
 
   

  کارگرسوسياليست 
         ١٣٨٤ آبان ٨های انقالبی ايران      نشريه اتحاديه سوسياليست سال پانزدهم، دوره دوم         
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 »شبکه همبستگی کارگری«های  گزارش فعاليت
  »کارگران ايران تنها نيستند« در کمپين 

  
ران و گرايشات در ارتباط نز   ٢٠٠١، فعاليت خود را در ماه مه سال         »شبکه همبستگی کارگری  « ارگری در اي االن مستقل ک ديک و تنگاتنگ با فع

رد ی شروع ک ين الملل ارگری در سطح ب بش ک دافع جن ارج و همچ. م ی در خ ارگری ايران االن ک االن آن متشکل از برخی فع بشفع االن جن ين فع ن
ا،         :  از کشورهای جهان است که شامل       کارگری در تعدادی   ان، مکزيک،سوئد، انگلستان، اسپانيا، ايتالي ارک، اطريش، آلم ان، دانم فرانسه، يون

االن دستگير٢٠٠٤ سپتامبر ٢٢ -٢٠يکی از فعاليت چشم گير شبکه همبستگی کارگری در    . ونزوئال، پاکستان و غيره می باشد       در حمايت از فع
ه خصوصقادر شد» شبکه«.  نفر در سه قاره جهان انجام گرفت  ٧٠٠شده در سقز بود که تظاهراتی با بيش از           ی خود را، ب ين الملل ط ب  که رواب

م را           ی رژي د  غ  در کشورهايی که فعاالن ايرانی در آن حضور ندارند، مانند پاکستان، مکزيک و اسپانيا، تحکيم بخشد و حت ه خصوص(افلگير کن ب
يش      » کارگران ايران تنها نيستند   «طرح پيشنهادی کمپين    ). در مکزيک  راد و سازمان٢٠٠٥   اوت  ٢٥ در   ،در تداوم فعاليت سال پ ا برخی از اف  ب

ه)  شهريور١٥( سپتامبر ٦نخستين اطالعيه در . های خارج از کشور و همزمان با چند محفل و کميته  کارگری داخل ايران در ميان گذاشته شد                ب
  ).شود به انتهای گزارشرجوع ( شماره انتشار يافت ١٢پس از جمع آوری برخی از حمايت ها تا . دست سازمان ها و محافل کارگری رسيد

، که اکثر نيروهای چپ ايرانی از آن پشتيبانی کردند، باعث خرسندی»کارگران ايران تنها نيستند«شرکت در کمپين فراگير   » شبکه«برای فعاالن   
د          و افتخار بود   رار گرفتن ود                 .  که در کنار متحدان خود ق وفقتر ب يش بسيار م ين سال پ ين امسال از کمپ ه وضوح کمپ اد در و–ب  درس اهميت اتح

  .ما دست تک تک دوستان شرکت کننده را به گرمی می فشاريم. جنبش کارگری باری ديگر اثبات شد
ه       (آوريم    را در زير می   » شبکه«گزارش فعاليت ها     ا  الزم به تذکر است ک ا در اينج ده است        تنه ارگری آم زارش فعاليت های شبکه همبستگی ک . گ

  ).ر گزارشی جداگانه انتشار يافته استمجموعه فعاليت های کمپين  د
٢بقيه در صفحه 

  نامه سرگشاده به برهان ديوارگر
  "کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری"در مورد 

  مهدی رياضی
  

  دوست گرامی برهان ديوارگر 
ر. ت خواندم را با دق  "  کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری     "شما در باره    ١٣٨٤ مهر ماه    ٢٨نامه مورخ    برخورد فرقه گرايانه آقايان جعف
ر اصولی) سعيد يوزی و جميل محمدی    ( عظيم زاده    ی بورکراتيک و غي دگاه من عمل در حذف شما از کنفرانس اين نهاد غير موجه است و از دي

هسکتاریسم و فرقه گرایی این دوستان به حدی است که هيچ معيار و موازینی را                 "شما به درستی از   . است ر فرق افع حقي به رسميت نميشناسد جزمن
ا می پرسيد       . يددنام بر " روشها کامال غير کارگری و غيراجتماعی     "از و صحبت به عمل آورده ايد    " خود وان: "و به ج ا را چه ميت ار ه ن ک اسم ای

ار    ه"گر و زحمتکش گذاشت بجز سکتاریسم حقيرگروهی کوچک و ارجحيت دادن منافع فرقه ای محدود و تنگ نظرانه بر منافع ک ؟ در آخر نامه ب
ه متوجه و " :روشنی ذکر می کنيد که     ارگر ک ه مسایل ک دان ب ارگری و عالقمن الين ک ه فع هدف از نوشتن این نامه هم این است که هشداری باشد ب

ه. مواظب گرایشات غير کارگری و سکتاریسم و فرقه گرایی در ميان کارگران و به نام دفاع از حقوق کارگر باشند                   این شيوه های مضر، محدود ب
ای٣این گروه    ام ه ه ن ا و روشها ب وع کاره ن ن ارگری شاهد ای بش ک يه جن ار و در حاش فانه درگوشه و کن ا متاس ورد نظر نميباشد بلکه م  نفری م

ارگری جارو       . مختلف و به نام کارگر هستيم      بش ک يم همه ما باید تالش کنيم که این روشهای مذموم و مضر را از صحنه جن ه وحدت بلکه. کن ن ن ای
ت    ارگری اس بش ک ی در جن ه گرای ان و. تفرق ه گرای يل فرق ت و پتانس ت و در ظرفي س نيس ر ک ار ه ارگری ک الين ک ارگران و فع ردن ک د ک متح

 ١٥بقيه در صفحه                . من هم با اين ارزيابی کامًال موافقم." سکتاریستهای درون کارگران نيست
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  ١ صفحه  ازبقيه
  
   سپتامبر٣
  

کارگران «د کمپين در مور» راديو همبستگی«مصاحبه 
   با مازيار رازی »ايران تنها نيستند

  
  :بخشی از مصاحبه در مورد کمپين

اخيرًا فعاليتهائی شروع شده از طرف بخشی از فعالين جنب : سئوال
کارگری در حمايت از مردم کردستان و وقايعی که اخيرًا در آنجا رخ 

وص داده و در نهايت از مطالبات جنبش کارگری در ايران بخص
اخيرًا شما مسافرتهائی داشتيد به کشورهای مختلف و از . کردستان

ممکن است گزارشی در اين مورد و اينکه اين ديدارها . جمله به سوئد
  بر چه مبنائی و حول چه محوری بوده؟

اين ! »کارگران ايران تنها نيستند«: پيشنهادی است تحت عنوان
للی پررنگ کنيم و شعاری است که ما می خواهيم در سطح بين الم

و نيروی . نشان دهيم که طبقه ی کارگر در داخل ايران تنها نيست
بلقوه ی عظيم ميليونی طبقه ی کارگر در سراسر جهان را در حمايت 

همانطور که قبًال اشاره کردم که يکی . از کارگران ايران بسيج کنيم
ديگر از راههای تغيير تناسب قوا و بهبود آن در داخل ايران 

اگر کارگران ايران در حين مبارزه . مايتهای بين المللی کارگری استح
احساس کنند که ميليونها از کارگران جهان در حمايت از آنها بسيج 
می شوند، واضح است که مبارزه ی ضدسرمايه داری را تعميق می 

همچنين در سطح بين . دهند و گسترده تر از گذشته انجام می دهند
ی کارگری و گرايشات سنديکاليستی و گرايشات المللی اتحاديه ها

مترقی انقالبی هستند که خواهان حمايت از کارگران ايران هستند و در 
براساس تجربه ای که سال پيش . گذشته هم اين را نشان داده اند

 ١٣٨٣داشتيم در ارتباط با دستگيری فعالين کارگری در اول ماه مه 
 سپتامبر ٢٢ -٢٠(ز کرديم  روز مشخص آغا٢در سقز، کمپينی در 

در سه قاره ی جهان از طرف مبارزين کارگری و متکی ) ٢٠٠٤سال 
امضاهای ميليونی از اتحاديه های (به امضاهائی که جمع آوری شد، 

، تظاهراتی عليه جمهوری اسالمی در سراسر جهان در دفاع )کارگری
مانند (پاکستان : از کارگران سقز سازمان داديم که از شهرهای مختلف

گرفته تا آتن، مادريد، رم، پاريس، لندن، ) الهور، کويته، اسالم آباد
  -وين، بروکسل، مکزيکو و ونزوئال ما سازمانهائی را بسيج کرديم

سازمانهائی که مرتبط به جريانات و گرايشهای کارگری در اين 
اينها همه در اين دو روز جلوی سفارت ايران ظاهر . کشورها هستند

مايت کارگرها را تحويل مسئولين رژيم دادند و درخواست شدند و ح
کردند که بايد اين دادگاهها لغو و اجحافات از طبقه ی کارگر کاسته 

  .گردد
از اين نقطه نظر اين تجربه ی بسيار مهمی در سال گذشته بود و ما 
خواهان اين هستيم که همراه با ساير گرايشات مدافع طبقه ی کارگر 

) چه گرايشهای ايرانی و چه گرايشهای بين المللی(در سطح جهانی 
اين کار را تکرار کنيم و در اوائل اکتبر، هفته ای سازمان دهيم و در 
اين هفته يک سلسله فعاليتهای مشترک در سطح جهانی در دفاع از 

  . کارگران ايران  انجام دهيم
از تظاهرات، پيکت و تجمعات و مصاحبات مطبوعاتی گرفته، تا 

 به زبانهای کشورهائی که در آن ساکن هستيم، و همچنين يک جلسات
سلسله فعاليتهای مشترک و اتحاد عمل سراسری حول خواستهای 
مشخصی که امروز در مقابل جنبش کارگری ايران و فعالين کارگری 

  .قرار گرفته است
  :ما در واقع سه خواست را مطرح می کنيم

حق اعتصاب حق ايجاد  احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله -١
  .تشکل مستقل کارگريف حق بيان و حق تجمع و غيره

 پايان بخشيدن به تمام حمالت فيزيکی و دستگيريها و کشتار و -٢
شکنجه ی کارگران و زحمتکشان در کارخانه ها و تمام شهرهای 

  .کردستان
  . آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسی-٣

ين اقدام صادر کرديد؟ و اگر شده به چه فراخوانی در مورد ا: سوال
گروههائی؟ و چه جرياناتی و فعالين کارگری در خارج از کشور زير 

  اين فراخوان را امضا کرده اند؟
اين فراخوان نوشته شده و به بسياری از نهادها داده شده و تا چند 

البته هنوز امضاها بطور . روز ديگر اعالن بيرونی پيدا خواهد کرد
مع آوری نشده ولی اين امضاها شامل امضاهای نيروهای کامل ج

  . ايرانی و همچنين نيروهای بين المللی خواهد بود
اين فراخوان تا چند روز آتی همچنين به زبان های سوئدی و انگليسی 
و بعدًا به زبان فرانسه و اسپانيولی ترجمه خواهد شد و در سراسر 

ستان و افراد و نهادهای ما اميدواريم که دو. جهان پخش خواهد شد
کارگری و احزاب سياسی، فراسوی اختالفات سياسی که با هم دارند، 
کسانی که قلبشان برای جنبش کارگری می طپد و خواهان اين هستند 
که اين تناسب قوا در داخل ايران با حمايتهای بين المللی تغيير پيدا 

ه شکلی که خود کند، زير اين فراخوان را امضا کنند و در فعاليتها ب
در . تشخيص می دهند در کشورها و مکانهای مختلف شرکت کنند

واقع اين يک اتحاد عمل سراسری است بدون اينکه جلسه ای گذاشته 
يک فراخوان . شود و بدون اينکه منشور و مصوبه ای تصويب شود

عمومی است به تمام گرايشات موجود در اپوزيسيون برای حمايت از 
چون طبقه ی کارگر . و پررنگ کردن مسائل کارگریکارگران ايران 

ايران در دوره ی آتی محور مبارزات جامعه ی ايران قرار خواهد 
گرفت و تمام آزاديهای دموکراتيک و آزادی بيان و آزادی تجمعات 
همه بر محور مبارزات کارگری در دوره ی آتی شکل خواهد گرفت و 

 که طبقه ی کارگر را در تمام گرايشات در اين مسئله ذينفع هستند
اين مسئله ی اساسی است برای ايجاد . سطح بين المللی تقويت کنند

  .يک شرايط دموکراتيک در داخل ايران
  

  شبکه همبستگی کارگری
  
  

   سپتامبر١٥
  

حمایت رهبران اتحادیه های کارگری کلمبيا 
 و ونزوئال

  »کارگران ایران تنها نيستند«ين از کمپ
  

 در سالن مرکزی اتحاديه روزنامه نگاران و ٢٠٠٥ سپتامبر ١٥شب 
مطبوعات واقع در مرکز لندن، جلسه ای در حمايت از کارگران کلمبيا 

کارلوس «سخنرانان اصلی جلسه . و ونروئال ترتيب داده شد
گری ، رئيس فدراسيون سراسری اتحاديه های کار»رادريگوس دايس

هماهنگ کننده هيئت اجرائيه » اورالندو چيرينو« ؛ و CUTکلمبيا 
 ميليون ٢/١با بيش از    UNTاتحاديه سراسری کارگران ونزوئال 

  . عضو، بودند
  

  
  )پيراهن سفيد(و کارلوس دایس ) پيراهن قرمز(اورالندو چيرینو 

  
کارگران «رازی از طرف شبکه همبستگی کارگری و کمپين . رفيق م

به اين جلسه دعوت شده بود که در مورد مسايل » ن تنها نيستندايرا
در . جنبش کارگری ايران و همبستگی بين المللی سخنرانی کرد

انتهايی اين جلسه نمايندگان کارگران دو کشور آمريکا التين با بيش از 
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را امضا کرده » کارگران ايران تنها نيستند« ميليون عضو اطالعيه ٥
  . ز کارگران ايران اعالم کردندو حمايت خود را ا

  
برای آشنا شدن با مسايل جنبش کارگری در اين دو کشور آمريکای 
التين، مصاحباتی ترجمه شده که در اختيار فعالين کارگری قرار می 

  .گيرد
  

  شبکه همبستگی کارگری: گزارش از
  
  
   سپتامبر٢٧

  
   )استکهلم( راديو رنگارنگ مصاحبه

با مازيار رازی و سعيد کامران در مورد شبکه همبستگی کارگری و 
  .در سوند» کارگران ايران تنها نيستند«آغاز کمپين در 

  
  
   سپتامبر٢٨

  

های کارگری و اعضای  پشتيبانی رهبران اتحاديه
  پارلمان بريتانيا از

  »کارگران ايران تنها نيستند«کمپين 
  

، در شهر ساحلی برايتون، ٢٠٠٥ سپتامبر ٢٨هارشنبه در روز چ
هنگام . کنفرانس حزب کارگر با واقعی شگفت آوری مواجه شد

سخنرانی جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، در مورد 
دروغ «و » مزخرف«زند  فردی داد می» دموکراسی در عراق«

اخته و ناظران جلسه اين فرد را به زور از سالن بيرون اند. »است
وقتی که اين فرد سعی کرد که بار . کارت ورودی او را دستش گرفتند

ديگر به سالن وارد شود بنا به قانون جديد ضد تروريزم از ورودش 
  !جلوگيری شد

  
پس اين فردی که رهبری حزب کارگر را وادار به چنين واکنش 
خشونت آميزی کشاند چه کسی بود؟ کدام تروريست بين المللی بود؟ 

آقای بلر است که کسی را که از سالن (!) »حزب کارگر«عث ننگ با
 ٨٢، فردی )Walter Wolfgang(بيرون انداختند والتر ولفگانگ 

ساله که چندين دهه عضو حزب کارگر بريتانيا بوده است، و در سال 
، (!) از آلمان نازی ها به بريتانيای دموکراتيک فرار کرده بود١٩٣٧

شناخته شده » والتر گيت«دًا از سوی بعضی ها اين واقعه نق. باشد می
  .است

  

 
  !»تروريست«: والتر ولفگانگ

  
» کميته نمايندگی کارگر«شب همان روز اولين سخنران جلسه 

)Labour Representation Committee( ،»اصلی برای » چتر
در اين . جمع آوری فعالين چپ درون حزب کارگر، والتر ولفگانگ بود

 شرکت کرده بودند، فعالين چپ اتحاديه ١٥٠ حدود جلسه، که در آن

در بين آنان اطالعيه کمپين . های کارگری و حزب کارگر شرکت کردند
وسيعًا توزيع شد و وضعيت کارگران » کارگران ايران تنها نيستند«

بر اساس اين . ايران به تعداد بسياری از شرکت کنندگان تشريح شد
در پارلمان، رهبران دو اتحاديه مداخله چهار عضو چپی حزب کارگر 

های  کارگری، و تعداد بسياری از کادرهای رهبری و فعاالن اتحاديه
را امضاء » کارگران ايران تنها نيستند«کارگری اعتراضنامه کمپين 

  .کردند
  

  
  

  :بعضی از امضاء کنندگان
باب کرو، رهبر اتحاديه کارگران راه آهن، دريانوردی و ترانسپورت 

(RMT)  
) دولتی(ک سرواتکا، رهبر اتحاديه کارمندان بخش عمومی مار

(PCS)  
  (CWU)جان هولمز، عضو کميته ملی اتحاديه کارگران مخابرات 

  

 
  باب کرو، رهبر اتحاديه کارگران راه آهن، دريانوردی و ترانسپورت، هنگام سخنرانی

  
  جان مکدونال، عضو پارلمان حزب کارگر

  کارگرجرمی کوربين، عضو پارلمان حزب 
  کيتی کالرک، عضو پارلمان حزب کارگر
  .باب ورينگ، عضو پارلمان حزب کارگر

  
  .باشد ليست کاملتر از امضاء کنندگان در حال تهيه می

  
  در لندن» شبکه همبستگی کارگری«امين کاظمی، فعال 

    ٢٠٠٥ سپتامبر ٢٩
  
همچنين امضاهای پشتيبانی از ديگر فعاالن چپ جنبش کارگری و [

گر جمع آوری شد که برای تداوم کمپين با آنان تماس خواهيم حزب کار
 .]گرفت

  
  
   اکتبر١
  

هفته دفاع و جلب حمايت بين المللی از کارگران و 
  در استکهلم! زحمتکشان ايران 

  
بدنبال بحث و تبادل نظر پيرامون تدارک و سازماندهی هفته ای بنام و 

 و زحمتکشان با هدف جلب و کسب حمايت بين المللی از کارگران
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ايران و مبارزات و مطالبات بر حق آنان کميته ای به همين منظور با 
شرکت تنی چند از فعالين جنبش کارگری سوسياليستی در استکهلم 
تشکيل و از همان ابتدای امر به تدارک برگزاری اين هفته تالش و 

کارگران ايران تنها فعاليت های خود را بر اساس فراخوانی تحت نام 
  . آغاز نمود!ستند ني
  

از همان ابتدا بر اساس متن و مفاد فراخوان ، کميته استکهلم به طرح               
اعدی     رايط مس راهم آوردن ش از ف ه ني ه ب ا توج ه ای ب دارک برنام و ت
ارگری سوئد          د احزاب و سازمانهای چپ ک جهت حضور فعال و هدفمن

راستا در همين . بطور نسبتا گسترده ای آغاز کرد  فعاليت های خود را
ی             ين الملل ميتوان به تالش ايجاد تماس های بسيار نزديک با متحدين ب

ه  ارگری    (  CMIاز جمل تگی ک بکه همبس وئدی ش الين س ش ) فع  بخ
رويج              ا ارزشی را در جهت معرفی و ت سوئد استکهلم که سهم بسيار ب

ين  ه کمپ تند    هفت ا نيس ران تنه ارگران اي ارگری    !ک ای ک ه ه ه اتحادي ب
  . شهرهای سوئد به عهده داشت ، نام برداستکهلم و ديگر

  
ه          CMIرفقای تشکيالت استکهلم       ين حمايت و پشتيبانی اتحادي  همچن

يش از    ا ب اری ب ان تج ارگران و کارکن ين ١٧٠٫٠٠٠ک و و همچن  عض
يش از                ٢٨بخش   ا ب ان شهرداری استکهلم ب ارگران و کارکن  اتحاديه ک
 و اتحاديه ٢٦ عضو و رٌوسای کلوب کارگران و کارکنان بخش         ٩٠٠٠

ل    ل و نق ش حم ان بخ ه کارکن تکهلم و اتحادي ک اس ان الکتري کارکن
ل بخشی           . استکهلم اشاره کرد     هفته نامه کارکنان و کارگران حمل و نق

اص داد       ور اختص ين منظ ه هم ذبوررا ب ه م ه نام فحات هفت از . از ص
انم   جمله به حضور فعال دگی از   Lena Ericson Höijer خ ه نماين  ب

ان        ٢٨ان کمون استکهلم بخش     سوی کارکن   و سردبير هفته نامه کارکن
  .کمون استکهلم نام برد

  
الزم بتوضيح است که در همان ابتدای کار، حمايت و پشتيبانی احزاب        
ين        ان در کمپ ال آن ت فع ته و دخال راه داش وئد را بهم ارگری س پ ک چ

تند   ا نيس ران تنه ارگران اي ه   !ک ين رابط ود و در هم ی ب رز و قطع  مح
  :وان به موارد ذيل اشاره کردميت

 
دالتخواه     ای ع ت ه زب سوسياليس  Rättvisepartietح

Socialisterna      م رای انترناسيوناليس انی ب ه جه وئد کميت ش س  ،بخ
 CWIکارگری 

وئد   زب سوسياليست س ارتی   Socialistiska Partietح ه عب ا ب  ي
Socialist Party  

وئد   ای س ت ه ری سنديکاليس ه سراس  – SACاتحادي
Syndikalisterna   

ان سنديکاليست      SUF – Syndikalistiskaاتخاديه سراسری جوان
Ungdomsförbundet  

رات     يال دمک تی سوس ال سنديکاليس ان فع يون جوان تکهلم  . فدراس اس
SSU .Facken 

رات       يال دمک ه ای سوس ال اتحادي ان فع يون جوان . فدراس
SSU.Facken - Solna   

 Handelsanställdas  استکهلم  اتحاديه کارگران و کارکنان تجاری
Fackförbund و با بيش از 

  عضو١٧٠٫٠٠٠ 
ل      ان حمل و نق ارگران و کارکن ه ک يش از    اتحادي ا ب  ٩٠٠٠استکهلم ، ب

 Transport Stockholm- kommunal sektion.    عضو
٢٨ 

ش  تکهلم بخ هرداری اس ان ش  Kommunalen ٢٦کارکن
anställdas Sektion  

ار    ای ک ه ه ران اتحادي ش   رهب ک و بخ ان الکتري  ٢٦گران و کارکن
  Kommunal Anställdas Sektion کارکنان شهرداری

 ) Ung Vänsterجوانان (تعدادی از فعالين حزب چپ 
انم         تکهلم خ ون اس ان کم ه کارکن ه نام ردبير هفت ت س  Lenaحماي

Ericson Höijer 
    Vänster Partietحزب چپ سوئد 

 Bromma – stockholmرانندگان اتوبوس ترافيک شهری 
Martin Oscarsson .Gothenburg ,Shop Steward 

,Teachers´Union 
  و برخی شخصيت های سياسی و فرهنگی استکهلم 

  
ب          ام ش ت ن ران تح ارگران اي ا ک تگی ب ه همبس تين روز هفت نخس
ز فرهنگی شهر                    ه در يکی از مراک ود ک ران ب ارگران اي ا ک همبستگی ب

اعت  تکهلم از س ت١٩٫٠٠اس ا  ٢٣٫٠٠  عصر لغاي ه ای ب  شب برنام
انی از احزاب                ين ميهمان شرکت عده ای از فعالين سياسی چپ و همچن
ی و    الين چپ ايران د از فع ی چن ه تن د ک زار ش وئد برگ ارگری س چپ ک

ه     وان ب  Håkan سوئدی سخنانی در همين رابطه ايراد کردند که ميت
Blomqvist      در حزب سوسياليست سوئد و  Arne Johansson لي

ردب ه     س ه نام زب Offensiveير هفت ران ح ی از رهب  و يک
ين   دالتخواه و همچن ای ع ت ه  Mattias Brandhard  سوسياليس

ين حزب و     الين هم ه   .  اشاره داشت  Offensive ازفع   در ضمن مقال
ارگری در               ارزات ، اعتراضات و اعتصابات ک ا مب ای را که در ارتباط ب

ران حزب سوسيال        دالتخواه   ايران به قلم يکی از رهب -Perيست های ع
Åke Westerlund    ه نامه ود از    Offensive در هفت ه ب  انتشار يافت

در . سوی اين کميته باز تکثير و دربين ميهمانان حاضر توزيع گرديد              
  CMI   تن از رفقای٢عين حال طبق برنامه قبلی قرار بر اين بود که 

ن کمپ            ديری را در اي ل تق راوان و قاب رده،   که زحمات بسيار ف ل ک ين تقب
ای      ی از رفق دی يک اری عم هل انگ ل س ه دلي ه ب د ک خنرانی کنن ز س ني
ابی، از ليست سخنرانان حذف                ايرانی مجری برنامه به نام جمشيد اطي

  . گرديدند 
  

ين و                   ر ادامه و پيگيری کمپ د ب شب همبستگی با کارگران ايران با تاکي
ا  ان ب دردانی از حضور ميهمان يش روی و تشکرو ق داف پ واختن اه  ن

  . سرود انترناسيونال اختتام يافت 
  

الزم به توضيح است که طی روزهای پيش از آغاز هفته همبستگی با 
کارگران ايران، تنی چند از اعضاء کميته استکهلم مصاحبه هائی با 
راديو های محلی فارسی زبان استکهلم در همين رابطه داشته و از 

ر با هفته نامه سراسری جمله مصاحبه يکی از اعضاء کميته مذکو
 ميتوان اشاره کرد که Arbetarenسنديکاليست های سوئد تحت نام 

در آن به اهميت اهداف کمپين مذکور  و از ضرورت تالش و مبارزه 
درسازماندهی صندوق مالی اعتصاب و نقش تعيين کننده آن در ادامه 

ران و پيگيری مبارزات اعتصابی کارگری در ادامه کمپين کارگران اي
  .تنها نيستند در آينده تاکيد دارد ، نام برد 

  
  استکهلم . شبکه همبستگی کارگری ايران 

  سعيد کامران        
  
  
   اکتبر٣
  

  گزارش تظاهرات ايستاده در جلوی سفارت رژيم در لندن
  

  
  برخی از فعاالن شبکه همبستگی کارگری در انگلستان

  
های متفاوت،  ازمان نفر از س٨٠ اکتبر حدود ٣در روز سه شنبه 

، گروه )CMI( » کميته برای بين الملل مارکسيستی«منجمله 
های انقالبی ايران و کميته حقوق  ، اتحاديه سوسياليست»اوتريج«
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مدنی در ايران، در تظاهرات ايستاده ای مقابل سفارت رژيم جمهوری 
اکثر تشکالت حاضر دراين . اسالمی ايران در لندن شرکت کردند

شتيبانی علنی و عمومی خود را از کارگران و زحمتکشان ، تظاهرات پ
  .و مردم تحت ستم در ايران  با پرچم ها و پالکاردهای خود نشان دادند

  
چندين اطالعيه متفاوت در مورد وضعيت ايران، به خصوص تمرکز 
بر تداوم اختناق و تبعيض بر عليه کارگران و اقليت ها و نبود حقوق 

اطالعيه کمپين . يت عظيم مردم، توزيع شدنددموکراتيک برای اکثر
خواست ها و مطالبات ذيل را عمده و » کارگران ايران تنها نيستند«

  :برجسته کرد

 احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله حق اعتصاب؛ حق ايجاد - ١
 ؛...و   تشکل مستقل کارگری؛ حق بيان و تجمع

ها؛ کشتار و ری پايان بخشيدن به تمام حمالت فيزيکی، دستگي-٢
  ها و شهرهای کردستان؛شکنجه کارگران و زحمتکمشان در کارخانه

  . آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسی-٣
  

پليس از اينکه فعاالن جنبش کارگری بريتانيا اعتراض نامه کمپين 
اين اعتراض . را به سفارت تحويل دهند» کارگران ايران تنها نيستند«

داد بسياری از رهبران و فعاالن جنبش کارگری، نامه از سوی تع
منجمله باب کرو، رهبر اتحاديه کارگران راه آهن، دريانوردی و 

، و چند نفر از اعضای چپ حزب کارگر در (RMT)ترانسپورت 
پليس بريتانيا گفت پرسنل سفارت حاضر . پارلمان امضاء شده بود

، از آنجايی که نبودند که هيچ اعتراض نامه ای را دريافت کنند و
سفارت واقع گرديده » مالکيت خصوصی« ساختمان سفارت در قلمرو 

  !لذا آنها حق اينچنين کاری را دارند
  

تظاهرات با چندين سخنرانی کوتاه در مورد نبود حقوق صنفی سياسی 
اتحاديه های کارگری، و فقدان  حقوق مسلم دموکراتيک، اعدام 

همچنين اين سخنرانی ها مورد . دهمجنسگرايان و غيره، به اتمام رسي
  .استقبال خبرنگاران حاضر در محل قرار گرفت 

  
  امين کاظمی

   لندن–شبکه همبستگی کارگری 
  
  
   اکتبر٤
  

  تظاهرات ايستاده در جلوی سفارت رژيم در کپنهاک
  

  
  

  برخی از فعاالن شبکه همبستگی کارگری در دانمارک
   اکتبر٧
  

لی از کارگران و هفته دفاع و جلب حمايت بين المل
  در استکهلم! زحمتکشان ايران 

  
ه ای   ال اتحادي ان فع يون جوان ای چشمگير فدراس ت ه ر اساس فعالي ب

رات  يال دمک  و Stockholm ,Solna  SSU.Facken.سوس

ای         دير رفق ه ابتکار       CMI.stockholmهماهنگی  قابل تق  آکسيونی ب
م جمهوری اسالمی ترتيب         ل سفارت رژي ان در مقاب  داده شد  اين جوان

اهنگی استکهلم               که ضمن دعوت از عموم مردم ، همچنين از کميته هم
اعت   ه در س د ک ل آم وت بعم ز دع ه ١٧٫٠٠ني ر، ٧  روز جمع  اکتب

ای    د از رفق ی چن تکهلم و تن اهنگی اس ه هم اء کميت دادی از اعض تع
CMIو ديگر فعالين چپ ايرانی در آن شرکت داشتند ، برگزار شد  .  

  

 
  

ه   Monik Rollن نخست در اين آکسيو  سخنگوی جوانان فعال اتحادي
دگی از سازماندهندگان      Solnaای سوسيال دمکرات  بخش       ه نماين  و ب

ارگران و     ارزات ک ت از مب ر حماي ی ب خنانی مبن يون س ن آکس اي
ران  ان اي م   ,زحمتکش ردن رژي وم ک وری    ومحک رمايه داری جمه س

ه استکهلم         ال منطق ان فع ران، حمايت جوان  و سولنا را ازآن  اسالمی اي
وق برحق صنفی سياسی  ين  اعالم داشته و خواستار رعايت حق کمپ

 Lenaسپس از ديگر ميهمانان، از جمله خانم .  کارگران در ايران شد
Ericson Höijer  ه ه نام ئول هفت ه Medlemstidning مس  و  ب

هرداری بخش    ارگران ش ان و ک دگی از سوی کارکن تکهلم ٢٨نماين اس
ر                 دعوت شد که وی    ی ب ام همکاران خود را مبن  نيز در همين رابطه پي

ين                  ران و کمپ ارگران و زحمتکشان اي حمايت  از مبارزات و مطالبات ک
  . کارگران ايران تنها نيستند ، را قرائت نمود 

دگان اتوبوس       Håkan Siljehagسپس   دگی از سوی رانن ه نماين  ب
هری    ک ش ای ترافي تن    stockholm-Brommaه ت م من قرائ  ض

ارگران و      ارزات ک د از مب ب داده بودن ود ترتي ه خ ه ای ک قطعنام
ه        ان و از جمل ق آن ر ح ات ب ران و مطالب ان اي ه ٣زحمتکش  مطالب

ر      ود و ديگ ت خ د و حماي تند ، تاکي ا نيس ران تنه ارگران اي وان ک فراخ
  .همکارانش را به اطالع حاضرين رساند 

ا                اس افشم در ارتب ام عب ارگری بن الين ک ا وضعيت     سپس يکی از فع ط ب
رد و از                  راد ک کار و معيشت کارگران ايران و مبارزات آنان نکاتی را اي
ی و   مگيری در معرف يار چش هم بس ه س وئدی ک الين س امی فع تم
دردانی          شناساندن کمپين کارگران ايران تنها نيستند داشته ، تشکر و ق

  .کرد
انم    Kerstin Alfredssonاز ديکر سخنرانان اين تجمع اعتراضی  خ

  Socialistenکی از سردبيران هفته نامه ي
ارزات و    ران ، از مب المی اي م اس ردن رژي وم ک من محک ه ض ود ک ب
ه رساندن          ر وظيف رد و ب اع ک ران دف مطالبات کارگران و زحمتکشان اي

ه    . صدای بحق آنان به گوش جهانيان تاکيد ورزيد        ه هفت د ک ناگفته نمان
ران     در ارتباط با اخراج يک Socialistenنامه  ارگری اي الين ک ی از فع

ه و        ران گريخت المی اي م اس نم رژي را از جه ه اخي ای  ٢، ک ار تقاض  ب
ود ،    ده ب وئد رد ش اجرت س ئوالن اداره مه دگی وی از سوی مس پناهن
کمپينی به همين منظور درگرماگرم کمپين کارگران ايران تنها نيستند ،           

هزاران هزار    ترتيب داده بود که منجر به جمع آوری امضاء و حمايت            
ق  اع از ح وئد در دف هرهای س ر ش تکهلم و ديگ هروندان اس نفرازش

دريغ       CMIرفقای  .پناهندگی  اين فعال کارگری گرديد         ضمن حمايت بي
از اين فعال جنبش کارگری ، مسئله پناهندگی وی را به عنوان يکی از      
م         ميليون ها نمونه زنده ديگری که در ايران  مورد شکنجه و آزار رژي

ه سوئدی معرفی و حمايت از وی                 اسال می سرمايه قرار دارند به جامع
رار داد      د ق را بمثابه يک وظيفه عاجل انسانی و بشردوستانه مورد تاکي

.  
دن سرود انترناسيونال ،            ٧ در آخرين دقايق آکسيون      ا خوان  ٣ اکتبر ب

ه      رات نام يال دمک ان سوس ه ای جوان الين اتحادي يون فع ن از فدراس ت
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 را بهمراه کليه نام و امضاهای حمايتی از سوی احزاب        اعتراضی خود 
م                     ل مقامات سفارت رژي ذکر تحوي ه های فوق ال ارگری و اتحادي چپ ک
ايت     ل آن در س زارش کام من گ ه در ض د، ک المی دادن وری اس جمه

  .   موجود استwww.ssufacken.seاينترنتی اين جوانان رزمنده   
  

  م استکهل. شبکه همبستگی کارگری ايران 
  سعيد کامران        

  
  
   اکتبر٧
  

  تظاهرات اتحادیه های کارگری ایتاليا 
  در جلو درب کنسولگری ایران در ميالن، ایتاليا

  

  
  برخی از فعاالن شبکه همبستگی کارگری در ایتاليا

  
ه        روز هفتم اکتبر، در زير بارانی سيل آسا، عده ای از نمايندگان اتحادي

داران گرا   ارگری و طرف ان    های ک  Partitoيشات مارکسيستی از جري
della Rifondazione Comunista, FalceMartello ل  مقاب

د      . کنسولگری ايران در شهر ميالن ايتاليا، تظاهراتی ايستاده انجام دادن
ال    ين ح ران و در ع ارگران اي ر ک ان وارد ب ه خفق اهرات برعلي ن تظ اي

ه                د ک ه  بخوبی دريابن م ک ار "پيامی به مسئولين رژي ا    ک ران تنه گران اي
  !"نيستند

  
ارگری و         ا پيشروی ک ه بوسيله ده ه ی را ک ين الملل ا درخواستنامه ب م

ران  م PRCرهب ولگری دادي ئولين کنس ه مس ود، ب ده ب ا .  امضاء ش م
ورد          ن م ا وی در اي حبت ب ول و ص ا کنس ات ب ان مالق ين خواه همچن

 قابل  اين تظاهرات بطور  . شديم، ولی به ما گفته شد که او فرصت ندارد         
ا بازداشت     اط ب ه در ارتب ا در سال گذشته ک اهرات م ا تظ مالحظه ای ب

رد        ی ک رق م ود، ف قز ب هر س ارگری ش الين ک ت،   . فع لم اس ه مس آنچ
ا    ود ب ار خ رز رفت د، از ط ی خواهن تند و نم رمنده هس ا ش تکه آنه اينس

  .کارگران در ايران صحبت کنند
  

زار            دارک و برگ ی ت ه    اين اعتراضات که با برنامه قبل ا حلق د ، تنه گردي
نفی   وق ص اع از حق ا در دف ی م ين الملل ين ب ر کمپ وچکی از زنجي ک

ران است ارگران در اي ون . سياسی ک ارگر اکن ه ک ه طبق يم ک ا می دان م
صدمه  "مورد حمله قرار گرفته و در نتيجه بسيار به جا است تا شعار               

  .داده شود" به يکی، صدمه به همه است
  

  روبرتو سارتی
  لياميالن، ايتا

  ٢٠٠٥ اکتبر ١٠
  ترجمه از متن انگليسی
  شبکه همبستگی کارگری

 
  
  

   اکتبر٧
  

کارگران «در مورد کمپين » راديو رزونانس«مصاحبه 
  »ايران تنها نيستند

  
 Middle(» ميدل ايست پانوراما«ی   اکتبر برنامه٧در روز جمعه 

East Panorama ( راديو رزونانس، راديوئی محلی در لندن، که
 برنامه ای  در ارتباط با مسايل خاورميانه هر جمعه پخش معموال

رازی در مورد وضعيت کار و معيشت .کند ، مصاحبه ای با م می
ترتيب داده بود »  کارگران ايران تنها نيستند«کارگران ايران و کمپين 

به عالوه بر پخش مستقيم اين مصاحبه برای مدتی در سايت اينترتی . 
 .  قرار گرفتاين راديو مورد دسترس

   
  
   اکتبر٨

 اکتبر در حمايت و پشتيبانی از کارگران ٨آکسيون 
 در استکهلم! ايران 

  

ا نيستند ،        ران تنه ارگران اي ين ک ه آکسيون    ٨هفتمين روز کمپ ر ب  اکتب
 بعدازظهر در مرکز شهر      ١٦٫٠٠ لغايت   ١٤٫٠٠ايستاده ای از ساعت     

  .استکهلم اختصاص يافت 
  

ه ا  س از پخش قطع انم نخست پ ه Pia Atiabiی موزيک ، خ ه ب  ک
اهنگی برنامه و معرفی              دعوت کميته هماهنگی استکهلم مسئوليت هم
ا وضعيت           اط ب ی را در ارتب سخنرانان ميهمان را به عهده داشت، مطلب
اعی    ا وضعيت اجتم ران و خصوص ان اي ارگران و زحمتکش تی ک معيش

ت و سپس    کودکان بطور اعم و کودکان خيابانی بطور اخص ايراد داش          
ر حزب سوسياليست سوئد و يکی                  ان ، رهب از نخستين سخنران ميهم

اعی ات اجتم تيتو تحقيق اتيد انس  دعوت  Håkan Blomqvistاز اس
ا                        الين جنبش ب ه فع ر ارتباطات رفيقان د ب ا تاکي ز ب ه وی ني بعمل آورد ک

ود            در عين   . کارگران ، از مبارزات و مطالبات آنان دفاع و پشتيبانی نم
وب  حال از ه ود ،     Jan Hammarlundنرمند محب ز دعوت شده ب  ني

که در فواصل سخنرانی ها و در طول برنامه با موزيک گرم و دلنشين                
ن آکسيون ميکرد            ه اي . خود توجه کنجکاوانه رهگذران را معطوف  ب

دگی از سازمان سراسری      Andreas Malmديگر سخنران  ه نماين  ب
 تن ٢ن چندين جلد کتابی را که در اين بي. سنديکاليست های سوئد بود   

درت                       ام ق ران ، تحت ن ه اي ر خود ب دنبال سفر اخي از سنديکاليست ها ب
عيت     ا وض اط ب رده و در ارتب ر ک اپ و منتش ران ، چ اری در اي انفج
معيشتی وصنفی سياسی طبقه کارگر ايران و جنبش انقالبی سرنگونی           

ا ر             ا ب ا و اروپ م جمهوری    طلب و اختالفات سياسی ديپلماتيک امريک ژي
ر سر مسئله سالحهای هسته ای است  ، در دسترس             اسالمی ايران ب

  .حضار عالقه مند قرار گرفت 
  

دگی از   Kerstin Alfredssonسومين سخنران ميهمان خانم  ه نماين  ب
 بود و پس از   Socialisten و سردبير هفته نامهCMIبخش سوئدی 
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ز  و  Per-Åke Westerlundآن ني دگی از س ه نماين زب  ب ی ح
دالتخواه     ، حمايت و پشتيبانی  حزب خود       CWIسوسياليست های ع

ان اعالم                  ر حق آن را از کارگران و زحمتکشان و مبارزات و مطالبات ب
 همچنين در يکی از شماره های  Per –Åke  Westerlund. داشتند 

ارگران            Offensivهفته نامه سراسری     ه حمايت از ک ا هفت  که مقارن ب
 مقاله ای در همين رابطه در هفته نامه فوق الذکر منتشر        ايران نيز بود  

اهی وی            کرده که بسيار مفيد وآموزنده و در عين حال  از اشراق و آگ
  . ازاخبار وضعيت و شرايط  مبارزات کارگری در ايران حکايت ميکرد 

  
ه زحمتکشان و          ران ، ب ارگر اي همچنين پيام حزب چپ سوئد به طبقه ک

ه   ردم تحت ستم ، ب ه امضای م ه ب ان و آزاديخواهان آن کشور ، ک زن
ليدر و تنی چند از شخصيت های معروف آن حزب رسيده بود ، توسط               

انم   د   Pia Atiabiمجری برنامه خ ام ،     .  قرائت گردي ن پي تن کامل اي م
مفاد و نام امضاء کنندگان آن جهت اطالع عالقه مندان عزيز در سايت              

نا گفته نماند که دقايقی    . ه است   شبکه همبستگی کارگری قرار داده شد     
اهنگی                     ه هم ام حزب چپ سوئد يکی از اعضاء کميت پيش از قرائت پي
ذکور         ام م انع شدن در قرائت پي استکهلم بنام جمشيد اطيابی سعی بر م

ام   (داشت  ت پي وگيری از قرائ اع و جل ان جهت امتن ه ايش ی را ک  دالئل
اهنگی     حزب چپ سوئد ارائه داد از نقطه نظر ديگر اعضای            ه هم  کميت

استکهلم غير سياسی و شخصی ارزيابی گرديد و رفقاء بر لزوم قرائت        
د       اهنگی          )اين پيام تاکيد کردن ه هم اء اعضای کميت ه خوشبختانه رفق  ک

ا اهميت متفق            م و ب ام مه ن پي ر قرائت اي استکهلم بر ادامه کار مبنی ب
  .القول و هماهنگ برخورد کردند 

  
ه                 دقايق پايانی آکسيون نيز    ا  از کلي ن اثن ود و در اي راه ب  با موزيک هم

دردانی بعمل                ائی تشکر و ق شرکت کنندگان و متعاقبا فعالين اين گردهم
  . آمد 

  
  استکهلم . شبکه همبستگی کارگری ايران 

   سعيد کامران        
   

  
   اکتبر٨

 اکتبردر حمايت و پشتيبانی ازکارگران ٨گزارشی از 
  )سوئد(ايران در ويستروس 

اعتاز ت ١١  س نبه  ٣  لغاي دازظهر روز ش ی از  ٨ بع ر  تجمع   اکتب
تن            راه داش ه هم ا ب تند ، و ب ا نيس ران تنه ارگران اي ين ک الين کمپ فع

ر       ی  ب عارهائی مبن ا ش زرگ ب ائی ب ا   (  پالکادره ران تنه ارگران اي ک
تند   هر       )  نيس د ش ت و آم ر رف زی و پ ای مرک ی از خيابانه در يک

ين  و جلب حمايت            وستراوس سوئد با هدف تبل     يغ و ترويج اهداف کمپ
ران ، مطروحه در فراخوان        ارگران اي ات ک مردمی از مبارزات و مطالب

تند  . : ا نيس ران تنه ارگران اي د !ک زار گردي الين .  برگ ن روز فع در اي
ه          ام کميت ا پي دائی رس ا ص ود و ب ور خ رکت پرش ا ش تی ب سنديکاليس

رده          !هماهنگی هفته کارگران ايران تنها نيستند        ات  قرائت ک  را به دفع
د       و حضار و شهروندان را به همبستگی با کارگران ايران فرا ميخواندن
ايتی و کمک                   ام و امضاهای حم و ديگر فعالين نيز به کار جمع آوری ن

د     غول بودن ردم مش الی م ای م ن    . ه ه در اي ت ک يح اس الزم بتوض
ت   د و بيس ائی يکص د و١٢٠گردهم غ سيص ايتی و مبل ای حم   امض

وزده  داد    ٣١٩ن ه تع افا اينک ع آوری و مض رون جم رگ ٨٠٠  ک  ب
ين      ران در ب ارگران اي ا ک تگی ب ه همبس اهنگی هفت ه هم ه کميت اطالعي

  .حضار و عابرين مشتاق پخش و توزيع گرديد 
   

 شهاب گوالالن 
  )ويستروس(شبکه همبستگی کارگری 

  ٢٠٠٥ اکتبر ١٤
  

 
   اکتبر١٠

  

  !"ا نيستندکارگران ايران تنه: "تظاهرات وين
  

الين   ده از فع روز ع ريش  "ام وان ات ای ج ت ه ده از " سوسياليس و ع
دگان  رانSOS"نماين ران "  اي وی سفارت جمهوری اسالمی اي در جل

دست !" کارگران ايران تنها نيستند  "در همبستگی با کمپين بين المللی       
ر   . به تظاهرات زدند  ه ب اين فعالين پرچم هايی پيچيده ای را باز کردن ک

د، رو د گردن ران آزاد باي دانيان سياسی در اي ه زن ا شعارهای هم ی آنه
ارگران                ا جنبش ک ا را ب آمده بود و به وضوح همبستگی بين المللی آنه

  .ايران نشان می داد
  

ی رده   االن سياس ری از فع ع کثي يله جم ه بوس يه ای ک ه اعتراض نام
ه های         "سوسياليست های جوان  "رهبری   ارگری و اتحادي ، پيشروی ک

ده سفارت ک ل نماين ود، تحوي وکرات امضاء شده ب يال دم ارگری سوس
ه                  . گرديد ا اخطار داد ک ما در حال ورود به سفارت بوديم که پليس به م

د   اع کن د دف ی توان ا نم ت م ويم، از امني فارت ش ر وارد س ه . اگ او نمون
د و                       ه بودن ه سفارت رفت راض ب رای اعت ه ب ال آورد ک رد را مث فعاالن ک

ا      . سفارت دستگير شدند  " ای امنيتی نيروه"بوسيله   يس ب در نتيجه، پل
دگی از طرف                       ه نماين ر ب ه يک نف ود ک رد و توافق نم سفارت صحبت ک

  .سفارت به بيرون از سفارت آمده و اعتراضنامه را دريافت کند
  

ان         ه هر زم ما دليل رفتن خود را به آنجا توضيح داديم و اعالم کرديم ک
ران فشار و    متوجه شويم که حکومت بر روی ا       تحاديه ها و کارگران اي

  .خفقان اعمال می کند، باز برخواهيم گشت
  

  ماريان هکل
  از سوسياليست های جوان آلسرگروند

  اتريش
   ٢٠٠٥ اکتبر ١٠

  ترجمه از متن انگليسسی
  شبکه همبستگی کارگری

  
  

   اکتبر١٠

  گزارش حرکت اعتراضی در برلين

 
  ر آلمانبرخی از فعاالن شبکه همبستگی کارگری د

  
در ارتباط با هفته ی کارگران ايران تنها نيستند و همزمان با حرکت 
اعتراضی در اقصی نقاط جهان و حرکت اعتراضی در فرانکفورت، 
اعتراضی نيز در مقابل سفارت جمهوری اسالمی در برلين همراه با 

  .رفقای فعال آلمانی صورت گرفت
  

نيستند با حمل پالکاردهائی اين حرکت نيز تحت نام کارگران ايران تنها 
  .با همين مزمون در مقابل سفارت ايران در برلين صورت گرفت
 صبح ٩رفقای ايرانی و فعالين چپ سوسياليست آلمانی که ساعت 

روز دوشنبه در مقابل سفارت ايران تجمع نموده بودند در اولين 
ساعات صبح روز دوشنبه با حمل پالکارد و تهيه شعارهائی در حمايت 

 اعتراضی خود  از کارگران ايران و حق ايجاد تشکالت مستقل، حرکت
  .را آغاز نمودند
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اين اعتراض که با عکس العمل سريع کارکنان سفارت مواجه شده بود 
محافظين سفارت را مجبور به رفت و آمدهای مکرر و فراوان چه 
پياده و چه با اتومبيل نمود و به اين ترتيب وابستگان سفارت نگرانی 

  .خود را از اين اعتراض نشان دادند
  

 تعدد افراد کوچک بود ولی  اين اعتراض با وجود اينکه از لحاظ
  .نگرانی هائی را در افراد سفارت و همچنين پليس ايجاد کرد

  
دقايقی پس ازشروع حرکت اعتراضی سرو کله ی پليس در محل پيدا 

ر افراد بيشتری شده و با عجله و نگرانی از تعداد ما و از اينکه انتظا
را می کشيم می پرسيدند و آيا اينکه برای اين کار اجازه ی رسمی را 

  داريم يا نه؟
  

با وجود اينکه ما توضيح داديم که انتظار افراد بيشتری را نداريم و 
  رفقای ما همه در محل حضور دارند

  
پس از حضور اولين گشتی پليس، به تعداد اتومبيلهای گشتی افزوده 

 طوری که تعداد افراد و اتومبيلهای گشتی پليس از تعداد می شد به
  .تظاهرکنندگان بيشتر می شد

  
پليس که با آوردن مينی بوس خالی در محل نگرانی خود را از يک 
حرکت از قبل اعالم نشده و احتمال شرکت افراد بيشتر را به ما نشان 

که می داد، بعد از سرو کله زدن ها و مشاجره های بيشتر زمانی 
پليس از نظر حضور افراد فعال ديگری در محل خاطرش آسوده گرديد 
عقب نشينی نموده بود مجددًا به اين انصراف افتاد که به بهانه ی 
حفظ مسافت ميان ما و ساختمان سفارت ما را به آنسوی خيابان نقل 

البته جای آن دارد که از حضور افراد پليس با لباس . مکان دهد
  .ن ساير افراد پليس نام ببريمشخصی نيز در ميا

  
بعد از مشاجره ای ديگر ما پذيرفتيم که به آن سوی خيابان مقابل 
سفارت برويم که خود شانس بيشتری به ما داد که اشخاصی که از 
خيابان عبور می کردند و حضور ما را حس نموده بودند مسئله و 

اشخاص بعضی از اين . علت اعتراض خود را برای آنان توضيح دهيم
با وجود اينکه در محل زندگی می کردند با تعجب اظهار نمودند که از 
وجود سفارت ايران در آنجا بی خبر بوده و اکنون بعد از حضور ما به 

  .اين مسئله پی برده اند
  

ما که با به دست داشتن پالکادرها و پيکتها به آهستگی به آنسوی 
مد اتومبيلها مجبور به خيابان می رفتيم، باآلجبار به علت رفت و آ

توقف بيشتری در سطح خيابان گرديديم که اين هم با اعتراض نيروی 
  .پليس روبرو شد

  
در خالل اين مدت رفقا با سر دادن شعار در حمايت از کارگران ايران 
و اينکه کارگران ايران تنها نيستند فضای پر از سکوت خيابان را به 

ن را به وجود خود جلب می شور و شوق در آورده و توجه رهگذرا
  .کردند

  
رفقای شرکت کننده در اين حرکت پس از مدت نسبتًا طوالنی با در 
دست داشتن پالکارد اقدام به ترک محل نمودند که مجددًا با مزاحمت 
پليس برای کنترل مدارک شناسائی يکی از شرکت کنندگان با اعتراض 

 در خاتمه رفقا محل .ما مواجه شدند و مجبور به عقب نشينی گرديدند
را با آرزوی جمع شدن مجدد در ارتباط با حمايتهای فعاليتهای 

  .مستمرتری در ارتباط با کارگران ايران ترک نمودند
  

  ، اکبر مرتضوی
  )آلمان(شبکه همبستگی کارگری 

  ٢٠٠٥ اکتبر ١٠
  
  

    اکتبر١٠

  گزارش حرکت اعتراضی در فرانکفورت

  
  .رفقا سالم

 مالحظه می کنيد از حرکت اعتراضی هفته ی گزارش و عکسهائی که
همبستگی با کارگران ايران در فرانکفورت در مقابل کنسولگرای 

  .جمهوری اسالمی می باشد
سوسياليستها و اعضای اتحاديه ها  به صورت بين المللی در آخرين 
روزها در مقابل سفارتها و کنسولگری های ايران بر عليه فشارهای 

 در برابر تالش برای ايجاد تشکالت مستقل روبه افزايش دولتی
اين حرکت  اعتراضی يک هفته ای  .کارگری در ايران تظاهرات کردند

) کارگران ايران تنها نيستند(برای دفاع از کارگران ايرانی تحت نام 
  .صورت می گيرد

در ارتباط با اين حرکت حمايتی روز دوشنبه قبل از ظهر در 
ن در مقابل سفارت جمهوری اسالمی فرانکفورت و همين طور برلي

 رفيق ٤در فرانکفورت رفقای ما، در ابتدا  .اين اکسيون انجام پذيرفت
در مقابل سفارت جا گرفتند وبرای حق تشکل مستقل کارگران و آزادی 

مدت کوتاهی از باز کردن رولهای  .زندانيان سياسی اعتراض نمودند
سفارت نگذشته بود )  یلوکس زده(پالکاردهايمان در مقابل ساختمان 

که شخصی از کارکنان سفارت با عجله بيرون دويد و پرسيد شما اينجا 
  .چه کار می خواهيد انجام دهيد

که ما جواب داديم در اعتراض برای احقاق حق کارگران در ايران 
او به اين ترتيب خواهان ترک محل سفارت بوسيله ی . اينجا هستيم 

شخص . ت پليس را متوجه خواهد نمودما شد وگرنه در غير اين صور
 دقيقه سعی نمود دو بار پالکاردهای ما را پاره ٥مورد نظر در مدت 

  !نمايد، کاری که موفق به انجام آن نگرديد
پس از مدت کوتاهی بعد از اين جريان پليس اولين گروه خود را وارد 

بعد از يک مشاجره ی کوتاه با پليس ما محل اعتراض . ماجرا نمود
به اين دليل که اعتراض . ود را به آنسوی خيابان انتقال داديمخ

اين مسئله غيرمحترمانه با ما . مستقيمًا در مقابل سفارت ممنوع بوده
به جز اين مسئله روی هم رفته فضای اين حرکت . در ميان گذاشته شد

  .خوب بود
بعد از اين مسئله تعداد بيشتری رفقای فعال ايرانی فرانکفورتی به 

اين رفقا با سالمهای فراوان به اعتراض پيوستند و با . اهرات آمدندتظ
تشکر از يک يک ما  به خاطر اين  حمايت و همکاری فعال به حرکت 

روی هم رفته می توان اين اعتراض را از دسته .  اعتراضی پيوستند
زيرا که رفتار خشن و امتناع . اعتراض های موفقيت آميز دانست

قين سفارت رژيم جمهوری اسالمی اهداف و غيردوستانه ی متعل
کارکنان سفارت که از دريافت  .خواسته ها ی ما را مورد تأييد قرار داد

نامه از طرف ما امتناع می کردند، گذشته از اين حتی حاظر نشدند 
به اين ترتيب می بايستی . شخصی را به نمايندگی از طرف ما بپذيرند

  .اکس برای آنها ارسال کنيمما اين نامه را بعدًا بوسيله ی ف
با تمام اين احوال آن چيزی که برای ما مهم بود اين بود که که حمايت 

  .از کارگران ايران و زندانيان سياسی را برجسته نمائيم
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مهمانان و مراجعين کنسولگری ايران بوسيله ی اطالعيه ها و 
گزارشات ما از وضعيت سخت فعالين سنديکائی در ايران مطلع 

  .دندگردي
  !"ما کارگران ايران را تنها نمی گذاريم"ما در جايمان ايستاده ايم، 

  
اکبر : ترجمهترجمه متن آلمانی نامه فعاالن شبکه همبستگی در آلمان 

  مرتضوی
  ٢٠٠٥ اکتبر ١٠) آلمان(شبکه همبستگی کارگری 

  
  

   اکتبر١١
    

 تظاهرات ايستاده کارگران و دانشجويان مکزيکی
ان در شهر مکزيکودر جلوی سفارت اير  

  

  
  برخی از فعاالن شبکه همبستگی کارگری  در مکزیک

  
 اکتبر، کارگران و دانشجويان مکزيکی به تظاهرات ١١روز سه شنبه 

اين تظاهرات در اعتراض به عدم . در جلوی سفارت ايران دست زدند
  .وجود حقوق دموکراتيک در ايران برای کارگران ايران بود

  
ديم           ما کارگران و دختر    ه معتق ارگری قاطعان ان و پسران خانواده های ک

انی وجود               اس جه ارگران در مقي اع از حقوق دموکراتيک ک ه دف نياز ب
ا                  . دارد وق ب ه حق ن گون ام سرمايه داری، اي ما معتقديم که تحت اين نظ

از اينرو ما معتقديم که     . مبارزات قهرمانانه طبقه ما به دست آمده است       
برادران هم طبقه ايرانی ما از اين حقوق که ما          اين قابل قبول نيست که      

رعکس،               د نگشته و ب در سطح بين المللی به دست آورده ايم، بهره من
ان           ر کشورش اکم ب اعی ح م ارتج ه رژي رفًا برعلي ه ص اطر اينک ه خ ب

  .اعتراض می کنند، زير خفقان باشند
  

را به عنوان سنت خوب ديرينه بين المللی، ما مبارزه برای برادرانمان            
ه                  ا ب مبارزه برای خود بشمار می آوريم و هرچند دفعه که الزم باشد، پ

  .پای طبقه خود در سطح بين المللی آماده تظاهرات کردن هستيم
  

ا    ه ب ود را ک ت خ ا دادخواس ای  ٥٢م ه ه ارگران اتحادي اء از ک  امض
د     ارگری مختلف مانن  ,SME, SNTSS, SINTCB, SUTERک
SNTE, SITUAM   تالف صنايع دس ران     ائ ره و رهب و و غي تی پوبل

جويی  گاه از ٢٠دانش  BUAP  وUNAM, IPN, UAM دانش
رويج         ه ت ه     " جوان سوسياليست   "همين طور از کميت  PRDوابسته ب

م     ه دادي رديم، ارائ م ک ع آوري ينی،     . جم ويی حس ل خ ا تحوي اء ه امض
  . کنسول امور ديپلماتيک سفارت داده شد

  
  گران ايران،برای دفاع نامحدود حقوق دموکراتيک کار

  !کارگران جهان متحد شويد
  

  سارا قاضی
  شبکه همبستگی کارگری

  
  

   اکتبر١١
  

 تظاهرات ايستاده کارگران و دانشجويان اسپانيولی
 در جلوی سفارت ايران در شهر مادريد

  

 
  

  برخی از فعاالن شبکه همبستگی کارگری در اسپانيا
  
  

  ٢٠٠٥کتبر ١٤
  

 ارگران ايرانتظاهرات در پاکستان در حمايت از ک
 

 هفته کارگران ايران تنها نيستند
 

 : فعال شبکه همبستگی کارگری از الهور–گزارش هنا
در هفته کارگران ايران تنها نيستند ما تصميم گرفتيم که به مدت سه 
روز در چند شهر پاکستان در ابتدا امضا جمع آوری کنيم و و اعتراض 

ما موفق .  تحويل دهيمخود را به مقام جمهوری اسالمی در پاکستان
 امضا در ٤٠٠ امضا در راوالپتدی، ٤٠٠ امضا در الهور، ٣٠٠شديم 

 امضا در پيشاور از رهبران ٢٠٠ امضا در کراچی و ٥٠٠کويته، 
اتحاديه کارگری، حقوق دانان، شعرا، روزنامه نگاران، فعاالن سياسی 

  .و دانشجويان جمع آوری کنيم
 

 
   کارگری در پاکستانبرخی از فعاالن شبکه همبستگی

 
تمام امضا های جمع آوری شده را در تظاهرات ايستاده در مقابل 

سفارت و کنسولگری جمهوری اسالمی در شهرهای فوق به مقامات 
به دليل زلزله اخير در پاکستان و گرفتاری رفقای ما در . تحويل داديم

ا درگيری در کمک رسانی به زلزله زد گان ما تنها توانستيم عکس ه
 .در مقابل کنسولگری در کويته را برای شما ارسال کنيم

 
     ٢٠٠٥ اکتبر ٢٤
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 )آخرين شماره کمپين هفته اول اکتبر( ١٢  اطالعيه شماره
 

 !کارگران ايران تنها نيستند
 

برای حمايت از کارگران و زحمتکشان ايران در مقابل تهاجمات و حمالت 
ايران، به حقوق اوليه دموکراتيک؛ ما داری جمهوری اسالمی حاميان سرمايه

امضا کنندگان زير با ترتيب و سازماندهی و برگزاری هفته حمايت از 
  » !کارگران ايران تنها نيستند«: کارگران ايران با صدای رسا اعالم می کنيم

هدف ما حمايت از کارگران و زحمتکشان ايران است که مورد ارعاب و 
 . اندداری قرار گرفتهم سرمايهتوهين و کشتار سرکوبگران نظا

 
 :ما خواهان تحقق نکات زير هستيم

  
احقاق تمام مطالبات کارگری از جمله حق اعتصاب؛ حق ايجاد تشکل * 

  ؛... و  مستقل کارگری؛ حق بيان و تجمع
 

ها؛ کشتار و شکنجه پايان بخشيدن به تمام حمالت فيزيکی، دستگيری* 
  ها و شهرهای کردستان؛کارگران و زحمتکمشان در کارخانه

  
  .آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسی* 
  

المللی در هر در هفته حمايت از کارگران و زحمتکشان ما در سطح بين
کشوری که ساکن باشيم، نسبت به توان و امکانات و نيروی خود در اشکال 

لت های دوها و کنسولگریمختلفی نظير تظاهرات در مقابل سفارتخانه
های جمهوری اسالمی يا هر مکان مناسب ديگر، ترتيب جلسات به زبان

آوری کمک های راديويی و تلويزيونی و مطبوعاتی، جمعمحلی، مصاحبه
های کارگری برای جلب حمايت و مالی برای کارگران، مراجعه به اتحاديه
ترين حمايت و همبستگی ما وسيع. همبستگی و غيره، اقدام خواهيم کرد

 .رگری را در سطح جهانی را در دفاع از کارگران ايران جلب خواهيم دادکا
  

 ها و رفقاایطبقه دوستان،هم
المللی در حمايت از کارگران و اين اطالعيه را امضا کنيد و سازماندهی بين

 .زحمتکشان را با هم آغاز کنيم
 

ران مبدل هفته اول ماه اکتبر را به هفته حمايت از کارگران و زحمتکشان اي
بگذاريم صدای کارگران و نيروهای مترقی جهان در هر کارخانه و محل . کنيم

 :  کارگری و شهرهای کردستان شنيده شود که
  
 »!کارگران ايران تنها نيستند«
 
 

  :هماهنگ کنندگان
 
  کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران-
   های انقالبی ايران اتحاديه سوسياليست-
  کشور کميته خارج) راه کارگر(ن انقالبی ايران سازمان کارگرا-
  شبکه همبستگی کارگری - 
   اتحاد چپ کارگری ايران-
  استکهلم–کميته هماهنگی هفته همبستگی با کارگران ايران  -
  سوئيس– جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی -
  آمريکای شمالی– اتحاديه ايرانيان سوسياليست -
  آمريکا–گتن  اتحاد چپ ايرانيان واشن-
   پاريس–همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران  -
   انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-

Committee for a Marxist International-   
  

 حمايت کنندگان
  

  :کميته های کارگری در ايران* 
  )ايران(کميته اقدام کارگری  -
  عده ای از کارگران ايران خودرو-
  های توليدی کردستانها و کارخانهگاه جمعی از کارگران کار-
  
  :ها و سنديکاهای کارگریاتحاديه* 
  

Australia: 
(AWU) Australian Workers Union 

Construction,Forestry,Mining and Energy 
Union(CFMEU) 

 
Venenezuela:  
- UNT: Union National de Trabajadores de Venenezuela– 

Orlando Chirino (١٫٢ million) 
-Freddy Mendoza, CI ٦٫٩٠٣٫٠٧٩, SITRAINA (Sindicato 
del INAM) 
-Sandy Martínez SINAEP – IPASME 
-Johan Rivas, CI ١٣٫٥٣٢٫٠٦٩, Delegación  Sindical 
SIRTRA SALUD Distrito  
Capital en El Algodonal, Frente Bolivariano de 
Trabajadores de la Salud 
-Igor Alcalá, SMOTORMAV (Sindicato VTV) 
-Hermann Albrecht, CI ٦٫٧٥٠٫١٤٣, SUMTRAFOFN, 
Director Laboral FOFN 
-Saúl Prieto, CI ٦٫٥٠٦٫١١٢, SUTRARACE (en vías de 
legalización) 
-Daniel Rincón, CI ١٠٫٠١٠٫٩٣٠, , SUTRARACE (en vías 
de legalización) 
-Andry Key, CI ١٤٫١٩٤٫٢٥٢, SUTRARACE (en vías de 
legalización) 
-Jhonny Coronil, CI ١٣٫٩٧٩٫٨٦٦, SUTRARACE (en vías 
de legalización 

 
Britain: 

 باب کرو، رهبر اتحاديه کارگران راه آهن، دريانوردی و ترانسپورت -
(RMT) 

  (PCS)) دولتی( مارک سرواتکا، رهبر اتحاديه کارمندان بخش عمومی -
  (CWU) جان هولمز، عضو کميته ملی اتحاديه کارگران مخابرات -
   جان مکدونال، عضو پارلمان حزب کارگر-
   جرمی کوربين، عضو پارلمان حزب کارگر-
   کيتی کالرک، عضو پارلمان حزب کارگر-
   باب ورينگ، عضو پارلمان حزب کارگر-

 
- Jeremy Dear, General Secretary, National Union of 
Journalists (personal capacity). 
-Phil Waker, NEC, Communication Workers Union 
- Nigel Pearce, NEC Member, NUM  
- Phil Willis, Amicus 
- Peter Currall, Amicus 
- Des Heemskerk, Amicus Media and Campaigns officer 
(personal capacity) 
- Rob Sewell, Vice-Chair NUJ, Central London Branch 
- Graham Wilson,TGWU steward, Edinburgh CLP 
-Pam Woods, UNISON 
- Rob Walsh, member of the Labour Representation 
Committee, Amicus and Ealing North CLP 
-Lennart Berg (Association of University Teachers- 
personal Capacity)  

- Terry Brotherstone (Association of University 
Teachers- personal Capacity)  
- Hillary Horrocks ( National Union of Journalists - 
personal Capacity) 
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-Liz Leicester - Camden Trades Council and Unison ( 
personal capacity)  
-Linda Jansson –Unison ( personal capacity)  

  
Mexico: 
-Joel  Medrano, Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS) 
-Marco Ponce, Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS) 
-Edith Ramírez Hernández,  Sindicato Independiente 
Nacional de Trabajadores del Colegio de 
 Bachilleres (SINTCB), Secretaria de educación sindical  

sección XV_-José Teodoro Cardoza, Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
-Guillermo Flores, Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación  (SNTE) 
-Misael Pérez, Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación  (SNTE) 
-Rubén Rivera, Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación  (SNTE) 
-Ramón, Sindicato de Trabajadores Postales 
-Adán Mejia, Sindicato Mexicano de Electricistas 
-Adrián Alvarado, Comisión Política del Comité de 
Lucha Estudiantil del Politécnico 
-Rodrigo Cruz, Comité Central del Comité Estudiantil en 
Defensa de la Educación Publica 
-Edén Alcívar, Manos fuera de Venezuela (México) 
-David García, Periódico Obrero Militante  

 
Greece:  
-Alexandros Kalivis, 
Vice President of the General Confederation of 
Workers in Greece  (GSEE – the “Greek” TUC) 
- STELIOS MATARAGAS - PRESIDENT OF THE 
BANK WORKERS IN KEFFALONIA-ITHAKI  
-GEORGIOS ORTANTZOGLOU - MUNICIPAL 
WORKERS' UNION IN ATHENS 
-LIBERIS PANOUSSIS  - WORKER - MEMBER OF 
"SYNASPISMOS" 
(GREEK LEFT PARTY) 
-DIONISSIOS POLATOS - WORKER - EX VICE 
PRESIDENT OF THE 
ELECTRICIANS IN THE SHIPYARD OF 
PIREUS(PERAMA) 
-KOSTAS PANOS - WORKER - MEMBER OF 
"SYRIZA" (LEFT 
COALITION) IN ATHENS 
-ROUBINI KALOGEROPOULOU - TEXTILE 
WORKER - MEMBER OF 
"SYRIZA" IN ATHENS 

 
Spain: 
 Jesús Díaz de Durana, full time UGT official, Álava, 
Spain 
-Xaquín García Sinde, Miembro de la Comisión 
Ejecutiva Nacional de Galicia de 
-Lluis Perarnau, Delegado Junta de Personal por UGT 
de la UAB de Bellaterra 
-Miriam Municio, Secretaria General Sindicato de 
Estudiantes, Estado Español  
-Bárbara Areal, miembro de la Presidencia de Izquierda 
Unida Madrid 
-GREGORIO GARCIA LATORRE , CGT 
(Confederación General del Trabajo) miembro del 
Comité de Empresa de Empresa  

-LLUIS PERARNAU REYESL, UGT  secretario 
organización sección -sindical y Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), miembro de la Junta de PAS 
funcionario 
-JUANJO LOPEZ, Secretario General Sindicato de 
Estudiantes, 
-AGUSTÍN PLAZA, Secretario General de FIA UGT 
(Unión General de Trabajadores) de Alava  
-TXUS RODRIGUEZ, Delegada por UGT en Eclayr 
Prim. (Álava)  
- SALVADOR ARANDA Salvador Aranda, Presidente 
del Cte. de Empresa de Musersa por la CGT 
(Confederación General del Trabajo)  (Girona) 
-ANTONIO DAMIÁN MELLADO, miembro Junta 
Personal Administración del Estado en Barcelona - 
CCOO  
-JAIME VAZQUEZ, Delegado Sindical UGT- Madrid 
Transporte 
- ISIDORO HERRERO, Delegado Sindical UGT- 
Madrid Transporte  
- JESÚS DIAZ DE DURANA, liberado sindical UGT 
Álava  
- GINES PEREZ ABELLAN, Delegado sindical en 
Galvisa UGT Álava  
- HECTOR JIMÉNEZ LUCENA, Organizador Sindical 
Federación Regional de Transportes de UGT Madrid  
-LIBORIO PRO FRAILE, Comisión Ejecutiva de FIA 
UGT de Álava 
-DOMINGO LORENZO CASAS, liberado sindical UGT 
Álava  
-RAFA MARTÍN, Delegado por UGT en Galvisa Álava  
-ENRIQUE ALEJANDRE TORIJA, Delegado de la 
seccion sindical del C.A.M.F. IMSERSO CCOO 
GUADALAJARA.  
-MIGUEL ANGEL DEL BARRIO, FeS-UGT Madrid 
-JUAN JESÚS CARRASCO , delegado sindical en 
SERUNION CC.OO. Málaga  
-DAVID BERNARDO NEVADO, miembro del Comité 
de Empresa del Hotel Puente Romano (Marbella) por 
CCOO  
-ANDRES DE LAS HERAS FERNÁNDEZ, Comisión 
Ejecutiva Unión Provincial CC.OO.  
-JOSE MARIA GIL, Presidente del Comité de Empresa 
de Progalsa por CCOO (Guadalajara)  
-JAVIER CABRERA, MCA-UGT Delegado en Gamesa-
Moasa. 
-ARTURO VAL DEL OLMO, FSP-UGT, Ex-Secretario 
General de la UST en ٩٣-١٩٨٣ y de la UGT de Alava en 
٨٣-١٩٧٦  
-JOSE HERNÁNDEZ GARRIDO, Secretario General 
Sección Sindical CC.OO. Auditorio Nacional-Madrid  
-ROCIO CRUZ JIMÉNEZ, Secretaria de Juventud 
Unión Comarcal Sur CC.OO. Madrid  
-PILAR UBEDA FERNÁNDEZ, Ex – presidenta Comité 
de Empresa Telefónica Móviles España  
-BEATRIZ DE DIEGO ALLENDE, Delegada Sindical 
por CC.OO- Madrid Sector Limpieza  
-FERNANDO ENCINA CALLEJAS,  Delegado Sindical 
UGT- Madrid Transporte  
-OSCAR HIDALGO CARNICERO, Miembro del 
Consejo de la Sección Sindical de CC.OO de Metro de 
Madrid  
-CONCHI GARBI LOPEZ, Sección Sindical CC.OO – 
Telefónica Móviles España 
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-PRIMITIVO ABELLA CACHERO, Secretario de 
Política Línguistica de la Federación de Enseñanza de 
CCOO de Asturias 
-SERGIO GONZALEZ GACO, Miembro de la ejecutiva 
del sindicato minero metalúrgico de la Unión Comarcal 
de Gijón de CCOO 
-CANDIDO GONZALEZ CARNERO, Delegado por CSI 
en el comité de empresa de Naval Gijón Xaquín Gª Sinde, 
CCOO. Ejecutiva astilleros Navantia-Ferrol.  
-José R. Rico, CCOO. Ejecutiva astilleros Navantia-
Ferrol.  
-Antonio Hijano, Secretario General comarcal de la 
federación de la Tierra y Alimentación (FTA-UGT) de la 
Axarquía, Málaga. Delegado al próximo congreso federal 
de FTA-UGT. 
-Miguel Manzanares, Secretario General de la sección 
sindical de UGT de empresa de aguas- Torremolinos. 
-Pedro Martínez Díaz, afiliado al Sindicato Ferroviario 
(SF) y abogado laboralista 
-Andreu Barber Rodríguez, afiliado a FeS-UGT 
-Rubén Cervantes Batres, afiliado a la Federación 
Minerometalúrgica de CCOO   
-Carlos Pineda, Presidente del comité de empresa de 
ECO Guadalajara por CCOO 
-Hilario Gil, delegado del Sindicato de Trabajadores de 
la Enseñanza (STECLM) Guadalajara 
-José María García, Ejecutiva Provincial de UGT de 
Guadalajara 
-GLORIA CANEIRO, FSAP CCOO Toledo 
-DAVID PARRILLA, FSAP CCOO Toledo_ 
-SANTIAGO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DE 
CC.OO. EN  -VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA) 
CONCEJAL DE IZQUIERDA -UNIDA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL RÍO 
-ANTONIO SAN ROMÁN 
-COORDINADOR DE IZQUIERDA UNIDA DE 
CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA) 
-JOSÉ ANTONIO CABRERA 
-AFILIADO AL SINDICATO DE OBREROS DEL 
CAMPO MIEMBRO -DEL CONSEJO LOCAL DE 
IZQUIERDA UNIDA EN ARAHAL (SEVILLA) 
-GOYO BARRANTES, miembro Cte. de empresa por 
UGT en -Esmaltaciones San -Ignacio, Álava 
-MIGUEL MICHITORENA Miguel Michitorena, FeS-
UGT Madrid  
 
Italy:  
-Paolo Brini (Comitato Centrale Fiom-Cgil, Rsu Smalti - 
Modena),  
-Paolo Grassi (SR Coordinamento nazionale Nidil-Cgil),  
-Stefano Pol (Coordinamento nazionale Nidil-Cgil),  
-Samira Giulitti (Fisac-Cgil Rsa Direct Line Milano)  
-Sara Cimarelli (Fisac-Cgil Rsa Direct Line Milano),  
-Mario Iavazzi (Cgil-Bologna),  
-Antonio Forlano (Direttivo Lombardia Filt-Cgil Rsu 
Ups Milano),  
-Giuseppe Lania (Filcams-Cgil Rsa Ipercoop S.San 
Giovanni-Milano),  
-Orlando Maviglia (Direttivo Emilia Romagna Fiom-Cgil 
Rsu Motori Minarelli - Bologna),  
-Davide Bacchelli (Direttivo Bologna Fiom-Cgil Rsu 
Ima),  
-Laura Bassanetti (Fisac-Cgil Rsa Aci Global Milano),  
-Giampietro Montanari (Fiom-Cgil Rsu Cesab Bologna),  
-Ivan Serra (Fiom-Cgil Rsu Rcm Bologna),  

-Davide Lissoni (Direttivo Brianza Fiom-Cgil Rsu ST 
Agrate-Milano),  
-Nicola Ala (Fiom-Cgil Rsu ST Agrate-Milano),  
-Piero Ficiarà (Fiom-Cgil Rsu Terim Modena),  
-Francesco Santoro (Fiom-Cgil Rsu Terim - Modena),  
-Lorenzo Esposito (Fisac-Cgil Rsa Banca d’Italia 
Milano),  
-Massimiliano Cavallotti (Filcams-Cgil Rsa Cofathec 
Milano),  
-Fiammetta Fossati (Direttivo Nidil- Cgil Milano),  
-Giuseppe Marazzi (Filt-Cgil Rsu Ups, Milano),  
-Laura Parozzi (Filt-Cgil Rsa Ups, Vimodrone-Mi),  
-Davide Tognoni (FP-Cgil Rsu Comune di Rolo Reggio 
Emilia),  
-Francesco Merli (Direttivo Nidil-Cgil Bologna),  
-Mauro Vanetti (Direttivo Nidil-Cgil Pavia),  
-Simona Bolelli (Slc-Cgil Rsu SPS Modena).  

 
Nigeria: 
Adegbile Isiaka, Campaign for Workers' Alternative 
Goke Akinrogunde, Lagos  

  
Belgium: 
-Erik De Bruyn, shop steward Socialist Public Services 
Union, City of Antwerp (ACOD) 
-Miguel Rubio, former convenor of the Metal Workers 
Union of Diamant Boart (CMB-FGTB) 
- Erik Demeester, activist socialist trade union ABVV 
- Maarten Van Heuverzwijn, editorial board of the 
Marxist paper Vonk 
- Wim Benda, editorial board of the Marxist paper Vonk 
- Filip Staes, member editorial board Marxist paper 
Vonk 
- Niels Vandekeybus, Vonk 

  
France: 
-Hubert Prévaud, CGT Airbus, Toulouse. 
-Jérôme Métellus, MJC, PCF, Paris ١٨e 

 
Germany:  

-Hans-Gerd Öfinger, editor of Der Funke, deputy chair, 
ver.di (German 
service sector and public sector union) 
-Christoph Mürdter, editor of Der Funke, union activist 
(ver.di) and PDS member 

- Pablo Alderete, und Delgierter IG Metall Delegierten 
konferenz in Esslingen 

  
Colombia: 
-CUT: Trade Union Federation Colombia- Carlos 
Rodrigues Diaz (٣٫٤ million)  

 
Sweden:  
-SAC: Syndicalists (Sweden)  
-Martin Oscarsson, Gothenburg, Shop Steward, 
Teachers' union 
 -Socialist Party (Sweden)  
-SSU.Clubs (Sweden)   
-SUF.The Swedish Anarchosyndicalists Youth 
Federation 

 
 :لیالملهای خارجی و بيناحزاب و سازمان

-Spain - El Militante  
-Venezuela - El Topo Obrero / El Militante  
-Socialist Appeal – Britain 
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-För Marxismen Arbetarrörelsen  
-Arbetar makt   
-Rättvisa Partiet socialisterna  
-The Communist Party of Great Britain  

- CPI (ML) - Communist Party of India (Marxist-Leninist)  
- Chaudhry Manzoor Ahmad, Member of the parliament, 

President Pakistan Trade 
Union Defense Campaign   
- Internationalt Forum/Middle East Group -  Denmark 
- Fundación Federico Engels-Spain  

- Landesvorstand (state steering committee) Bremen of the 
WASG (new anti-neoliberal party in Germany)   
- SSU.Clubs(stockholm.solna) 
-ontario coalition against poverty 
- Ligue Communiste Révolutionaire- La Riposte  

  
سياليست  حزب سو-  حزب کمونيست لبنان - حزب کمونيست استراليا -

  -استراليا
(AWU) Australian Workers Union-  

-Construction,Forestry,Mining and Energy Union(CFMEU)  
  
Norway  
-LO i Oslo  

        حزب اتحاد سرخ برای انتخابات 
           -- RV  

   
Finland: 
١)  Sosialistiliitto 
Ethad sosialistae 

  )Fanland(org.sosialistiliitto.www://httpQatname . (
shorae markzi in sazman ra dar awlin forsate momken 
tarjoma krde va braitan mifstam) 
٢) Suomen Maahanmuuttajien kotouttamisyhdistys 

. SUMUKIsumuko/com.freewebs.www 
Sazmane intgrasione mohajrine moqim Fanland, 
SUMUKO 

 حزب کمونيست لبنان 
 حزب کمونيست استراليا 

 حزب سوسياليست استراليا
 
  :های خارجیشخصيت* 

-Professor Moshe' Machover (professor  Kings College 
London University)- Jenny Eriksson – Annika Johansson – 
P-H Johansson – Linnea Åberg. – Per Kolli- Johan Elfving. – 
Linda Jan. – Juha Hyttinen. – Maria Reeshman – Hedman. – 
Maria Högern. – Lina Fryklund. – Carolin Norgren – Johan 
Hallberg –Cliff Slaughter  - Editorial Board of the journal 

Iran Bulletin- Middle East Forum. - Aksel Hagen 
lecturer Oplande Norwej)- Turid Tomasen (university 
lecturer Lillehammer)- Professor Bridget Fowler - Glasgow 
University- Alexander John McBurney 'Work Matthew 
Jones- Workers Unity Faction- SSP, Editorial board 
Critique- Professor Basil Kouvarikakis - Oxford University -

Professor Istvan Meszaros (Emeritus Professor and author of 
Beyond Capital)-  Donatella Meszaros - Colin Byrnes, CTC, 

IWW (in personal capacity)- Jim Smith ( member of 
UNISON, the public sector union) – Gopala krishnan 

 -)Germany(Holberg .A.  Dr-)Kuwait(  
Workers . S.National Secretary, U John Peterson- 

International League- Shane Jones providence RI- John 
Clark- Klemens Alff -Hans Reiman, writer, Helsinki- Greg 
Oxley 
- Tony Kofoet, Germany, Teachers' Union (GEW), Member 
of staff council Warren smith member of communist party of 
australia  

- Tony mage member of CPA  
- Jesics flander  - journalist and member of CPA 
-Antony mc reed - manufactor worker 
-david rosel - construction worker  
- john prider - member of CPA 
 -abdol majid - member of communist party of lebenon  
- samy abo hamed - member of CPL 
- khaled sared enginer and member of CPL 
-samir ziad - nurse and member of AWU union 
-fatema mahmod member of CPL and member of AWU 
union 
 Andrew forguson the secretary of CFMEU 
-jack walter - member of CFMEU 
- Dr, Wiliam jacob member of Socialist party of Australia 
- Dr,Janet jacob member of SPA 
- chun ho ching member of CFMEU 
-Arkan ozsher member of socialist party of Turkey 
- Mesud morad construction worker and member of SPT 
M Todd, M Murphy, Scunthorpe CLP, UK-  

Finland:Afradi ke az faline tashakolhae kargri u sazmanhai 
chap mibashand:  
١) Ville Rautanen, az Sosialistiliitto (Ethade sosialistae 
Fanland) 
٢) Velda Parkkinen  
٣) Reko Ravela Postiliiton luottamusmies ja 
Vasemmistoliiton varakaupunginvaltuutettu 
Motamede ithadye karkonane post va ozve shorae shahre 
Helsinki az Hezbe chap 
٤) Jarmo Ahola 
٥) Sini Saarela 
٦) Lotta Kortteinen 
٧) Aydin Saiyar, Suomen elintarviketyöläisten liitto 
Az ethadye kargarane mavade gazaii 
٨) Juhani Lohikoski, Sosialistiliitto 
Az Ethade sosialistha 
٩) Santeri Ulkuniemi 
١٠) Anne Kostiainen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ 
teachers union OAJ  
١١) Jari- Ville Nyman 
١٢) Pepe Nikander 

Sumi Vaatetus, ) ١٣org.pummit://http 
١٤) Sanna Laasanen , KTV, Az Ethadye kargaran 
shahrdariha ( KTV) 
١٥) Tina Kaumsto 

 
Australia: 
١- Warren smith member of communist party of australia 
٢- Tony mage member of CPA  
٣- Jesics flander  - journalist and member of CPA  
٤-Antony mc reed - manufactor worker 
٥-david rosel - construction worker  
٦- john prider - member of CPA 
٧- abdol majid - member of communist party of lebenon  
٨- samy abo hamed - member of CPL 
٩- khaled sared enginer and member of CPL 
١٠-samir ziad - nurse and member of AWU union 
١١-fatema mahmod member of CPL and member of AWU 
union 
١٢ Andrew forguson the secretary of CFMEU 
١٣-jack walter - member of CFMEU 
١٤- Dr, Wiliam jacob member of Socialist party of Australia 
١٥- Dr,Janet jacob member of SPA 
١٦- chun ho ching member of CFMEU 
١٧-Arkan ozsher member of socialist party of Turkey 
١٨- Mesud morad construction worker and member of SPT 
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 :های دمکراتيک در خارج کشور و احزابتشکل* 
 -تانهای انقالبی کردسسوسياليست -کانون دانشجويان ايرانی در هلند  -

کارگران «کميتۀ پشتيبانی از حرکت  " - )نروژ(انجمن کردهای ليل هامر 
 - کميته خارج اتحاديه کمونيستهای عراق - " هامبورگ-» ايران تنها نيستند

 حزب کمونيست ايران - IRAN SOS -   هسته اقليت-انجمن حق زنان 
 . حزب رنجبران-)م.ل.م(
 
  

  : ها و وبالگ های اينترنتیسايت* 
کمونيست ،  جوان سوسياليست، فعال جنبش کارگری :الگ های ايران وب -

  .  وبالگ کارگران پيشرو کردستان-   ايران تنها نيستندکارگران، انقالبی
  
-   رهايی -   تريفه-  گلشن-  گزارشگر-  جنبش کارگری- :  سايت های خارج*

 -  سايت کارگران ايران-org.laborstart.www -Indymedia- آشتی
يران ا -آزاد ايران - com.blogspot.leebar://http-"بولتن آارگرى"نشریه 
 -تريبون

  
  :های پالتاکاتاق* 
   اتاق پالتکی ايران سوسياليست فوروم-
 
 :راديوها* 
 در شهر  ڵه  راديو صدای کۆمه- راديو روژهه الت- هانور– راديو آوا -

راديو همبستگی -راديو صدای نو –اجتماعی  - سياسی يتوبوری پيام نشريه
  راديو شراره ها - )نروژ( راديو همصدا - راديو برابری- )استکهلم(
 راديو البرز –) يوتبری( راديو همراه –) يوتبری( راديو سپهر - )استکهلم(
   راديو صدای کارگران ايران –) يوتبری(
  
  :افراد و فعالين سياسی ايرانی* 
 -٤ بهروز سورن -٤ وحيد صمدی -٣ امينه کاکاباوه -٢خانواده شهابی  -١

 -٨ شهريار محمدی - ٧ محمدی  سهيال- ٦نژاد  سهيال نيک-٥پويا محمدی 
 فرود - ١٢  عزيز آرمان-١١پرست  فرزاد حق- ١٠ فراز رها - ٩نادر عرفانی 

-  بهزاد فخراله- ١٥آمائی  فرزاد فخراله-١٤  داود عزيزيان- ١٣پور سياوش
 -١٩ آکو انوری -١٨ کمال محمدی -١٧  آمائی بختيار فخراله- ١٦آمائی 

الدين  نجم-٢٢  ايرج عبدالهی- ٢١  مجيد دليريان-٢٠ شهاب گوالالن
 - ٢٦  گالويژ محمدزاده- ٢٥  مناق قزنی-٢٤  عبداهللا حاالدجی-٢٣ محمدزاده

 حسين - ٢٩  صالح نادری-٢٨  گوهر معمارزاده- ٢٧ رادهعبداله بيگ
 - ٣٣ گرجی اميد رستم- ٣٢  اميد ابراهيمی-٣١  ارسطو شعبانی- ٣٠ ظهرانی

 رامين موالئی -٣٦ا رئيس دانا  رض-٣٥  مهدی رياضی- ٣٤ بهنام چنگايی
 هوشيار الياسی -٤٠ طيب جاللی -  ٣٩ طاهر عابری - ٣٨ سارا قاضی - ٣٧
 -٤٥ طاهر بداقی -٤٤ علی رزاقی - ٤٣ هريش فتحی - ٤٢ محمود جدی - ٤١

 -٤٩پور  روحی غلی-٤٨ سارا علی عمر -٤٧ ناشا محمدعلی - ٤٦مهدی 
دبيری .  ک-٥٢ی  حشمت سلطان- ٥١  پری مرضا - ٥٠آالن علی فريدون 

 سعيد حميد - ٥٧  محمد ذکا- ٥٦  مشهد علی-  ٥٥ م.  زهرا-٥٤ بهرام- ٥٣
 - ٦١ نشين داود شاه- ٦٠  حيدر خدری-٥٩  پيروز زورچنگ- ٥٨عبدالحسين 
  سيامک مؤيدزاده-٦٤ عرفان مروت- ٦٣ آرس زارعی- ٦٢ پورحسن نقی

 باقر -٦٨  سميرا حاجی ميرزا- ٦٧  فرشيد شکری- ٦٦  حجت سهرابی- ٦٥
 -٧٢ کوروش منصوران-٧١  ياشار آذری-٧٠ اکبر مرتضوی- ٦٩شکری

 -٧٦  مظفر فالحی-٧٥  علی پيچگاه-٧٤  خالد ايصافی-٧٣ احمد مزارعی
 آليسا - ٧٩ کاوه اميری- ٧٨  هديقه کيانپور- ٧٧اردشير نصراله بيگی

 سالح -٨٣  آرمان اميری-٨٢  حسن اميری-٨١  مونا اميری- ٨٠اميری
 - ٨٧  ناهيد يونسی- ٨٦  يدی پهلوانی-٨٥ د مينارودی محمو- ٨٤ کريمی
 -٩١  نيما شهبازی-٩٠ عادل الياسی-٨٩  حسين حميدی- ٨٨  ايرجی محيه

 -٩٥ آرمان عظيمی-٩٤ آرزو عظيمی-٩٣ ناصر طاهری٩٢- ژيان شهبازی
 شورش - ٩٨   فاروق کنانيان- ٩٧ سليمان امين زاده - ٩٦يونس خليل آقايی

 سلمان - ١٠٢  اميد پويا- ١٠١احمد شريفی -١٠٠ محمد قادری-٩٩صالحی 
  رحمان ملکی-١٠٥  هاردوک علی-١٠٤  زينب محمد زاده- ١٠٣ خذری
 خديجه -١٠٩  سوزنا سعيد-١٠٨  شمس معروفی- ١٠٧  خالد رحمان-١٠٦
 - ١١٣  عباس گويلی-١١٢  زری عرفانی- ١١١  ارس زارعی- ١١٠ احمدی

 هيوا - ١١٦ اعيلی هيوا اسم-١١٥  احمد اسماعيلی-١١٤ صديق اسماعيلی
  علی اسماعيلی- ١١٩  رونک فريدی-١١٨  نسرين سهرابی- ١١٧ بهار
 -١٢٣  خدر مطيع-١٢٢  حسن رسول عبداهللا-١٢١  خدر حسن نژاد-١٢٠

 زينب - ١٢٦  احمد شريفی- ١٢٥  سحر شريفی- ١٢٤ سروه شريفی
 حسين - ١٢٩  شهال رسولی- ١٢٨  شيرين رسولی- ١٢٧محمدزاده 

 -١٣٣  جالل ابراهيمی- ١٣٢  جالل خدری- ١٣١  جمال رسولی-١٣٠رسولی
  شورش رسولی- ١٣٦  خليل رسولی-  ١٣٥ تريفا رسولی- ١٣٤ کاله شمسی

  حسين - ١٤٠  شاهو خذری-١٣٩  شلر خذری-١٣٨  رسول رسولی-١٣٧
  رونک خذری-١٤٣  طال سليمان پور-١٤٢   ابراهيم احمديان- ١٤١ خذری
 -١٤٧  داريوش نيکجو-١٤٦  مهرداد بختياری-١٤٥  کامران احمدی-١٤٤

  حميد آذر-١٥٠  شاهو شريفی-١٤٩  سهند شايان- ١٤٨ کامران دباغيان
  - ١٥٤ شفقت حسين –١٥٣ فرخنده آشنا - ١٥٢  ايراندحت فرخی-١٥١

  اقبال خاتمی–١٥٧سعيد قربانی   -  ١٥٦  پروانه بکاه-١٥٥ برهان عظيمی
 -١٦٢ ش.ا  هان- ١٦١ب – ارينا -١٦٠ شيوا - ١٥٩  عباس مظاهری- ١٥٨ 

 -١٦٧  سارو-١٦٦ رها  سروه-١٦٥انديش-١٦٤ آزاد نيک- ١٦٣همدل 
  آتشگاه-١٧٢  پويان- ١٧١  روزبه-١٧٠  آشنا-١٦٩ غريب- ١٦٨ شاهنده
  شهال س- ١٧٧ م  . هناره-١٧٦ بينا  عسل-١٧٥  زمانیََ-١٧٤  بيباک-١٧٣
  -١٨١ اسد گلچينی-١٨٠  سياوش محمودی-١٧٩  سيروان فتحی-١٧٨

   آرزو مساوات- ١٨٤ روژين شرقی-١٨٣  پروانه وزيری-١٨٢ديده روشن
 مراد - ١٨٨  عباس سماکار-١٨٧  رامين جوان-١٨٦  حسين محمدی-١٨٥
 -١٩٢  دياکو خذری-١٩١ محمدی.   او-١٩٠ عاطفه فيروزی-١٨٩ شيرين
 -١٩٦ عرفان مروت جو -١٩٥  ناصح سعيدی- ١٩٤ صالح کريمی -١٩٣

آزاد کريمی -١٩٩پناه  يحيی عبدی-١٩٨ قادر رحيمی - ١٩٧زاده رشيد امين
 نوروز - ٢٠٣ طاهر پرتوی -٢٠٢ خبات کريمی -٢٠١ رزگار کريمی -٢٠٠

 -٢٠٧ شهرام فرد -٢٠٦ نصير تبريزی - ٢٠٥ غالم ارزانی - ٢٠٤حيدريان 
-نبی فران- ٢١٠سرابی قاسم-٢٠٩ شادی رهو - ٢٠٨منصور رزاقی 

گيتی راد  -٢١٣ سيروس رزاقی پور -٢١٢ خسرورحمانيان - ٢١١پور
 بهروز -٢١٧ نوری علوی -٢١٦ شايان - ٢١٥ کمال کماليان -٢١٤

 بهمن -٢٢٠ حسام مصطفی زاده - ٢١٩ شاهپور کريان - ٢١٨خرسندی 
 کيومرث ملک -٢٢٣ کمال ملک -٢٢٢ احمد معين - ٢٢١) مراد(لرستانی 

 محمد -٢٢٧ رزا جوان-٢٢٦ عيسی محمد رضائی  -٢٢٥ جمال ملک -٢٢٤
 حسين بهادری -٢٣٠ عليرضا بيانی - ٢٢٩اسدپور  مصطفى -٢٢٨محمدی 
   مهرداد والی پور-٢٣٣ اميد رهگذر -٢٣٢ احمد زاهدی لنگرودی -٢٣١
 کيوان - ٢٣٧ صالح ايراندوست -٢٣٦ مجيد مشيدی - ٢٣٥ بختياری -٢٣٤

 -٢٤١آرشيا نوری -٢٤٠ اکبر رحيمی -٢٣٩ عمر محمدی -  ٢٣٨کتابی 
 حشمت – ٢٤٤راهيم آوخ  اب٢٤٣– سعيد افشار - ٢٤٢يوسف آبخون 

 حسن حسام  -٢٤٧ مانوئل اسماعيلی  - ٢٤٦ شعله ايرانی -٢٤٥محسنی 
  -٢٥١ آرش کمانگر -٢٥٠ اردشير مهرداد -٢٤٩ علی دماوندی -٢٤٨

ــ حسين ٢٥٤ــ ارژنگ بامشاد ٢٥٣  آزاده شکوهی - ٢٥٢بيژن سعيد پور 
 سروژ - ٢٥٧روبن مارکاريان _ــ٢٥٦ محمد رضا شالگونی - ٢٥٥نقی پور

ــ ٢٦٠ ــ نقی رياحی لنگرودی ٢٥٩  سيامک جهانبخش- ٢٥٨قازاريان 
 آ زاده شکوهی -٢٦٣ آرش امجد - ٢٦٢  فريبا ثابت-٢٦١شهاب برهان 

 ارسالن -٢٦٧ احمد نوين - ٢٦٦اردشير نظری - ٢٦٥اميراصغری نيا  -٢٦٤
 ايرج - ٢٧٠  دکتر يونس پارسا بناب-٢٦٩ هاشم محمديان - ٢٦٨کريمی 

رضا - ٢٧٣  بهروز فراهانی  -٢٧٢  پرويزجواهری  -٢٧١حيدری 
  حسين - ٢٧٦  جواد اسکويی -٢٧٥  پيران آزاد-٢٧٤سپيدرودی 

 فرامرزدادور -٢٧٩ علی اکبرشالگونی -٢٧٨ ثريا چيت ساز – ٢٧٧قاضی
 -٢٨٣  عباس مومن -٢٨٢  صمد نويد - ٢٨١ محمد هادی امينيان -٢٨٠

 خليفه -٢٨٦شيرين مرادی  -٢٨٥  الله حسين پور -٢٨٤پروانه رياحی 
 علی - ٢٨٩  پتی بلوچ -٢٨٨  حميد موسوی پوراصل  - ٢٨٧موسوی 

  نويد مومن -٢٩٢  مرضيه مومن زاده –٢٩١نجف روحی –٢٩٠جالينوسی 
بهرنگ رياحی لنگرودی -٢٩٥  ياوراعتماد - ٢٩٤ بدری صفوی - ٢٩٣زاده  
 ٢٩٩- مسعود کرمانشاهی -٢٩٨ تقی روزبه -٢٩٧ پروين شکوهی -٢٩٦

  پروين - ٣٠٢ حبيب رياحی -٣٠١  خسرو آهنگر -٣٠٠حميد پور قاسمی  
  -٣٠٦جليل زنجانی  -٣٠٥ منوچررادين - ٣٠٤  محسن کيا - ٣٠٣رياحی 

  مجتبی نظری -٣٠٩ عبدالقادر بلوچ -٣٠٨  رضا خيری -٣٠٧محمد خيری 
 -٣١٣ رضا چيت ساز - ٣١٢   کوکب نظری- ٣١١  مسعود نظری -٣١٠

 مجيد -٣١٦  داريوش ارجمندی -٣١٥ جواد نويد -٣١٤دکترجواد جوادی 
  حسين - ٣١٩  کريم خوش عقيده -٣١٨ حسين مظفری  -٣١٧مظفری 
 محسن توفيقيان –٣٢٢    بهمن خاکسار-٣٢١  حسين توسلی - ٣٢٠سعدی 
  سعيد بصارتی -٣٢٥  شاهپورسالمکار - ٣٢٤  محمد تجلی جو -٣٢٣
 -٣٢٩هروز اقاجان زاده  ب-٣٢٨  احمد بابايی -٣٢٧ رضا آبادی -٣٢٦

 عمر - ٣٣٢ پرويز راستگو - ٣٣١ علی احمدی -٣٣٠جعفر جعفرزاده 
 -٣٣٦ نيما نيکولس - ٣٣٥ جالل محمدی - ٣٣٤ کاظم امينی - ٣٣٣مولودی 

 سيما -٣٣٩ نگين مهدوی -٣٣٨ آرش کيانپور -٣٣٧فرزاد خرده بين 
 - ٣٤٣ اردشير نظری -٣٤٢فوالدی .  ن-٣٤١  حسين عارفی-٣٤٠ مهرپناه

 جميله -٣٤٦ محسن شيخی - ٣٤٥ ستار فتحی -٣٤٤علی يحيی پور 
 ابراهيم - ٣٤٩ خالد رحيمی -٣٤٨ انور خنانی رحمان نجات - ٣٤٧عبدالهی 
 شهين نوروز - ٣٥٢ سيما مهرپناه -٣٥١ هاشم محمديان - ٣٥٠رستمی 
 اکبر -٣٥٦  امير پيام - ٣٥٥ فريد پرتوی - ٣٥٤ فتح اهللا کاله قدشی -٣٥٣

 فراست -٣٨٩ جمشيد منصوری -٣٥٨ رحيم تقی زادگان -٣٥٧محمدی فر 
 عمر مولودی -٣٩٢ پرويز راستگو -٣٩١ علی احمدی -٣٩٠صالحی 



  ١٥                                                                    ١٣٨٤ آبان ٨ -١٥ سال                                   ١٥١کارگر سوسياليست  
 

 فرزاد - ٣٩٦ نيما نيکولس - ٣٩٥ جالل محمدی -٣٩٤ کاظم امينی -٣٩٣
 حميد فروتن  -٣٩٩ نگين مهدوی -٣٩٨ آرش کيانپور -٣٩٧خرده بين 

 – ٤٠٣ ستار فتحی، – ٤٠٢  اقبال سبحانی،-  ٤٠١ عباس افشم، -٤٠٠
 – ٤٠٦ انور خوانائی، – ٤٠٥ جميله عبدالهی، – ٤٠٤محسن شيخی، 
 -٤١٠ فرشاد فردا، - ٤٠٩   - ٤٠٨ خالد رحيمی، – ٤٠٧رحمان نجات، 

 شريف مير صباغی، - ٤١٢ عليرضا رئيس دانا، -٤١١آزاده رئيس دانا، 
 -٤١٦ادی،  دکتر گلمراد مر-٤١٥ امير عنصری، - ٤١٤ امجد کريمی، -٤١٣

  .  حسين درتو- ٤١٨عثمان مولودی، -٤١٧ژاله مظاهری، 
  

  ٢٠٠ اکتبر ٢٦  – ١٣٨۴ آبان ٤
  

 »کارگران ايران تنها نيستند« کمپين 
  
  
  
  

  ١بقيه از صفحه 
  

  نامه سرگشاده به برهان ديوارگر
  "کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری"در مورد 

  
ه    اما دوست عزيز، برای ارزيابی کام    ن فرق لتر و جلوگيری از تکرار اي

ه        د ب ارگری، باي گرايی، به مثابه يک بيماری مخرب در درون جنبش ک
  .عقب بر گرديم و راه حلهای ريشه ای برای عالج اين بيماری بيابيم

  
ای                   ه آق ه گرايان ر دمکراتيک و فرق ن برخوردهای غي ز، اي دوست عزي

دای    . عظيم زاده تازگی نداشته است     ن روشهای      ايشان از ابت ه اي  امر ب
ه دست زد      ز                  . فرقه گرايان ه شما ني انی آغاز شد ک ه گرايی زم ن فرق اي

د،                ری استعفا داده ان همراه با دوستان ديگرتان که اخيرًا از کميته پيگي
ز و ساير دوستانتان در گذشته             . در کنار ايشان بوديد    شما دوست عزي

ای عظيم زاده و شرکا، ي                  ی آق ه گراي ن فرق ا او همراهی      در مقابل اي ا ب
د         ل کارهای او سکوت کردي ا در مقاب ه     . کرديد و ي ان فرق ه هم ون ک اکن

د       اده اي اد افشای آن افت ه، بي درصورتی  ! گرايی گريبان خودتان را گرفت
دا می       ان ابت که چنانچه در مقابل برخوردهای غير اصولی ايشان از هم

 روز اسفبار  به اين ) و نه ايشان و نه کميته پيگيری      (ايستاديد؛ نه شما    
  .نمی افتاديد و جنبش کارگری لطمه نمی خورد

  
روردين     : مورد اول  ری          ١٣٨٤در اوائل ف ه پيگي  شما دوستان در کميت

با يک روش غير دموکراتيک خواهان حذف نامه بهرام دزکی از سايت            
ارگری« ديد» شبکه همبستگی ک ر . ش ار غي ن ک ام اي ه از انج انی ک زم

ارگری  ما شبکه را اصولی شبکه همبستگی ک تان ش رباز زد؛ دوس س
د           ا او کردن انی  ب ارگری را در          . نيز متهم به تب نامه شبکه همبستگی ک
  :زير برای يادآوری درج می کنم

    
  !حذف گرایی را متوقف کنيم

ه خواهان                 در روزهای اخير تعدادی ای ميل از دوستانی دریافت شده ک
ارگری    حذف مقاله بهرام دزکی از ستون آزاد سایت شبکه هم            بستگی ک

است  » پليسی «استدالل دوستان برای حذف مقاله گویا اقدامات        . شده اند 
ام داده است    ه انج ه او در مقال بکه    . ک ا سياست سایت ش ورد م ن م در ای

  :همبستگی کارگری را بدینوسيله اعالم می کنيم
االن         -١ ام فع ر روی تم ارگری ب درهای سایت شبکه همبستگی ک

ا سایر           صرفنظر از داشتن    (کارگری   ا و ی ا م اختالفات نظر ب
هيچ مقاله ای در این سایت       . باز است )  گرایش های کارگری  

ه خود     (حذف نمی گردد     ایی ک حتی مقاالتی افراد و گرایش ه
ه علت اختالف نظر  االت دیگران را ب وده و مق را ب خذف گ

  ). سياسی در سایت های خود حذف می کنند
رای    -٢ ات    اتهام زنی و افتراق بر هر فرد و گ د اثب ارگری بای ش ک

ارگری              االن گ گردد و سپس به بحث گذاشته شود؛ و توسط فع
ر در              . مورد پذیرش قرار گيرد    د نف ا چن وان نظر یک ی نمی ت

  . مورد یک مقاله را بر کل جنبش کارگری تحميل کرد

رام دزکی      » پليسی«بر این اساس ما به دوستانی که اتهام کار         به مقاله به
ه ایشان؛          زده اند؛ را دعوت می       ه حذف مقال ه جای اصرار ب ه ب يم ک کن

رای سایت                 وب ب ه ایشان را مکت نظر انتقادی و افشاگرایانه خود از مقال
رام     ه به ار مقال اگری را در کن ادات و افش ز انتق ا ني د و م ال کنن ا ارس م

يم     رار می ده ارگری سپس خود قضاوت     . دزکی ق بش ک دگان جن خوانن
  .ته است یا خيرصورت گرف» پليسی«می کنند که کار 

اتهام زنی و افتراق و حذف گرایی و سانسور از مشخصات بارز دولت              
وانين و  د ق ارگری بای بش ک ا در درون جن ت و م رمایه داری اس س

  . بنا بگذاریمدموکراسی کارگریمعيارهای خود را بر اساس 
ار فاسد سرمایه      يوه ک دئولوژی و ش وذ ای ارگری از نف بش ک د جن بگذاری

ردد و                  داری مبنی بر   ی، خارج گ ام زن  حذف و سانسور و ارعاب و اته
تی     ویی درس ردازد و الگ ی بپ ایل سياس ل مس ه ح الم ب يط س در یک مح

  .برای نسل جوان پایه ریزی کند
  هيئت هماهنگی

  شبکه همبستگی کارگری
   ١٣٨٤ فروردین ٩
  

دوست عزيز شما که آن زمان همراه با همين آقايانی که امروز شما را      
ا چه                   حذف کرده ا   ار آنه ن روش از ک ل اي د، در مقاب ند فعاليت می کردي

ا             ا آنه د؟ آي الفتی کردي ا مخ ه آنه اقدامی کرديد؟ آيا با روش حذف گرايان
  را افشا کرديد؟ يا با آنها همراهی کرديد؟

  
ورد دوم روردين  : م ر ف انم   ١٣٨٤در اواخ رکت خ ا ش ه ای ب  در جلس

االن   ی، فع رج اله اظم ف ای ک نی و آق ريم محس تگی «م بکه همبس ش
ه ای و      ) ايران(» کميته اقدام کارگری  «و  » کارکری به برخوردهای فرق

ايتی از آن    ای حم ه ه ذف نام ری در ح ه پيگي ک کميت ر دموکراتي غي
پس از ان برای روشن شدن مسئله نامه ای به          . کميته؛ اعتراض کردند  

ری نوشته شد            ه پيگي ادآوری        . شما دوستان در کميت رای ي تن نامه ب م
  : می شودآورده

  
 نامه سرگشاده

 خطاب به کميته پيگيری ایجاد تشکل های آزاد کارگری
ب،    نبه ش نج ش ری     ٢٥پ ه پيگي ای کميت ن از اعض اه دو ت روردین م   ف

رج الهی                      اظم ف ای ک ریم محسنی و آق انم م ارگری، خ تشکل های آزاد ک
تند   تها داش اد سوسياليس الکی اتح اق پالت خنرانی ی در ات ش . س در بخ

ش و پا االن  پرس خ فع ارگری  «س تگی ک بکه همبس واالتی  »ش ، س
ا سواالت            . ازسخنرانان داشتند  اما احتماًال به دليل اشکاالت فنی صدا، ی

ن سواالت             ه ای شنيده نشد و یا به دليل همين اشکال پاسخ های روشنی ب
هرچند سخنرانان تاکيد داشتند که سخنگوی این کميته نيستند با         . داده نشد 

ن   اینحال انتظار مير  ی در حد جوابگویی اعضای ای فت پاسخ های حت
 .کميته داده شود

رین سوال خود                 به این وسيله ما شرکت کنندگان زیر در آن جلسه؛ مهمت
ر        ومی ت طحی عم ری را در س ه پيگي ر کميت ت اخي ا حرک ه ب در رابط

  .کنيم مطرح می
ارگری،      ای آزاد ک کل ه اد تش ری ایج ه پيگي ت کميت از حرک س از آغ پ

دا« ه اق ارگریکميت ران(» م ک اری )  ای ا همک تگی «ب بکه همبس ش
ارگری ت        » ک ن حرک د از ای ه موظفن يدند ک ه رس ن نتيج ه ای ت ب حمای
در این راستا اقدامات اوليه برای کسب حمایت از           .  بعمل آورند  مشروط

نهادهای کارگری در سطح جهانی تدارک دیده شد و به دنبال آن حمایت        
ده و ب      ب ش ور کس د کش ایی در چن ای   نهاده ا و آدرس ه ایت ه رای س

ل ارسال شد        ) آوای کار و شورا   (معرفی شده    فانه  . به صورت ایمي متاس
نعکس   ون م ا کن ا را ت ن حمایت ه دام  ای ده هيچک ی ش ایت های معرف س

حتی یک ایميل در جهت اطالع دریافت امضاهای کسب شده                . نکردند
ارگری بریتاني االن رادیکال ک ارگری و فع ه های ک ا و ار طرف اتحادی

  ! ایتاليا، دریافت نشد
اط شد                ين ارتب سوالی که از سخنرانان در اتاق اتحاد سوسياليستها در هم

ه    رای کسب حمایت در                 : این بود ک وازین خاصی ب ری م ه پيگي ا کميت آی
ن           نظر دارد که در مصوبات خود آنرا نگنجانده است؟ ما از این جهت ای

ده کسب         سوال را می پرسيم تا پس از پاسخ گرفتن بدانيم          ار متوقف ش  ک
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ين         آن را دنبال   ،حمایت های جهانی را باید از سر گيریم        ه هم کنيم و یا ب
  .حد اکتفا کنيم

ارگری    «و  » شبکه همبستگی کارگری  «از نظر    دام ک ، خطاب  »کميته اق
ه    ات توسط کميت ه مطالب رای ارائ رمایه داری ب ای س اد ه رار دادن نه ق

ار را در جهت           پيگيری، فی نفسه دارای اشکالی اساسی ن        ن ک يست و ای
د    » توهم پراکنی « ه روشن            . ارزیابی نمی کن ن است ک م ای ئله مه ا مس ام

شود این کميته با خطاب قرار دادن این نهادها تقاضای خود را عمدتًا از              
راه حمایت               ه هم ارگری ب آنها مطالبه می کند؟ و یا با اتکا به پایه های ک

ارد حرکت اخير را صرفنظر       در نظر د   بين المللی، های وسيع داخلی و     
ورد نظر   رانجام م ه س رمایه داری ب ای س اد ه ر پاسخی توسط نه از ه
امضا کنندگان این نامه برساند؟ با منعکس نکردن حمایت های نهادهای         
داقل         ا ح ه گوی د ک رادیکال و بعضًا چپ کمونيست، این توهم بوجود ميآی

ن رادیکال شدن     گرایشاتی در این کميته دست باال دارند که سخت نگرا           
ه               این حرکت ميباشند و نگران اینکه مبادا نهادها و مسئولين نظام حاکم ب

د      واه را ندهن واب دلخ ا ج ه آنه ا ب ت ه وع حمای ن ن طه ای ه . واس چنانچ
ت   دیهی اس د، ب ه باش کاینگون ًا    ی ال و احيان ر رادیک رایش غي  گ

ه گرایشات         ل بيشتری نسبت ب ی دلي  رفرميستی در این حرکت اتوریته ب
ه                  ارگری ب ه های ک تفاده از پای دیگر دارد و این موضوع خطر سوء اس

  . منظور رسيدن به اهداف این گرایش را اثبات می کند
ری کوچکترین               نظر به اینکه دو سایت معرفی شده از طرف کميته پيگي
تند حتی             ل نيس ين مای د و همچن اعتنایی به انعکاس نظرات مخالف ندارن

رایش های رادی       د   حمایت های گ نعکس کنن شبکه همبستگی   «. کال را م
ه کسب       » کميته اقدام کارگری  «و  » کارگری به این جمعبندی می رسد ک

د         ف کن ری متوق ه پيگي ع کميت دن موض ن ش ا روش ا را ت ت ه و . حمای
ن               چنانچه تصور یاد شده به اثبات برسد، گرایش رفرميستی غالب در ای

ه را       حرکت را  در برابر همان پایه های کارگری که پای             ن کميت ه ای نام
  . امضاء کردند و همچنين در سطحی وسيعتر افشا کند

دگان در جلسه  روردین ٢٥شرکت کنن اک( ف ریم ) پالت انم م سخنرانی خ
 :محسنی و آقای کاظم فرج الهی

ارا قاضی، یاشار آذری             ر مرتضوی، س ت، اکب ام ثاب  امين کاظمی، رس
  )فعاالن شبکه همبستگی کارگری(

  )فعاالن کميته اقدام کارگری(سودابه فراهانی؛ مهدی ریاضی 
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ه              ه کميت ن نامه و کارهای حذف گرايان ورد اي ز، شما در م دوست عزي

ای             ا آق ا ب د؟ آي عظيم زاده در حذف نامه های       پيگيری چه اقدامی کردي
وان يک                     ه عن ن نامه را ب ی پاسخ اي د؟ چرا حت حمايتی اعتراضی کردي

  فرد و يا يک عده نداديد؟
  

وم ورد س رداد ١٢در : م رد و  ١٣٨٤ خ اره عملک لی در ب ه مفص  مقال
وان      ت عن يم زاده تح ای عظ ک آق ی بورکراتي ط سياس ای «خ آق

ردم    » کدام گامهای عملی؟  : جعفرعظيم زاده  ای عظيم    " : در آن ذکر ک آق
ان    رایش خودش ایت گ ی در س ه حت ورا(زاده ک روط از  ) ش ت مش حمای

ان از دستگيری                    ارگران جه ی ک ين الملل کميته پيگيری و حتی حمایت ب
نعکس   ری را م ه پيگي ال کميت ری فع د صادق امي ن ( نمی کن ه ای ا ب تنه

د  !)بوده اند» غير خودی «علت که امضا جمع کنندگان       ؛ چگونه می توان
ارگری               ات ک ه مطالب رده ک ين تکليف ک از طرف کل جنبش کارگری تعي

  ......باید کدام باشند و رهبران عملی کارگری چه باید بکنند؟ 
  

يا يکی از   دوست عزيز، شما چه واکنشی به اين انتقادات نشان داديد؟ آ          
ين               دوستان و همنظران نزديک شما اعتراض نامه ای برای نوشتن چن

د؟       وم نکردن را محک تادند و م ه ای نفرس ت    (نام رای رعاي ه ب البت
ود     ايت خ ه اعتراضی آن دوست را در س ن نام ارگری م دموکراسی ک

 ). درج کردم
  

ا صراحت و                      د ب ی و حذف گرايی باي ه گراي ا فرق دوست عزيز مبارزه ب
ی و روشنی ه گراي دون فرق ردب ما .  و محاسبات سياسی صورت گي ش

ری   ا رهب ی ه ا و حذف گراي ی ه ه گراي ته درفرق ز در گذش دوست عزي

رين                  د؛ و در بهت کميته پيگيری، در بدترين حالت شريک و سهيم بودي
  حالت در مقابل آن کارهای غير اصولی سکوت کرديد؟ 

  
ا شم       نم و    در مورد آنچه بر شما و دوستانتان گذشت ب ا  همدری می ک

نم          ری       . اقدام فرقه گرايانه عليه شما را محکوم می ک رای درس گي ا ب ام
ارگری                     رای اصول جنبش ک ه ای خود را ف افع فرق از اين واقعه بايد من

داد رار ن د و . ق ه خود شما در گذشته رعايت نکردي اری است ک ن ک اي
  .بسياری ديگر امروز رعايت نمی کنند

  
ر ن درسی ب دوارم اي اد امي ه و نه ارگران پيشرو در هر کميت ه ک ای کلي

ل يک            . باشد زه و استداللی در مقاب ا هر انگي اد  کسانی که امروز ب اتح
ن               عمل سراسری کارگران   ی شده و اي ه گراي  قرار می گيرند؛ دچار فرق

د ا می گذارن ر پ ه را زي ه . اصول اولي ه گرايان ای فرق ت برخورده عاقب
ر پيکرجنب            زی جز ضربه زدن ب ارگری و تقويت سرمايه        هيج چي ش ک

  .داری،  نخواهد بود
  

  در راهتان موفق باشيد 
  

  مهدی رياضی
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