
 

 

 

 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
اصی بخشيده همانا راديکاليزه شدن و پيشروی اعتراضات گی خ

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  

 داری بسرکردگی دولت اياالت متحده آمريکا، مردم طلب سرمايه
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
اههای اخير بطور دائم عليه فعالين و بازداشت را طی م" امنيت ملی 

                                                       .شدگان بر می شمارند
٢ص                                                            

 فدراسيون اتحاديه هاى آارگرى سراسر پاآستان : پيام همبستگى
٣ص     ايت از جنبش آارگرى ايراناز هفته آارزار در حم

       

   استراليا ص –گزارش کمپين کميته همبستگی با کارگران ايران 
 گزارش حرآت اعتراضي در سوييس ص 

گزارش سمينار و شب همبستگی با کارگران در لندن  ص 
  ص  نوامبر٣٠ تا ٢٤گزارش هانوفر از هفته کارزار 

  ص گزارش هفته کارزار در فرانکفورت
  آلمان ص–گزارش تظاهرات ايستاده در ُکلن 

 ص  پاريس -همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران " گزارش فعاليتهای 
ص  هامبورگ –گزارش حرکت اعتراضی کميته همبستگی باکارگران درايران 
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در جامعه ، تالش  ستگيری و زندان  سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران می کوشد با ايجاد رعب و وحشت، اوج تهاجم و د رژيم
 سازمانيابی زنان، دانشجويان، معلمين، فعاالن ملل تحت ستم، نويسندگان و ساير –سازمانگرايانه ی جمعی برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری 

انگرانه در سراسر کشور مدافعين حقوق اجتماعی، سياسی و اقتصادی اخالل ايجاد کند، از گسترش ريشه های سازماندهی خودجوش و سازم
  .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 
ی جنگی طلبی و تحريم های اقتصادی کشورهای سرمايه داری جهانی که باعث فالکت هر جمهوری اسالمی ايران، هر گونه سياست و استراتژ

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

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  شرطفعالين زنان، دانشجويان، معلمين، نويسندگان و مليتها ،خواهان آزادی بدون قيد و 

توقيف فعالين کارگری نيشکر هفت تپه، رفع محکوميت زندان و شالق کارگران در کردستان و عدم اذيت و آزار و پيگيری قضايی فعالين 
يران و پذيرش پناهندگان کارگر در سطح ما خواهان حقوق برابر تمامی کارگران مهاجر از جمله کارگران افغانستانی در ا. 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. سطح جهان استجمهوری اسالمی ايران يک وظيفه دائمی همه مدافعين راستين جنبشهای مترقى اجتماعى در 

 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 
ميزهای اطالعاتی ، عرصه خبر رسانی به رسانه خبری ، صدای اعتراض مان بر عليه همبستگی و مراجعه به احزاب و سازمانها و برپايی 

  . 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–گی با جنبش کارگری ايران  کانون همبست– 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 –ن  کانون همبستگی با کارگران ايرا–13
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 گزارش حرآت اعتراضي در سوييس

 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،

حاديه هاى آارگرى سراسر پاآستاندرودهاى انقالبى از فدراسيون ات  

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

. مبارزه براى از بين بردن تمامى انواع تبعيضات عليه زنان و مردان، از طريق ايجاد شاخه هاى پر قدرت و موثر زنان و جوانان، ادامه دهيم
.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 .    فدا آردند و ثابت نمودند آه اين رژيم آاذب است و سرآوب مداوم را به مردم آارگر تحميل آرده استسرمايه دارى ايران
. رژيم همچنين حق حاآميت مردم ايران را به خطر انداخته است. تهيدستى طبقه آارگر راافزايش داده است  

شديدا محكوم آرديم و نگرانى عميق خود را نسبت به اتهامات عليه آارگران شرآت ما، طبقه آارگر پاآستان، سوقصد به جان مجيد حميدى را 
.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.

:واهيمما از حكومت ايران مى خ  

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

 محكوميت شالق و زندان عليه آارگران و مردم ايران متوقف گردد

توقف اذيت و آزار و تعقيب قضايى فعاالن آارگرى-  

  مهاجر از جمله کارگران افغانستانی در ايرانحقوق برابربراى  تمامی کارگران

. 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 ٨٧به حقوق آارگرى و مقاوله نامه هاى ايران جهت احترام گذاشتن   

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

!زنده باد اتحاد آارگران  

! زاسيون امپرياليستى را شكست دهيم آه گلوبالي–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
يي وآزاديخواها ن گرد آمده تا صداي اعتراض درمحله مرآزي شهر عده اي از فعالين جنبش آارگري ،زنان،دانشجو  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
ين جنبش آارگري ودانشجويي آه اآنون در عكس هايي از فعال.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 .هره ضد مردمي اين رژيم خونخوار نقش داشته باشدچ
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

ي ايتاليايي آه از ديدن اين صحنه ها بشدت متاثر شده يك آقا
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 دانشجويان چرا اين آارگران با هم متحد نمي شوند 
متحد نميشوند ؟علت آن پراآندگي شماست آه اينگونه ضعيف 

  .هستيد

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

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

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

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

  .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 .عا عجيب است آه اين همه جنايت وسرآوب در آشور شما  وجود دارد و ما بيخبريمواق: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
  .با شوق بيشتري به آينده نگاه ميكنندريزي هاي خوبي براي تعديل فقر وبيكاري نموده و جوانان 

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 
امضاء داريد  آه ما توضيح داديم اين خواندن آن با مشت گره آرده همبستگي خود را با ما اعالم مي نموده وعده اي ميپرسيدن آيا چيزي براي 

  .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

  .ما در مجموع اين حرآت را بسيار مثبت ارزيابي نموده اميدواريم بتوانيم در تداوم گامهاي بزرگتري را برداريم

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

  پيروز باد جنبش آارگران ،دانشجويان وزحمتكشان ايران

  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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  نگزارش سمينار و شب همبستگی با کارگران در لند
 ٦٠ با شرکت  حدود٢٠٠٧-١٢-١و شب همبستگی با کارگران ايران  در روز شنبه تاريخ " موقعيت جنبش کارگری ايران و چشم انداز آتی"سمينار 

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

  .چگونگی پيشبرد اين سمينار نظر حاضران را در اين مورد جويا شد که حاضرين در اين مورد نظر خويش را بيان داشتند
ز و پس ا. 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

  .يک استراحت، حاضرين در جلسه ضمن بررسی نقطه نظرات سخنرانان نطرات خود را در مورد موقعيت کنونی کارگران در ايران بيان داشتند
 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 _ للی در حمايت از کارگران در ايران بخش انگليس، حزب حکمتسيست، حزب کمونيست کارگری و فعالين سازمان دموکراتيک الم
  .مردم ايران به پيش رفت و در جلسه کمک مالی نيز جهت ارسال برای فعالين کارگری جمع آوری شد

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

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

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

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

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

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

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

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

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 . گويند ما رسانه های گروهی، راديو، تريبون برای بازگويی   خواسته ها و نظراتمان می خواهيمو ب

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

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

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

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

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

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

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

زمانی ضمن بر شمردن سه گرايش در جنبش کارگری و تاکيد بر مجامع عمومی، بر نفی محفليسم و فرقه گرايی تاکيد کردند و علت عدم ايجاد 
  .تشکالت کارگری در سنندج را همين معضل فرقه گرايی دانستند

در اين .  با تاکيد جمع بر ادامه چنين سمينارهايی به پايان رسيد٢٠ر ساعت  شروع شده بود د١٧اين سمينار و شب همبستگی که از ساعت 
فيلم هايی از مبارزات کارگران به نمايش گذاشته شد و پخش موسيقی در زمان . سمينار چند کانال تلويزيونی اين مراسم را جهت پخش ظبط نمود

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

  

  
  
  

   نوامبر٣٠ تا ٢٤گزارش هانوفر از هفته کارزار 
  

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 
.  در مرکز شهر هانوفر برگزار گرديد ٢٠٠٧ نوامبر ٣٠اکسيون ايستاده در تاريخ " هانوفر -بش کارگری ايرانکانون همبستگی با جن" 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 
دور تا دور چادر تظاهرات عکس هايی از صحنه های اعدام در ايران بهم راه تابلوهائی مبنی بر . اشت در مرکز افشا گری  تظاهرات قرار د
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در اين محل اطالعيه و اعالميه هايی از جنبش های  .خواستهای مبارزات به نمايش گزارده شده بودند که توجه عابرين را به خود جلب می کرد 
  . بعداز ظهر ادامه داشت ٥ تا ٥/٣اين اکسيون از ساعت .  آلمانی و ايرانی پخش شد به زبان... کارگری ، دانشجويی ، زنان و

شعبه هانوفر در محل " سازمان عفو بين المللی "  بعد از ظهر همان روز از جانب ٥بدنبال اين اکسيون ، آکسيون و راهپيمايی ديگری از ساعت 
. کسيون لغو اعدام در ايران و بخصوص اعتراض به اعدام نوجوانان در ايران بود خواست مرکزی اين آ. ديگری از مرکز شهر بر گزار گرديد 

" سازمان عفو بين المللی " در اين آکسيون بنا بر ابتکار . شرکت کنندگان ايرانی در آکسيون اوليه پس از اتمام آن در آکسيون بعدی شرکت کردند 
 نوشته شده  A4 سالگی می باشند و محکوم به اعدام گرديده اند بر روی اوراقی در ابعد١٨ سال تا زير ١٢ نوجوان ايرانی که از ٧٧اسامی و سن 

  ) برخی ها ورقه را به پشت و يا جلو سينه خود چسبانده بودند ( بود ، هرورقه را يکنفر حمل می کرد 
ای بمباران شده از بقايای جنگ دوم جهانی به به سوی کليس.  نفر می شدند ٨٠ بعداظهر شرکت گنندگان در اين آکسيون که حدودا ٦حدود ساعت 

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

  . که شرکت کنندگان ايرانی با در نظر گرفتن مو قعيت شهر هانوفر قابل توجه بود 
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 ٧٧ شمع با شعله های سرخ سنبل٧٧در اين محوطه . اب هارا به گردن و پارچه را به چشم بستند نمايشی از اعدام طن
  .  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

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

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

  

 

 

 

 گزارش هفته کارزار در فرانکفورت
 

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

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

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

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

.       تبادل نظر حول مسئله تنشهای رژيم جمهوری اسالمی و غرب و نيزتبليغات جنگی و تاثير آن بر مبارزات کارگری در ايران اختصاص ياف
                                                               
 

ی با کارگران ايران ـ فرانکفورتکانون همبستگ  
   ٢٠٠٧اول دسامبر 

 
 
 

  

   آلمان–گزارش تظاهرات ايستاده در ُکلن 

کميته ها و کانون های همبستگی با کارگران وهمچننين اتحاد بين 
المللی در حمايت از کارگران در ايران در شهرهای آلمان، 

ا، به فرانسه، انگلستان، سوئد، سويس، نروژ، کانادا و استرالي
علت تشديد و گسترش سرکوب، دستگيری ها، زندانی کردن 
فعالين جنبش کارگری  و ساير تعديات ديگر عليه کارگران 

را به نام )  نوامبر٣٠ تا ٢٤(ايران، هفته ی آخر ماه نوامبر 
اعالم کرده " هفته کارزار جهلنی برای آزادی کارگران زندانی"
"  کلن–ا کارگران ايران کانون همبستگی ب"در اين رابطه، . اند

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

در مقابل کليسای ُدم، ١٦ تا ١٣ نوامبر از ساعت ٢٤شنبه 
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ن با برپائی چادری که اطراف آن را نمايشگاه جامعی از اين اکسيو. با موفقيت برگزار شد)  مرکزی ترين و پرجمعيت ترين نقطه ی شهر(
عکس های مبارزات کارگران، سرکوب و مقاومت زنان و دانشجويان، وضعيت کودکان کار، صحنه هائی از اعدام ها و عکس هايی از خاوران 

نی سران جمهوری اسالمی تشکيل داده بود،   و همچنين تصاوير نفرت انگيز آمرين و عاملين اين جنايات، يع٦٧ و ٦٠و جانباختگان سال های 
... شروع شد، بعالوه شعارهايی در دفاع از آزادی کارگران زندانی، دفاع از حق تشکل مستقل کارگری، دفاع از مبارزات زنان و دانشجويان و 

بعالوه اطالعيه !" بستگی بين المللی؟هم"اطالعيه فارسی کانون و يک اطالعيه به زبان آلمانی تحت عنوان . در اطراف چادر آويخته شده بود
. به تعداد زيادی تکثير و پخش گرديد) اخبار کارگری از ايران" (آربايتر نيوز" و ترجمه آن به زبان آلمانی، همچنين نشريه" کارزار بين المللی"

از اين . ستگيری کارگران قرار داشتدر ميز اطالعاتی نيز عالوه بر نشريات و اطالعيه ها، ليستی برای جمع آوری امضاء اعتراضی در د
اکسيون استقبال خوبی شد و به خصوص نمايشگاه عکس مورد توجه بازديد کنندگان بسياری قرار گرفت که اغلب سئواالتی نيز مطرح کرده و يا 

ن نيز قابل مالحظه بود، که حضور ايرانيا. درخواست اطالعات بيشتری می کردند که اعضای کانون به آنها توضيحات الزم را ارائه می دادند
اعضای کانون آن ها را برای همکاری و فعاليت بيشتر به نشستی 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 ٢٠ه اطالع رفقا رسانده بوديم به دليل  وضعيت فعال  جنبشهای اجتماعی در پاريس ما فعاليت خود را از روز همانطور که قبال ب
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 "ليگ کمونيستهای انقالبی  فرانسه " نوامبردر ميتينگ دو هزار نفری ٢٢ دنبال آن  در روز به. اعتصاب کارگری شروع کرديم 
  .در اين جنبش ايفا کرد حضور پيدا کرده و اعالميه فراخوان را توزيع کرديم

 حمايت از آنان و با در نظر گرفتن  کانون و انجمن را طرح و ضمن١٣ تماس گرفته اعالميه کارزار SUD نوامبر ما با سنديکای ٢٥در روز 
هستند به  توضيح چگونگی پيشرفت کارزار پرداخته و از آنان " خودی"اينکه آنها خود در گرماگرم مبازره بر عليه تهاجم همه جانبه دولت 

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

به راه افتاد شرکت و ) ژوسيو       ( ٦ نوامبر در تظاهرات دانشجويان دانشگاهها ، بويژه تظاهراتی که از دانشگاه پاريس ٢٧ و٢٦در روزهای 
در برابر اعالميه کارزار و نيز اعالميه سنديکای شرکت واحد از جنبش در فرانسه را پخش کرده و  ضمن حمايت کامل از خواسته های آنان 

اقدامات دولت سارکوزی در جهت خصوصی کردن پنهانی نظام دانشگاهی فرانسه ، مسائل جنبش کارگری ايران را با فعالن اين جنبش درميان 
  .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 
،جنبش کارگری ايران ، کارگران زندانی بويژه محمود صالحی و منصور اسانلو صحبت کرده و از آنان خواستيم که مسئله مبارزه عليه تهديدات 
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 

استقبال فعاالن حاضر در جلسه از اين مباحثات فارق از انتظار ما بود و به خصوص تاثير  اعالميه سنديکای شرکت . گره بزنند بگيران ايران 
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 ٢٠٠٨که در ماه فوريه برانگيخت و قرار شد 
  . اجتماعی در ايران صحبت کنيم 

  

.با اميد به تشديد و تعميق اقدامات مشترک هر چه گسترده تر  


