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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  در اسلوراني با کارگران ای شب همبستگی از برگزاریگزارش مختصر
 

   ششو ماه هشتاد دی دهم چهار                                                                                 نروژ- ...تي حماتهيکم
 

 
 یآزاد  حقوق کارگران ونيمدافع  ازی با شرکت تعدادرانيبا کارگران ا  یشب همبستک ٢٠٠٧دسامبر ٢٢شنبه روز

.ديگرد درشهراسلو برگزارخواهان   

ده  به دوستان  شرکت  کننيی ضمن خوشامد گورانيا از کارگران تي حماتهي کمیاعضا  ازیکي ی بهروز ناصرابتدا

. پرداختند کندي میزندگ تحت آن کارورانيا که طبقه کارگریاجتماع وی اقتصاد،یاسي ستي به وضع،یشب همبستگدر

:داشتند که نيبه ا  با اشاره شانيا   

 یدستمزدها هزاران کارگردرموعد مقرریحت وکنندي می زندگیفرسا طاقت طيشرا کارگران تحت یاقتصادازنظر«  

  کارگران  ی  از  خواستها  و مطالبات مبارزاتیکي معوقه به ی پرداخت حقوقهاکهييتا  جا ندداري  نمافتيرا  در خود 

ان  مجبور به انجام حداقل   و آنکنندي  کارگران را  نمی خانواده های زندگف کفای  کارگریحقوقها.   شده استليتبد

 استي سیبطن اوضاع  کنون دریاسالم یمهور جیاسينظر  ساز.  ندي نمانيتام خود را یتا بتوانند زندگدو کارهستند 

 یجنبش کارگررياخ انيسالدر. تاس گرفته شيپ را در ی  اجتماعی جنبشهاريسا  سرکوب مبارزات کارگران وديتشد

 خود  شده ی تشکلهاجادي ا ی  برای  داشته  است شاهد تحرکاتانيبا  کارفرما  که ی و مبارزاتهايرودروئ ازري بغرانيا

کارگران فعال  که دردفاع ازحقوق و منافع ی کارگرنيفعال. است شکل گرفته ی مختلفی هاتهيرابطه کم نيا است و در

 و یمحمود صالح جرم . گرفته اند  قراریاسالم ی جمهورنيمامور آزار  وتيمورد اذوري دستگب،يتعق اند تحت ه بود

 تا  آن یمحمود  صالح  ی سالمتتيوضعحاال  . کارگران  دفاع  کرده اند  بوده  است  که از حقوق نيمنصور اسانلو ا

 یاسالم یجمهور و دهديم جان خود را  ازدست ابدي   ادامهوهيش نيهم  به ی وتياست که اگر وضع شده ميوخ اندازه 

... . محکوم  شودانيجهان درانظاردي  بایاسالم ی جمهورلي دالنيبه هم است ویصالحمسئول جان محمود    

 حقوق نيمدافع  ازیما تعداد  ليدل  نيهمبه . دارد  مبرم  اجي احت ی المللني ب یتهايحما  ویمبستگبه ه رانيا کارگران

 کارگران  ی  مبارزاتی تا اوال صدامي  دادلي را تشکرانيکارگران  ا ازتي حماتهي کمی جلساتیکارگران در  نروژ  ط

 ی همبستگرانيا مبارزات کارگران ی و دوما برا  برساند ی  و احزاب نروژهيو اتحاد را به گوش جامعه نروژرانيا

... .دارندمبرم ازي نلي  قبنيا ازیتالش به  هر رانيکارگران  ا.  مي جمع  کنتيو حما   

 هرچه فعاالنه تر ٢٠٠٨ سالديجدسال   تا درمي، بکوشراني مبارزات کارگران اداشتيگرامضمن ٢٠٠٧سالاواخردر

»....مي ها و احزابش بکوشهي  جامعه و اتحادني  به ارانيدر شناساندن طبقه  کارگر ا   

 کارگر درنقش طبقه بر  یسخنان ی، ط زادهی قل ، قدرترانياکارگران  از  تي حماتهيکم  یاعضا از گريد یکي سپس

 یگريدر  بخش د یو. ندداشت دي تاککايآمر ی بسرکردگی  جهانسميالي و دخالت امپررانيابرمبارزاتش با استبداد حاکم 

  در راني  اتحاد طبقه کارگر ایخي به  نقش  تار»ديمتحد شوجهان کارگران « مارکس گفته  نيا  برديسخنانش با تاک از



 

 2

 ،ی قوم،ی نژادی بندمي هر نوع تقسهي و عدالت خواهانه اش بر علکي  دمکراتی به خواستهادني  رسیمبارزه اش برا

هم  ازی و جهانی  که اهداف  ارتجاع داخلرايز.  پرداختندرانيکردن کارگران  ا  تکه   تکهني و همچنی و جنسیزبان

زحمتکشان بوده تا کارگران و ...  ویجنس وی زبان،ی قوم،ی جنگ نژادیراه انداز مبارزه مشترک کارگران ودنيپاش

» ....دي سرکوب نمای و سپس آنرا براحتندازديرا به جان هم ب   

تپه نشان داده هفت اسانلو و مبارزات کارگران  منصور،یصالحمحمود  مورد کوتاه دریلمهاي فپيسخنان کل ني ادنبالب

     قرائت شدندمي کرده بودافتي که دری  همبستگیامهاي پسپس .شد

از  یبخش دریو. ديت گرد قرائیسافي خالد الهيکه  بوسنروژ درراني و چپ کردستان استياليسوس جوانان یشورا اميپ

 و عدم  وجود اعتصاب در ی آزاد  و مستقل کارگریفقدان  تشکلها و سازمانها... «: داشتند  که اشاره ني به اامشاني پ

کارگران   نموده استجاديحقوقشان اتحقق مطالبات و یمقابل مبارزات کارگران برادر را یميعظ موانع متعدد ورانيا

 شبردي  پی برارانيکارگر ا طبقه . دارند و شکنجه قرارديتهد ،یريدستگ ب،يتعقمعرض اخراج، در نيترو بطوررانيا

 امشانيپاز  یگريبخش ددر شانيا. ردمبرم  داازينسراسر جهان  دریکارگر یتشکلها کارگران وتيحمامبارزاتش به 

 ،یشرط محمو صالح ودي قی بیاست، خواهان آزاد انيجردرکارگران  یسواکنون ازهم  که یمبارزاتبه ضمن اشاره 

 دفاع تهيکم خود  را  از یباني شدند و پشتاني و دانشجوی  جنبش کارگرني و فعالیاسي سانيزنداناسانلو و تمام منصور

»....داشتند اعالم رانياکارگران  از    

، رنگيشهر کونگسودر حزب کارگری همبستگاعالم  

، حزب سرخ نروژی همبستگاميپ  

. شرکت کنندگان نمودمي چند آواز را تقدتارشي رولف با گیبرنامه آقاگريبخش ددر   

  بایهمبستگشب .  کرده بودند  هيته را   یمتنوع  یغذاها و دهيکش زحمت زانيعزاز یتعداد  یهمبستگ  شب یبرا

 یخانم  پوران نقاش لهيکه  بوس ی عکسی تابلوهاشي مختلف، نمای کهايموز  باقهي دق٢٢،٣٠ ساعتتا  رانيا کارگران

.ادامه داشت دوستانه یفضادرو شده  بودند    

.ميکنيمتشکر  بودند، دهيتدارک آن شب زحمت  کش یبرا که یزانيهمه عز ازما   

سطح   دررانياکارگر مبارزات طبقه  شناساندن عرصه درکه   کندي مجابيا و منافع کارگران رانيا  ی کارگرجنبش

  نيمدافع دوستان وشتريچه بهر یهمراه ویهمکاربه رابطه  نيا و درميي ننماغي  دری کوششچيهمختلف از یکشورها

.ديده یاريمهم   امرنيما را  در ا.  ميازمنديحقوق کارگران  ن   

گران  کاری المللني بی  باد همبستگزنده  

راني باد طبقه  کارگر ازنده  

  نروژ- رانيکارگران ااز تيحما تهيکم

٢٠٠٨ هيژانو ٢  

زادی بيانآسايت   


