
  !نشينندکارگران ايران از پای نمی

 که تا کنون منجر به تعطيلی بسياری 44و عواقب فاجعه بار اجرای اصل " خصوصی سازی"امدهای هولناک   پپ
 کار شده و بسياری ازهای متعددی شده و در نتيجۀ آن صدها هزار کارگر بیکارخانجات و ورشکستگی شرکت

کاری، اند و فشار ناشی از فقر و گرسنگی و بیمزايای خود را دريافت نکردهها حقوق و  هنوز شاغل، ماهکارگران 
شتاب زيادی به مبارزات و اعتراضات کارگری داد و روزانه شاهد چندين اعتراض و اعتصاب کارگری به اشکال 

ری، نظام  و ارتقاء سطح مطالبات کارگين تحرکات با رشد و گسترش تدريجی خود امختلف در سراسر کشور بوديم و
سرمايه و دولت حامی آن  را به هراس انداخت و برای جلوگيری از رشد اين تحرکات رو به اعتالء تمام نيروهای 

های حکومتی ی روزهای اخير دستگاهاقدامات گسترده. قضائی، امنيتی نظامی و انتظامی سرکوبگرش را به کار گرفت
  .شانهراس و احساس خطر آنهاست نه ثبات و قدرقدرتیدهندۀ وضوح نشانعليه جنبش روبه رشد کارگری به

شرمانه به شالق و  بار ديگر بیشرکت در مراسم اول ماه مه" جرم" تن از کارگران شريف سنندج را به 5 -
  اند،زندان محکوم کرده

طور  نفر از کارگران عضو سنديکای شرکت واحد را به9 احکام اخراج  از کار "! ديوان عدالت اداری" -
  تأئيد کرد،عیقط

داران شرکت و نه  ، هنوز نه سهامگذردمیکارگران الستيک البرز که يک ماه از اعتصاب عالرغم اين -
ترين پاسخی به آنها نداده و عمًال کارخانه را تعطيل کرده و کارگران در بالتکليفی به سر مسئولين دولتی کم

 برند،می

هايشان طفره رفته و کارگران مبارز از اقدام به اجرای وعدهکارفرمايان مجتمع نيشکر هفت تپه، بار ديگر  -
 دهند، ادامه میبا ايجاد سنديکای مستقل خود، مجددًا به اعتصاباتشان اين مجتمع 

کارفرمايان و صاحبان سرمايۀ چندين کارخانه نساجی در کردستان، بدون پروا اقدام به اخراج جمعی  -
 حقوق معوقه کارگران خودداری کرده و حّتا گستاخانه کارگران را کارگران کرده و قلدرمنشانه از پرداخت

 کنند،جريمه، تنبيه و تهديد می

شان کارفرمای شرکت المپ الوند، بدون مقدمه اين واحد را تعطيل و کارگران را بدون پرداخت حقوق معوقه -
 از کار اخراج کرده است،

 کارگر، يکی از کارگران به 1200چندين ماهه در شرکت مخابرات راه دور، به علت عدم پرداخت حقوق  -
 ،کرده استآويز قفشار مالی، خود را در محل کار حلنام علی کيامرثی به علت فقر و 

 اند، حکم اعدام صادر کرده کردستانبرای فرزاد کمانگر معلم زحمتکش -

 . برندمنصور اسانلو، غالمحسين حسينی و افشين شمس هنوز در زندان به سر می -

تر از اينهاست، اما عالرغم اين همه فشارها و تعديات و بگير و به بندها و ۀ ليست اين فجايع بسيار گستردهدامن
 متشکل کردن و ايجاد  برایسو از يکهادم از پا ننشسته و در جريان اين فعاليتها، کارگران يکنمائیقدرت

 و از سوی ديگر در جهت وحدت و همگرائی و همبستگی، هم با دارندسنديکاها و تشکالت مستقل خود گام برمی
 همآهنگی و سراسری و هم با حضور برای پشتيبانی  از مبارزات کارگران يک کارخانه و يا ايجاد نهادهای
اند که طليعۀ يک تحول و پيشرفت اساسی در جنبش کارگری های مهمی برداشتههای پشتيبانی، گامارسال پيام
  . ايران است

ها و پامال کردن نهادهای همبستگی با کارگران ايران در خارج از کشور ضمن محکوم کردن تمامی سرکوب
، همسو و همدوش کارگران مبارز ايران داران و نظام حامی آنها توسط کارفرمايان و سرمايهحقوق اوليۀ کارگران
-های بينجلب حمايتماتی سراسری را در های برحق آنان پشتيبانی نموده و به زودی اقدااز مطالبات و خواست

  .دهی خواهد کرد سازمانالمللی از کارگران ايران

  اسامی نهادها؛

  com.kargar_labour@yahoo  - استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران-
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   org   .iran. info@workersتورنتو کانادا – ن کميته حمايت از کارگران ايرا-

     com.@hotmail1ghol   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران-

            com.@hotmail1357     Kargarسوئيس جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی -

fr.sstiran@yahoo -  فرانسه – تی با کارگران ايران همبستگی سوسياليس-

de.info_kargari@yahoo  - کلن –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

  _de.@yahoo2007kanoonhf فرانکفورت و حومه –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

   de.hannover@yahoo.kanon هانوفر –  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران-

de.komitehamburg@yahoo  -  هامبورگ –  کميته همبستگی با کارگران در ايران-

   se.isask@comhem  - سوئد  کميته همبستگی کارگران ايران و-

  de.berlin_kargari@gmx -  برلين– گروه همبستگی با جنبش کارگری-

com.kanounhambastegi@gmail - گوتنبرگ  –  کانون همبستگی با کارگران ايران-

   uk.co.ankjch@yahoo  -  انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-

 
        

  ننگ و نفرت بر نظام ضد کارگری جمهوری اسالمی

  پيروز باد مبارزات عادالنه و برحق کارگران ايران

20 /8 /2008  
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