتیجه ق عی نرسیده است

رسیدگی دقیر و ع نی به  رونده ستار بیشتی و مهاکمه قا ران و ما ران این »:  ور که در گزار  سایت بازتا  رمده است رن

ی است که اشکار عمومی از ماامات قضایی  به وی ه دادستان تیران دارند تا بدون اثر ذیری از ششارها  اعتماد  رونده  انتظار

 «.مخدو  شده به اقتدار دستگاه قضایی در  رونده های مذکور را ترمی  کند

ها به شدت مورد ضر  و  از قول شاهدان عینی از زندان اوین گزار  داده بود که وی در بازجویی" سایت ک مه" ی  از این 

 .شت  و شکنجه قرار گرشته و رثار کبودی و شکنجه بر تن و  ورت و سر این زندانی سیاسی مشیود بوده است

 دستگیری ستار بهشتی در منزل

ور  اکتبر  با ی ۲۲( ربان ذکر شده است ۹شنبه  در اند گزار  این تاری  سه)ربان  ۷شنبه  ها ستار بیشتی یک بنا بر این گزار 

زندان اوین که  ۰۰۵زندانیان سیاسی بند . ا  در ربا  کری  دستگیر و به مکان نامع ومی منتال شد ماموران امنیتی به منزل  دری

ها  اند که بدن این جوان زیر ضر  و شت  له شده بود و به گ ته رن جا س ری کرده بود  روایت کرده ستار بیشتی یک ش  را در رن

ها تهت ششار برای اعترا  و  ذیرشتن خواست  بر این اساه ستار بیشتی که در بازجویی. بدن  نبودهتی یک جای سال  در 

 .گرشته است شده و مورد ضر  و شت  قرار می بازجویان   یه شتا بوده است   ه از مااومت به  ندلی بسته می

برو مادر  را رماده کن  قبر بخر  "اند  ه او گ تهاند و ب شا مه بیشتی خواهر ستار بیشتی نیز گ ته است که شوهر او را خواسته

اند  او سال  بوده و هتی قر  سردرد  به گ ته خواهر ستار بیشتی وقتی ماموران برادر  را برده". شردا بیا جنازه را تهویل بگیر

گ ته اند با هیب جا »: که گوید خواهر ستار بیشتی همانین درباره تیدید خانواده توس  ماموران امنیتی می .خورده است  ه  نمی

شنبه که  داداش  کاری نکرده بود  ای کار مگر کرده بود  از رن سه. م اهبه نکنید  اگر م اهبه کنید  درتان را در می روری 

 «.بردند تا ا ن هیب خبری از  نداشتی  که امروز خبر  را برایمان روردند( ستار را)

نویه توس   زشکی قانونی کیریز  به  هنوز جنازه این وبصگ( نوامبر ۷)ربان  ۴۷ها تا ظیر روز ایارشنبه  بنا بر گزار 

 .خانواده او تهویل داده نشده است

 شد کشته شکنجه تحت اهوازی شهروند سویدی جمیل

 ۴۰۹۴,   ربان۴۹, جمعه

( ساله ۵۴) سویدی جمیل                                                                                             

شد کشته امنیتی نیروهای شکنجه تحت آباد لشکر منطقه در ساکن اهوازی عرب شهروند  

وشکاری است و هدود یک ماه گذشته به دست به گزار  شعا ن هاور بشری از اهواز جمیل سویدی کارگر یک کارگاه ج

بنا به . هنوز از اگونگی و د یل بازداشت این شیروند عر  گزارشی در دست نیست. نیروهای امنیتی بازداشت شده بود

گزار  های رسیده  خانواده جمیل سویدی  ی یک ماه گذشته مراجعات مکرر اما بی نتیجه به مراکز امنیتی وانتظامی در اهواز 

 .اند اشتهد

گزارشگران هاور بشری می گویند جنازه جمیل سویدی به شکل کامص ات اقی توس  یکی از رشنایان او در سردخانه  زشکی 

جنازه جمیل سویدی هنوز به خانواده او تهویل داده نشده و یگیری خانواده . قانونی دیده شده و به خانواده او ا صع داده می شود

 .داشت   شگنجه واگونگی مرگ او تا به هال به نتیجه نرسیده استاو برای کش  د یل باز

 ی  از این نیز ش  شعال سیاسی عر  اهوازی به نا  های  یبان عبیداوی از همیدیه مهمد ا داوی از اهواز  رضا ماامسی از 

 ..یر شکنجه کشته شده بودنددزشول  مهمد کعبی از شو  و نا ر رلبوشوکه از اهواز و ع یرضا  بیشاوی از اهالی خ  یه نیز ز

" در سال ش ت یا ش ت و یک به جر   -که از جمیل بزرگ تر است  -جمیل سویدی کارگر جوشکار بود و برادر  ج یل 

و ارتبا  با گروه های اد دستگیر شد و  ه از سه سال رزاد گردید اما با هالتی رمیخته با جنون که ناشی از شکنجه " خ ر عر 

http://melliun.org/iran/10934
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واکنون نوبت برادر ایشان رسید که  . ه از سه سال ج یل سویدی هالت  بیعی ا  را باز یاشت. ندان اهواز بودهای شراوان در ز

ایشان اهل لشکر رباد است و همین باه های عر  لشکر رباد بودند که در اوایل اناص  شماری از باه  .به این شکل جان ببازد

   .ت ج یل سویدی نیز همین بودهای اد  یر عر  را نجات دادند و یکی از اتیاما

این کنترل :به گزارشات رسیده خانواده جان باخته جمیل سویدی شدیدا تهت کنترل مأمورین هستند  همسایه ایشان اعص  کرده   بنا

 .رنادر زیاد است که ایشان مجبور شدند به شیرستان دیگری جیت مراس  عزاداری بروند

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

سرمایه داری  نظاماسناد دیگری از بی دادگاه های 

«خانواده های کارگری»جمهوری اسالمی علیه کارگران   

 سری چهارم اسناد

سود بیشتر  با است اده از رواب   یدا و نا یدای نظا  سرمایه داری از ر از  یدای  خوی   همواره در  ی ته یل 

اجتماعی و تولیدی  نرخ استثمار را روز به روز اشزای  داده است؛ کارگران نیز اما  در برابر این نابرابری ها  به 

هراند همواره با سرکو   زندان  اعدا  و اخرا  . هر و به درستی م البات خوی  را م رز و مبارزه کرده اند

.بوده اند مواجه  

در نظا  سرمایه داری جمیوری اسصمی ایران   روسه ی سرکو  به شک ی وهشیانه تر انجا  گرشته و می گیرد؛ به 

 ور مثال وقتی اداره کل وزارت ا صعات کر  اقدا  به دستگیری  صمرضا  صمهسینی  عضو سندیکای کارگران 

ساله  21همه ی مدار  و وسایل شخ ی  همسر و هتا شرزند  شرکت واهد می کند و رن لهظه ایشان در منزل نیستند 

از سوی دیگر   ه از معرشی  صمرضا  صمهسینی  . ی وی را به گروگان می گیرند تا وی خود  را معرشی نماید

با اینکه اعضای خانواده ی وی رزاد می شوند ولی باز ه گرشتن مدار  مدت ها به  ول می انجامد وهمه ی اینیا 

(2سند شماره . )ات ار می اشتد که هیب امکان مالی برای خانواده ی وی وجود نداردزمانی   

عم کرد جمیوری اسصمی ایران در برابر هرگونه اعتراضی  به وی ه کارگران  بر سرکو  عریان استوار بوده است؛ 

را وادار می کند که از  از جم ه با تعیین وثیاه های سنگین و ششارهای اقت ادی بر کارگر و خانواده ی وی رنیا

اعتراضگری های خوی  بکاهند  ارا که  یشا ی  می داند تییه ی وثیاه ی سنگینی هماون سی د می یون لایر  نه 

سند . )تنیا برای یک خانواده ی کارگری بسیار دشوار است  ب که می تواند هر خانواده ای را تا رخر عمر بدهکار کند

(1شماره   

و ششار در جمیوری اسصمی ایران  همانان ادامه دارد  به  ور مثال با  دور برگ  شکل های مخت   سرکو 

اخ اریه و اهضار اعضای خانواده ی کارگری و تیدید به ضب  وثیاه به ن   دولت  ششارهای دواندانی برای ایجاد 

رقابیگی جرمی  رع  و وهشت در س ق جامعه ایجاد می کند  در هالی که نسبت به موازین همان کشور  ربابه

(0سند شماره. )مرتک  نشده است و تنیا جر  وی این است که ایشان یکی از بستگان  صمرضا  صمهسینی است  

همانگونه که مصهظه می شود نظا  ضد کارگر سرمایه داری جمیوری اسصمی ایران  به هر نوع سرکو  و ششار      

ای ایجاد و تاویت تشکل های  بااتی خنثی و کوش  تشکل های متوسل می شود تا تص  کارگران و زهمتکشان را بر

موجود کارگری را در عر ه ی اعتراا گری به عا  براند؛ و این روند تا سرنگونی نظا  سرمایه داری جمیوری 

و بررسی شیوه ی برخورد نظا    صمرضا  صمهسینیبا اشاره به نمونه ی مستند . اسصمی ایران ادامه خواهد داشت

یی با خانواده ی کارگران معترا و متشکل  به ش ا  شدن ماهیت ضد کارگری و ضد انسانی جمیوری اسصمی قضا

.ایران  ی می بری   
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 کشتار فجیع کارگران در مسلخ سرمایه 
۲۵ نوامبر۲۱۶۲(، درکارخانۀ "تزرین" در  برپایه گزارشات منتشره درسطح سایت ها دراواخرشب شنبه ۵ آذر)

منطقۀ "آشولیا" واقع درحومۀ "داکا" پایتخت بنگالدش آتش سوزی عظیمی رخ میدهد که درنتیجۀ آن ۶۲۲ کارگر 

 است به مانند آتش سوزی  آتش سوزی اخیرتکراربهره کشی از گرده کارگران ازدست میدهند. جان خود را

شهرکراچی پاکستان درسپتامبر ۲۱۶۲ که دریک کارخانه ی پوشاک با همین مشخصات اتفاق افتاد و مرگ دلخراش 

بیش از ۹۱۱ نفر را که تعدادی از آنان کودکان کار بودند، با خود بدنبال داشت، در آنجا نیز ساختمان چهار طبقه فاقد 

امکانات اولیه برای مهار حریق بود. آن فاجعه وخاکسترهایش هنوزفروکش نکرده بود که آتش سوزی دیگری 

درروزچهارشنبه ۶۲سپتامبردریک کارخانه کفش درشهرالهور رخ داد که جان بیش از۲۴ کارگررا گرفت. هنوزکه 

هنوز است مقصرین آن آتش سوزی تا به امروزمشخص نشده اند و یا تکرار انفجار کارخانه غدیر یزد است که درآن 

هیجده کارگر این کارخانه زنده زنده سوختند ومجروحین بیشماری بدنبال داشت. سوختن و انفجارکارخانه ها و از 

دست رفتن کارگران به صدراخباررسانه ها بدل شده است ولی چپاول      سرمایه داری بدان توجهای نداشته و ندارد. 

"کارخانه تزرین بنگالدش" تولید کنندۀ پوشاک، یکی از ۵۱۱۱ کارخانۀ پوشاک و نساجی دربنگالدش است که برای 

, مارکس اسپنسر، ُکهل و Penny JC ,H&M شرکتهای معروف لباس درجهان نظیرتسکو، والمارت،

کارفوریعنی برای کنسرن های بزرگ مد ، انواع لباس تولید     میکنند. بخشی ازحوادث محیط کاردرایران نیزناشی 

از همینگونه آتشسوزیهاست. که باید به قول شاعر بحق گفت: " اول بنا نبود بسوزند ]کارگران[ - آتش بجان 

 ]سرمایه[ فتد، کاین بنا نهاد"!

 

 ارزان کار نیروی و اولیه مواد وجود سبب به بیشتر هرچه سود کسب جهت سوم جهان کشورهای به صدورسرمایه

 ولع و آز با را چندملیتی ی هاکنسرن اکثر که است پرسودی سیاست کارگران، از حمایت قوانین وجود عدم همچنین و

 وحشیانۀ استثمار قیمت به آمده بدست موهبت این به هاشرکت این. است داده سوسوق این به ناپذیری سیری

 هرگونه فقدان. کنندمی بازی کارگران جان با عمالا  ارزانترکاال، بازهم آوردن بدست برای و نکرده اکتفا کارگران

 هزینۀ آنها نداشتن که رسانیبرق درسیستم ونقص اضطراری خروج راه نداشتن حتی کار، درمحیط ایمنی وسائل

تولید را به مقدارقابل مالحظهای پایین میآورد، ازعوامل عمدۀ مرگ فجیع این ۶۲۲ انسان است، رؤسای این 

 ".کنند تولید کمتر هرچه هزینه با لباس بیشتر هرچه که فشارقراردارند تحت آنها" : اند گفته صراحت به کارخانه

. نیست سرمایه صاحبان اولویت کارگران ایمنی یعنی  

۶۲۲کارگربه این سادگی وبا این ارزانی درآتش سود و طمع سرمایه جزغاله میشوند و خانوادههایشان با        بی-

دارپروارترشده وبازهم به غارت و ای سرمایهشوند، تا عدهروزی بازهم بیشترمیسرپرستی محکوم به فقر و تیره

علیه بشریت ازسوی این سیستم ضد انسانی است و این جنایتی آشکار. استثمار و کشتار بیشتر کارگران ادامه دهند

ای این نظام بربرمنشانه و ضد خراش این کارگران بار دیگر ضرورت براندازی و نابودی ریشهدهنده و دلمرگ تکان

.کارگری را نشان داد برعلیه چنین وضعیتی  و برای نابودی چنین سیستم بی رحم و کارگر کشی است که در سراسر  

ه کارگران زیر سر نیزه نیروهای سرکوبگر صاحبان ابزار تولید  به راحتی قادر به نفس کشیدن نیستند، کره زمین ک

فریاد بلند کارگران سراسر جهان علیه این نوع جنایات، . های زحمتکش شعله می کشدمبارزات طبقه کارگر و توده

ها راه رسیدن طبقۀ کارگر به جهانی بدون تالش پیگیر برای تشکل، همبستگی و گسترش جبهۀ کار علیه سرمایه، تن

.کشی استظلم، غارت، استثمار، جنگ و آدم  

 !سوزباد ننگ ونفرت براین سیستم خانمان

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 ۲۱۶۲نوامبر  7۲ برابر با ۶۹۳۶ آذر 7شنبه سه
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و  زندانی کارگران شرط و قید بی آزادی از دفاع کارزارهای و کمپینها

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

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

و دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری 

گر زندانیان را با خواست آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و دی

، سازمانها و نهادهای بین و نیز در جریان استسیاسی برگزارکرده 

الملی بیشماری به این کمپینهای پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در 

این کمپنها و کارزارها تا آزادی تمامی . کرده و میکنندایران اعتراض 

ادهای نه. شتدا خواهدکارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی ادامه 

همبستگی با جنبش کارگری در ایران همگان را فرا میخواند که به 

هرشکل که میتوانند، در هر کجا که هستند، با هر توانی که دارند به 

یا به هرشکل که  ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و

به ادامه کمپینها و کارزارهای همبستگی با جنبش کارگری در میتوانند 

.رج کشور یاری رسانندخا  

 هر به بیوقفه سیاسی زندانیان دیگر و زندانی کارگران آزادی برای 

. بکوشیم میتوانیم، که نامی و شکل  

به کمپینها، آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی، برای همبستگی هرچه 

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

پیوندید و به هرشکل که می توانید صدای خواسته ها زندانیان سیاسی ب

  .و اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید

.ماست پیروزی رمز ما، مبارزاتی اتحاد  

برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به نهادهای 

!خارج کشور بپیوندید –همبستگی با جنبش کارگری در ایران   


