
:( افیو  یآ) ، رستوران، کیترینگ و تنباکوهتل، کشاورزی ،مواد غذایی کارگران جهانی اتحادیه  

جدید سرکوب کارگران آماده می کندحکومت ایران خود را برای دور   

 

بدنبال انتشار گزارش انگلیسی )اینجا را کلیک کنید( از مانور یگان های بسیج در استان گلستان که 

و صورت گرفت،  سازمان جهت سرکوب اعتراضات کارگریاین  نیروهای ماده سازیبرای آاخیرا 

، اشت آناندزو با آباد در مورد اعتراض کارگران معادن مس خاتون ات متنوعنیز دیگر گزارش

سرکوب کارگران در تشدید گزارشی از فوریه  ۱۷در  "ی یو اف"آدیه ای ااتح جهانی فدراسیون

 سرکوب کارگران آماده می کند" منتشر کرد. "حکومت ایران خود را برای دور جدید ایران با عنوان

 )ترجمه این  گزارش )منبع( و عکسهای درج شده در آن را جهت اطالع عموم در زیر می آوریم(. 

 

همچنین و  کارگریبین المللی  یتشکل ها و اهمیت بازتاب این نوع گزارش ها توسط  فدراسیون ها

این گزارش در این است که  ورهای مختلفشکدر  و مدافع حقوق کارگری و انسانی مترقینهادهای 

بیش  در ابعاد گسترده و جهانیرا  اسالمی جمهوری ضدکارگر رژیم سرکوبگرماهیت نکه آ ضمنها 

از مبارزات کارگران و کارگری  مللیکسب حمایت بین الدر همان حال  ،دنشا می سازاف از پیش

این گونه گزارش ها به سهم  ند. بعالوهنرا تسهیل می ک در ایران فعالین و تشکل های مستقل کارگری

سرکوبکر و  وابسته به رژیمکه تشکل های به اصطالح کارگری د ند مانعی شونمی توانخود 

مجمع عالی نمایندگان ، و شوراهای اسالمی کار ند خانه کارگرمان -ضدکارگر جمهوری اسالمی 

خود را در سطح جهانی به به آسانی  بتوانند -و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری  کارگران

این نهادهای حکومتی به زودی  هایدر رابطه با تالش .بیندازندجا عنوان نمایندگان کارگران ایران 

پیش افشاگری خواهیم کرد. زبیش ا  

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۰۱۶ فوریه ۱۸  

 

 

 حکومت ایران خود را برای دور جدید سرکوب کارگران آماده می کند

 

فوریه یک  پنجمتحریم ها کاهش نیافته است. در  لغوکارگران معترض در ایران بعد از سرکوب شدید

و  نظامی هسازمان شب  - نور بسیجسایت خبری محلی در استان گلستان با افتخار گزارشی از ما

ن کارگران معترض  آمنتشر کرد که طی  -می شود مالی تامینحمایت و وسط دولت تکه سراسری 

 ۲۸که پیوست  عبه وقون تهدید آمیز بعد از آرویداد  مورد هجوم قرار گرفته و دستگیر شدند. این

بیکار  میز نسبت بهمسالمت آ به دلیل اعتراضویه نژا ۲۶ باد درخاتون آ کارگر معادن دولتی مس 

شده  زادبه قید وثیقه آ فعال ، کهکارگر ۲۸نفر از کارگران قراردادی، دستگیر شدند.  این  ۱۷۰ شدن

با اتهامات جنایی مواجه هستند.  اند،  

 

با  وشیمی هاکارگران معادن و پتر اعتراضی هایحرکت به شکر هفت تپهنیعظیم  جتمعمکارگران 

 بعد از یک اعتصاب ۲۰۰۸ .  کارگران هفت تپه  که در سالپیوسته انده دریافت حقوق معوقمطالبه 

ژانویه سال جاری دست از کار کشیدند و  ۳۰در  ،روزه موفق به ایجاد سندیکای مستقل شدند ۴۲

http://www.workers-iran.org/index.php?option=com_content&view=article&id=292:basij-paramilitary-forces-getting-prepared-to-suppress-workers-protests&catid=11:articles&Itemid=129&lang=en
http://www.iuf.org/w/?q=node/4764
http://www.iuf.org/w/?q=node/4764


 ۷د از راهپیمایی بع فوریه ۱۳در این کارگران  های معوقه خود شدند. خواهان دریافت دستمزد

شدند. رهبران  یشانخود را به فرمانداری شوش رساندند و خواهان پرداخت دستمزدها ،متریوکیل

روبرو بوده اند و  پلیسیتا کنون بطور مرتب با فشارهای  ۲۰۰۸ سندیکای کارگران هفت تپه از سال

            بارها زندانی شده اند.   
 

 

که در علیه کارگران معترض  مانور ن مسلح در حالاشبه نظامییر تصاو  

.است درج شده است حکومتوابسته به که  کالله بریسایت خ  

 
 

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایراناز  و بازتکثیر ترجمه ،توضیح

 ۲۰۱۶فوریه  ۱۸

info@workers-iran.org; 

www.workers-iran.org; 

twitter.com/IASWIinfo; 

facebook.com/IASWI 
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