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  ر فعال کارگری در خارج از کشونهادهای  مشترکاطالعيه 

  
 ماه هشتاد و پنجآذربيستم                                                                                             اطالعيه مشترک 

  
  
  

، اقدامات ر کشو در دشمنی آشکار با طبقه کارگر و ساير زحمتکشان ايرانری اسالمیرژيم سرمايه داری جمهو

مات ضد کارگری حکومت ايران گسترش در هفته های اخير اقدا.  خود را هر روز افزايش می دهدسرکوبگرانه 

   ٠فته استبيسابقه ای يا

  

 ، برهان ديوارگر جالل حسينی،حمود صالحیمتجديد نظر حكمهاى دادگاه انقالب اسالمى سقز عليه دادگاه اگر چه  -

 را لغو آرده بود، اما دادگاه ١٣٨٣ م روز کارگر در ارديبهشت ماه سال شرکت در مراسمبنى بر و محسن حکيمی

،  سال و جالل حسينی۴ محمود صالحی را به ، "ارتكاب جرماجتماع و تبانى جهت " جديد، يعنى با اتهاماتسقز 

 .ه است سال زندان محکوم کرد٢به هر يك  و محسن حکيمی را برهان ديواگر

را به اتهام واهی توهين به فردی پاسدار به نجيبه صالح زاده   ايشان، محمود صالحی و همسرديگرىدر دادگاه 

  .جريمه نقدی محکوم کردند

 کارگری  خيابان منصور اسانلو رئيس سنديکای در بار ديگر ماموران اطالعاتی١٣٨۵بان  آ٢٨روز يکشنبه  -

  . ربوده و به زندان بازگرداندندشرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را

 به جرم پخش اطالعيهرا سه نفر از کارگران شرکت واحد  پليس امنيتى تهران ١٣٨۵ – ٩ – ١٢ روز يکشنبه -

  دو نفر از آنها را و فدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری بازداشتن ک نيز ترجمه نامهنديكا ودستاوردهاى س

 . آزاد کردند تامين قرار آفالت با روز٦ و نفر سوم را پس از پس از چند ساعت

يی اول ماه کرمانشاه در ارتباط با شرکت در راهپيماان برق و فلزکار  انجمن صنفی کارگررئيسنمير مرادی  جوا-

  .را به داگاه فراخوانده اند  نفر از فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد١٧  نيز ومه

  . را کشتند يکی از کارگران به نام بارون حقيقت تيراندازی کرده وملي به سوی کارگران در بندر د -

ير ده نفر از بخش بزرگی از  قانون کار در مورد محروم کردن کارگران کارگاه های ز١٩١ با تصويب مجدد ماده -

قانون کار که اکثريت آنان را زنان کارگر تشکيل می دهند، همچنان بر تبعيض در محيط کار صحه گداشته و بر 

 .اسثتمار مضائف زنان تاکيد ورزيدند

 .برنامه ريزی کرده اندعليه کارگران افغانی حاضر در ايران برای اخراج گسترده ی آنها به سوی افغانستان  -



جهت آزادی   تحت عنوان اصالحيه قانون کار جنگل بر روابط کاری قانون تثبيتبرای  تالش سازمان يافته ای-

و سرکوب   محروم ساختن مزد و حقوق بگيران از ابتدايی ترين حقوق کاراج کارگران، کارفرمايان در اخرکامل 

 .هر گونه اعتراض جمعی را به پيش می برند

 از  شرکت و احد اتوبوسرانی که به دليل شرکت در اعتصاب و يا عضويت در سنديکا شدهفعالين کارگری معلق -

 .بازگشت به کار محروم شده اند هنوز در بالتکليفی کامل بسر می برند

:  ماننداست، ىاز پذيرش خواسته های به حق کارگران که از اصول شناخته شده بنيادين کار در سطح بين الملل -

  دريافت حقوق برابر در مقابل کار برابربرای زنان کارگر،ق ايجاد تشکالت مستقل کارگری،برسميت شناختن ح

شانه .. .د کارگران، پرداخت حقوق بيکاری، امنيت شغلی ولغو کارهای قراردادی و پيمانی، پرداخت به موقع دستمز

  که عدم تحقق چنين خواسته هايی فشار بسيار شديدی بر خانواده کارگران وارد آورده و زندگی .خالی می کنند

  .عادی و آرامش را از آنها سلب کرده است

 
 ما امضاء کنندگان اين بيانيه ،در اعتراض به يورش رژيم جمهوری اسالمی به زحمتکشان و فعالين کارگریلذا 

 ضد کارگری رژيم جمهوری اسالمی را محکوم عملکرد اقدامات و، کشورم همبستگی با تمامی کارگرانضمن اعال

دعوت می کنيم تا ضمن  يخواهان در ايران و کشورهای مختلف جهانکرده و از کليه ی فعاالن کارگری و آزاد

  در دفاع از حقوق پايمال شده کارگران ايرانمحکوم ساختن اين کنش های ضد کارگری رژيم به طور عملی

  . را در دستور کار خويش قرار دهيماقداماتی

  

شهرهای خود اقداماتی مانند تا دردر اين راستا ما از کليه ی حاميان زحمتکشان در سراسر جهان می خواهيم 

 جلسات اطالع رسانی، تظاهرات و يا تماس با سنديکاهای های همبستگی با کارگران ايران، شبتجمعات اعتراضی،

 به همين مناسبت ما در نظر داريم در آينده نزديک در يکی .را سازماندهی کنندکارگری فعال در کشورهای خويش 

  .  دهيم را سازمان مشترک از شهرهای اروپا يک آکسيون اعتراضی

  
جهت برپايی يک  متحدانه در  کارگری دعوت می کنيم کهراد و تشکل های فعال در زمينه مسائل از تمامی افما

 لغو تمامی احکام صادره بر عليه  منصور اسانلو و تمامی کارگران زندانی، آزادیجهتکارزار مشترک پايدار

گاه ها و منع تعقيب فعالين کارگری در سراسر کشور، بازگشت بکار دفعالين کارگری، لغو بدون قيد و شرط دا

رسميت فعالين کارگری سنديکای واحد و پرداخت دستمزدهای معوقه و تحقق خواسته های کارگران اين شرکت، به 

رفع هرگونه تبعيض و ستم جنسی حق برگزارى روز جهانى آارگر، شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ايران،

پرداخت حقوق اعتراض به اخراج آارگران افغانستانى از ايران،  در مورد زنان کارگر در جامعه و محيط کار،

 تالشی دريغ نورزيده ، تا با يک از هيچ ... ی و تثبيت امنيت شغلممنوعيت کار کودکان،بيکاری به کارگران بيکار،

  .برنامه جمعی قادر شويم با تمام توان در جهت اهداف طبقه کارگر اقدامات هماهنگی را به پيش بريم

  

  بستگی جهانی طبقه کارگرم هدزنده با
  



   همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران– فرانسه   -١

  ن ايران،هامبورگ کميته همبستگی با کارگرا– آلمان -٢

   کميته همبستگی با کارگران ايران–استراليا  – ٣

، کانادا، فرانسه، )لندن و بيرمنگام( اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، انگلستان -۴

  سوئيس، هلند، دانمارک، آمريکا،

  ای آزاد کارگران ايران، يوتوبوری صد- سوئد -۵

  ا کارگران ايران، ُکلنآلمان کانون همبستگی ب – ۶

   نروژ، انجمن همبستگی با کارگران ايران-٧

   فنالند، انجمن همبستگی مهاجرين– ٨

  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران،هانوفر- آلمان  – ٩

  همبستگی با کارگران ايران، تورنتو کانادا، کميته – ١٠

 ٢٠٠٦ دسامبر ١١

  
  


