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فعالين کارگری گزارش جلسه پالتاکی اعتراض به دستگيری  

 
  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٧شنبه پنج                                                     نيبرل - ی با جنبش کارگریگروه همبستگ

   

 گزارش جلسه پالتاکی اعتراض به دستگيری

اعالم کمپين سراسری در دفاع از طبقه کارگر ايرانو  فعالين کارگری   

 اتحاد ما و وحشت آنها
 

در اعتراض به موج وسيع دستگيری فعالين جنبش کارگری ايران در مراسم بزرگداشت اول ماه مه ،  فعالين سياسی 

در اين . ش کارگری از کشورهای مختلف، جلسه ای پالتاکی را ترتيب دادندتبعيدی و عالقمندان به سرنوشت جنب

 مه برگزار گرديد، اشکال و راههای مناسب پاسخگويی به ۴جلسه که به صورت اضطراری در روز دوشنبه 

استقبال وسيع از اين . وحشيگری رژيم اسالمی سرمايه در مقابل کارگران مورد بررسی و مشورت  قرار گرفت 

جو و روحيه .   نفر شرکت کننده منجر شد ٢٠٠، به برگزاری يکی از بزرگترين جلسات فعالين با بيش از نشست

حاکم بر جلسه تماما حاکی از اتحاد و همبستگی با جنبش کارگری و اشتياق به شکل دادن به يک مبارزه جدی و 

دامه دار برای نجات دستگير شدگان اول شرکت کنندگان در جلسه همگی بر آغاز يک کمپين وسيع و ا.   بود،گسترده

حضور طيفهای مختلف . ماه مه و مقابله با سياست های ايذايی و تخريبی رژيم نسبت به فعالين کارگری  تأکيد داشتند

 به هيچ وجه مانع تالش مشترک برای يافتن -نظری در اين جلسه که به طيف های گوناگونی از چپ تعلق داشتند

  . ابل  جسارت رژيم اسالمی سرمايه نسبت به طبقه کارگر ايران نبودپاسخی مناسب، در مق

همدلی و همبستگی شرکت کنندگان در جلسه که بدون ترديد، خود يکی از دستاوردهای بزرگ اتحاد تاريخی 

 به عنوان اهرمی نيرومند از همان آغاز جلسه نشانه های اميد بخش دور ،تشکلهای کارگری در داخل کشور بود

اين نمايش پرشور .  از مبارزه جدی در خارج از کشور بر عليه رژيم جمهوری اسالمی را به نمايش گذاشتجديدی

همبستگی در دفاع از طبقه کارگر را، مامورين  جمهوری اسالمی نيز به خوبی درک کرده بودند به طوری که 

 به آخر نيز اين جهاد کامپيوتری را ساعتی پس از شروع جلسه، حمالت سيسمتاتيک خود را به اتاق آغاز کرده و تا

آنان با پخش . هکرهای وزارت اطالعات با حمالت پياپی توانستند به دفعات در کار اتاق اخالل کنند. ادامه دادند

وحشت جمهوری اسالمی و مامورين او، اما . سرودهای اسالمی و فحاشی های رکيک سعی در تخريب جلسه نمودند

اين جلسه عليرغم همه اين اخاللها به کار خود ادامه . کت کنندگان در جلسه روبرو شدبا صبوری هر چه تمامتر شر

  .داد  و تبادل نظر پرباری را به پيش برد

از همان آغاز مباحثات، توافقی عمومی در به راه انداختن جنبشی پايدار در سطوح مختلف با تأکيد بر بسيج هر چه 

و تشکلهای کارگری کشورهای مختلف و سرانجام دستيابی به آکسيونهای وسيعتر ايرانيان آزاديخواه و کارگران 

همچنين اين امر بکرات مورد تأييد حاضرين قرار گرفت که اتحاد درون جنبش . اعتراضی قدرتمند شکل گرفت



کارگری را بايد با دفاع از مطالبات  جنبشهای اجتماعی ديگر نيز همراه کرد، به طوری که سرنوشت زندانيان 

قرار بر اين شد که پيشنهادهای متعدد  ارائه . اسی، دانشجويان و زنان نيز در اين کمپين جای مناسب خود را بيابدسي

شده در جلسه برای غنا بخشيدن به کمپين اعتراضی، در دستور کار فعالين در شهرها و کشورهای مختلف قرار 

ی برای آزادی دستگير شدگان اول ماه مه،  از طبق توافق عمومی صورت گرفته در نشست، کمپين مبارزات. گيرد

  در اين نشست اعالم گرديد که . آغاز خواهد شد  و در اولين قدم  به مدت يک هفته ادامه می يابد٢٠٠٩ مه ١۴روز 

   ماه مه ؛  شرکت کنندگان  ٨در روز جمعه   .     ماه مه   برگزار خواهد شد٨جلسه بعدی پالتاکی  در روز جمعه    

رش فعاليت و تدارکاتی را که در شهر و يا کشور مربوطه در ارتباط با هفته همبستگی صورت داده اند، ارائه گزا

  . خواهند کرد  و به هماهنگی و تصميم گيری خواهند پرداخت

گروه همبستگی با جنبش کارگری در برلين مايه افتخار خود ميداند که جزء کوچکی از اين حرکتی که آغاز شده 

آيد و به نوبه خود تمام تالش خود را برای همکاری با اين جنبش اعتراضی و به موفقيت رساندن  ه حساب میاست ب

آن  و عقب راندن تعرض ددمنشانه ماموران اسالمی سرمايه به کارگران و مردم آزاديخواه و برابری طلب در ايران 

  . به کار خواهد گرفت
 

قيد و شرط آزاد شوندهمه فعالين دستگير شده کارگری بايد بی   

 همه زندانيان سياسی بايد بی قيد و شرط آزاد شوند

 پرتوان باد مبارزات طبقه کارگر ايران

 برقرار باد وحدت طبقاتی کارگران

، به جلسه دومفرا خوان شرکت کنندگان  

کشور  فعالين و مدافعين جنبش کارگری در خارج ازپالتاکی  

 همبستگی با جنبش کارگری ايران 

  و کمپين دفاع از فعالين دستگير شده در اول ماه مه

شب  ٨ ساعت مه ماه  ٨   جمعه  
 اطالعات تکميلی در سايت های اينترنتی قرار خواهد گرفت

 
 

  برلين-گروه همبستگی با جنبش کارگری 
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