
  نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج کشور 

 فعالين کارگری  در اعتراض به دستگيری 

 هفته همبستگی با جنبش کارگری ايران 
 !برگزار می کنند را 

ی          1387 روز سی ام بهمن     ادی و سوسن رازان يوا خيرآب ه            ش ر ضربات تازيان نندج  زي م   در دادگستری س   سرمايه     رژي
درد اين شکنجه قرون وسطائی را بر پيکرخود تحمل کردند تا فرياد رسای کارگران آگاه و مبارز در دفاع                قرار گرفتند و  

ند         ن ددمنشی    .از حقوق و مطالبات طبقه کارگر ايران باش ران        اي م جمهوری اسالمی اي ه  ، رژي ان        فاجع ه بستن زن ه گلول  ب
  .نمايد  میاگو را در اذهان ما زندهر شيککارگ

تانه سی        ژيم سرمايه  ر اين عمل ننگين   ين سال  بهمن        داری جمهوری اسالمی ايران  درآس ان    و روز    57ام  یهمبستگی جه
 .دهد اين رژيم قوام بيشتری می، عهد و پيمان متحد مان را برای سرنگونی" مارس8 "زن 

عزيری محکوم  سنندج نيز در اين روز به زندان تدستگيرشدگان اول ماه مهديگراز عبداله خانی و سيد غالب حسينی
 همانجا ، نامبردگان را در روز سوم اسفند به دادگستری سنندج احضار و بعد از اجرای حکم شالق درمورد آنها،شدند

ای هتيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد ران علی اکبر پيرهادی از اعضدر اين روز در ته. ندشدبازداشت 
 سنديکای کارگران  هئيت مديرهواندن عبدالرحيم بسحاق يکی از اعضایخا و نيز روز چهارم اسفند با فر گرديدداشتباز

 به دستور قاضی و بوسيله نيروهای اطالعاتی بازداشت و به شکنجه گاه  شهر شوشدادگاهبيشرکت نيشکر هفت به 
محمد رد، به نام های علی نجاتی، فريدون نيکوفاين سنديکا ران عضو هئيت مديره  نفر از کارگ5  و نيز.روانه گرديد

  .حيدری مهر، قربان عليپور و جليل احمدی در حال محاکمه شدن هستند

، در ساعت دو بامداد با يورش نوزده بهمن ماه در شهر مريوان، در تاريخ  اسالمی ايران رژيممامورين امنيتیهمچنين 
به ايجاد تشکل های و اعضای کميتۀ هماهنگی برای کمک   از فعالين کارگریسالم قادری و خالد اسدیبه خانه 

درست در همان روز يکی ديگر از فعالين کارگری اين شهرستان به .  نمودندهاگکارگری، آنها را ربوده و روانه شکنجه 
های از فعالين جنبشديگرشوند که چندين نفراين کارگران درحالی بازداشت می. د بازداشت می شو آزاد حسينینام

حال  فعالين  درعين.های طوالنی مدت  محکوم شده اندندانی ازآنها  به زند و برخااجتماعی در زندان و تحت شکنجه
نيز چندين نفر   و، فرزاد کمانگررام نصرالهی و برهان سعيدی، پد، ابراهيم مددیمنصور اسالو مانند کارگری ديگرنيز

  اعالم شد که بيدادگاه رژيم جنايتکارنيز چند روز قبل. برندمی هم اکنون درزندان بسراز فعالين جنبش زنان و دانشجويان
 جريمه  ميليون و پانصد هزار ريال2ندان و  ماه ز78وی دانشگاه همدان را به   دانشجمحمد صيادی جمهوری اسالمی

   .محکوم کرده استنقدی 

 آنها باعث ی اخيرمسئله بيکاری، گرانی، تورم و فشارهای روحی و جسمی ناشی ازقابل ذکر است که در اين چند هفته
خود را به  در جلوی درب ورودی دانشگاه تهران  و نيز نفر از بيکاران درجلوی مجلس جمهوری اسالمی 3شده اند که 
  .دادندد و جان خود را از دست يدنآتش کش

 مکيدن تسليم نشدن در برابر استثمار و،  مبارزه عليه فقر و بيکاریز يک زندگی انسانی، وجز دفاع ابها  جرم اين انسان
  .  نيستی ديگر چيز شانیخون کارگران بوسيله زالوهای سرمايه دار و دولت انگلبيشتر

 نبش کارگریج پيشروی جنبش کارگری را سد کند، درژيم جمهوری اسالمی سرمايه بايد بداند که به هيچ شکلی نميتوان
فعالين کارگری  هر روز . ری کند از مسير پيشروی و رشد ش جلو گي که اين رژيم بتواند ،تر از آن استايران باتجربه

تگيری، سرکوب، دس ترور و . قدعلم خواهند کرد جمهوری اسالمیتر درمقابل نظام سرمايه داریتر و قویمممص
. است فعالين کارگری نمايش ددمنشی اين نظام گنديده سرمايه داری  آزارو شکنجهزندان،   

 ومستمر اخبارجنبش کارگری، دستگيری فعالين کارگری و نيازهای اين جنبش را به ورمداومنهادهای همبستگی بط
 سازمانها و تشکالت کارگری بين المللی رسانده و خواهان پشتيبانی و حمايت از فعالين کارگری  احزاب،اطالع نهادها،
. می باشنداز جانب آنان   



 ، بر ضد فعالين کارگریندانی نمودنزشورعليه دستگيری و ارگری ايران درخارج کنهادهای همبستگی با جنبش ک
 سياست بيکارسازی ناشی از خصوصی سازی ، يک هفته همبستگی با جنبش کارگری ايران را برگزار خواهند کرد.

-دهای بيننهاودن نمايشگاه عکس، مراجعه به تظاهرات، متينگ ايستاده، شب همبستگی، داير نمتوان با میته در اين هف
اعالم  ايران حمايت خود را ازجنبش کارگری ...سازمانهای سوسياليست و مدافع حقوق کارگران و مللی، احزاب و ال

.کرد  

که  در مبارزه عليه رژيم  هيمخواها ی مدافع حقوق کارگران، و همه آزاديخواهان می ما از تمامی احزاب، سازمان
 ًاد، متحشودبرگزار می 2009 مارس 20 تا 13خ گی که از تاريهفته همبستجمهوری اسالمی سرمايه در ايران، در اين 

  . ها را آزاد نمايد فعالين کارگری و همچنين فعالين ديگرجنبش مجبور شودشرکت نموده تا رژيم ايران

  

 زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

!برچيده باد بساط ظلم و ستم واستثمار، زندان و شکنجه واعدام  

! ايران سرمايه داری جمهوری اسالمید رژيمنابود با  

1387 اسفند ماه – 2009مارس   

 

 نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ايران در خارج کشور

  com.kargar@gmail.labour  استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران-

    ca.toronto_committee@yahoo    تورنتو کانادا –  کارگران ايران کميته حمايت از-

     com.cdkargari@gmail   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران-

  fr.sstiran@yahoo  فرانسه – ن همبستگی سوسياليستی با کارگران ايرا-

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

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

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

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

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

  de.bkaumares@we    فرانکفورت- شورای همبستگی کارگری -

 

 

 

    


