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.مي کنی شرکت نمی بازنياما در"  

" دادميما جنبش مستقل خود را سازمان خواه   

 
  ١٣٨٨اد خرد ١٨شنبه دو                                                                                     نيبرل - ی با جنبش کارگریگروه همبستگ

 
 

 مقابل سفارت جمهوری اسالمی در برلين: وعده ما
يک بار ديگر انتخاباتی در پيش است و جمهوری اسالمی  می خواهد بار ديگر به جهانيان نشان  دهد  که هيچ آلترناتيوی به جز 

ورِی آرزوهای برآورده شدۀ ميليونها انسان جمهوری اسالمی، جمه.  ديکتاتوری، فقر و تباهی در مقابل مردم ايران نخواهد گذاشت

از اين رژيم نميتوان . نوع آن بوده است اين جمهوری از همان ابتدا، جمهورِی سرمايه ، آنهم از بدترين. زحمتکش نبوده و نخواهد بود

 . کنجه و اعدام و سنگسار داشتانتظاری جز فالکت، محروميت، سرکوب، زندان، ش

ای در حال انفجار، در کشوری که شاهد رشد  در  جامعه. صحنه انتخابات، برای رژيم چاره ساز نيستاما اين بار ّبّزک کردن 

شود، دغدغه  روزافزون نارضايتی توده های وسيع است و در دوره ای که هر روز آن با يک اعتصاب و خيزش کارگری مشخص می

  . که بهتر از پس سرکوب کارگران برآيدنخست رژيم، چگونگی مهار اين جنبش نوپا  و انتخاب گزينه ای است

  اصالح طلبان چهره ای را برای رياست جمهوری جلو فرستادند  ٧٦اگر در دوم خرداد . اين بار رژيم به حفظ ظاهر هم نيازی ندارد

ن و جنبش که نقش مستقيم اش در سرکوب و کشتار برای اکثريت جامعه جوان ايران ناشناخته بود،  رشد جنبش کارگری، جنبش زنا

اگر . دانشجويی، آنان را وا داشته است تا  در انتخابات جاری، حول  کانديداهايی به توافق برسند که چهره های آشنای قتل و جنايت اند

خاتمی؛  قمه کشی، ترور و اعدام را پشت لبخندی  موذيانه  پنهان می کرد، بورژوازی ايران اينبار کسانی را به عنوان کانديد معرفی 

ده است که  در سياه ترين سال های قتل عام و کشتار از آمرين و عاملين اصلی شکنجه و اعدام بوده اند واصراری هم ندارند که کر

 . را پشت نقابی ديگر  پنهان کنندصورتک  عبوس خود

ت بخشيدن  به رژيمی فراخوان شرکت در انتخابات توسط افراد و جريانات رنگارنگ تحت هر نام و ادعايی که مطرح شود،  مشروعي

  .است که سرکوب شديد تر جنبش کارگری و به تبع آن جنبش زنان و جوانان را در دستور کار خود دارد

ای خواهد چرخيد که در سی  اين در بر همان پاشنه. قرار نيست در اين انتخابات چيزی برای کارگران، زنان و جوانان عوض شود

ماند،همان مشروعيت کاذبی است که به رژيم جهل و سرمايه امکان آن را  انتخابات بر جا میآنچه از اين . سال گذشته چرخيده است

 .ادامه دهد" برگزيده با رأی مردمرژيم "دهد که چهار سال ديگر جنايات خود را تحت عنوان  می

شر و سرکوب  اقليت های ملی و شرکت در اين انتخابات، جايزه  دادن به رژيمی است که، با افزايش اعدام ها، نقض گسترده حقوق ب

درخواست از مردم برای شرکت در انتخابات ، تقاضای رای دادن به کسانی است که به جای . مذهبی به استقبال رای دهندگان آمده است

 . بشريت محاکمه شوندمسند رياست جمهوری بايد بعنوان متهم در دادگاه جنايت عليه

ی مردم را دعوت  به شرکت دراين خيمه شب بازی می کنند،  که  هنوز  دهها  تن از دستگير مدافعين شوهای انتخاباتی رژيم در حال

بات  شدگان اول ماه مه در بازداشت و تحت شکنجه اند و کسانی که به قيد وثيقه آزاد شده اند در انتظار احضار و محاکمه بعد از انتخا

 .بسر می برند

ميکنند که فعالين جنبش زنان در حبس و يا تحت پيگرد  و دانشجويان در زندان و ! ريزهآنان در شرايطی شرکت در انتخابات را تئو

 .غ کميته های انضباطی قرار دارندزير تي



اين فراخوان در حالی از سوی شيفتگان نظم موجود اعالم می شود که فعالين سنديکای نيشکر هفت تپه به جرم تاسيس سنديکا محکوم 

 .رر در انتظار محاکمه مجدد هستندمکبه حبس شده و با اتهامی 

امروز پاسخ .  علی رغم همه اين ها، کاِر جبهه سرمايه و دلباختگان آن برای کشاندن کارگران به  بازی انتخابات چندان هم آسان نيست

ان شرکت  در  به فراخو- که در بيانيه سنديکای کارگران شرکت واحد به خوبی بيان شده است -تشکل های کارگری و فعالين آن 

 ."جنبش خود را سازمان خواهيم دادما . ما در اين بازی شرکت نمی کنيم: "انتخابات اين است 

بايد در هر جا و به هر شکلی که امکان دارد و از هر خالِء انتخاباتی . عدم شرکت در انتخابات اما به معنای انفعال در مقابل آن نيست

روز انتخابات را بايد به امکانی برای  سازمان . سيع خواسته ها و شعارهای کارگران برداشتاستفاده کرد  و گامی ديگر برای طرح و

  . يابی خود تبديل کنيم

با شرکت در تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در برلين اعالم کنيم که ما جنبش مستقل خود را سازمان خواهيم 

احمدی نژادی ببينند که صف انسانهای معترض هنوز هم پا !" ضدامپرياليستهای"و کروبی و بگذار حاميان ليبرال نمای موسوی . داد

 . دانند  اين رژيم را از خود نمیبگذار جهانيان بدانند که کارگران ايران. برجاست

 

 ١٤   ساعت٢٠٠٩   ژوئن١٢  :وعده ما
  مقابل سفارت جمهوری اسالمی در برلين

Podbielskiallee 67, Berlin Dahlem, U3- Podbielskiallee  

   برلين-گروه همبستگی با جنبش کارگری 

 

 گزارش تظاهرات و فعاليتهاى آارزار پشتيبانى از مبارزات آارگرى در ايران
اين تظاهرات . ، تظاهرات ايستاده اى در مقابل سفارت جمهورى اسالمى در اتاوا برگزر گرديد٢٠٠٩ مه ٢٧تاريخ چهارشنبه در

همزمان توسط جريانات مختلف فراخوان داده شده و توسط آارزار پشتيبانى از مبارزات آارگرى در ايران آه متشكل از فعالين و 

تظاهر آنندگان آه از شهرهاى اتاوا، مونترال، تورنتو و هاميلتون در . تشكالت آارگرى و چپ در تورنتو ميباشد، سازمان داده شده بود

 اعتراضى شرآت آرده بودند از جمله خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط تمامى بازداشت شدگان اول مه در ايران و نيز اين حرآت

آزادى آليه آارگران زندانى و زندانيان سياسى در ايران بوده و با شعارهاى سرنگون باد جمهورى سالمى، اين رژيم سرآوبگر و ضد 

 .ت با وجود ريزش باران ادامه دادند ساع٣آارگر، به تظاهرات خود بمدت 

سخنران مهمان اين تظاهرات، آقاى دونالد الفلئور از نايب رئيسين اتحاديه آارگران پست آانادا بودند آه به نمايندگى از آارگران پست 

مهورى اسالمى را آانادا در سخنرانى اى بزبانهاى انگليسى و فرانسه سرآوب آارگران و تشكالت مستقل آارگرى در ايران توسط ج

ايشان همچنين نامه اعتراضى دنيس . محكوم آرده و خواهان آزادى همه بازداشت شدگان و توقف سرآوب  فعالين جنبش آارگرى شدند

سپس نامه اعتراضى دبير آميته همبستگى . ليميلين، رئيس اتحاديه آارگران پست آانادا، به مقامات جمهورى اسالمى را قرائت نمودند

در ادامه برنامه آه همراه با . انتاريو توسط يكى از فعالين اين اتحاديه قرائت شد-للى اتحاديه آارگران خدمات عمومى آانادابين الم

شعارهاى متعدد، پرچم و پالآارد و سرودهاى آارگرى و انقالبى بود، فعالين نهادهاى آارگرى، آارزار پشتيبانى و احزاب آمونيستى 

به تظاهرات اتاوا نيز توسط يكى از فعالين " ی آزادی براسندگانيکانون روزنامه نگاران و نو"پيام همبستگى همچنين . سخنرانى آردند

در رابطه با . اين حرآت اعتراضى با اعالم اينكه اعتراضات بعدى بزودى سازمان داده خواهند شد پايان يافت. آارزر قرائت گرديد

 جون بيانيه هاى جداگانه ٢٦ ايران در رانو روز اقدام جهانى در حمايت از آارگ جون ١٢مضحكه انتخاباتى جمهورى اسالمى در 

 .صادر خواهد شد



، بدنبال اطالع از حضور مامورين رژيم جمهورى اسالمى به ٢٠٠٩ مه ٢٣ به گزارش است آه فعالين آارزار در روز شنبه، الزم

قى و چپ در تظاهراتى در مقابل هتل هيلتون در مارآهام و متعاقب آن در تورنتو، همراه با ديگر نيروهاى متر" خدمات آنسولى"بهانه 

 . ردنددر پالزاى ايرانيان شرآت آ

 مراسمى در يكى از سالنهاى شهردارى نورث يورك برگزار نمود آه شامل سخنرانى و بحث و تبادل ٢٠٠٩ مه ١٠در تاريخ  ... آازار

اسالمى و در حمايت از جنبش آارگرى ايران و نيز قرائت پيامهاى رسيده و نظر راجع به آمپينهاى فورى در اعتراض به جمهورى 

در اين مراسم تعداد زيادى از شرآت آنندگان خواهان همكارى .  اول مه و اجراى موسيقى زنده ميشدتقطعنامه آارگران ايران بمناسب

اولين جلسه عمومى . ژيم جمهورى اسالمى شدنددر اين زمينه و گسترش حرآتهاى اعتراضى در حمايت از آارگران ايران و عليه ر

 و تصميم گرفته شد آه اين فعاليتها بصورت آمپينى و با همكارى و يد در شهر تورنتو برگزار گرد٢٠٠٩آارزار در تاريخ اول مارس 

 . تشريك مساعى داوطلبين به پيش برده شوند

   تورنتو– پشتيبانى از مبارزات آارگرى در ايران آارزار

  ٢٠٠٩  جون٧
 : به برخى عكسهاى درج شده در وب سايتها، مربوط به اين حرآتهاى اعتراضىلينك

http://www.khavaran.com/HTMLs/Demomay2709.htm 
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http://www.babakyazdi.com/MarasemToronto1009.htm 

 : تماس با آارزارآدرسهاى

mehdi1871@yahoo.com 

babakyazdi@yahoo.com 

irankargaran@yahoo.com 

pjahan@yahoo.com 

faridcp@yahoo.com 

  

  


