
 

 

 

  
 فراخوان مشترک برای

  در خارج از کشور  هفته کارزارحمايت از جنبش کارگری ايران 
   

در ايران گسترش موج سرکوب های اخيرعليه فعالترين و پيگيرترين 
اعضای شناخته شده تشکل های کارگری و فعالين سايرجنبشهای 

اما آنچه به اين دور سرکوب ويژه . اجتماعی پديده نوظهوری نيست
خاصی بخشيده همانا راديکاليزه شدن و پيشروی اعتراضات گی 

طبقاتی کارگران، پيشروی جنبشهای اجتماعی ، در شرايط اوضاع و  
 سياسی و فشارهای داخلی و خارجی است که –احوال اقتصادی 

بحران . تماميت رژيم جمهوری اسالمی را در منگنه قرار داده است
پوچی وعده .  تشديد است اجتماعی همچنان رو به–های اقتصادی 

های رژيم سرمايه داری حاکم بر ايران و سرکوب کارگران و 
رژيم تا به امروزفقر و . زحمتکشان بر همگان آشکار بوده واست 

  .فالکت را بر جامعه کارگری و حقوق بگيران مستولی کرده است
در سطح جهانى،    تهديدات نظامی و تحريم اقتصادى کشورهای جنگ  

ه داری بسرکردگی دولت اياالت متحده آمريکا، مردم طلب سرماي
سراسر ايران بويژه تهيدستان و محرومين جامعه را در معرض 

در عين حال همين . خطرى بسيار جدى و مهلك قرار داده است
تهديدات سرمايه داری جهانی ، تبديل به مستمسکی در دست 

 جنبش جمهوری اسالمی برای سرکوب شديدتر جنبش کارگری و ساير
رژيم با استفاده از بحران  بر همين مبنا . های اجتماعی گرديده است

کنونی تالش می کند؛ از يکسو فشارهای امپرياليستها را عامل 
اعتراضات داخلی و از سوی ديگر، معترضين داخلی را عوامل 

عليه " بی دليل نيست که اتهامات واهى اقدام . خارجی قلمداد کند
ماههای اخير بطور دائم عليه فعالين و بازداشت را طی " امنيت ملی 

                                                       .شدگان بر می شمارند
٢ص                                                            

 فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستان : پيام همبستگى
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   در خارج از کشور   هفته کارزارحمايت از جنبش کارگری ايرانفراخوان مشترک برای  ادامه 
در جامعه ، تالش  تگيری و زندان  سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران می کوشد با ايجاد رعب و وحشت، اوج تهاجم و دس رژيم

 سازمانيابی زنان، دانشجويان، معلمين، فعاالن ملل تحت ستم، نويسندگان و ساير –سازمانگرايانه ی جمعی برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری 
نگرانه در سراسر کشور مدافعين حقوق اجتماعی، سياسی و اقتصادی اخالل ايجاد کند، از گسترش ريشه های سازماندهی خودجوش و سازما

  .جلوگيری کند و ناباوری به تغيير و تحول انقالبی را به مردم تحميل نمايد

با توجه به چنين موقعيتی، ما فعالين جنبش کارگری ايران در خارج از کشورضمن افشای ماهيت ضد انسانی و ارتجاعی رژيم ضد انقالبی 
 جنگی طلبی و تحريم های اقتصادی کشورهای سرمايه داری جهانی که باعث فالکت هر جمهوری اسالمی ايران، هر گونه سياست و استراتژی

ماهمچنين برپوچی ادعاى حمايت دولتهاى سرمايه داری و . محکوم می نمائيم چه بيشتر کارگران و مردم محروم جامعه ما می شود را قويا 
  .  جنبش آارگرى تاکيد ميكنيم و در جهت افشاى آنها خواهيم آوشيدامپرياليستى در حمايت از فعالين جنبشهای مترقى اجتماعی از جمله

ما ضمن محکوم کردن ترور مجيد حميدی، دستگيری فعالين کارگری نيشکرهفت تپه و صدور احکام برای آنان و فعالين کارگری سنندج ،، 
 محمود صالحی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی و رفع  رطفعالين زنان، دانشجويان، معلمين، نويسندگان و مليتها ،خواهان آزادی بدون قيد و ش

توقيف فعالين کارگری نيشکر هفت تپه، رفع محکوميت زندان و شالق کارگران در کردستان و عدم اذيت و آزار و پيگيری قضايی فعالين 
ران و پذيرش پناهندگان کارگر در سطح ما خواهان حقوق برابر تمامی کارگران مهاجر از جمله کارگران افغانستانی در اي. کارگری هستيم
  .جهان می باشيم

همبستگی با کارگران زندانی و مبارزه برای آزادی تمامی زندانيان سياسى راه رهايی طبقه کارگر از قيد و بند استثمار سرمايه داری رژيم 
 عموم فعالين کارگری  لذا ما. طح جهان استجمهوری اسالمی ايران يک وظيفه دائمی همه مدافعين راستين جنبشهای مترقى اجتماعى در س

 تشکالت مبارز کارگری در سطح جهان ،آزاديخواهان، نيروهای مدافع منافع کارگران، احزاب و نهادهای سوسياليست و مترقی  واتحاديه ها و
بطور مشخص کارگران زندانی در و فعالين ساير جنبشهای اجتماعی را دعوت به شرکت در کارزار هفته همبستگی با جنبش آارگرى ايران و 

  .ايران، که در دستور اقدام مشترک ما قرار گرفته است ، می نماييم

ما نيروهای شرکت کننده در اين کارزار يک هفته ای، تالش می نماييم در سطح کشورها و شهرهای خود، با تدارک آکسيون ها و شب های 
يزهای اطالعاتی ، عرصه خبر رسانی به رسانه خبری ، صدای اعتراض مان بر عليه همبستگی و مراجعه به احزاب و سازمانها و برپايی م

  . رژيم ضد کارگری ايران و دفاع از مبارزات کارگران را به گوش همگان برسانيم 

   )٢٠٠٧ نوامبر ٣٠ تا ٢٤   برابر با١٣٨٦هفته کارزار حمايت از جنبش کارگری شنبه سوم آذر تا جمعه نهم آذر (

  !همبستگی جهانی کارگرانزنده باد 

  دوازدهم نوامبر دوهزار و هفت

  : نهاد های مدافع هفته کارزار حمايت از جنبش کارگری ايران بر عليه رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران در خارج از کشور

   استراليا– کميته همبستگی با کارگران ايران - ١

  کانادا تورنتو – کميته حمايت از کارگران ايران – ٢

   نروژ– انجمن همبستگی با کارگران ايران – ٣

   سوئيس– جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی – ٤

   فرانسه– کميته همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران – ٥

   کلن– کانون همبستگی با کارگران ايران – ٦

   فرانکفورت و حومه– کانون همبستگی با کارگران ايران – ٧

   هانوفر–ی با جنبش کارگری ايران  کانون همبستگ– ٨

   هامبورگ– کميته همبستگی با کارگران در ايران – ٩

   استکهلم– کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد – ١٠

  . برلين–جنبش کارگری  گروه همبستگی با  -١١

   اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران–١٢

  )سوئد (  گوتنبرگ –  کانون همبستگی با کارگران ايران–13
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 فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستان

 

 All Pakistan Trade Union Federation 
 

  ٢٠٠٧ نوامبر ٢٨

 

 موضوع: پيام همبستگى: هفته آارزار در حمايت از جنبش آارگرى ايران

 دوستان عزيز،

ندرودهاى انقالبى از فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستا  

فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسرى پاآستان يك مرآز سراسرى اتحاديه هاي آارگرى در پاآستان ميباشد، آه براى متعالى ساختن، بهبود 
يك هدف ما اين است آه آار آودآان و بندگى را منسوخ آنيم و به . شرايط آار و زندگى طبقه آارگر و بخشهاى محروم جامعه تالش ميكند

. اى از بين بردن تمامى انواع تبعيضات عليه زنان و مردان، از طريق ايجاد شاخه هاى پر قدرت و موثر زنان و جوانان، ادامه دهيممبارزه بر
.فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستان همچنين براى صلح، دمكراسى و عدالت اجتماعى مبارزه ميكند  

به نمايندگى از فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستان و سازمان جوانان مترقى، ما عميق ترين درودهاى خود را به دوستانمان آه 
در حال مبارزه با رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى ايران هستند اعالم ميكنيم، و درود ميفرستيم به برادرانى آه جان خود را عليه رژيم 

اين رژيم فقر و .  اين رژيم آاذب است و سرآوب مداوم را به مردم آارگر تحميل آرده استسرمايه دارى ايران  فدا آردند و ثابت نمودند آه 
. رژيم همچنين حق حاآميت مردم ايران را به خطر انداخته است. تهيدستى طبقه آارگر راافزايش داده است  

يق خود را نسبت به اتهامات عليه آارگران شرآت ما، طبقه آارگر پاآستان، سوقصد به جان مجيد حميدى را شديدا محكوم آرديم و نگرانى عم
.نيشكر هفت تپه و دستگيرى فعالين آارگرى ابراز نموده ايم  

 ما قويا از "هفته آارزار در حمايت از آارگران ايران" و دفاع آردن  از حقوق مردم آارگر در ايران حمايت ميكنيم.

:ما از حكومت ايران مى خواهيم  

و شرط محمود صالحى، منصور اسانلو، ابراهيم مددى و آزادى  فورى آارگران در بند شرآت نيشكر هفت تپهآزادى فورى و بدون قيد   

 محكوميت شالق و زندان عليه آارگران و مردم ايران متوقف گردد

توقف اذيت و آزار و تعقيب قضايى فعاالن آارگرى-  

تانی در ايرانحقوق برابربراى  تمامی کارگران مهاجر از جمله کارگران افغانس  

. در همه آشورها.پناهدنگان آارگر بايد مورد پذيرش قانونى قرار بگيرند  

ما بار ديگر از صميم قلب به برادران و خوهران خود آه براى دفاع از حقوق آارگران، صلح،  حق حاآميت مردم، و اعمال فشار بر حكومت 
.  سازمان جهانى آار، مبارزه ميكنند درود ميفرستيم٩٨ و ٨٧هاى ايران جهت احترام گذاشتن به حقوق آارگرى و مقاوله نامه   

.به نمايندگى از آارگران پاآستان، ما پيروزيهاى بزرگ در مبارزاتتان و قدرت بيشتر براى شما آرزو ميكنيم  

!زنده باد اتحاد آارگران  

! يم آه گلوباليزاسيون امپرياليستى را شكست ده–بياييم مبارزاتمان را جهانى آنيم   
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  گزارش حرآت اعتراضي در سوييس

 ٣٠ عصر جمعه١٧الي ١٥از ساعت  در خارج از کشور، به مناسبت فراخوان مشترک برای هفته کارزارحمايت از جنبش کارگری ايران
صداي اعتراض درمحله مرآزي شهر عده اي از فعالين جنبش آارگري ،زنان،دانشجويي وآزاديخواها ن گرد آمده تا   Luzernنوامبر درشهر 

محل با انبوهي از پوسترهاي خبري تزيين شده بود .خود را نسبت به جنايات و بي حقوقي هايی آه در ايران اتفاق مي افتد بگوش مردم برسانند
آنون در عكس هايي از فعالين جنبش آارگري ودانشجويي آه ا.آه توجه بسياري را بخود جلب نموده وگوياترين نوع سخن با بازديدآنندگان بود

عكس هايي از اعدام هاي فجيح جوانان وزنان،عكس هايي از شكنجه .سخت ترين شرايط در زندانهاي مخوف جمهوري اسال مي بسرميبرند
شدگان ،عكسهايي از سرآوب زنان ،عكس هايي از تظاهرات 
آارگران و دانشجويان وهرنوع عكسي آه ميتوانست در افشاي 

عكس . نقش داشته باشدچهره ضد مردمي اين رژيم خونخوار
اين گوياي .هايي از سران رژيم ايران وامريكا با آرم فاشيسزم 

ناگفته هاي فراواني بود آه با صحبت وبيانيه نميشد اينگونه 
  .توضيح داد

جالب توجه بود آه اين عكسها بازديدآنندگان را باواآنش هاي 
  .مختلفي مواجه نموده

نه ها بشدت متاثر شده يك آقاي ايتاليايي آه از ديدن اين صح
شما ايراني ها حتما اگاه نيستيد ،چگونه اين همه :    بود گفت 

جنايت توي آشور شما اتفاق مي افتد واين رژيم هنوز حكومت 
وقتي به او توضيح سرآوب رژيم را داديم او معتقد بود .ميكند 

چرا اين آارگران با هم متحد نمي شوند ؟ چرا اين دانشجويان 
وند ؟علت آن پراآندگي شماست آه اينگونه ضعيف متحد نميش

  .هستيد

تظاهراتي churمن سال گذشته در استان :يك آقاي سوييسي باخواندن فراخوان آارزار آه به زبان  آلماني وفرانسوي در محل توضيح ميشد  گفت
له آند ولي امروز ميبينم گه شما مخالف هر دو دولت هستيد از ايرانيان را ديدم آه آنها با شعارهاي خود به امريكا فشار مياوردند آه به ايران حم

  .واين براي ماآه مسائل را دنبال مي آنيم بسيار جالب توجه است

ما تحت تاثير تبليغات رژيم ايران فكر ميكرديم آه اين رژيم انقالبي ،مردمي وآزاديخواه است ولي اآنون با ديدن اين عكس :يك خانم مكزيكي گفت
  .اشتباه فكر ميكردم % ١٠٠ آه ها متوجه شدم

يك آقاي مجارستاني از سياست نئو ليبراليسم و چگونگي غارت آشورها توضيح ميداد و معتقد بود آه رژيم ايران دستش در دست سرمايه داري 
مان ج اا ميشوند يك روز يك روز در مقابل صدام همپي.جهاني است وحتي جنگ را محتمل ميدانست او ميگفت اينها فقط به منافعشان فكر ميكنند

  .در مقابل ج ا ا هم پيمان صدام ميشدند

يك خانواده الجزايري با ديدن عكس ها به ما گفتند آه آيا شما ميتوانيد عربي صحبت آنيد وما يكي ازدوستان را به ايشان معرفي آرديم تا 
درحاليكه .وسرآوب در آشور شما  وجود دارد و ما بيخبريمواقعا عجيب است آه اين همه جنايت :توضيحات الزم را بدهد آن خانواده گفتند

آشور ما  نفت گاز يا منابع وثروتي ندارد ولي دولت ما برنامه .تبليغات حكومت شما بقدري است آه ما فكر ميكرديم ايران خيلي خوب است
  .يكنندريزي هاي خوبي براي تعديل فقر وبيكاري نموده و جوانان با شوق بيشتري به آينده نگاه م

در خالل اين دو ساعت، فراخوان مشترک  آه به تعداد زيادي تكثير شده بود به زبانهاي آلماني وفرانسوي ميان مردم توضيح شد آه عده اي با 
م اين خواندن آن با مشت گره آرده همبستگي خود را با ما اعالم مي نموده وعده اي ميپرسيدن آيا چيزي براي امضاء داريد  آه ما توضيح دادي

  .صرفا يك حرگت افشاکرانه اعتراضي است

الزم بتوضيح است آه ما فقط بعنوان نمونه چند اظهار نظر راذآر نموده آه نشان دهيم مردم آشورهاي ديگر خواهان شنيدن حقايقي از 
  .آشورمان هستند واين تالش ماست آه مي توند اين خالء را تا حدي پر گند

  .ر مثبت ارزيابي نموده اميدواريم بتوانيم در تداوم گامهاي بزرگتري را برداريمما در مجموع اين حرآت را بسيا

در .در اينجااز آليه دوستان عزيزي آه ميدانيم با عالقه با گرفتن مرخصي وپيمودن مسافت زياد در اين آارزار شرآت نموده قدرداني ميشود 
  .پايان عكس هايي از اين مراسم ارسال ميشود

   آارگران ،دانشجويان وزحمتكشان ايرانپيروز باد جنبش

  نابود باد سرمايه داري جهاني

  نابود باد جمهوري اسالمي ايران

  جمعي از آارگران پيشرو تبعيدي در سوييس

سوييس/اتحاد بين المللي در حمايت از آارگران در ايران  
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  گزارش سمينار و شب همبستگی با کارگران در لندن
 ٦٠ با شرکت  حدود٢٠٠٧-١٢-١و شب همبستگی با کارگران ايران  در روز شنبه تاريخ " ايران و چشم انداز آتیموقعيت جنبش کارگری "سمينار 

  .نفر در لندن برگزار شد
پس از آن ايشان  ضمن تشريح . در ابتدا آذر شيبانی مسئول جلسه از جمع خواست تا برای مقاومت فعالين کارگری در ايران يک دقيق دست بزنند

  .يشبرد اين سمينار نظر حاضران را در اين مورد جويا شد که حاضرين در اين مورد نظر خويش را بيان داشتندچگونگی پ
و پس از . سمينار با سخنرانی سه نفر و يک استراحت کوتاه شروع و سپس سه نفر ديگر از سخنزانان نظرات خود را در مورد تم سمينار بيان داشتند

  .ضمن بررسی نقطه نظرات سخنرانان نطرات خود را در مورد موقعيت کنونی کارگران در ايران بيان داشتنديک استراحت، حاضرين در جلسه 
 فعال در زمينه مسائل کارگری و فعالين راه کارگر، فعالين اتحاد بين  سمينار و شب همبستگی در فضايی کامآل صميمانه و با شرکت رفقای مستقل

ضد امپرياليستی _ ران بخش انگليس، حزب حکمتسيست، حزب کمونيست کارگری و فعالين سازمان دموکراتيک المللی در حمايت از کارگران در اي
  .مردم ايران به پيش رفت و در جلسه کمک مالی نيز جهت ارسال برای فعالين کارگری جمع آوری شد

در اين سمينار . ان از مسائل بارز اين نشست بودپيشبرد موفقيت آميز جلسه و دخالت نطری حاضرين در مورد موقعيت جنبش کارگری در اير
  .سخنرانان به ترتيب زير نظرات خود را در مورد مسائل مختلف کارگری بيان داشتند

اسد گلچينی در بيان  وضعيت کنونی طبقه    کارگر بر فاکتورهای . سخنرانی خود را در مورد چپ و جنبش کارگری بيان داشت_   اسد گلچينی - ١
 دادی، استثمار شديد، سرکوب و بيکاری وسيع  و فعاليت گسترده کارگران در بخش صنايع و مراکزی که اساسا در معرض حمالت کار قرار

فعاليت برای اتحاد و مبارزه کارگران را اساسا در اتکاء به مکانيزم واقعی . قرار گرفته اند روبرو هستيم... کارفرما و رژيم برای تعطيلی و 
  .ايجاد تشکل های بيرونی و بنام کارگران ممکن دانستخود طبقه و نه 

ايشان ضمن تاکيد بر ايجاد شوراها و مجامع عمومی، به گرايشات درون جنبش کارگری و سنديکالبسم و جنبش شورايی اشاره داشت و بر مبارزه 
  .کارگران عليه بيکاری تاکيد کردند

بودن اين جنبش اشاره کرد و با تاکيد بر مشکالت زنان خانه دار توجه فعالين چپ را به  حسن زنده دل در مورد انشاق در جنبش چپ و متفرق - ٢
 .اين بخش کارگران خواستار شد

ايشان با بيان اينکه مبارزه کارگران ايران طی سه سال گذشته . ايوب رحمانی موقعيت کنونی مبارزات کارگران ايران را مورد ارزيابی قرار داد-٣
قم زده است، اظهار داشت که حرکت کارگران سقز، اعتصاب معلمان اقدام کارگران شرکت واحد و نيشکر هفت تپه اين چشم برآمد جديدی را ر

 سال مسئله تشکل مستقل کارگری در ايران مطرح شد، واحد شجاعانه به ميدان آمد مسائل ٢٥پس از . انداز را در مقابل ما قرار داده است
  .لل طرح گرديد و رهبران کارگری بطور علنی و گسترده وارد ميدان مبارزه شده اندکارگری ايران در سطح بين الم

ايشان با تاکيد بر سياسی بودن اين جنبش و نفی صنفی بودن آن، اظهار .  شهال دانشفر جنبش کارگری و تحول مهم آن را مورد بررسی قرار داد-4
 .ارگری ايران  در سطح داخل و بين المللی روبرو هستيمداشتند در موقعيت فعلی ما با جلو آمدن صفی از رهبران ک

ايشان ضمن تاکيد بر محسنات مجامع عمومی و حزبيت اطهار داشتند که بخش پيشرو جنبش کارگری حزب گريز نيست، کارگران الزم است بايستاند 
جنبش تدافعی نيست بلکه تهاجمی است و راه . ی خواهيمو بگويند ما رسانه های گروهی، راديو، تريبون برای بازگويی   خواسته ها و نظراتمان م

  . برون رفت از موقعيت فعلی تعميق اين پيشروی ها می باشد
يداله خسرو شاهی در مورد تشکل يابی کارگران ، معضالت و ديدگاه های فعالين کارگری صحبت کردند،ايشان  ضمن برشمردن مشکالت  -٥

 با آن روبرو هستند، بيان داشتند که ريشه همه اين نارسائيها در نيود تشکالت آجتماعی ، سياسی وتوده امروز کارگران در ايران و معضالتی که
ايشان ضمن نفی تاکيد بر يک نوع تشکل ، مجمع عمومی را ابزاری برای پيشبرد خواسته ها و .  حزب کارگران سوسياليست است. ای 

 فعالين کارگری خارج از مراکز کاری بر اقد ام آنها جهت تشويق کارگران برای ايجاد تشکل سازمانيابی  کارگران بر شمرده و با تاکيد بر عمل
  .در مراکز کاری تاکيد کردند

ايشان با بيان اينکه فعالين کارگری در .  يوسف آبخون اهميت حمايت جنبش کارگری بين المللی از جنبش کارگری را مورد ارزيابی قرار داد–٦
اند که حمايت جنبش بين المللی کارگری از خواسته ها و مبارزاتشان را بدست آوريم، تاکيد کردند که الزم است فعالين ايران از ما خواسته 

با پذيرش اختالفات شروطی را برای همکاريهای مشترک پايه . کارگری در خارج يک جنبش بين المللی حمايتی را هر چه وسيعتر سامان دهند
  .گذاری نمايند

رشيدی و زمانی هر يک .. د حاضرين در جلسه دو نفر از فعالين کارگری که به تازه گی به خارج آمده اند برای سخنرانی دعوت شدند با پبشنها-٧
  .نقطه نظرات خود را در مورد مسائل کارگری بيان داشتند

ود که تشکل پذيری را در مرکز ثقل رشيدی ضمن تاکيد بر سياسی بودن حرکت کارگران اظهار داشت که مبارزه طبقه کارگر به سمتی می ر
ايشان ضمن اينکه مجمع را تشکل ندانست بر اين نکته تاکيد کرد که موفقيت مبارزات يازده روزه  کارگران هفت . حرکت خود قرار خواهد داد

  .تپه بخاطر تکيه کارگران بر مجمع عمومی بوده است
ر مجامع عمومی، بر نفی محفليسم و فرقه گرايی تاکيد کردند و علت عدم ايجاد زمانی ضمن بر شمردن سه گرايش در جنبش کارگری و تاکيد ب
  .تشکالت کارگری در سنندج را همين معضل فرقه گرايی دانستند

در اين .  با تاکيد جمع بر ادامه چنين سمينارهايی به پايان رسيد٢٠ شروع شده بود در ساعت ١٧اين سمينار و شب همبستگی که از ساعت 
فيلم هايی از مبارزات کارگران به نمايش گذاشته شد و پخش موسيقی در زمان . چند کانال تلويزيونی اين مراسم را جهت پخش ظبط نمودسمينار 

  .شان صرف شام از ديگر برنامه های اين شب بود
  ٢٠٠٧-١٢-٢لندن           _ کمپين حمايت از جنبش کارگری در ايران 

  

  
  
  

   نوامبر٣٠ تا ٢٤ار گزارش هانوفر از هفته کارز
  

متشکل از برخی تشکالت و افراد مترقی و ضد رژيمی ايرانيان مقيم هانوفر و " کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ايران " بنا بر ابتکار 
. انوفر برگزار گرديد  در مرکز شهر ه٢٠٠٧ نوامبر ٣٠اکسيون ايستاده در تاريخ " هانوفر -کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران" از جمله 

در اين اکسيون که به منظور افشای جنايات رژيم ضد انسانی جمهوری اسالمی برگزار گرديد ، اعتراض به اعدام و خواست لغو اعدام در ايران 
لوهائی مبنی بر دور تا دور چادر تظاهرات عکس هايی از صحنه های اعدام در ايران بهم راه تاب. در مرکز افشا گری  تظاهرات قرار داشت 
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خواستهای مبارزات به نمايش گزارده شده 
بودند که توجه عابرين را به خود جلب 

در اين محل اطالعيه و اعالميه  .می کرد 
هايی از جنبش های کارگری ، دانشجويی 

به زبان آلمانی و ايرانی پخش ... ، زنان و
 ٥ تا ٥/٣اين اکسيون از ساعت . شد 

   .بعداز ظهر ادامه داشت 
بدنبال اين اکسيون ، آکسيون و راهپيمايی 

 بعد از ظهر همان ٥ديگری از ساعت 
" سازمان عفو بين المللی " روز از جانب 

شعبه هانوفر در محل ديگری از مرکز 
خواست مرکزی . شهر بر گزار گرديد 

اين آکسيون لغو اعدام در ايران و 
بخصوص اعتراض به اعدام نوجوانان در 

کت کنندگان ايرانی در شر. ايران بود 
آکسيون اوليه پس از اتمام آن در آکسيون 

در اين آکسيون بنا . بعدی شرکت کردند 
" سازمان عفو بين المللی " بر ابتکار 

 نوجوان ايرانی که از ٧٧اسامی و سن 
( شده بود ، هرورقه را يکنفر حمل می کرد  نوشته  A4 سالگی می باشند و محکوم به اعدام گرديده اند بر روی اوراقی در ابعد١٨ سال تا زير ١٢

  ) برخی ها ورقه را به پشت و يا جلو سينه خود چسبانده بودند 
به سوی کليسای بمباران شده از بقايای جنگ دوم جهانی به .  نفر می شدند ٨٠ بعداظهر شرکت گنندگان در اين آکسيون که حدودا ٦حدود ساعت 

لغو اعدام " مايی در اول صف پارچه بزرگی حمل می شد و بر روی آن به زبان انگليسی نوشته شده بود در مسير اين راهپي. حرکت در آمدند 
در مسير راه و در محل کليسای مخروبه با توجه به هوای سرد و بارانی تعداد ديگری ايرانی و آلمانی به صف شرکت کنندگان پيوستند " کودکان 

  . ن مو قعيت شهر هانوفر قابل توجه بود که شرکت کنندگان ايرانی با در نظر گرفت
طنابی بشکل طناب دار باضافه پارچه سياهی را به افراد دادند وافراد بعنوان " امنستی" در درون چهار ديواری کليسای بدون سقف مسئوالن 

 نوجوان زير اعدام در ايران ٧٧رخ سنبل شمع با شعله های س٧٧در اين محوطه . نمايشی از اعدام طناب هارا به گردن و پارچه را به چشم بستند 
  .  نفر شده بودند در پشت اين شمع ها  قرارگرفتند ١٠٠بشکل دو نيم دايره در دو سوی محوطه کليسا چيده شده بود و افرادکه اينک بالغ بر

هانوفر در اعتراض به جمهوری اسالمی در اين محل شهردار هانوفر ، نماينده امنستی و مسئولين ديگر و همچنين يک نفر از جانب ايرانيان شهر 
  . بعداز ظهر با موفقيت به پايان رسيد ٧اين مراسم حدود ساعت . و افشاگری سخنرانی کردند 

   دسامبر٢ برابر با ١٣٨٦ آذر ١١يکشنبه 
   هانوفر–کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران 

  

 

 

 گزارش هفته کارزار در فرانکفورت
 

 در خارج از کشورکه به ابتکار کانونها ، کميته های همبستگی کارگری و اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در در هفته کارزار سراسری
ايران و در همبستگی با مبارزات کارگری وجنبشهای اجتماعی داخل ايران سازماندهی شد ما نيز به مثابه يکی از شرکت کننده گان درآن 

يش گذاشتيم که شامل ميز اطالعاتی ، برگزاری شب همبستگی با کارگران و ارسال اطالعيه های کارزار به فعاليتهايی را در دستور کار خو
                                                                                                                  .زبانهای انگليسی و آلمانی به نهادهای چپ در آلمان بود

                                                                                                                 
 در دو نوبت و با پخش اطالعيه کارزار و نيز اطالعيه کانون تمامی فعالين شهر فرانکفورت به شرکت در شب همبستگی و همکاری با کارزار 

ب همبستگی با برقراری تريبون آزاد ضمن تاکيد بر فعاليتهای سراسری در تقويت و پشتيبانی از مبارزات کارگری حول اهميت در ش. دعوت شدند
بخش ديگری از تريبون به بحث و .کارزار و ضرورت همکاری تمامی فعالين با کانونها و کميته های همبستگی در کوتاه و دراز مدت صحبت شد

.       شهای رژيم جمهوری اسالمی و غرب و نيزتبليغات جنگی و تاثير آن بر مبارزات کارگری در ايران اختصاص يافتبادل نظر حول مسئله تن
                                                               
 

 کانون همبستگی با کارگران ايران ـ فرانکفورت
   ٢٠٠٧اول دسامبر 
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   آلمان–در ُکلن گزارش تظاهرات ايستاده 

کميته ها و کانون های همبستگی با کارگران وهمچننين اتحاد بين المللی 
در حمايت از کارگران در ايران در شهرهای آلمان، فرانسه، انگلستان، 
سوئد، سويس، نروژ، کانادا و استراليا، به علت تشديد و گسترش 

 ساير سرکوب، دستگيری ها، زندانی کردن فعالين جنبش کارگری  و
 ٣٠ تا ٢٤(تعديات ديگر عليه کارگران ايران، هفته ی آخر ماه نوامبر 

" هفته کارزار جهلنی برای آزادی کارگران زندانی"را به نام ) نوامبر
 –کانون همبستگی با کارگران ايران "در اين رابطه، . انداعالم کرده 

 را ايرانيان شهر" جای ما کجاست؟"طی اطالعيه ای تحت عنوان " کلن
 ٢٤اين برنامه در روز شنبه . به تظاهرات ايستاده ای فراخوانده بود

مرکزی ترين و (در مقابل کليسای ُدم، ١٦ تا ١٣نوامبر از ساعت 
اين اکسيون با . با موفقيت برگزار شد)  پرجمعيت ترين نقطه ی شهر

برپائی چادری که اطراف آن را نمايشگاه جامعی از عکس های 
 سرکوب و مقاومت زنان و دانشجويان، وضعيت مبارزات کارگران،

کودکان کار، صحنه هائی از اعدام ها و عکس هايی از خاوران و 
  و همچنين تصاوير نفرت انگيز آمرين ٦٧ و ٦٠جانباختگان سال های 

زادی کارگران زندانی، دفاع از و عاملين اين جنايات، يعنی سران جمهوری اسالمی تشکيل داده بود، شروع شد، بعالوه شعارهايی در دفاع از آ
اطالعيه فارسی کانون و يک اطالعيه . در اطراف چادر آويخته شده بود... حق تشکل مستقل کارگری، دفاع از مبارزات زنان و دانشجويان و 

آربايتر " لمانی، همچنين نشريهو ترجمه آن به زبان آ" کارزار بين المللی"بعالوه اطالعيه !" همبستگی بين المللی؟"به زبان آلمانی تحت عنوان 
در ميز اطالعاتی نيز عالوه بر نشريات و اطالعيه ها، ليستی برای جمع . به تعداد زيادی تکثير و پخش گرديد) اخبار کارگری از ايران" (نيوز

عکس مورد توجه بازديد از اين اکسيون استقبال خوبی شد و به خصوص نمايشگاه . آوری امضاء اعتراضی در دستگيری کارگران قرار داشت
کنندگان بسياری قرار گرفت که اغلب سئواالتی نيز مطرح کرده و يا درخواست اطالعات بيشتری می کردند که اعضای کانون به آنها 

ه نشستی حضور ايرانيان نيز قابل مالحظه بود، که اعضای کانون آن ها را برای همکاری و فعاليت بيشتر ب. توضيحات الزم را ارائه می دادند
  .در هفته آينده  دعوت کردند، تا بتوان فعاليت های کانون را با ياری ساير عالقمندان گسترش داد

  

  

  

  "پاريس-همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران " گزارش فعاليتهای 

 نوامبر با ٢٠فعاليت خود را از روز همانطور که قبال به اطالع رفقا رسانده بوديم به دليل  وضعيت فعال  جنبشهای اجتماعی در پاريس ما 
شرکت در تظاهرات هفتاد هزار نفری سنديکاها و پخش وسيع متن فرانسه فراخوان کارزار ،در کنار پخش اعالميه خودمان در حمايت از 

،که نقش مهمی "فرانسه ليگ کمونيستهای انقالبی  " نوامبردر ميتينگ دو هزار نفری ٢٢به دنبال آن  در روز . اعتصاب کارگری شروع کرديم 
  .در اين جنبش ايفا کرد حضور پيدا کرده و اعالميه فراخوان را توزيع کرديم

 کانون و انجمن را طرح و ضمن حمايت از آنان و با در نظر گرفتن ١٣ تماس گرفته اعالميه کارزار SUD نوامبر ما با سنديکای ٢٥در روز 
هستند به  توضيح چگونگی پيشرفت کارزار پرداخته و از آنان " خودی"هاجم همه جانبه دولت اينکه آنها خود در گرماگرم مبازره بر عليه ت

  . دعوت  کرديم تا به اعتراض فعال بر عليه اقدامات رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی بر عليه جنبش کارگری  ادامه دهند 

به راه افتاد شرکت و ) ژوسيو       ( ٦ تظاهراتی که از دانشگاه پاريس  نوامبر در تظاهرات دانشجويان دانشگاهها ، بويژه٢٧ و٢٦در روزهای 
اعالميه کارزار و نيز اعالميه سنديکای شرکت واحد از جنبش در فرانسه را پخش کرده و  ضمن حمايت کامل از خواسته های آنان در برابر 

 ، مسائل جنبش کارگری ايران را با فعالن اين جنبش درميان اقدامات دولت سارکوزی در جهت خصوصی کردن پنهانی نظام دانشگاهی فرانسه
  .گذاشتيم 

 کانون و انجمن ١٣ نوامبر در جلسه ای که از طرف جنبش ضد جنگ در شهر اورلئان برگزار شد به تفصيل در باره کارزار ٣٠در روز 
رده و از آنان خواستيم که مسئله مبارزه عليه تهديدات ،جنبش کارگری ايران ، کارگران زندانی بويژه محمود صالحی و منصور اسانلو صحبت ک

جنگی آمريکا و متحدانش را با حمايت از جنبشهای واقعی و در حال جريان ايران و بطور مشخص جنبش رو به اعتالی کارگران و حقوق 
 د و به خصوص تاثير  اعالميه سنديکای شرکتاستقبال فعاالن حاضر در جلسه از اين مباحثات فارق از انتظار ما بو. بگيران ايران گره بزنند 

واحد در حمايت از جنبش اعتصابی کارگران فرانسه بسيار مثبت بود و روحيه همبستگی متقابل کارگران ايران و فرانسه تحسين حاضران را 
 در يک جلسه بزرگ عمومی در باره ايران مجددا شرکت کرده ودر باره وضعيت جنبشهای ٢٠٠٨برانگيخت و قرار شد که در ماه فوريه 

  . حبت کنيم اجتماعی در ايران ص

  

.با اميد به تشديد و تعميق اقدامات مشترک هر چه گسترده تر  
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 گزارش ميتينگ اعتراضی درهامبورگ

درپاسخ به فراخوان هفته کارزاردرحمايت ازجنبش کارگری درايران ودراعتراض به سياستهای سرکوب گرايانه رژيم سرمايه داری اسالمی، 
 هامبورگ وشورای هماهنگی ايرانيان هامبورگ برگزار -طرف کميته همبستگی با کارگران در ايران  از١٫١٢٫٢٠٠٧ميتينگی درروز شنبه 

 شد 

دراين ميتينگ عالوه برپخش فراخوان مشترک به زبان آلمانی درميان مردم ، به دفعات گوناگون ازطريق بلندگو کوشش گرديد که مردم را 
درمحل ميتينگ نمايشگاه عکسی از مبارزات کارگران ،زنان ، دانشجويان وجوانان . دادهدرجريان پيشروی جنبش های اعتراضی درايران قرار

.ترتيب داده شده بود  

نماينده گانی ازشبکه فعالين چپ اتحاديه های آلمان 
، همچنين يک هيئت نمايندگی ازطرف حزب م ل 

باشرکت درميتينگ ، همبستگی )د.پ.ال.ام(آلمان 
رگری ، زنان ، خود رابامبارزات جنبشهای کا

ل .حزب م. دانشجويان وجوانان اعالم کردند 
                :آلمان درپيام خود متذکر گرديده بود 
             

برگزاری هفته همبستگی بامبارزات ......؛؛
کارگری ومبارزات مردم ايران نشان از اين 
امردارد که نيروهای مترقی ، دموکراتيک ، 

زمانی به اهميت پيشبرد سوسياليستی بيش از هر 
مبارزه مشترک فراتراز چارچوب کشوری وقاره 

اين امر ، هماهنگی ، تبادل نظر . ای پی برده اند 
وتجربه وباالخره انقالبی کردن اعتراضات ، 

همبستگی ما . اعتصابات ومبارزات را می طلبد
بيش از همه متوجه هم طبقه ای های مان 

 مبارزات درايران است ، که شجاعانه درراس
جاری جهت کسب مطالبات کارگری درکارخانه ها 

همبستگی ما درعين حال متوجه زنانی است که جای خودرا درراس جنبش مبارزاتی زنان جهت رهائی .وموسسات توليدی قرار گرفته اند
مای خوددرتئوری وعمل انقالبی  را بمثابه چراغ راه نکارگران جهان متحد شويدحزب ما جمله معروف مارکس يعنی .خويش بازيافته اند 
افق سوسياليستی بمثابه . مابراين باوريم که نيروهای امپرياليستی شکست ناپذيرنبوده وتاريخ به پايان خود نرسيده است . خودقرارداده است 

                                     ؛؛....يک ورقعيت ونه بمثابه يک ايده بيش از هميشه جای خودرا می يابد

  هامبورگ-کميته همبستگی با کارگران درايران
 
 
 
 
 
 
 

  برلين -گزارش فعاليت هاي گروه همبستگي با جنبش آارگري 

  در هفته آارزار حمايت از جنبش آارگري

 

به دنبال اعالم هفته آخر دسامبر به عنوان هفته کارزار حمايت از جنبش کارگری از 
 خارج از آشور ،گروه همبستگي با جنبش سوي تشكل هاي پشتيبان جنبش آارگري در

 برلن نيز  بعنوان يکی ازشرکت کنندکان هفته ی کارزارفعاليت ها يی را در -آارگري
دستور قرارداد و با برپايي ميز اطالع رساني در يکی از خيابانهای مرکزی شهر در 

و باره دستگيري فعالين جنبش آارگري و سرآوب سازمان يافته جنبشهاي اجتماعي 
 نوامبر ٢٨ و٢٦در اين آآسيون آه در روزهاي . مليتها در ايران به افشا گری دست زد 

  ساعت در هوايی بسيار سرد  برگزار شد  ،صدها برگ اعالميه ٥/٢هر روز به مدت 
به زبان آلماني در توضيح مبارزات آارآران ايران و شدت خشونت و سرآوب توسط 

ر آن عكس ها و تراآت هايي در اطراف ميز عالوه ب. جمهوري اسالمي پخش گرديد
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                                                             .اطالع رساني قرار گرفت آه گوياي تعرض وحشيانه رژيم به زنان، جوانان و دانشجويان بود 
اصد سرمايه داري جهاني ، بر حمايت از جنبش هاي اجتماعي در اعالميه هاي پخش شده و برخي از تراآت ها ضمن افشاي مق                     

               .و مخالفت  با  جنگ طلبي در منطقه و ايران تاآيد شده بود 

 آکسيونی از طرف زنان برلين برعليه خشونت وشکنجه در يکی از مراکزشهربرگزارگرديد در اين آکسيون  نيز ٢٤٫١١٫٢٠٠٧همچنين روز   
ک يک هفته کارزار در حمايت از جنبش کارگری به فارسی وآلمانی در بين شرکت کنندگان در آکسيون زنان و رهگذران اعالميه ی مشتر

                                                                                                                                                                    .پخش گرديد
  

    يکی از بزرگترين اتحاديه های کارگری آلمان صورت گرفت ، آه طي آن  متن فراخوان و اسناد و  Verdiازطرف ديگر مالقاتی با مسئول 
کارگری  اطالعاتي  از دستگيري هاي آارگران و وضعيت آارگران زنداني به وي ارائه شد  و براي پيگيري مطالب ، آدرس سايت اخبار 

 نيز ضمن برخوردي مثبت، قول  Roland Tremperآقاي . در اختيار ايشان قرار گرفت " آربايتر نيوز" کميته های همبستگی در آلمان بنام 
  .پيگيري و تماس مجدد را دادند 

 و در متن محيط سياسی فعالين گروه همبستگی با جنبش کارگری برلين تالش کرده است  درفعاليت های تاکنونی اساس فعاليت را در سطح شهر
اجتماعی و کارگری آلمان قراردهد به همين دليل در ا ين هفته نيزبا ارسال  فراخوان کارزاربه روزنامه ها وخبرنگاران چپ گرا و چند  شبکه 

        .ارگران دستگيرشده نماييماز فعالين اجتماعی و سياسی آلمان  تالش آرديم تا  بخشي از افكار عمومي آلمان  را متوجه  کارزارحمايت ازک
                                                                             

عالوه بر شرکت در جلسات متعدد فعالين اجتماعی و کارگری آلمان و پخش فراخوان کارزار، گفتگوی رودررو حول مضمون فراخوان 
بطور کلی استقبال ازمضمون فراخوان کارزار مثبت بود ، در عين حال . سته با هفته ی کارزاربود کارزار گوشه ی ديگری از تالشهای پيو

موضع گيری روشن نسبت به مسئله ی جنگ از سوي فعالين جنبش آارگري ايران  مورد توجه و عالقه جريانات آلماني چپ و سوسياليست 
بعنوان مثال در ميان آلماني ها  بخشی ضمن . با بحران اتمی و جنگ دامن ميزد قرار ميگرفت و به بحث موضع گيري در برابر طرفين درگير 

بخشی ديگر به بهانه ی هميشگی . اعالم همبستگي با  جنبش کارگری مشوق ما درادامه ی  موضع گيريهای روشن نسبت به مسئله جنگ بودند 
وجود ! " شارغرب قراردارد ما نبايد ايران را مورد انتقاد قراردهيم در شرايط کنونی که ايران تحت ف: " متوسل شده و مطرح می کردند آه  

اينگونه استدالالت سطحی در حمايت از جمهوري اسالمي ، متاسفانه  همچنان در بين بخشی از جريانات چپ گرای آلمان  مشاهده می شود و 
طقه و  مسئله ی جنگ  را به پشتيبانان و  فعالين جنبش ضرورت به دست گرفتن ابتكار عمل در برخورد با سياست هاي امپرياليستي در من

آارگري  نشان ميدهد و يادآور می شود که بسهم خود تالش آنيم  صدای مخالفت کارگران آگاه ايران با جنگ را بيش ازپيش به اطالع 
                                                                                                                                                         .افکارعمومی برسانيم 

اتحاديه ی لوکوموتيورانان و (  از يکسوGDLهفته ی کارزار همبستگی در آلمان مصادف شد با شرايطی که کشمکش سخت بين اتحاديه ی 
و مديران و کارفرمايان راه آهن آلمان از سوی ديگر ) يط و سرويس درون قطار ها کارکنان اداره ی راه آهن آلمان منجمله کنترل چی ها ی بل

بر سر افزايش دستمزد و قراداد کار  هنوزادامه دارد و مسئله ی سرنوشت اعتصابات هشدارآميزکارگران متشکل در اين اتحاديه همچنان گرم 
ا شرکت فعالين سنديکايی ، منتقدين واقتصاددانان  و نمايندگان چپ گرای در همين هفته و در همين رابطه  جلسات متعدد  سخنرانی ب. است 

برگزارگرديده شد ؛  و ما با شرکت در اينگونه مجامع ، فراخوان   ATTAC   مجلس آلمان از سوی نهاد ها و احزاب چپ آلمان منجمله
. ر آلمان و آلترناتيو ها در مقابل آن پرداختند اين جلسات عمدتا به مسئله ی خصوصی سازی د. کارزارهمبستگی را نيز پخش کرديم

حضوردراين جلسات کمک موثری درآشنايی رودرو و متقابل بين فعالين بخش های مختلف جنبش کارگری خواهد داشت  وبه افزايش  دامنه ی 
  .مانها   کمک می رساند  برلين با فعالين کارگری ازمليتهای ديگربويژه آل–ارتباطات زنده ی گروه همبستگی با جنبش کارگری 

  برلن-گروه همبستگي با جنبش آارگري
٢٠٠٧دوشنبه سوم دسامبر   

 

 
  استراليا در هفته کازار جهانی برای حمايت از جنبش کارگری ايران–گزارش کمپين کميته همبستگی با کارگران ايران 

 
بمظور جلب پشتيبانی از کارگران ايران و ساير جنبشهای  کميته و نهاد فعالين کارگری در خارج از ايران ١٣پس از فراخوان مشترک 

 ٣٠ استراليا نيز بعنوان بخشی از اين ائتالف، حرکتی را در دو مرحله  در روز جمعه –اجتماعی در ايران، کميته همبستگی با کارگران ايران 
.نوامبر برگزار کرد  

 
 با تجمع در مقابل ساختمان اتحاديه کارگران بنادر و کشتيرانی استراليا  صبح١٠ابتدا در اين روز تعدادی از اعضای اين کميته از ساعت 

MUA اقدام به پخش مدارک و نوشته هايی از سوی نهادهای مختلف در باره جنبش کارگری، جنبش زنان و دانشجويان و وضعيت حقوق بشر 
ه، مدارک و نامه های شورای اتحاديه های کارگری استراليا در ميان اين مدرک بجز فراخوان مشترک و نامه های سابق کميت. در ايران کردند

در . در حمايت از رهبران کارگری ايران، نامه های ساير اتحاديه ها، نامه حزب سبزهای استراليا و چند سند ديگر در ميان مردم پخش گرديد
با توجه به اينکه محل اين . د و شعار ديگر بچشم ميخوردکنار پياده رو پوسترهای بزرگی از محمود صالحی و منصور اسانلو بهمراه چند پالکار

.ساختمان که درمرکز شهر قرار دارد، اين عمل مورد توجه شمار کثيری از مردم قرار گرفت  
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ن اتحاديه  در اين نشست نماينده اي.  بعداظهر مرحله دوم اين کمپين در سالن اتحاديه کارگران بنادر و کشتيرانی استراليا ادامه يافت۴در ساعت 
 و يکی از اعضای اتحاديه ملی کارگران ستراليا  وشماری از اعضای Karen Ilesبهمراه نماينده سازمان عفو ملل خانم Paul Garrett  آقای 

.کميته و افرادی از پشتيبانان جنبش کارگری ايران شرکت داشتند  
 

MUAدر ابتدا يکی از اعضای کميته ضمن تشکر از همکاری صميمانه  و اشاره به اهداف و عملکردهای کميته در شرکت و حمايت از   
جنبش کارگری استراليا و ايران و نقش اين کميته به عنوان ايجاد ارتباطی بين کارگران ايران واستراليا حاضرين را به تماشای دو فيلم از محمد 

قابل ذکر است که با هماهنگی های قبلی . ان ايران برقرار شدسپس از طريق تلفن ارتباط مستقيم با کارگر. صالحی و منصور اسانلو دعوت کرد
در اين نشست آقای جعفر عضيم زاده . نمايندگانی از تشکلهای کارگری ايران در محلی در تهران برای شرکت در اين جلسه تجمع کرده بودند

سئول روابط بين الملل سنديکای شرکت واحد و آقای سخنگو و مسئول روابط عمومی اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار، آقای سعيد ترابيان م
از سويی . رضا شهابی از اعضای هيات مديره اين سنديکا بهمراه آقای فرامرز قربانی از سوی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه شرکت داشتند

.ديگر در تماسی ديگر خانم نجيبه صالحزاده همسر آقای محمود صالحی در اين جلسه شرکت کردند  
 

در اين ارتباط تلفنی آقايان ترابيان و عظيم زاده از سوی تشکلهای کارگری خود سخن گفتند و با توضيح تاريخچه ای مختصر از اين تشکالت به 
در بخشی ديگر از اين سخنان به وضعييت بسيار سخت و بی حقوقيهای کارگران اشاره شد و بر ايجاد . اهداف و ضرورت وجود آنان پرداختند

. ای مستقل کارگری در ايران بار ديگر تاکيد شدتشکله  
 

 در مقابل با اظهار اينکه شديدا از ديدن فيلمها تحت تاثير قرار گرفته است درودها و پيام هبستگی خود را به کارگران ايران Paul Garrettآقای 
ديه برای يافتن راههايی که بتوان به کارگران ايران کمک رساند و به جمهوری فرستاد و قول داد که با انتقال تمامی گفتگوها به مقامات اتحا

. اسالمی نيز فشار وارد ساخت بطور جدی فعالييت کند  
 

 نيز با برشمردن اهدف سازمان عفو بين الملل و آگاهی از شرايط ايران، سرکوب و اعدام و شکنجه و تبعيضات جنسی  و Karen Iles خانم 
قوق بشر و کودکان در ايران گفت که گزارش اين نشست را به دفتر اصلی امنستی انترنشنال در لندن منقل خواهد کرد تا پايمال کردن ح

.وی همچنين گفت اين ارتباطات را ادامه خواهد داد. فشارهای جهانی را بر جمهوری اسالمی بيشتر کنند  
 

الحی تماس داشته است و شرايط بسيار بد جسمی وی را تشريح کرد و خواستار در ادامه اين نشست خانم صالحزاده گفت که ديروز با محمود ص
خانم صالحزاده ضمن قدردانی از حمايتهای جهانی از . آن شد اگر در آينده هر هياتی از ايران ديدار ميکند حتما به ديدار محمود صالحی بروند

. به نامه های اعتراضی توجهی نميکندهمسرش خواهان اقداماتی قاطعتر جهانی شد زيراکه جمهوری اسالمی   
 ضمن اعالم حمايتهای خود از ايشان و همسرش تاکيد کردند که آقای Paul Garrett و  آقای Karen Ilesدر اين مکالمه تلفنی نيز خانم 

ست و گفتگوها پرونده وی را صالحی فقط بدليل دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هايش به زندان رفته است و مطمئنا با انتقال گزارش ابن نش
.آنان از خانم صالحزاده خواستند که همچنان مقاوم باقی بماند. در سطح باالتر مورد تعقيب قرار خواهند داد  

 
.گزارشات صوتی اين نشست متعاقبا ارسال ميگردد.  دقيقه بعدا ظهر پايان يافت۶:٣٠اين جلسه وکمپين در ساعت   

 
ران زنده باد همبستگی جهانی کارگ  

  استراليا–کميته همبستگی با کرارگران ايران 
٢٠٠٧ دسامبر ٢  

 

 گزارش کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد 

 نفر از فعالين ٣٠٠٠ نوامبر در گردهمايی سوسياليستی در استکهلم که بيش از ٢۵ / ٢۴کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد در تاريخ 
در اين مراسم با مسئولين . ده بودند ميز اطالعاتی همراه با عکس و جمع آوری امضا برگزار کردکارگری ، سوسياليست و چپ گرد آم

در اين گردهمايی در مورد اوضاع . احزاب و سازمانها و نهادهای کارگری بحث وگفتگو صورت گرفت و متريال اطالعاتی توزيع گردد
نيز طرح خواسته های کارگزار يک هفته از طرف کميته ها و نهادهای جنبش کارگری و ترور و دستگيری فعالين کارگری در ايران و 

در اين گردهمايی بيش از . خواسته های طرح شده با استقبال و پشتيبانی جمع کسيری از مراجع کنندگان روبرو گرديد. کارگری صحبت شد
يی نيز متريال اطالعاتی و تبليغی را برای طرح ، بحث سازمانها.  امضا ازافراد و نيزسازمانها و نهادهای شرکت کننده، گردآوری شده ۵٠٠

همچنين اطالعيه های کارزار و نيز متريال تبليغی کميته همبستگی به تمامی . و جلب پشتيبانی از خواسته ها در سازمانهای خود بهمراه بردند
    .سازمانها، اتحاديه ها، احزاب  و نيز روزنامه ها و نشريات در سوئد ميل گرديده است

 

////////////////////////////////////////////// 

 گروه ارتباط و مصاحبه

. نوامبر در دو نوبت از تلويزيون پخش گرديد٢٣گفتگو با تلويزيو ن کومه له که در روز جمعه   
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 نوامبر از راديو ٢۶ه  نوامبر پخش شد و نيز همين مصاحبه درروز دوشنب٢۴مصاحبه با راديو همبستگی که بطور مستقيم در روز شنبه 
. برابری پخش شد  

.اين گزارش حتما از طرف ديگر رفقايی گروه ارتباطات و مصاحبه تکميل خواهد شد  

  فراخوان به تظاهرات با شعار سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 مقابل سفارت رژيم در دن هاخ

 های فعالين ساير جنبش و کارگری های تشکل ی شناخته شده عضایا پيگيرترين و ترين فعال اخير عليه های سرکوب موج گسترش ايران در
 طبقاتی پيشروی اعتراضات و شدن راديکاليزه همانا بخشيده خاصی ويژگی  سرکوب ی هدور اين به  اما آنچه. نيست نوظهوری ی پديده اجتماعی
رژيم  تماميت که است خارجی و داخلی فشارهای و سياسی  ـ  اقتصادی و احوال اوضاع شرايط در اجتماعی، های جنبش پيشروی کارگران،
 داری سرمايه رژيم های وعده پوچی. است تشديد روبه  چنان اجتماعی هم  ـ  اقتصادی  های بحران .است داده قرار منگنه در را اسالمی جمهوری

حقوق  و کارگری برجامعه را فالکت ز فقر وامرو  به تا رژيم .و هست بوده آشکار همگان بر زحمتکشان و کارگران و سرکوب ايران بر حاکم
 اياالت دولت سرکردگی به  داری سرمايه  طلب جنگ کشورهای اقتصادى تحريم و نظامی تهديدات جهانى، سطح در. است کرده تحميل بگيران 

 حال درعين. است داده قرار لكمه و جدى بسيار خطرى معرض در را جامعه و محرومين تهيدستان ويژه به ايران سراسر مردم آمريکا، ی متحده
 های جنبش ساير و کارگری جنبش شديدتر سرکوب برای جمهوری اسالمی دست در مستمسکی به تبديل جهانی، داری سرمايه تهديدات همين

 اعتراضات عامل ار امريکا و متحدانش سو فشارهای يک  از کند؛ می تالش کنونی بحران از استفاده با رژيم مبنا برهمين. گرديده است اجتماعی
 های ماه طی را» ملی امنيت عليه«اقدام  واهى اتهامات که نيست دليل بی. کند قلمداد بيگانه  عوامل داخلی را معترضين ديگر، سوی از و داخلی
 وحشت، و رعب دايجا با کوشد می ايران اسالمی جمهوری داری سرمايه رژيم. شمارند برمی شدگان بازداشت و فعالين عليه دائم طور به اخير

 زنان، يابی سازمان کارگری، مستقل های ايجاد تشکل برای جمعی ی گرايانه سازمان تالش جامعه، در زندان و دستگيری و اوج تهاجم
 از اقتصادی را بر هم زند و سرکوب کند، و سياسی اجتماعی، حقوق مدافعين ساير و نويسندگان تحت ستم، ملل فعاالن معلمين، دانشجويان،

 القاء مردم به  را انقالبی تحول و  تغيير به ناباوری و کند کشور جلوگيری سراسر در گرانه سازمان و خود جوش دهی سازمان های ريشه ترشگس
  .نمايد

 ضد انقالبی رژيم ارتجاعی و ضدانسانی ماهيت کشور ضمن افشای از خارج در ايران کارگری جنبش فعالين ما موقعيتی، چنين به توجه با
 هرچه فالکت باعث که جهانی داری سرمايه کشورهای اقتصادی های تحريم و طلبی جنگ استراتژی و سياست هرگونه ايران، اسالمی وریجمه
 و داری سرمايه هاى دولت حمايت ادعاى برپوچی چنين ما هم. نمائيم می محکوم قويا را شود می ما جامعه محروم مردم و کارگران بيشتر

  .خواهيم کوشيد ها آن افشاى درجهت و آنيم مي تاکيد کارگرى جنبش  ازجمله اجتماعی مترقى های جنبش فعالين از تحماي در امپرياليستى

 سنندج، کارگری فعالين و آنان برای احکام صدور تپه و نيشکر هفت کارگری فعالين دستگيری حميدی، مجيد ترور کردن محکوم ضمن ما
 رفع و مددی ابراهيم اسانلو، صالحی، منصور محمود شرط و قيد بدون آزادی ها، خواهان مليت و ندگاننويس دانشجويان، معلمين، زنان، فعالين
قضايی  پيگيری و آزار و اذيت وتوقف و قطع کامل کردستان در کارگران شالق و زندان رفع محکوميت تپه، هفت نيشکر کارگری فعالين توقيف
 در کارگر پناهندگان پذيرش و ايران در افغانستانی جمله کارگران از مهاجر کارگران تمامی برابر حقوق خواهان ما. هستيم کارگری فعالين
 بر جان  سياسى تا سرنگونی حاکميت و تسلط سرمايه زندانيان تمامی آزادی برای مبارزه و زندانی کارگران با همبستگی. باشيم می جهان سطح

 فعالين عموم لذا ما. است جهان سطح در اجتماعى مترقى های جنبش راستين فعينمدا همه دائمی ی کشان وظيفه و مال کارگران و زحمت
و  سوسياليست نهادهای و احزاب کارگران، منافع مدافع نيروهای جهان، آزاديخواهان، سطح در کارگری مبارز تشکالت و ها و اتحاديه کارگری
 کارگران مشخص طور به و ايران کارگرى جنبش با هفته همبستگی زارکار در شرکت به  دعوت را اجتماعی های جنبش ساير فعالين و مترقی
 تا ٢٤از (ای  هفته يک کارزار اين در کننده شرکت نيروهای ما. نماييم می است، گرفته قرار ما مشترک اقدام در دستور که ايران، در زندانی
 و احزاب به  مراجعه و همبستگی های شب و ها آکسيون تدارک با خود، شهرهای و سطح کشورها در نماييم می تالش ،)٢٠٠٧ نوامبر ٣٠

 از دفاع و ايران ضدکارگری رژيم عليه مان اعتراض صدای خبری، های رسانه به  خبررسانی عرصه اطالعاتی، ميزهای برپايی و ها سازمان
  .برسانيم همگان گوش به  کارگران را مبارزات

طلب و کمونيست در هلند يک آکسيون اعتراضی در مقابل  ی و نيروهای سرنگونی همين مناسبت ما جمعی از فعالين جنبش کارگر  به
ی نيروهای  همه" باد سوسياليزم زنده "، "زنده باد انقالب" و " مرگ برجمهوری اسالمی"کنيم تا با شعار  سفارت جمهوری اسالمی برگزار می

 ناپذيری خود را با حاکميت   بار ديگر سازش  در سراسر جهان فرابخوانيم و يک ستيزی حاکميت سرمايه  مبارزه عليه انسان انقالبی و مترقی را به
اتحاد در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار سوسياليزم  ی اپوزيسيون انقالبی را به داری در ايران و جهان اعالم داشته و همه سرمايه

  .فرابخوانيم

  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

  !های گارگری تگی جنبشزنده باد همبس

  زنده باد سوسياليزم !زنده باد انقالب
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  !مرگ بر امپرياليزم

 جمعی از فعالين سياسی و کارگری در هلند

 

 گزارش کانون گوتنبرگ سوئد

يکی از  خود را بعنوان ١٨پس از دريافت فراخوان مشترک هفته کارزار، اطالعيه شماره ) گونبرگ سوئد(کانون همبستگی با کارگران ايران 
در اين اطالعيه ضمن تجزيه و تحليل از اوضاع سياسی ماهيت رژيم ضد کارگری جمهوری .  نهاد مدافع جنبش کارگری ايران انتشار داد١٣

ما ضمن محکوم کردن ترور : " در اين اطالعيه آورده شد.  اسالمی و سياست ارتجاعی دولتهای سرمايه داری و امپرياليستها را افشاء نمود
حميدی، دستگيری فعالين کارگری نيشکر هفت تپه و صدور احکام برای فعالين کارگری سندج، فعالين زنان، دانشجويان، معلمين، مجيد 

نويسندگان، خواهان آزادی بدون قيد و شرط محمود صالحی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی و رفع توقيف فعالين کارگری نيشکر هفت تپه، 
ما خواهان .  تعليق و شالق کارگران در کردستان و عدم اذيت و آزار و پيگيری قضايی فعالين کارگری هستيمرفع محکوميت زندان و حکم

.....آزادی تمامی زندانيان سياسی هستيم   

محلی کانون ما طی هفته کارزار تالش ميورزد تا با ترجمه سند فراخوان مشترک در شهر گونبرگ با بازتاباندن اين اقدام در سطح راديوهای 
در تماس مستقيم با جامعه ايرانيان و راديو سراسری، مراجعه به احزاب و سازمانها و اتحاديه های کارگری، رسانه های خبری سوئد، جهت 
 گيری عمومی اقدام خود را با افکار عمومی جامعه ميزبان همراه گردانيم و از آنان بخواهد تا با فشار به دولت سوئد امکان فشار و آزادسازی

."فعاالن کارگری ايران را خواستار گردند  

آنگاه در ارتباط و تبادل نظر با نيروها و احزاب ايرانی فعال در شهر موفق شديم که اطالعيه مشترکی برای برگزاری يک سمينار جنبش 
 کارگری با شرکت

  واحد گونبرگ- ــ سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ١

نبرگ  واحد گو– ــ حزب کمونيست ايران ٢  

. گونبرگ سوئد ، انتشار دهيم– ــ کانون همبستگی با کارگران ايران ٣   

 

: نوامبر٣٠گزارش سمينار روز جمعه   

 بعداز ظهرابتدا مجريان برنامه، اردشيرنصراهللا بيگی و اميرجواهری  ضمن خوش آمدگويی گزارش کوتاهی از چگونگی ٦راس ساعت 
و سپس چگونگی پيشبرد جلسه بوسيله سخنگويان و همچنين در اختيار . کت کننده به حضار دادندبرگزاری هفته کارزار بوسيله نيروهای شر

.گذاشتن تريبون بحث و گفت و شنود به همه عالقه مندان شرکت کننده بيان داشتند  

. دقيقه مطالبشان را مطرح کردند١٥سپس هرکدام از سخنرانان به ترتيب در   

 

:ان کمونيست سخنرانی يدی از اتحاد فدائي-١  

ايشان در صحبتهای خود . در مورد جنبش کارگری مشکالت سر راه مبارزات کارگران و موانع تشکلهای آنان صحبت کرد  يدی شيسوانی  
ضمن گسترده ساختن اعتصابات و حرکتهای اعتراضی کارگران، اين حرکتها را هنوز پراکنده و جدا از هم دانست و به وحدت عمل کارگران 

ارگران کليه واحدهايی که با بحران مواجه هستند و خواستها و مطالبات شخصی دارند را يکی از ابزارهای مهم پيروزی کارگران بر بويژه ک
در عين حال تاکيد داشتند که با توجه به ساختار اقتصادی ايران و با توجه به رژيم سياسی حاکم و نظر به تعرض وسيعی که به سطح . شمردند

 از سوی نظام سرمايه داری حاکم و دولت آن صورت ميگيرد و ادامه نيز خواهد يافت وظايف پيشروان طبقه کارگر در معيشت کارگران
بويژه وظيفه کارگران پيشرو است که با سازماندهی خود در محل کار و محيط . ارتفای سطح آگاهی و سازمانيابی کارگران صد چندان ميشود

ی و مخفی تالش کنند مبارزات کارگران واحدهای مختلف را به هم وصل کنند و مطالبات و مبارزاتشان را زيست کارگران و با تلفيق کار عمل
.هماهنگ سازند  

.از جمله سازمانيابی حزبی کارگران را يکی از الويتهای جنبش کمونيستی و کارگری دانستند  

:حزب کمونيست ايران واحد گوتنبرگ  سخنرانی حسين حميدی از-٢  
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ن خوش آمدگوئی به همه رفقا از همه کارگران که در اين شرايط سخت به مبارزه بی امانشان در جهت کسب خواستهاشان تداوم   حسين ضم
.ميدهند تشکر و قدر دانی بعمل آورد  

ن نظامها و و گفت به درازای تاريخ هميشه جنبش کارگری آتشی بوده زير پای نظام سرمايه داری و صاحبان قدرت و سيستمشان ، متقابال اي
حاکمين قدرت در تالش بودند تا اين شعله های آتش را خاموش کنند تا طبقه کارگر و زحمتکشان را راحتتر استثمار کنند و سپس از ملزومات 

.و مکانيزم اين ملزومات برای روشن نگهداشتن شعله های آتش سخن گفت  

دن اين روش عملی بوسيله رهبران عملی جنبش کارگری در اين دوره آنگاه ار مکانيزم عملی جنبش کارگری و فراهم آوردن و بکار بر
مطالبی بيان داشت و به اين اعتقاد بود که در اين دوره سخت گامهای مهمی در متشکل کردن و زمينه ايجاد تشکلهای توده ای را در دستور 

.کار خود قرار داده اند و اين حرکات را اميدوار کننده دانست  

بال دولت سرمايه داری ايران اين خطر را حس کرده و بهمين دليل با تهديد و فشار و دستگيری و زندان ميخواهند رهبران  و سپس گفت متقا
. و فعالين جنبش کارگری را به عقب نشينی وادار نمايند در واقع اين روش سرکوب و ترور ناشی از ترسشان است  

:بر عليه رژيم جمهوری اسالمی ايران در خارج از کشور اظهار داشتو آنگاه در ارتباط با وظايف مدافعين جنبش کارگری   

که ما نيروهای چپ و سوسياليستی برای ياری رساندن بايد مرز تشکيالتها و احزاب را بشکنيم و از زاويه منافع کارگری به احزاب و 
.سازمانها بنگريم، نه از نظر تشکيالتی و حزبی به جنبش کارگری  

د بطور سازمان يافثه و مداوم چنانکه تاکنون در مقاطع گوناگون انجام داده ايم صدای اعتراض و انعکاس مبارزات کارگران  در اين رابطه باي
و کليه جنبشهای توده ای و اجتماعی درون ايران را به گوش جهانيان برسانيم و توجه افکار عمومی جامعه ميزبان را در کشورهای مختلف 

.به سوی مبارزات جلب کنيم  

 

 

 

)سوئد( سخنرانی حسين مقدم از کانون همبستگی با کارگران ايران از گوتنبرگ -٣  

  حسين اظهار داشت که در اوضاع کنونی يکی از اصلی ترين  مسئله ای که  بايد به آن تکيه شود، دفاع و حمايت از ايجاد تشکالت مستقل 
ا توجه به وضعيت تحليل مشخص از اوضاع مشخص و شرايط فعالين و مدافعين ايجاد کميته يا سنديکا يا مجمع عمومی يا شورا ب. کارگريست

او از موانع موجودبرای ايجاد . اما مهمترين قضيه مضمون و محتوا برنامه شان است که تعين کننده است. جنبش کارگری مربوط می باشد
:تشکلهای مستقل کارگری سخن گفت  

او گفت با که با استفاده از تجارب انقالبات کارگری و .  رعب و وحشت مرتجعين حاکم دانستايجاداولين مانع را استبدادوسرکوب و ترور،
.رعايت اصول مبارزات علنی ، مخفی،نيمه علنی و نيمه مخفی ميتوان اين سد را شکست   

يله بانک جهانی و صندوق سيستم سرمايه داری جهانی بوسدومين مانع را ساختار اقتصادی جامعه وهمچنين پيشبرد سياست تعديل اقتصادی
.بينالمللی پول و اجرايش بر اساس نياز جمهوری اسالمی در دفاع از سرمايه داری دانست  

.وی بحران و تورم ، بيکاری و فقر و فالکت ،بد بختی و استثمار حاکم بر جامعه راناشی از چنين سياستی دانست  

اوگفت ميتوان درجريان پراتيک.که دارای داليل گوناگون استست سومين مانع عدم انسجام وتشتت و پراکندگی حاکم برجنبش ا  

.در مبارزه با دگماتيسم و سکتاريسم به وحدت اصولی دست يافت  

از موضع مستفل طبقه کارگر درپراتيک  طبقاتی مان نبايد خطر رفرميسم و سنديکاليسم را در به انحراف کشاندن: سپس گفت   

يد به غالب بودن اين تفکر وتشکالت جهانی شان وحمايت سيستمهای سر مايه داری  وسازمانهای  بين خصوصآ با.جنبش کارگری کم بها داد
المللی چون سازمان جهانی کار از يکطرف و نفوذ افکار سنديکاليستی و مدافعين چپ و راستش از طرف ديگر در شرايط خفقان و استبداد 

رايش راست رفرميستی در سر بزنگاههای حساس و تند پيچها در تقابل باراديکاليسم بنابراين خطر بالقوه گ. جمهوری اسالمی  توجه داشت
.جنبش کارگری ميتواند به خطر بالفعل تبديل شود  
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ما از سنديکا دفاع ميکنيم اما .ما از رفرم دفاع ميکنيم اما رفرميست نيستيم . او گفت رفقا ما از اصالحات دفاع ميکنيم اما اصالح طلب نيستيم
ما از موضع مستقل طبقه کارگر در دفاع از انقالب و جنبش کارگری بمبارزه طبقاتی بر ميخيزيم و بانيروهائی که سازش .اليست نيستيمسنديک

.طبقاتی و مماشات با بورژوازی راتبليغ و ترويج ميکنند مرزبندی دقيق و روشن داريم  

از آنجائيکه در مبارزه طبقاتی .  و دموکراسی کارگری باور و يقين داريم ما به تغيير بنيانهای اجتماعی يعنی انقالب بوسيله طبقه کارگر
بنابر اين برای بدست آوردن اين نيرو در توازن قوای طبقاتی ، بايد به طبقه کارگر و جنبش .توازن نيرو وتناسب قوا تعيين کننده است

تاکتيک برای . لذا تاکتيکها بايد در خدمت استراتژی باشد.دهيمکارگری تکيه کنيم واين نيرو را بعنوان ستون اصلی انقالب بسط و گسترش 
.افزايش نيرو نيست بلکه تاکتيک انقالبی در خدمت اهداف در جريان عمل و پراتيک به نيرو تبديل می شود  

ت با شرکت همه  ساع٢پس از استراحتی کوتاه و پذيرائی چای و شيرينی از شرکت کنندگان، جلسه گفت و شنود و پرسش و پاسخ به مدت 
.رفقا و با استقبال حاضرين در جلسه  اذامه داشت  

 جلسه ساعت 9:40 شب به پايان رسيد

 

 

 

 

 

 

 

 


