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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  TÜMTIS  هي حمل و نقل ترکیکايند سینامه به اعضا

 
خرداد هشتاد وهفتدهم هف نراي ایاتحاد چپ کارگر   

            

 تظاهرات کارگری اعالم شده در ميدان ٢٠٠٨آنگونه که ما ازطريق گزارشات منعکس شده مطلع شديم، روزاول ماه مه 

تقسيم استانبول توسط هزاران مامور پليس محاصره گرديد وصد ها شرکت کننده بشدت مورد ضرب وشتم قرارگرفته ؛ 

  . نفردستگيرگرديدند۵٠٠ه و بيش از زخمی شد

 ٢٠٠٨ ژوئندرروز ششم  دولت ترکيه قصد دارددستگيرشدگان درزندان هستند وه پس ازاول ماه مه هنوزتعدادی ازيکما

کادرهای سنديکاها را  وءاعضااين طريق فعالين کارگری،ايد وازمحاکمه نمدرآنکارافعالين سنديکايی راتعدادی از

، اينباراما موج دستگيری ها و سرکوب فعالين ت ترکيه برهمگان آشکاراستسياست ضد کارگری دول.مرعوب نمايد

  .کارگری خشم مدافعان جنبش کارگری درسطح جهان را برانگيخت و موجب همبستگی گسترده با کارگران زندانی شد

يکای کارگران سند" ستگی ابرازداشته و تاکنون تعدادی از فعالين سنديکايی ايران با اين کارگران زندانی اعالم همب

 به نمايندگی از هزاران کارگرو "اتحاديه ی آزاد کارگران ايران " همچنين  و"د اتوبوس رانی تهران و حومهشرکت واح

فعالين کارگری با ارسال نامه اعتراضی به نخست وزيرترکيه خواسته اند که موجبات آزادی فوری فعالين سنديکايی 

  .دنه و مستقل حق مسلم کارگران استو تاکيد کرده اند که  حق تشکل آزا هم نمايدترکيه را فرا

  . کرده اندطرح اين مطالبات دقيقا خواست کارگران ايران نيز هست که سالهای طوالنی برای تحقق آن درايران مبارزه

يی هرروزه در معرض دولت جمهوری اسالمی تشکل مستقل کارگری را بر نمی تابد و فعالين سنديکاچرا که 

  .فشارتعقيب و بازداشت ، زندان و مجازات اند

در ايران  .الش برای سازمانيابی کارگری نيستدرزندان اند و جرم آنان چيزی جزتهم اکنون دهها فعال کارگری ايران 

 پليس اغلب تظاهرات کارگری مورد هجوم ماموران. همچنين برگزاری مراسم آزادانه ی اول ماه مه ممکن نيست 

  .قرارمی گيرد و ازاين جنبه رفتاردولتهای ايران و ترکيه مشابه است 

 ۀيه و ايران نيازبه حمايت سرمايسرمايه درکشورهای  ترکدولت های مدافع  سياست های اقتصادی نئوليبرال ۀدرنتيج

ابود و بيکارسازی گسترش ل کارنبا روند خصوصی سازی تاکنون هزاران محشورکدومالی وبانکی جهانی دارند ودرهر

 مورد اعتراض و اعتصاب کارگری درايران گزارش شده است ۵٠٠٠ بيش از٢٠٠٨ - ٢٠٠٧تنها در سال . يافته است 

که در اکثرموارد کارگران مجبوربوده اند برای حقوق معوقه دست از کارکشيده به خيابانها بريزند وبرعليه خصوصی 

ت تپه طی يکماه گذشته اعتصاب هزاران کارگران نيشکرهفکارگری ماههای اخير اعتراضاتدربين  .سازی مبارزه کنند

  .برجسته است

  :کارگران نيشکرهفته تپه خواهان

  !رداخت مزد های عقب افتاده پ -
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 !لين کارگری توسط دستگاه اطالعاتپايان دادن به فشاروتعقيب وآزارفعا -

 !برکناری مديران نااليق -

  .يرو ماموران حراست کارخانه هستنداخراج مدو

  همکاران گرامی
بحران بردوش کارگران کشورهای ما در بحران اقتصادی عميق قراردارد و حاکمان تالش می کنند با انتقال بار

  .ی برای ادامه ی حکومت خود بيابند ّروزحمتکشان مف

ن و ترکيه بخشی مهمی ازمقاومت توده ای در مقابل دراين شرايط سخت همبستگی متقابل کارگری بين کارگران ايرا

  .ض سرمايه و امپرياليسم جهانی استتعر

، جنگ و ا بايد متحد برعليه نئوليبراليسم م،دراين مبارزه طبقه ی کارگرايران و ترکيه هم سرنوشتند وبنا براين مهم

  .ن دهيم امپرياليسم مبارزه کنيم و بيش ازگذشته اتحاد جهانی کارگران را سازما

و آزادی فوری  در مقابل بی دادگاهها بايستند ، ٢٠٠٨ که قراراست روزششم ژوئنما برای کارگران زندانی در ترکيه 

  .همبستگی گسترده تر جهانی آرزو می کنيم 

  اتحاد چپ کارگری ايران
 ٢٠٠٨ ژوئن ۵

www.etehadchap.org  
 :درايران ارائه می گرددامه فهرست تعدادی ازتشکل ها وسنديکاهای  مستقل کارگری دراد

1. The Syndicate of Workers of the Tehran and Suburban Bus (Vahed) Company 
 http://www.syndicavahed.net/english.htm 
email : syndicavahed@gmail.com 
2- Syndicate of Building 's Painters and Decoration's Workers  
http://www.syndicanaghash.blogfa.com/ 
email : s.naghashan@yahoo.com 
 3- Committee in Defense of Mahmoud Saleh 
http://kdmahmodsalehi.blogfa.com/ 
Email ; kdms50@yahoo.com 
4- Coordinationg Comitte to form Workers organization / Teheran region 
http://hamaahangi.com/ 
Email : hamaahangi@gmail.com 
5- Iranian Free Workers Union 
http://www.ettehade.net/ 
e-mail : k.ekhragi@gmail.com 
fax: +98 21 44514795 
6- Committee for re-launching the Haft Tapeh Sugar Cane Company's trade union 
http://7tapeh.blogfa.com/post-22.aspx   
 email: syndica7tape@gmail.com 

  .ارسال شدو آلمانی  متن ترکی *


