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٢٠٠٨در سال " ... ی المللنياتحاد ب "یتهايگزارش فعال  

١٣٨٧اسفند  ٢٧شنبه سه                                                                                               ی المللنياتحاد ب  
 
 
قدمهم  

 اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايران، با هدف اطالع رسانى و جلب حمايت و تقويت همبستگى بين 

 اعالم موجوديت ٢٠٠٠ فعاليت خود را آغاز و در ژانويه ١٩٩٩المللى آارگرى با طبقه آارگر ايران، از سال 

ر فعالين آن به يك مرجع آارگرى معتبر براى بسياری از پس از ده سال اتحاد بين المللی با فعاليت پيگي. رسمی نمود

رابطه با اطالع رسانى نسبت به جنبش آارگرى ايران تبديل  درسطح جهان درفعالين و سازمانهاى کارگری و مترقى

  : جمله موارد ذيل بوده استيت ما دراين عرصه همواره برمبناى اصول پايه اى ازطی اين سالها فعال. شده است

بين المللى يك آمپين يا آازار در حمايت از مبارزات طبقه آارگر ايران عليه رژيم جمهورى اسالمى و آل اتحاد 

  .طبقه سرمايه دار ميباشد

اتحاد بين المللى فراگرايشى و فراحزبى عمل ميكند و همكاران آن ميتوانند فعالين آارگرى منفرد و يا فعالين احزاب 

حاد بين المللى در ظرفيت فردى آنان و همراه با پذيرش اهداف و پرنسيبهاى اتحاد چپ باشند اما عضويت افراد در ات

 . بين المللى ميباشد

 حق تشكل و اعتصاب يک خواست کليدی است و ميتوان با اتکاء به مبارزه کارگری آن را به حكومت سرآوبگر 

ر تشكل کارگری مستقل از دولت و سرمايه اتحاد بين المللى وظيفه خود ميداند آه از ه. جمهورى اسالمى تحميل آرد

داران آه توسط آارگران و برای دفاع از منفعت طبقاتى آارگران ايجاد می شود مستقل از شکل و نوع آن، بطور 

  .، حمايت نمايد)سنديكا(مثال شورا يا اتحاديه 

اپذير اتحاد بين المللی بوده حمايت از حفظ و تداوم استقالل طبقاتى فعالين و تشکلهای کارگری يک پرنسيپ خدشه ن

در . ما بعنوان يك آارزار حمايتى بويژه بر استقالل از نهادهای وابسته دولتی و سرمايه دارى تاکيد کرده ايم. است

رابطه با داخل کشور از جمله بر افشاگری عليه خانه کارگر و شوراهای اسالمی و تالش جهت انزواى بين المللى 

گونه همكارى زارهاى سرآوب جمهورى اسالمى ودرخارج از کشور بويژه برعدم هرو اباين نهادهاى ضد آارگرى 

و ارتباط با نهادهاى دولتى و تحت سلطه سرمايه جهانى و نيز محكوميت سياستهاى ميليتاريستى و جنگ طلبانه 

  .اآيد آرده ايمدولتهاى سرمايه دارى و شناساندن جمهورى اسالمى بعنوان حكومت سرآوبگر سرمايه دارى ايران ت

 يك پرنسيب خدشه ناپذير اتحاد بين المللى از ابتداى تشكيل اتحاد بين المللى تا آنون عدم دريافت آوچكترين حمايت 

مالى، مادى و يا امكاناتى و غيره از دولتها در هر جاى دنيا و نيز شرآتهاى دولتى و يا سرمايه دارى و نهادهاى 

در اين مورد اتحاد بين . ا و يا نهادهايى آه توسط دولتها تامين ميشوند بوده استوابسته به دولتها و سرمايه داره

  . بيانيه اى صادر نموده است آه در سايت اتحاد بين المللى موجود ميباشد٢٠٠٧الملى در مارس 

   و ايجاد درگيريهاى سكتاريستى از تالش آرده است  نهاد حمايتى آارگرى   حال بعنوان يكعين ين المللى دراتحاد ب



تالش ما همواره اين بوده است آه بعنوان يك آارزار مستقل آارگرى و فراگرايشى، .  جنجال و هياهو پرهيز نمايد

  .جدا از اختالفات نظرى ميان همكاران خود، بر حمايت مستمر و موثر از مبارزات آارگران ايران تمرآز کنيم

   اتحاد بين المللى و بيرونىبرخى مباحث درونى
 به مباحثى که اساسا  بخشى از انرژی فعالين اتحاد بين المللی در جلسات اتحاد٢٠٠٨ايد اذعان آرد آه در سال  ب-

اين خصوص اتحاد در.  معطوف شدچهارچوب اتحاد بين المللی به عنوان يک نهاد کمپينی و کارزاری بودخارج از

رايشى خود را وارد اتحاد بين المللى آه يك آارزار بين المللی از همكاران خود تقاضا نمود آه اختالفات سياسى و گ

متن اين اختالفات و مجادالت آه تا حدودى به تمرآز روى فعاليتهاى در. رايشى و فراحزبى بود ننمايندآارگرى فراگ

ى همكاران اتحاد بين المللى در آشورهاى مختلف بداليل هفت نفر ازاصلى و جلسات فعالين اتحاد بين المللى لطمه زد،

عباس فرد و صديق جهانی :  خاتمه دادند٢٠٠٨آه خود اعالم نمودند به همكارى خود با اتحاد بين المللى در دسامبر 

  .  و نيز حورى صهبا با انتشار علنی و رضا مقدم، علی خدری، صديق اسماعيلی و مسعود با اعالم در جلسه پالتاک

در صورت داشتن درک . ى آه گذشت تجربه موفقی نبوددر مجموع، اين مباحث درونی و قطع همکاری ها در سال

با . روشن ترى از فعاليت و کارکرد يک آارزار همبستگى آارگرى اين مسائل محتمال قابل پيشگيرى ميبود

اينوجود، فعالين اتحاد بين المللى برای تمرکز بر فعاليتهاى اصلی مبنى بر تقويت همبستگی بين المللی آارگرى با 

 .ران و پرهيز از مباحث حاشيه ای از تجارب بيشترى برخوردار شده اندطبقه کارگراي

 تداوم افشاگری نسبت به اهداف و سياستهاى ضدکارگری نهادهاى دولتى و بورژوايى از جمله، و نه فقط، مرکز -

لى بود  اتحاد بين المل٢٠٠٨همبستگی آمريکايی در قبال جنبش کارگری ايران يكي از رئوس مصوب فعاليتهاى سال 

اتحاد بين المللى از اولين نهادهاى آارگرى ايرانى در خارج از آشور بود آه .  تصويب شده بود٢٠٠٨آه در آوريل 

اتحاد . يك سياست اصولى را در قبال نه فقط سوليدايتى سنتر بلكه همه نهادهاى سرمايه دارى و دولتها تصويب نمود

 خود درجه باالى تعهد به استقالل طبقاتى ن مصاحبه ها و مقاالت فعالي خود و تمامى٢٠٠٧بين المللى با بيانيه مارس 

مخالفت با هرگونه ارتباط نهادها و فعالين همبستگى آارگرى در خارج از . طبقه آارگر را بوضوح نشان داد

پرنسيب آشوربا دولتها، و نه فقط دولت آمريكا بلكه تمامى دولتهاى سرمايه دارى، و ديگر مدافعين سرمايه دارى 

تجارب ايندوره .  ديگرى بود آه همچون سالهاى گذشته روى آن تاآيد آرديم و راجع به آن بيانيه و توضيح داديم

نشان داد آه فقط افشاگرى، آن هم به شكل چند مقاله و بيانيه، و فقط هم عليه سوليداريتى سنتر آافى نيست، بلكه بايد 

در آشورهاى مختلف دقت نمود آه استقالل طبقاتى آارگرى محفوظ بطور دائمى در فعاليتهاى همبستگى آارگرى 

اين آن تالش بيوقفه اى است آه ما در آنار فعاليتهاى اصلى خود در جلب همبستگى آارگرى مشغول آن بوده . بماند

. ستالزمه آن هم يك تالش روتين و آار پيوسته در ميان فعالين آارگرى و چپ و مترقى در آشورهاى مختلف ا. ايم

عين حال الزم است مجددا تاآيد آنيم همانطور آه اتحاد بين المللى بارها بيان آرده است جنبش آارگرى در ايران در

لذا هرگونه . و تشكالت مستقل و فعالين آارگرى در ايران همواره بر حفظ استقالل آارگرى و طبقاتى تاآيد داشته اند

جمله ايران به نهادهاى امپرياليستى ازفعالين آارگرى درى از وابستگى برخ احتمالجمله اتهاماتهام زنى از

  .اعمالى غير مسئوالنه محسوب ميگردندسوليداريتى سنتر

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨سند رئوس اصلی فعاليت اتحاد بين المللی برای سال 



رئوس زير لی به تصويب رسيد که که درآن ازجمله بر سند رئوس اصلی فعاليت اتحاد بين المل٢٠٠٨ آوريل ٢٠در 

  ):متن آامل آن در وب سايت اتحاد بين المللى موجود است(تاکيد شده است 

اسالمى  افشا و تالش جهت اخراج و انزواى خانه آارگر و شوراهاى ،عليه سرآوبهاى رژيم جمهورى اسالممبارزه 

مجامع و نهادهاى بين از تمامى مجامع آارگرى و بين المللى و تالش جهت حضور نمايندگان واقعى آارگران در آار

   المللى آارگرى

از مبارزات آارگرى در ايران و تالش براى گسترش انعكاس مبارزات آارگران ايران در  حمايت و پشتيبانی قاطع

  سطح جهانى

اعتراض به تهديدات نظامی از موضع استقالل طبقاتى آارگران و مقابله با هر گونه جنگ و نيز تحريم اقتصادى آه 

ونها انسان را بخطر مياندازد و افشاء قاطع سياستهاى ميليتاريستى آمريكا و متحدينش و در عين حال زندگى ميلي

تالش براى پيشبرد مبارزات آارگران عليه آليت بورژوازى و رژيم سرمايه دارى سرکوبگر و ضد کارگر 

  جمهورى اسالمى

مبستگی آمريکايی در قبال جنبش کارگری افشای اهداف ضدکارگری نهادهاى دولتى و بورژوايى از جمله مرکز ه

  ايران

  جلب همبستگی از کارگران ايران در خارج آشورفعال درهمكارى با فعالين و نهادهای آارگرى 

تقويت دو وب سايت فارسى و انگليسى اتحاد بين ، تقويت فعاليتهاى واحدها و همكاران اتحاد در آشورهاى مختلف

  المللى

  شرط تمامى فعالين آارگرى در ايرانآزادي فوري و بدون قيد و 

  آارگران مهاجر و پناهنده در ايران از جمله کارگران افغانستانی ساکن ايران , حمايت از مبارزات زنان آارگر

  سند ساختار اتحاد بين المللی
  : سند ساختار درونى اتحاد بين المللی تصويب شد که از جمله شامل نکات زير است٢٠٠٨در دسامبر 

 جلب حمايت نهاد -الف: د بين  المللی يک نهاد کمپپنی است که دو هدف اصلی را بطور همزمان دنبال می کند اتحا-

 سازمان دهی فعاليتهای کمپينی مانند برگزاری  -ب.های کارگری و سازمان های مترقی از  مبارزات کارگران ايران

  . سيمينار ها ، جلسات ،تظاهرات و ديگر اقدامات عملی

هم فعاليت می کنند  بين المللی از لحاظ ساختاری ازدو بخش مستقل  که به موازات هم و در هماهنگی با  اتحاد-

  . بخش روابط بين المللی و بخش نهاد های کشوری: تشکيل می شود

ارتباطات  بين المللی، خبر .  بخش روابط بين المللی  شامل کسانی است که تا کنون در اين بخش فعاليت داشته اند

رسانی و پيشبرد سايت انگليسی و بطور کلی چگونگی پيشبرد فعاليت های اين بخش،  توسط فعالين آن و در 

پيوستن همکار جديد به اين بخش با تصميم اين  جمع و . چارچوب اصول و اهداف اتحاد بين المللی تعيين می گردد

  .با صال ح ديد نمايندگان بخش نهادی های کشوری  انجام می شود

 .خش نهادهای کشوری شامل مجموع واحد های کشوری است ب-

  فعالين اتحاد بين المللی متشکل در واحد های کشوری و محلی چگونگی فعاليت در اين حوزه معين را خود تعيين می 



پذيرش همكاران جديد در هر آشور بعهده فعالين آن آشور ميباشد، اما براى حفظ شفافيت الزم است  که يك . کنند

شرط اصلی د رموارد فوق اين است .  به روز شده از اين فعالين، در دسترس اتحاد بين المللى قرار داده شودليست 

 . که فعاليتهاى کشوری و محلى در چهارچوب  اهداف و پرنسيبهاى اتحاد بين المللی  انجام گيرد

مستقل از چگونگی .  خود را دارد با توجه به پيشينه اتحاد بين المللی، هر کشور و يا حوزه مربوطه ويژگی خاص

را به )  نفر را٣ يا ٢يا با توجه به تعداد واحدها (پيشبرد اين روند، فعالين اتحاد بين المللى در هر کشور يک نفر 

جمع نمايندگان واحد های  کشوری با مشورت جمعی، و با . عنوان نماينده خود براى يك دوره معين معرفی می کنند

در . در رابطه با فعاليت های مشترک تصميم می گيرند و پروژه هاى مشترك را پيش ميبرندحفظ استقالل عمل، 

تاييد واحدهاى شهرى . حال حاضر، اتحاد بين المللى داراى واحد در فرانسه، انگليس، سوئيس، سوئد، و آانادا ميباشد

ع نمايندگان واحدهاى آشورى جديد در اين کشورها بعهده واحد آشورى مربوطه ميباشد آه پس از مشورت با جم

تاييد واحدهاى آشورى جديد توسط جمع  فعالين بين المللی و با صالح ديد جمع نمايندگان واحد . صورت ميگيرد

 .های آشورى اتحاد بين المللى انجام می گيرد

بطور ... و , تساي,  عرصه های متنوع ترفعاليت اتحاد بين المللی از جمله انتشار بولتن خبری به زبانهای مختلف

پس از تاييد در سطح کشوری توسط رفقای آن کشور و در سطح بين المللی توسط , داوطلبانه توسط افراد داوطلب

  . به پيش برده می شود, جمع فعاليت بين المللی

جمع فعالين بخش بين المللى و جمع نمايندگان واحدهاى آشورى در موارد ضرورى و يا جهت به روز آردن و ...

 . هنگ نمودن فعاليت های اتحاد بين المللی  با هم مشورت آرده و جلساتى را بطور مشترك برگزار خواهند آردهما

  ٢٠٠٨ فعاليت های سراسرى و محلى اتحاد بين المللی طی سال 

 از جمله صدور قطعنامه، گزارش، شكايتنامه، آارزارهاى جهانى، ،ن المللي مجموعه وسيعى از فعاليتاتحاد بي

 داشته است آه ٢٠٠٨ت، ارتباطات، خبر رسانى، اآسيون، تظاهرات، آنفرانس، مصاحبه و غيره در سال جلسا

  .تماما بر دوش فعاليتهاى داوطلبانه و امكانات همكاران آن صورت گرفته است

گليسى و در رابطه با فعاليتهاى سراسرى، عالوه بر فعاليتهاى روتين بخش بين المللى و داخلى و نيز دو وب سايت ان

فارسى اتحاد بين المللى، ميتوان به راه اندازى و تقويت چندين آارزار و اقدام فورى از جمله در حمايت از محمود 

صالحى، عليه احكام شالق و زندان، در حمايت از افشين شمس و فرزاد آمانگر، فعالين آارگرى در هفت تپه و 

گرى بزبان انگليسى و نيز فرانسه و توزيع آن بطور مستقيم و تهيه و ترجمه اخبار و مبارزات آار.... شرآت واحد

روتين براى هزاران سازمان و فعال آارگرى در آشورهاى مختلف و نيز توزيع از طريق سايت انگليسى اتحاد بين 

المللى جا انداختن اخبار انگليسى اتحاد بين . المللى و نيز ليبر استارت و چندين سايت آارگرى ديگر از جمله ليبرنت

تهيه نمونه هاى متعدى از نامه هاى اعتراضى . در مورد مبارزات آارگران در ايران بعنوان يك منبع موثق آارگرى

و نيز ترجمه و تكثير دهها نامه حمايتى از طرف سازمانها و فعالين آارگرى و نهادهاى مدافع حقوق بشر همچون 

همبستگى . ان زندانى در ايران در وب سايتهاى فارسى زبانعفو بين الملل در حمايت از فعالين آارگرى و آارگر

  حمايت و اسپانسور آردن. آارگرى با جنبشهاى آارگرى در پاآستان، استراليا، فرانسه، سوئد، آانادا، آلمبيا و غيره

  . شب همبستگى با آارگران ايران در نيويورك آه توسط نشريه ليبر نوت نيز حمايت شده بود



الين اتحاد بين المللی در انگلستان ضمن ارتباط مستمر با نيروهای مترقی ، احزاب و اتحاديه هاى طی اين يکسال فع

آارگرى توانستند مشکالت و مسائل کارگران ايران را به اطالع آنها رسانده و در اين زمينه به بحث و تبادل نظر 

 ارتباط با نقض حقوق کارگران از طرف در اين زمينه با تالش اين فعالين چندين نامه اعتراضی در. بپردازند

  .بخشهای مختلف اتحاديه هاى آارگرى به مسئولين جمهوری اسالمی ارسال شد

شرکت در سمينارها، کنفرانسهايی که از طرف نهادهای بين المللی و محلی برگزار شد نيز يکی از عرصه های 

 اين مجامع به بازگويی مشكالت و مسائل کارگران فعاليت اتحاد بين المللى در انگلستان بوده است که با شرکت در

  .ايران پرداخته و پيشنهاداتی نيز در اين زمينه ها ارائه شد

همکاری با نيروهای .  همکاری نزديک و پيوسته با مسئولين سايت ليبر استارات و شرآت در آنفرانس ليبر استارت

اسی، جهت برگزاری آکسيونهای اعتراضی عليه سياسی مختلف در انگلستان بدون در نظر گرفتن اختالفات سي

. جمهورى اسالمى و در جهت حمايت از مبارزات کارگران ، دانشجويان و ديگر نيروهای اجتماعی درون ايران

شرکت فعال در آکسيون ها و اعتراضات محلی ، شرکت در جلسات و کنفرانس های برگزار کنندگان اين 

نگ در دستور کار يکسال گذشته واحد انگليس اتحاد بين المللى قرار اعتراضات و شرکت در کمپين های ضد ج

 .مصاحبه با رسانه های گروهی بر سر موضوعات جنبش کارگری نيز در اين يکسال به پيش رفته است. داشته است

  :از جمله.  به پيش برده است٢٠٠٨واحد سوييس اتحاد بين المللی فعاليتهای متعددی را در سال 

 بمناسبت گراميداشت ياد کارگران جانباخته  وافشای جنايات ضد کارگری رژيم اسالمی در ٢٠٠٨ه ژانوي/٢٦در 

  .خاتون آباد يک تجمع اعتراضی در مرکز سوييس برگزار شد

  .  برای کمک به فعالين کارگری در ايران مراسم شب عيد برگزار شد٢٠٠٨مارچ ٢٢در تاريخ 

سنديکاهای سوييس وخواندن گزارشى به زبان آلمانی در مورد  شرکت در مجمع عمومی ٢٠٠٨ اوريل ١٩روز 

  .مسايل ومشکالت جنبش کارگری ايران

 مالقات با مسئول امور سنديکايی سازمان جهانی کار ILO همزمان با جلسه ساالنه ٢٠٠٨ ژوئن ٦روز جمعه 

  .واطالع رسانى راجع به مسايل ومشکالت کارگران ايران

فاع از جنبش کارگری ،افشای جنايات رژيم با عنوان نه می بخشيم ونه فراموش  در د2008سپامبر ٦روزشنبه 

  .ميکنيم، در اسان مرکزی  سوييس يک حرکت اعتراضی برگزار شد

واحد سوئيس مرتبآ اخبار جنبش کارگری ايران به زبان انگليسی وفرانسه والمانی را برای تشكالت و فعالين 

  .يس ارسال نموده استآارگرى ونهادهاى بين المللى در سوئ

 طی سال گذشته واحد فرانسه اتحاد بين المللى ضمن تماس با مسئولين و فعالين آارگرى از جمله ث ژ ت آنها را در 

  .جريان مشکالت و مبارزات کارگران ايران قرار دادند

ود را در ارتباط با و اتحاديه حمل و نقل آن در چند مورد نامه های اعتراضی خ" ث ژ ت" درهمين زمينه اتحاديه 

  .بی حقوق کارگران ايران برای مسئولين جمهوری اسالمی ارسال کردند

   ارسال اخبار مبارزاتی کارگران ايران برای رسانه های گروهی از جمله چند نشريه فرانسوی و بخصوص راديو 

  ، طی اين يکسال در دستو کار اين واحد قرار داشتفرانسه



ی که دررابطه با مسائل مختلف آکسيونها و تظاهراتا مسايل کارگران ايران وشرکت در مصاحبه راديويى دررابطه ب

  .های اين واحد بوده استعاليتجمله فه بود و پخش اطالعه های مختلف دراين تظاهرات ازپاريس سازمان داده شددر

  . بوده استعليه حمله اسرائيل به غزه از ديگر برنامه های اين دورهشرکت در تظاهرات ضد جنگ و بر

 فعالين ايرانی و همچنين شرکت درجلساتی که به همين شرکت درجلسات يادمان قتل عام زندانيان سياسی از طرف

از طرف فعالين فرانسوی سازمان داده شده بود يکی ديگر از عرصه ای فعاليت واحد فرانسه اتحاد بين المللی منظور

  .طی سال گذشته بوده است

 در آانادا، بطور روتين در ارتباط و همكارى با فعالين و نهادهاى آارگرى در آانادا در ارتباط واحد اتحاد بين المللى

  . با امر همبستگى بين المللى آارگرى و بطور مشخص در حمايت از جنبش آارگرى ايران بوده است

آارگران خدمات عمومى آنفرانس همبستگي آارگرى از پايين با همكارى با اتحاديه آارگران پست آانادا، اتحاديه 

تظاهرات و پخش هزاران . تورنتو سازمان داده شد-آانادا در انتاريو، ليبر استارت و آميته حمايت از آارگران ايران

تراآت تبليغى در حمايت از آارگران در ايران و عليه سرآوبگريهاى جمهورى اسالمى، شرآت در مراسمهاى 

يه قطنامه هاى محكوميت جمهورى اسالمى در حمايت از جنبش ته. اجتماعى وآارگرى، سخنرانى و مصاحبه

آارگرى ايران و در دفاع از حق تشكل و اعتصاب و نيز عليه جنگ و در محكوميت سياستهاى ميليتاريستى و جنگ 

اين قطعنامه ها آه توسط فعالين و همكاران اتحاد بين المللى آه اعضاى اتحاديه هاى . طلبانه آمريكا و متحدينش

رگرى در آانادا ميباشند تهيه شده اند، توسط لوآالهاى چند اتحاديه آارگرى مورد حمايت قرار گرفته و در آتابچه آا

هاى قطعنامه هاى آنگره آار آانادا، آارگران پست و اتحاديه خدمات عمومى آانادا در انتاريو موجود ميباشند و در 

اين قطعنامه ها همچنين براى صدها .   قرار گرفته اند٢٠٠٨ و ٢٠٠٧اختيار هزاران نماينده آارگرى طى سالهاى 

  .اتحاديه و فعال آارگرى در آشورهاي ديگر نيز ارسال گرديده اند آه بعنوان نمونه مورد استفاده قرار بگيرند

 فعال بوده و اعالميه حمايتی در ٢٠٠٨واحد سوئد اتحاد بين المللی در حمايت از اعتصاب پرستاران سوئد در سال 

اين اطالعيه حمايتی با استقبال گرم مسئولين اين . کنگره ويژه اين اتحاديه در روزهای اعتصاب  را وسيعا پخش کرد

  .اتحاديه مواجه شده و در روزهای اعتصاب در سايت اين اتحاديه منتشر شد

کهلم در تظاهرات فعالين اتحاد بين المللی عالوه بر انتشار اطالعيه حمايتی از اعتصاب اتوبوس رانان در است

  .اعتصابی  در حمايت از اين اعتصاب سخنرانی کردند

 به تعداد وسيعی از تشکلها و فعالين کارگری سوئد ارسال ٢٠٠٨اطالعيه های خبری اتحاد بين المللی در طی سال 

  .شده است

ز جمله برای آزادی جلب حمايت و پشتيبانی تشکلهای و اتحاديه های کارگری سوئد از مبارزات کارگری در ايران ا

  .فعالين کارگری دستگير شده يکی ديگر از عرصه های فعاليت اتحاد بين المللی در کشور سوئد بوده است

جلسات اطالع رسانی در مورد جنبش کارگری ايران در موارد معين با تعدادی از فعالين کارگری و چپ سوئد 

  . برگزار شده است

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
: را مالحظه ميکنيد٢٠٠٨های اتحاد بين المللی در سال در ادامه، لينك به بعضى از فعاليت   

Protest against a new wave of repression of labour activists in Iran! 



Sample Protest Letter 
News & Reports as of December 23, 2008 
News & Reports as of November 28, 2008 
Message of CGT to the Haft Tapeh Workers’ Syndicate 
Five leaders of Hafteh Tapeh Workers’ Syndicate summoned to court 
Haft Tapeh Workers' updates and CUPW solidarity message 
News and reports, as of November 14, 2008 
Mahmoud Salehi's statement on the current crisis 
Sugar cane workers formed the 2nd independent labour union in Iran 
Chronology of Haft Tapeh sugar cane workers' struggles 
News and reports, as of Oct 7, 2008 
Growing campaigns for Afshin Shams’ freedom 
Alborz Tire Workers vow further actions 
A call for solidarity and financial support, by Workers of the Gharb–Baft Carpet Company  
Osalnoo returned to the notorious prison because "he talks"  
Iranian labour activist in Switzerland faces deportation 
Interview with a sugarcane workers' representative 
Interview with Mansour Osanloo  
All Pakistan Trade Union Federation - Protest Message 
Farzad Kamangar's latest letter from prison 
Free Hakimi and Amir Now! 
More labour activists in jail and facing prosecution: Afshin Shams; Tayeb Molayee, Taha Azadi, 
Mohammad Jarahi and Mansour Osanloo- Nov. 2008   
Solidarity Message to the striking Canadian Union of Public Employees, Local 3903 
LabourStart: Act NOW! 
Protest intensified repression against labour activists - No to whippings and executions!  
4 labour activists sentenced to suspended sentences; Afshin Shams put on trial 
Ashkan China Factory workers Seize the factory’s machinery 
Gholamhosseini still in prison! Osanloo transfered to another prison!  
News & Reports Bulletin- September 2, 08 
Act Now Campaign's Most Recent Updates as of August 18, 2008 
Sample Protest Letter- Condemn whipping sentences and jail terms against workers 
News and Reports-Workers’ Struggles in Iran- as of Aug, 12, 08  
News and Reports-Workers’ Struggles in Iran- as of July 1, 08 
5,000 sugar cane workers on strike! 
Workers' News- Updated on May 23, 2008 
CFMEU-Australia: URGENT REQUEST TO IRANIAN GOVERNMENT 
ITUC: Usual May Day repression in Iran  
Reports on May Day 2008 in Iran 
Alborz Tire: Hundreds of Striking Workers 
Updates on Salehi's Freedom 
Mahmoud Salehi Freed! 
Latest Updates as of April 4th 
Australia's CFMEU Calls on IRI to release all jailed labour and student activists and recognize workers' 
rights! 
Salehi has stopped his hunger strike 
Amnesty International Urgent Campaign: Free Salehi 
Protest Rallies in Sanandaj and Important Updates on Salehi's Hunger Strike- March 24, 2008 
Iran: Amnesty International and international trade union bodies condemn repressive measures meted out 
against trade union leader Mahmoud Salehi  
Unite-The UNION expresses outrage over new charges against Mahmoud Salehi 
Request for Urgent Action to save Mahmoud Salehi’s life 
Salehi Declares Dry Hunger-strike-March 17 
Forum on March 30th: Building Worker to Worker Solidarity with Iran's Labour Movement-Toronto 



Mahmoud Salehi’s Message to all workers and concerned organizers and participants of the March 6th 
Global Day of Action 
Rally in Solidarity with Workers in Iran- Toronto 
LabourStart: 
ACT NOW! 
Iran: Release jailed workers 
Campaign launched: 12-Feb-2008 
Global Action Day - 6 March 2008:  
The ITUC and the ITF are organising a global action day on 6 March 2008 in solidarity with the Iranian 
workers!  
Support Urgent Campaigns to Save Salehi’s Life! 
Salehi Still in Hospital! Two members of the Committee in Defense of Mahmoud Salehi arrested! 
Mahmoud Salehi Taken Back to Jail After Overnight Hospital Stay-Jan 10th  
Mahmoud Salehi Hospitalized For More Tests - Jan, 9, 2008 
Mahmoud Salehi is facing an acute medical emergency and Amnesty International and the international 
labour movements are pressing the Iranian authorities to release him or protect his health 
Amnesty International UK Press Release: Mahmoud Salehi Collapses in Prison- Dec 21, 07 
Amnesty Internaional: Visit Iran Pages: International action for trade unionists 
Amnesty Canada: Urgent Action: Mahmoud Salehi was hospitalized and his health condition is serious 
LabourStart-Act NOW! 
Attempted assassination of labour activist in Iran 
Amnesty International: GREETINGS CARD CAMPAIGN - SEND A MESSAGE TO OSANLOO & 
SALEHI 
Send an appeal by email to the Iranian Authorities calling for unconditional release of Mansour Osanloo 
and Mahmoud  Salehi  
Protest Message by: APTUF/WWO 
Solidarity message to workers' organizations in Palestine 
Stop the Slander! 
Peter Tatchell's articles in the Guardian: Iranian government is stepping up the repression of labour 
activists 
IWW Protest Letter to the IRI: Stop the crackdown on union organizers 
Australian Services Union express outrage over the recent whipping sentences and jail terms against 
labour activists in Iran 
CUPW Condemns recent whipping sentences and jail terms against labour activists in Iran 
Act Now! Korea: Stop arrests of trade union leaders 
An Evening of Solidarity with Jailed Workers in Iran-New York, June 3, 2008 
May Day Celebration in Toronto, May 4, 08 
Worker to Worker Soldiarity Forum: Video 1  
Forum on Worker to Worker Solidarity with Iran's Labour Movement, Mach 30th, Toronto- Endorsed by 
CUPE, CUPW & LabourStart  
IWW Statement for March 6 International Day of Action in Solidarity with the Workers of Iran 
CUPE calls for release of Iranian political prisoners 
Labour activists face lashes 
Updates on Salehi, Osanloo and Activists of Vahed Syndicate 
Najibeh Salehzadeh's Appeal 
Special Bulletin on Khatounabad Workers- Jan 24th 
A Week of Action 
(Jan. 18-26, 2008): COMMEMORATION OF THE 4TH ANNIVERSARY OF THE MURDER OF 
KHATOUNABAD WORKERS 
Statement by the workers of Haft Tapeh Sugar Cane Company 
Solidarity Message to the All Pakistan Trade Union Federation and the Asian Conference   


