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 !مینفس بکش میتوان ینم ما هم 
 
 ی صحنه دنیکشورها، مردم با د ی بدون استثنا در همه. دیشن اسمش را. را شناخت دیجرج فلو ایدن

خشونت و سرکوب  هیشدند و به هر شکل ممکن عل نیاش مرگ او  دلشان به درد آمد، خشمگدلخر
که در  کا،یاعتراض، معترضان نه تنها در آمر نیبا ا یدر همبستگ. اعتراض کردند کایآمر سیپل

مل با خود ح ریز یبا شعارها ییکه بنرها یآمدند، در حال ها ابانیهم به خ... و ایکانادا، استرال پا،ارو
 :کردند یم
 
 !وجود ندارد دنینفس کش یفضا کند، یم جادیا یکه بحران، جنگ و نژادپرست یستمیس خاطر به
 
 !ست یجهان یدار هیسرما نیترامپ است، اوباما بود، و در صدر همه، ا نیا

 
 !کند یما را خفه م یدار هیسرما

 
 !نفس بکشم توانم یمن نم یعنی یدار هیسرما

 
 !دارند ستهیشا یحق زندگ پوستان اهیس
 
 !هم نخواهد بود ینباشد، صلح یعدالت تا
 
 .بند آمده است ها ضیصف که نفسشان از انواع تبع کیدر  ییها یدرصد ٩٩. مردم بودند ها نیا و
 

و با استفاده از قدرت  ختندیبر ثروت و قدرت نشسته، اشک تمساح ر اکارانیر گر،ید یدر صف اما
تهوع  شینما. را دارند یخشونت ساختار هیعل یاعتراض شیر جنب یسوار قصد موج شانیها رسانه
چرا  دهد ینم بیرا فر یکس دیبا جرج فلو شان یسرکوبگران و حافظان نظم موجود و همدرد نیآور ا

 !خود بدوزند یبرا ینمد هم کاله نیاز ا خواهند یکامال آشکار است باز م که
 
قتل عام  یجراح یزارهایخوزستان که در ن یها جواننام و نشان دارد، اما  دیزعم آنان جرج فلو به

 دیجرج فلو کی؟  کشته شدگان آبان هر کدام !اند نیتدف یکشته شدگان ب!  و نشانند؟ نام یشدند، چه؟ ب
 دیجرج فلو ،مورد اصابت موشک قرار گرفتند که عمدا  ینیاوکرائ یماینبودند؟ کشته شدگان هواپ

نفر از مردم  ها ونیلیم رند؟یبود بگ ادیمراسم  دیاجازه نداد یحت و دینبودند؟ آن زمان که دروغ گفت
نان گلوله  یو به جا کنند یم یاند، کولبر شده نیمسکن چادرنش یجا که نان شب ندارند، به رانیا

تاخت زده  یرا با خطر گرسنگ اکه خطر کرون ینفر ها ونیلیم!  ستند؟ین دیجرج فلو د،یکن ینثارشان م
جرج  یکارگران افغانستان!  دارند؟ دیکم از جرج فلو میآنها هست شتریو ب شتریمرگ بو شاهد ابتال و 

شد و  یکه سالخ نایروم! شوند؟ ها یتا خوراک ماه دیرودخانه انداخت یها را تو نبودند که آن دیفلو
 !ستند؟ین «دهایفلو» سرنوشت  هم دیکه با لودر به قتل رس هیآس
 
جهان و  ی در همه ها یدر صد ٩٩ ی نشان داده شود که مشت گره کرده برشمرد تا توان ینمونه م ها ده

را  کایآمر سیاست که فقط حکومت و پل یخیتار« نه» کی دیبا جرج فلو یدر  همدرد رانیاز جمله ا
 ان،زن هیعل ضیاست که تبع یا یساختار ینمادها ی همه هیبلکه عل دهد یمورد خطاب قرار نم

استثمار و  ،یمردساالر یرا در لوا ها تیاقل ریمهاجران و ساپوستان،  نیرنگ ران،یمزدبگ
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از ملزومات  یهمگ ها ضیتبع نیا.شناسد یم تیبه رسم یو نژادپرست سمیونالیناس ،یسودمحور
 .هستند یدار هیسرما

 
بارها و بارها . شود یمحدود نم روزیها به امروز و د پوستان و سرکوب ساختارمند آن نیرنگ جنبش

بوده است که عدالت  یاهپوستانیس یها به خواسته کایآمر تیب و ترور تنها پاسخ حاکمخشونت، سرکو
بار  نیا. اند قلمداد کردن خود  تظاهرات کرده «یگرید»و  یگتوساز هیزده و عل ادیرا فر یو برابر

 یروهایو ن سیپل  کا،یدر آمر یدار هیجناح سرما نیو هارتر نیتر هم  ترامپ به عنوان راست
 . کشد یرا به رخ معترضان م اش یتیامن
 
 میدرد مشترک دار یما همگ 
 
 یانقالب با فتوا یاز فردا. شود یفشرده م مانیسال است که گلو ١٤ما هم . میدرد مشترک دار ما

« خس و خاشاک»فرزندان مردم  نیکه بهتر ی، از زمان٠٦ ی دهه یها از اعدام ،یحجاب اجبار
اما ... و امروز روزید نیردن کارگران و حبس معترضان، تا همخوانده و سرکوب شدند، از شالق خو

چنان بلند که از هم اکنون از  یا ییُسرا هم. میده یسر م ییمقاومت و رها یفشرده باز هم آوا یگلو اب
 .شود یم دهیجهان شن ی هر گوشه

 
 (زنان و مردان ییآورد رها)آرزم  زنان

 
 

 
 

 ،یهترک ،هفرانس ران،یا کا،یآمر ەمتحد االتیا"
 ستمیس ،همشاب یها ستمیس..." لیاسرائ ،یلیش

  !همشاب یکشەبهر ،همشاب یسیپل
 !یداریهسرما بادنابود 
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 !گرید یها نفرت از وطن یعنی یپرست وطن
 

 .کند یزندگ یدر کشور خاص دید یالزم نم نریکو یآقا
 «.بکشم یگرسنگ توانم یمن همه جا م»: گفت یم

و دشمن  کرد یم یجا زندگ که در آن یاز شهر یروز اما
از  یکی نیح نیدر ا. گذشت یآن را اشغال کرده بود م

افسران دشمن از روبرو آمد و او را مجبور کرد که از 
به  رو ادهیاز پ نریکو یآقا. برود نییبه سمت پا رو ادهیپ

 هیعل یحس کرد در درونش خشم یرفت ول نییسمتف پا
مرد بلکه  نیا هیتنها عل شده و نه ختهینگمرد برا نیا

به آن تعلق دارد و آرزو  یکه و یکشور هیمخصوصاً عل
. شد یمحو م نیکره زم یکشور از رو نیکاش ا یا کرد، 

 :دیاز خود پرس نریکو یآقا
با  که نیا یشدم؟ برا ستیونالیلحظه ناس نیمن در ا چرا»
هم  لیدل نیهم  اما صرفاً به. روبرو شدم ستیونالیناس کی

را هم  یزیکرد، چون هر چ کن شهیحماقت را ر دیکه شده با
 «.کند یکه با آن روبرو شود احمق م

 یگریهم مثل هر عشق د یپرست گفت، وطن نریکو یآقا
خود خواسته است و البته که  یو بار گران نیسنگ تیمسئول

که دوستش  یزیآن چ]سوژه عشق  یهم برا اندازه یب
که در حکم نفرت  یدوست وطن هیقض. دردسرساز[ میدار یم

موضوع تفاوت  نیبا ا شود، یظاهر م گرید یها از وطن
 .شود یهمه دردسرساز م یمسئله برا نیا. دارد یاساس

 
 "برتولت برشت"
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  تپه هفت یکایسند انتقاد
 IUF توسط ندهینما انتخاب نحوه به

 .کرد صادر یا هیجواب IUF ریاخ اقدام به واکنش در تپه هفت شکرین کارگران یکایسند

 ونیکنفدراس به خطاب تپه هفت شکرین کارگران یکایسند لنا،یا خبرنگار گزارش به

IUF نیا عملکرد به نسبت نامه نیا از یبخش در که است کرده منتشر یا نامه 

 شده انتقاد یگیاسدب دیام  دادگاه در تپه هفت کارگران ندهینما انتخاب در ونیکنفدراس

 .است

 دونیفر از یا نامه ارسال با ،(IUF) ییغذا مواد یالملل نیب ونیکنفدراس نیا از شیپ

 مواد ونیکنفدراس عضو و تپه هفت کارگران یصنف هیاتحاد ندهینما عنوان به کوفردین

 ریسا و یگیاسدب دیام پرونده به یدگیرس جلسه در که بود کرده درخواست IUF ییغذا

 یاقتصاد مفسدان و اخاللگران میجرا به یدگیرس ژهیو دادگاه سوم شعبه در متهمان  

 .شود حاضر

 :نوشت انتخاب نیا به واکنش در نامه از یبخش در تپه هفت شکرین کارگران یکایسند

 هفت شکرین  کارگران یکایسند یاعضا حضور درباره ینظرات ،IUF است قرار اگر»

 موارد ای یارز اختالس پرونده نیمتهم ریسا و یگیاسدب دیام یدادگاه جلسات در تپه

 «است؟ نگرفته تماس تپه هفت رگرانکا یکایسند با چرا باشد، داشته گرید

 اجازه نیا (IUF) اف وی یآ یحقوق نظر از» :میخوان یم نامه نیا از یگرید بخش در

 دخالت تپه هفت شکرین کارگران یکایسند یداخل و یالتیتشک روابط در که ندارد را

 یاشخاص ای و شخص تپه، هفت یکایسند طرف  از یندگینما به و باشد داشته میمستق

 تپه هفت کارگران کایسند فیوظا  انجام به یمیقمست  ارتباط که یامور انجام یبرا را

 هفت کارگران یکایسند با یقبل یهماهنگ با نکهیا مگر باشد، داشته یدخالتگر دارد،

 عضو کوفردین دونیفر یآقا نکهیا  دوم .باشند دهیرس توافق به دمور نیا در تپه

 «.باشند ینم تپه هفت کارگران یکایسند

 یکایسند از هم یشخص بطور کوفردین دونیفر یآقا» :است آمده مطلب نیا حیتوض در

 «.اند داده لیتحو رهیمد ئتیه به را خود یاستعفا تپه، هفت

  شکرین کارگران یکایسند یداخل نیمواز و حقوق تیرعا» :شد دیتاک نامه نیا انیپا در

 یآ که، است الزم و باشد یم ها تشکل گرید با ما روابط یها شرط شیپ از یکی تپه هفت

 یکایسند نام به یکسان چه کند مشخص و کرده یساز شفاف نهیزم نیا در اف وی

 «هستند؟ تماس در آنها با تپه هفت کارگران
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 کارگری ضد عامالن با همسو تومار و بیانیه برعلیه

 !اسالمی جمهوری داری سرمایه رژیم
 های تشکل نبود در شود می اعالم " دستمزد حداقل نرخ " سال آخر روزهای و اسفندماه در هرسال،

 بحث .نمایند معامله آینده سال در کارگران معیشت سر بر تا آیند می هم گرد مایندگانشن و رژیم کارگری

 از بزرگی بخش شود نمی محدود کار عالی شورای تصمیم و سال آخر به تنها کارگران دستمزد سر بر

 گردد، برمی آن افزایش خواست نیز و معوقه دستمزدهای خواسته به اعتصاباتشان و  کارگران مبارزه

 .است ایران داری سرمایه با کارگر طبقه مبارزه از مهمی عرصه دستمزدها بحث یعنی

 به و جلسه بار چند برگزاری از بعد کار عالی شورای ٤۹٩٩ ماه فروردین بیستم تاریخ در هم امسال 

 نظر توافق بدون دولت و فرماکار نمایندگان سرانجام کرونا بهانه به دستمزدها اعالم انداختن تعویق

 اعالم و رسانده تصویب به درصد۱٤ افزایش با را ٩٩ دستمزد اسالمی، شورای کارگری نمایندگان

  .نمودند

بالفاصله با توجه به صدای بلند اعتراض توده کارگران و تشکل های مستقل به این افزایش ناچیز، که 

زد هم خوانائی برای دومین بار حتی با مصوبات خود رژیم در باره تطابق تورم و افزایش دستم

هزارنفر در جهت دفاع ازعمل نمایندگان خود برگزیده کارگری  ۵نداشت، بیاینه ای با امضای 

منتشر شد، تا جانب این عمل ( که توسط شوراهای اسالمی کار تعیین شده بودند) شورای عالی کار

باره مذاکرات سه درصد افزایش دستمزد ونیز از سرگیری دیگر ۱٤آنان را بگیرد و خواستار لغو رقم 

 .قانون کار شد  ۱٤جانبه گرایی برپایه توجه به اصل

نفر رساندند؛ خواهان اصالح قانونی  ۰٦٦٦بیانیه نویسان که بعد شماره امضاء های خود را به 

بیاینه در ادامه با اشاره به . ساختار شورای عالی کار و باالبردن تعداد کارگران درآن ترکیب شدند

نمایند "سازمان جهانی کارو حمایت از ٩۷و ۷۸بر اساس مقاوله نامه های " ستقلحق تشکل یابی م"

بازگشت به میز "و  ٩٩در شورای عالی کار،خواهان لغو مصوبه حداقل دستمزد" گان کارگری

 .با همین ترکیب موجود شده است" مذاکره

د به عنوان بزرگترین باید یادآوری کرد که آنچه سه جانبه گرائی نامیده میشود، شامل دولت که خو

سرمایه دار و کارفرما، هم داور است و هم طرف دعوا، و افرادی که به نام نمایندگان کارگران در 

شورای عالی کار خود را معرفی می کنند، در غیاب تشکالت مستقل کارگری، منتخبینی از تشکلهای 

 مربوط قوانین بر بنا و. هستند ضد کارگری وابسته  به رژیم مانند خانه کارگر و شورای اسالمی کار

 منتخبین بایست می کار، عالی  شورای در حضور برای کارگران نمایندگان ایران، کار عالی شورای به

 ایران در گرائی جانبه سه نوع این اساسا که معناست بدین این .باشند کار اسالمی شوراهای عالی کانون

 .داردن ضدکارگری نیروهای از ائتالفی یک جز معنائی

در میان امضاکنندگان نام برخی فعاالن کارگری غیردولتی هم دیده میشود که به حمایت از کار 

صددرصد قانونی، در چهارچوب قوانین جاری اعتقاد داشته و هر اقدامی برای ایجاد تشکالت مستقل 

اسپانیا  باید یادآوری کرد که اگر کارگران. میدانند" ماجراجوئی صرف" و " خطرناک"کارگری را 
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در دوران فاشیسم، کارگران معدن آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید و یا کارگران کره جنوبی و 

جنبش " غمخوار"شیلیائی در دوران دیکتاتوریهای نظامی به روش نسخه پیچ شده این دوستان 

ها کارگری عمل کرده و خود را محاط در قوانین حاکم میکردند هرگز موفق به ایجاد اتحادیه 

اجتماعی  –وتشکالت نیرومندی که برپا کردند نمیشدند و آن تاثیر سنگین در مبارزات سیاسی 

 . کشورهای خودشان را نمی گذاشتند

، در اعالمیه خود دررابطه با ۱٦۱٦فوریه  ٤٦برابر ٤۹٩۷بهمن   ۱٤نهاد های همبستگی در تاریخ 

افزایش واقعی دستمزد ها »: ه بودند که به نقد خاطرنشان کرد ٩٩تعیین دستمزد کارگران برای سال 

دستمزد » ، ما بر آنیم؛ «در گرو اعتراضات، اعتصابات و هر چه متشکل تر شدن طبقه کارگر است 

یکی از مطالبات اساسی طبقه کارگر ایران است، اعتراضات و اعتصابات برای دریافت دستمزدهای 

تصادی کارگران برعلیه دولت سرمایه داری معوقه و افزایش آن یکی از عرصه های مهم مبارزات اق

کل تاریخ مبارزه طبقه کارگر » و همچنین بر آن بوده و هستیم که « .اسالمی تا به امروز  بوده است

بر علیه سرمایه داری تا به امروز گواه این است که هیچگاه سرمایه داری به تمایل و خواست خود به 

. امی پیشرویهای طبقه کارگر با مبارزه متشکل بدست آمده استمطالبات طبقه کارگر تن نداده، بلکه تم

شان ازجمله افزایش  توانند وباید با اتکاء برنیروی خود، نه تنها مطالبات روزمره و واقعی کارگران می

شان تحمیل کنند، بلکه در ادامه به نابودی سلطۀ سرمایه  داران و حافظان منافع دستمزدها را به سرمایه

بنابراین بدیهیست که از نظر ما بازگست به میز مذاکره در « . مزدی مبادرت ورزند و اساس کار

شرایط توازن قوای امروزمعنائی جز صحه گذاشتن به نقش مزورانه خانه کارگر و شوراهای اسالمی 

کار که در واقع امر بخش مهمی از ابزار سرکوب و کنترل  رژیم اسالمی در میان کارگران هستند، 

 .ندارد

جنبش کارگری با نمایندگان نهادهای ساخته " غمخواران"این ائتالف عملی در تومارنویسی برخی از 

دست و پا " کسب حیثیت"رژیم، که با فروریزش گسترده اعضا و هواداران خود روبرو بوده و برای 

داشته و میزنند، به تمامی در مقابل خواسته های توده کارگران و فعاالن مستقل جنبش کارگری قرار 

این اقدام نه تنها کوچکترین کمک عملی و واقعی به پیشبرد اهداف کارگران نمیکند بلکه . محکوم است

کارگران در شورای کار، آب به آسیاب " نمایندگان" به اصطالح " صالحیت"با ایجاد توهم نسبت به 

 .می ریزد و امنیتی رژیمنهادهای پلیسی 

و درخواست تعیین نمایندگان کارگران توسط خود کارگران تنها  باال بردن پرچم جنبش مستقل کارگری

پاسخ مشخص و درست در مقابل این اقدامات و تومار نویسی هائی هست که هم بی ثمر است و، هم 

خاک به چشم توده کارگران می پاشد وهم به تقویت نهادهای پلیسی چون خانه کارگر و شوراهای 

ن ایران، همانطور که کارگران هفت تپه ، شرکت واحد، معادن کارگرا. اسالمی کار یاری میرساند

نشان داده اند تنها با مبارزه علیه قوانین و نهادهای ضد .... اهوازو کرمان، هپکو، پتروشیمی، فوالد

 . کارگری حاکم و تشکیل نهادهای مستقل خود است که میتوانند از خواسته های بحق خود دفاع کنند

 طبقاتی کارگران ایران -بستگی مبارزاتی زنده باد اتحاد و هم
 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
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!تجنبش کارگری به یک پیروزی دیگر دست یاف  
به کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان  اتهامات بی پایهکلیه   

.روز کارگر لغو گردید  
تعدادی از دانشجویان، : از جمله" امنیتی" جمعی از محکوم شدگان به اصطالح اتهام نخ نمای

برخی از کارگران هفت تپه و مدافعان کارگران هفت تپه فعاالن نشریه گام و چند نفر از 

.ن روز کارگر در لیست عفو قرار دارندبازداشت شدگا  
  

بنا به گفته وکیل جسور و یار کارگران، خانم فرزانه زیالبی، منتشره در کانال تلگرامی 

کارگران هفت تپه، علی نجاتی، اسماعیل بخشی و دمحم خنیفر در این لیست هستند و منتظر 

.ابالغ کتبی میباشند  
 

ل و پیگیرانه کارگران است که در مقابل ارتجاع این پیروزی نیز مدیون مبارزه متحد، متشک

حاکم لحظه ای از مبارزه درنگ نکرده و مصمم به کسب حق و حقوق خود سازمانیافته 

.پافشاری نمودند  
 

این خبر در شرایطی اعالم گردیده است که صاحبان و سرمایه داران دزد و اختالسگر در هفت 

بارزه کارگران و فشارهای مداومشان، دستگاه تپه، در راس آنان اسد بیگی و شرکایش، با م

.قضایه را مجبور کردند تا این پارازیتهای سرمایه دار را، به پای میز محاکمه بکشانند  
 

این پیروزی را به کارگران مبارز هفت تپه و کلیه کارگران در ایران تبریک گفته و تا آزادی 

بی وثیقه و کسب دیگر خواسته ها و  ، و شرط کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بی قید

. مبارزه را ادامه خواهیم داد ،مطالبات کارگران  

!زنده باد مبارزه متشکل و متحد کارگران  

!زنده باد همبستگی کارگری  
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 ، یساز یخصوص
   یحراج زندگ

شد و " یسازندگ"دوران  یاصل کردیرو رانیدر ا یساز یجنگ هشت ساله ، خصوص انیاز پا پس
که دارند دست  یگاهیو جا تیزده به قدرت را فراهم آورد که خود با موقع هیتک نیمسئول یبرا یمفر

راه از  نیشوند و در ا یساز یتحت نام خصوص یدولت یها هیبکارغارت و چپاول اموال و سرما
 . نکردند یهم دور یو رشوه و اختالس یساز ویو زد وبند و سنار رفندت چیه
مجلس و  ینظارت ی، مشمول روش هاموجود، حسب ظاهر نیطبق قوان یها و اموال دولت هیسرما 

 یاما با دست انداز. گرفت یکل کشور و سازمان برنامه و بودجه و امثالهم قرار م یسازمان بازرس
قدرت و  رهیدر دا یت و فساد به افراداز دولت با ران تیثروت ، مالک نیاز ا یادیز یبر بخشها

 . افتی یموجود هم رهائ ریدست و پاگ نیاندک قوان نیهم تیمنتقل شد و از شمول ثروت
نه بخش . خوردیحاصله را م یسودها هینداشت که کدام بخش از سرما یبه کارگر ربط گرچه

به  کیبا سلطه هر!!  یدار خارج هینه سرما.  یدار داخل هی، نه سرما یدولت ی، نه بخشها یخصوص
" بازارآزاد" کردیمخرب رو جیاما نتا. ماند یم یباق شیاستثمار سر جا ستمیس ،یحقوق تیلحاظ مالک

 .کشاند ینفر را به تباه ونهایلیم یجامعه، زندگ رانیمزدبگ شتیبر مع
ه دولت و وزارتخانه ها ب تیآغاز شد که انتقال از مالک لیدل نیبه ا یساز یخصوص هیعل جنبش

قبل از همه . مردم یو زندگ شتیبرابر بود با تعرض گسترده به سطح مع یو خصوص یقیاشخاص حق
همه امکانات و  یریبرابر بود با بازپس گ. یساز کاریب یعنی یانسان یروین لیبرابر بود با تعد

برابر بود با خارج کردن . سالها مبارزه بدست آورده است یط رانیکه طبقه کارگر ا یقانون ازاتیتام
. یکار مزد یروین یبرابر بود با فقر و فالکت عموم. قانون کار تیاز طبقه کارگر از شمول یبخشهائ

و دغدغه دائم  یشغل تیامضاء و برابر بود با عدم امن دیموقت و سف یبرابر بود با گسترش قراردادها
 . اج و سرکوبکار و ترس از اخر یروین

 یزندگ یعرصه ها ری، بلکه سا یدیتول یکردن نه تنها بخشها یهجوم بازار آزاد و خصوص نیا ابعاد
در تمام مقاطع ،  بهداشت و درمان و  یآموزش ستمیبانک ها، س ،یاز جمله خدمات عموم یاجتماع

ند، دربر را ممکن ک یسود خصوص توانستیبه هرآنچه که م یوچنگ انداز یعرصه سالمت عموم
 دیبا تشد یا رحمانهیب یشدن شکاف طبقات قیاز فساد گسترده و عم یروند بر متن نیا یتمام.  گرفت

 .رانده شد شیسرکوب به پ
قدرت ارتباط داشتند به همه  یکه با شبکه هزارتو یو درشت زیداران ر هیسرما یو دست انداز هجوم

از خشم ونفرت و اعتراض  یمردم  و موج یبرا یفالکتبار طی، شرا یاجتماع یزندگ یعرصه ها
 .جامعه به حرکت درآورد استیرا در سطح س یعموم
 یو اجتماع یشتیمع یو فشارها یکاریو ب یحقوقیب دیو تشد یتعرضات به زندگ نیبخاطر ا جامعه

پس از حدود سه دهه از  کردیرو نیا جینتا. کندیمقاومت و مبارزه م هایساز یخصوص هیاست که عل
 !دهدیتر خود را نشان م انیعر یکرونا بشکل روسیو یدمیبحران اپ انیشروع آن، امروز در جر

 
 . کنندیرا تجربه م یکننده ا رانیصدمات و ،یبازار آزاد و خصوص یسونام نیاز ا رانیا بازنشستگان

و  یمطالبه اساس کیبه  ،یزندگ بهبود یبرا یشتیبا دفاع از منافع مع استیس نیدر مقابل ا مقاومت
 .شده است لیما بازنشستگان تبد یمحور

 
 رانیبازنشستگان ا یشورا
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  رانیا در ها یافغانستان هیعل گرید یتیجنا

 میرژ یروهاین یراندازیت براثر یافغانستان 01 از شیب

  .سوختند آتش در زنده زنده یاسالم یجمهور

 زدی یکمربند » در میرژ مسلح یروهاین یراندازیت 

 یزخم و کشته « بافق جاده در گذر کنار پل به دهینرس

 در آنها اکثر که داشته دنبال به را یافغانستان 01 شدن

 خودرو گرفتن آتش دنید با  میرژ یهاروین .سوختند آتش

  .کردند فرار  تیجنا صحنه از و نکردند توقف

 !سوختند آتش در زنده خودرو نانیسرنش اکثر

 
 

 مله فاشیستی رژیم اسالمی علیه کارگرانح
  !افغانستانی در ایران در روز جهانی کارگر 

 
روز اول ماه مه، مامورین مرزبان رژیم جمهوری اسالمی طی یک حمله فاشیستی، حدود شصت نفر 

ران شوند را قصد داشتند، وارد ای" ذوالفقار"از اتباع افغانستان که برای کار در ایران از طریق مرز 
 .محاصره و بازداشت نمودند

 

مرزبانان این کارگران افغانستانی را وحشیانه مورد آزار و شکنجه و ضرب و شتم قرار داده، سپس 
آوردند و همه آنها را به داخل آب " هلیل رود"همه آنها را سوار خودرو کرده و به نزدیکی رودخانه 

نها که در میان شان کودک نیز مشاهده میشد، شنا بلد این در حالی بود که شماری از آ. انداختند
متاسفانه تنها نیمی از این کارگران افغان نجات پیدا کرده و بیش از بیست نفر کشته و یا ناپدید . نبودند

 .تا کنون جسد چند نفر از آنها که یکی شان کودک بوده در ساحل این رودخانه پیدا شده است. شده اند
ت که پاسداران و مرزبانان جمهوری اسالمی ایران اقدام به شکنجه و ضرب و شتم این اولین بار نیس

این رژیم ضد انسان، بطور مداوم در حال اذیت و آزار و . کارگران و پناهجویان افغانستانی میکنند
رژیم فاشیستی اسالمی در ایران عامل بیکاری در . اخراج مهاجرین و پناهجویان افغانستانی است

وررا کارگران مهاجر معرفی میکند که در راهپیمائی عوامل خانه کارگر در روز ایران کش
این رژیم فاشیست بیشترین سواستفاده را از . کارگرشعار اخراج کارگران افغانستانی داده میشد

نمود و هزاران جوان  جوانان افغانستانی در جنگ در سوریه در قبال وعده اقامت آنها در ایران
 .ن خود را از دست دادندافغانستانی جا
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کارگرن افغانستانی مقیم در ایران به عنوان یک بخش از طبقه کارگر ایران جزء بی حقوق ترین 
افراد جامعه اند و به علت دستمزدهای بسیار نازل باالترین سوددهی را برای سرمایه داران ایرانی و 

ران مهاجر در ایران میشود، بی اما آنچه نصیب کارگ .داشته اندحکومت منفور جمهوری اسالمی 
هویتی، بی خانمانی، تبعیض، تحقیر، فقر و فالکت و ناامنی و عدم برخورداری از حقوق شهروندی 

چماق فاشیستی حکومت سرمایه اسالمی تمام مدت باالی سر این کارگران و خانواده . می باشد
 .هایشان قرار دارد

 

مرزها توسط جنایتکاران سرمایه کشته میشوند؛ بلکه در  مهاجران افغانستانی نه تنها هنگام عبور از
داخل ایران نیز در معرض تبعیض دائم از طرف ارگانهای دولت جمهوری اسالمی وکارفرماها قرار 

 . شودشان پایمال میگیرند و حقوق انسانیمی
 

مانور دولتی و  برخورد جد ی با پناهندگان افغانستانی تحت عنوان اتباع بیگانه در شهرهای متعدد و
رسمی روی این مسأله که کارگران افغانستانی مانع فرصت های شغلی برای نیروی کار ایرانی 
هستند؛ اتهام اغلب جنایات به مهاجرین افغانستانیها ، سبب شده هزاران افغانستانی را شتابزده از 

ن را ثابت کنند یا کشور اخراج کنند، بدون اینکه فرصت یابند از حق شهروندی خود دفاع و یا آ
میلیون نفر را  5سال گذشته حدود  02برطبق گفته خود سران رژیم طی . درخواست پناهجویی دهند

 . به افغانستان اخراج کرده اند
اعمال نژاد پرستانه و تبعیض آمیز در ایران نه تنها از طرف دولت به آن مشروعیت و حقانیت داده 

ه که فرهنگ حاکم در جامعه بر علیه حضور کارگران شده ، حتی در جامعه طوری نهادینه شد
افغانستانی در جامعه اعمال میشود و مردم آن را با اعمال خشونت آمیزو رفتار بشدت تحقیر آمیز 

در برابر    دهند، وهیچ قانون و یا حمایتی برای محافظت از افغانستانی ها نسبت به پناهندگان نشان می
ز حمالت وحشیانه بر علیه آنها، و نیز مجازات عاملین اینگونه اعمال فیزیکی ناشی ا   های خشونت

 .غیر انسانی موجود نیست
 

این اولین بار نیست که، چهره فاشیستی رژیم اسالمی در رابطه با مردم زحمتکش افغانستان به مثابه 
هه است که در حدود چهار د. حلقه ضعیف نیروی اجتماعی کار در ایران خود را به نمایش می گذارد

با حقوق ناچیز، استثمار وحشیانه و انجام شاق ترین کارها کارگران و زحمتکشان افغانستان تحت 
کارگران افغانستانی از . آنان به آشکارترین شکل از ستم ملی و طبقاتی رنج می برند. فشار هستند

ی کامل اقتصادی، دهه پنجاه در ایران تحت شدیدترین شرایط کاری استثمار میشوند و از بی حقوق
 . سیاسی و اجتماعی در عذابند و در معرض دستگیری و اخراج دائمی قرار دارند

 

البته فاجعه به آب انداختن این تعداد از زحمتکشان افغانستانی توسط مرزبانان جنایتکار رژیم فقط 
مال شنیع مختص به افرادی از یک کشور بیگانه ختم نشده، بلکه مزدوران جمهوری اسالمی همین اع

را با مخالفان خود که در اسارت هستند بارها انجام داده، و هنوز اجساد افراد معترض و زندانی در 
برای نظام دیکتاتور جمهوری اسالمی شهروند خودی و غیر خودی . سدها و رودخانه ها پیدا میشود

 . فرق ندارد، هر مخالف و نیروی کاری را که نخواهند، سرکوب می کند
 

های قرون وسطی و آلمان تار غیر انسانی و جنایتکارانه جمهوری اسالمی یادآور رفتار اروپاییاین رف

 در امریکا و آفریقای جنوبی دوران آپارتاید با سیاه انها ، رفتار نژادپرستان سفید پوستنازی با یهودی
اتی و شدت در برابر برخوردهای تبعیض آمیز مهاجر ستیزی که از عمق شکاف طبق. پوستان است

یابی بحران های فراگیر اقتصادی و سیاسی هر دم بیرون می زند، کارگران آگاه و کمونیست به خوبی 

می دانند که تنها گزینه استراتژیکی برای افشاء نمودن ایده های ضد انسانی تبعیض نژادی و اقدامات 

 .داری است تبهکارانه فاشیست ها و خالقان آن مبارزه بر علیه آنها و نظام سرمایه
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سازماندهی سراسری بر علیه این سیاستهای فاشیستی و مهاجر ستیزی جمهوری اسالمی وظیفه 

خطیری را به عهده کارگران سوسیالیست ایرانی وافغانستانی می گذارد که ضمن افشای اهداف رژیم 

کم کرده و سرمایه داری در ایران، وحدت طبقاتی همه کارگران را در محل کار و زندگی اشان مستح

کارگران به عنوان شهروند . نشان دهند که منافع کارگر ایرانی و افغانستانی بهم گره خورده است

مستقل از زبان و رنگ و نژاد واعتقادات و غیره هر جا که زندگی و کار می کنند، جزو شهروندان آن 

 .جامعه هستند و می بایست از امکانات شهروندی آن محل برخوردار شوند

باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران ایران و افغانستان زنده  

خارج کشور – همبستگی با جنبش کارگری در ایران نهادهای  

http://nahadha.blogspot.com/ 

yehambastegihttps://t.me/nahadha 

 ۱٦۱٦ می

 همبستگی یارشو تیموجود اعالم

 هیترک یرانیا پناهندگان و انیپناهجو با
  هیاطالع متن

 .کرد کار به شروع جو پناه دوستان از چند یتن کوشش و همت به شیپ ماه سه حدود یهمبستگ یشورا موسس ئتیه

 حقوق ینهادها تمام با کندیم تالش منظور نیا به و است انیپناهجو مشکالت و لیمسا یریگیپ شورا نیا از هدف

  .کند کوشش ها آن تیحما لبج یبرا و کرده برقرار ارتباط یپناهندگ پروسه در دخالتگر و یبشر

 صورت هیترک ساکن پناهندگان و انیجو پناه از یادیز تعداد با نیآنال بصورت که منظم و یاپیپ یها نشست ماحصل

 در اساسنامه، دییتا از پس .دهد یم بازتاب را یهمبستگ یشورا یکردهایرو و اهداف که است یا اساسنامه  گرفت

 کی یبرا ناظر بعنوان نفر کی و ییاجرا ئتیه عضو ۵ و برگزار شورا یعموم مجمع نیاول ۱٦۱٦یم۱۹ خیتار

 .شدند انتخاب ساله کی یکار دوره

 و افراد یتمام از یاریهم و یهمکار به دعوت ضمن پناهندگان و انیجو پناه با یهمبستگ یشورا راستا نیهم در

 وحقوق حق به دنیرس یبرا که کند یم درخواست کنند یم تیفعال انیجو پناه منافع یراستا در که مستقل ینهادها

 در ییها قدم میتوان یم مشترک و یجمع کار با تنها چراکه .کنند یهمراه ریمس نیا در را ما انیپناهجو رفته ازدست

 .میبردار پناهندگان منافع یراستا

 مهاجرت، یوکال نگاران، روزنامه و نیفعال با خود، استقالل حفظ ضمن دارد، نظر در یهمبستگ یشورا نیهمچن

 .گردد مشترک کار پروسه وارد و برقرار ارتباط دارند دخالت یپناهندگ امر در که یینهادها و ها سازمان

 به یدگیرس که میدواریام و میدار تیحما درخواست یبشر حقوق یها سازمان و یالملل نیب مجامع همه از ت،ینها در

 بتوانند جوها پناه تک تک تا شود متوقف یطوالن و زیآم ضیتبع روند نیا و ابدی انیجر تر عیسر ها پناهنده پرونده روند

 .کنند آغاز امن کشور کی در را خود دیجد یزندگ

 :شورا ییاجرا ئتیه نیمنتخب 

 شهرام یآقا از .زاده یرشت دیفر یآقا و یباقر دهللای یآقا کمانگر، ناصر یآقا ،یجالل فرزانه خانم ،یینایم عمر یآقا 

 .است شده ادی شورا ناظر عنوان به زین یمستوف

http://www.facebook.com/iranian.solidarity.75 

https://t.me/Iranrefugeessolidarity 

https://refugeesright.blogspot.com 

http://nahadha.blogspot.com/
https://t.me/nahadhayehambastegi
https://refugeesright.blogspot.com/
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 کنگره   نینخست در برشت برتولت یسخنران»

 «۵۳۹۱ ژوئن س،یپار »،«سندگانینو یجهان
 

  .شده یکوتاه افراد تیترب در که است معتقد سمیفاش

  .است بسته آنها قلوب ریتسخ و ها انسان مغز در نفوذ  به یفراوان دیام سمیفاش

 حاکم خشونت  به را تآترها و ها روزنامه مدارس، در خشونت میتعل سم،یفاش

  .دیافزا یم شیخو یها گاه  شکنجه در

 

  روز، طول تمام در و کند یم تیترب نیچن را ملت یتمام سمیفاش ،یآر

 .است مشغول امر نیبد وقفه یب

 

  سرگرم سخت چون بدهد، مردم توده   به یادیز زیچ تواند ینم سمیفاش 

 .هاست انسان «تیترب»

 

  .کند غیتبل را نفس بر غلبه   و اراده تیتقو دیبا پس ندارد، مردم یبرا یغذائ 

 به دیبا پس دارد، ازین جنگ  به و ببخشد سامان و سر را دیتول امر تواند ینم

 .بپردازد یرزمندگ ه  یروح و جرأت تیتقو 

  

 دست افراد در یفداکار حس قیتشو  به دیبا پس است، ازمندین یفداکار  به

 ها انسان از که یهائ یتوانائ هستند، یهائ آرمان خود یبرا هم نهایا .بزند

  یمتعال یها خواست و ها آرمان یحت زین یبعض و شود یم خواسته

  .ندیآ یم شمار  به

 

 کننده  تیترب است، هدف نیکدام خدمت در ها آرمان نیا که میدان یم ما یول

  ران،یگ بهره شک یب :رندیگ یم بهره یتیترب نیچن از یکسان چه و ستیک

 .ستندین شوندگان  تیترب

 

 «برشت برتولت»
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 معترضان لبنان؛ در اعتراضات

 و هللا حزب سالح خلع خواستار

 !شدند دولت یاستعفا
 

 .بود روتیب مختلف یها بخش در یحکومت ضد قدرتمند تظاهرات شاهد ژوئن ۶ شنبه روز لبنان

 در المتن و کسروان طرابلس، جمله از لبنان مختلف مناطق از شنبه روز صبح زا کنندگان تظاهر

 به اتوبوس ها ده بر سوار هینبط و دایص یشهرها از لبنان جنوب تا گرفته بقاع و روتیب از شمال،

 .بودند آمده روتیب رکزم

 

 مطالبات طرح هدف به فا  صر امروز اعتراضات که بودند کرده اعالم قبال تظاهرات دهندگان فراخوان

 گروه  هللا، حزب انینظام شبه سالح خلع و دولت یاستعفا خواستار آنها بلکه ستین یشتیمع

 .باشند یم زین ،یاسالم یجمهور تیحما مورد یستیترور

 

 از ممانعت یبرا لبنان ارتش یروهاین کشور نیا مجلس طرف به حرکت یبرا معترضان تالش بدنبال

 به ورود یبرا تظاهرکنندگان تالش .آورکردند اشک گاز کیشل و یراندازیت به اقدام آنها یشرویپ

 کنندگان تظاهرات .شد زیگر و جنگ به لیتبد تینها در که داشت ادامه یساعت چند مجلس منطقه

 ریدرگ زین قیالعم خندق منطقه در هللا حزب و امل یستیترور یگروهها از یگروه با یشرویپ نیح

  .شدند

 

 و یکاریب و فقر ،یگران هیعل ،٩١۵۳ سال اکتبر از لبنان مردم اعتراضات است حیتوض به الزم

 اعتراضات آغاز از بعد هفته دو .کردند فساد به متهم را دولت مردم و شد آغاز ها اتیمال شیافزا

 مردم یخواستها به لیتبد رین لبنان هللا حزب سال خلع و انتخابات یبرگزار و دولت یاستعفا موضوع

 روتیب در امروز اعتراضات .آمد بوجود اعتراضات در وقفه یماه سه یبرا کرونا وعیش با .شد

 گروه هیعل میمستق یاعتراض ،یاقتصاد میوخ اوضاع و فساد حکومت، هیعل اعتراض بر عالوه

 یهورجم زین لبنان مردم .است کشور نیا در یاسالم یجمهور دخالت و  هللا حزب یستیترور

 نیا بشدت و دانندیم خود یحقوقیب و فقر مهم عوامل از یکی را یاسالم یگروهها و یاسالم

  .اند گذاشته فشار تحت را اناتیجر

 

 .اند داده تظاهرات فراخوان یزن ندهیآ یروزها یبرا  معترضان
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 !!! سرکوبگران و نیمفسد آرامش ُمخل ،یاجتماع یها شبکه

 ... و اسناد جعل ، ییپولشو بجرم (یجانیالر یآمل دوره در هیقضائ قوه ارشد مقام )یطبر دادگاه جلسه نیاول 
 ‼است متهم دادگاه نیا در زین تلگرام لتریف حکم کننده صادر بازپرس زاده قاسم ژنیب

 و صدا دنیشن مانع تا کنندیم لتریف را یاجتماع یها شبکه  یهائ منفعت چه با و یکسان چه که شد شفافتر اکنون
 .شوند مردم اعتراض

 یفرار دزد یقاض
 و فرهنگ و دولت کارکنان یدادسرا سابق بازپرس و یطبر اکبر پرونده نهم فیرد متهم ،یمنصور غالمرضا یقاض

 .است متهم وروی هزار ۱١١ بر بالغ رشوه افتیدر به و شده یمتوار رسانه،

 متهم کی فرار قبال در یاردیلیم ۰٩١ لوکس یالیو افتیدر

 :یطبر اکبر اتهامات به یدگیرس جلسه نیاول در دادستان ندهینما
 خدمت به مامور و نداشته یاستخدام رابطه که نیا رغمیعل هییقضا قوه در حضور سال ٩١ حدود طول در یطبر اکبر
 .است زده رقم را یعیوس مجرمانه اقدامات بوده،

 عنوان به یو دفتر تا شد موجب ثروت و پول صاحبان با یتبان و ناسالم مراودات و مجرمانه گروه لیتشک با یو
 .شود لیتبد خود، پرونده حل یبرا متهمان از یبرخ مراجعه جهت یکانون
 ییقضا مراجع در نفوذ اعمال با یاقتصاد کالن متهمان و یاسیس رجال بستگان، یها پرونده در نفوذ اعمال با یطبر
 .است آورده دست به را یادار و یمال هاستفاد سوء حداکثر ییاجرا یها دستگاه و

 !گرفت خواهد قرار بخشش و عفو مورد یزنجان بابک
  .تاس "محرمانه" یزنجان بابک یها یبده بازپرداخت اتیجزئ شود یم گفته
 در هم من ستم،ین مطلع شانیا یآزاد از " :گفت او یآزاد خبر ی درباره یزنجان بابک لیوک زاده؛ هیکوهپا رسول
 یزنجان یآقا یها یبده بازپرداخت یبرا یتوجه قابل یها تالش است یمدت" اما "ام دهید ییزهایچ یمجاز یفضا

 ".است گرفته صورت
 از او شود آزاد است قرار .شد لیتبد اردریلیم یتمول کی به ...و اختالس و رانت قیطر از یزنجان بابک 

 یزندگ شاهانه زندان در که ادندیز او امثال .دارد تعلق نیسرزم نیا مردم به که است یثروت و منابع نابودکنندگان
 .گردند ینم بر گرید و ندیآ یم یمرخص به آنها از یا عده و کنند یم
 یبرا خود اعتراض انیب لیدل به ...و یدائم آتنا منفرد، یاکبر میمر ،یصادق آرش ،یعرب لیسه ،یبیحب دمحم اما

 طیشرا نیتر یانسان ریغ در و زندان در دیبا کرونا، دوم موج به ورود دوران در یدتیعق و یاسیس ،یصنف مطالبات
 .سرببرند به

  درباال گسترده یودزد فساد
 .شدند یمعرف زندان به یاقتصاد اخاللگر پنج ،مردم فقروفالکت

 فرزند یابوالحسن نیحس اصغر، فرزند انیفالحت یمهد ،یغالمعل فرزند یمختار بهروز ،یعل فرزند یواندرید یعل
 .شدند یمعرف زندان به هللا یصف فرزند یاحد لیاسماع اکبر، یعل

 به امانت در انتیخ و یکالهبردار شبکه یسرکردگ و لیتشک قیطر از یاقتصاد نظام در عمده اخالل در مشارکت
 افتیدر و محرمانه یسفرها قیطر از ارز یا حرفه قاچاق در مشارکت و دالر هزار ۶۵ مبلغ به انیپارس و ملت بانک
 .است پرونده نیا یصلا متهم اتهامات از سیدار شرکت قیطر از وروی هزار ۱١١ مبلغ

 .شوند یم دیشد فقر دچار نفر ونیلیم ۶١ :کرونا راتیتأث مورد در یجهان بانک
 .کنند یم یزندگ پوند کی از کمتر روزانه درآمد با جهان مردم از نفر ونیلیم ۶١ از شیب او گفته به
 اعالم و داده هشدار کرونا وعیش از پس دیشد فقر گسترش به نسبت پول یجهان بانک نیا از شیپ

 .«دهد یم سوق «دیشد فقر» سمت به را نفر ونیلیم ۶١ کرونا وعیش» :بود کرده
 .داند یم پوند ۵۹۱۱ معادل دالر ۵۹۳١ از کمتر روزانه درآمد را فقر اریمع یجهان بانک
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 !بکشند نفس توانند ینم که هاست سال ،یافغانستان مهاجران
 کارگر یساز دوگانه تیمحور با ییشعارها  کار ی خانه یسو از یم ماه اول تجمع که بود ۵۹۳۰ بهشتیارد ازدهمی
 را یافغان کن، ایح کارفرما» یپالکاردها و شعار و شد همراه کارگر ی خانه ی قطعنامه قرائت و یافغانستان و یرانیا
 :گرفت قرار نامه قطع مفاد یکی کنار در «کن ایح
 .«شود تیحما شدت به ،یخارج کارگر برابر در یرانیا کارگر از»

 نیچن .ستین یدیجد ی هیرو ،یرانیا کارگران کار بازار یکساد برابر در یافغانستان کارگران دادن جلوه مقصر
 یافغانستان مهاجران و کارگران جان و شتیمع ست،یز یتمام در را خود ینیع نمود یا نژادپرستانه کالن یها استیس
 .است ساخته انینما رانیا در

 ورماهیشهر در تا شد موجب کار، یروهاین ی گسترده اخراج کنار در رانیا پول ارزش سقوط و یاقتصاد یفروپاش
 نیا تیتثب اما .بخورد رقم رانیا یشهرها از یافغانستان کارگران ینفر هزار ٩۸۹ خروج سوم موج گذشته، سال

 .است یاسالم حکومت ناگونگو یها دولت عملکرد بر یمتک و یاسیس تماما ،ینژاد ی  ساز دوگانه

 جان دادن دست از سهم کارگران، مرگ و کار طیمح در یمنیا فقدان ،یکارگر حوادث از روزانه اخبار کنار در
 از یکی .دارند شان یجداساز در یسع که است یرانیا کارگران همان مرگ با پا هم یافغانستان کار کودکان و کارگران

 دهسرخ قند ی کارخانه یکینزد در گلخانه کی یزسو آتش یپ در یافغانستان مهاجر کارگر ۱ مرگ موارد، نیآخر
 ،یمنیا فقدان در کار طیشرا .بود شده آنان تیهو صیتشخ از مانع  که باال یسوختگ با یمرگ .بود اصفهان (مبارکه)

 را مهاجر کارگران سالمت و جان تیوضع شود، یم یتلق متیق ارزان که یکار یروین یانگار «گانهیب» و مهیب نبود
 .است کرده فاجعه به بدل که هاست سال

 کار یروین لیتکم جهت تهران یشهردار سازمان توسط آنان استثمار و یافغانستان کودکان لیتحص حق از تیمحروم
 کشور در شده یساز یعاد تیجنا کی به ممکن وجه نیتر ینیع به آنان، ی انهیوحش مرز رد ییسو از و خود گرد زباله
 .است شده بدل ما

 از یقشر ی نژادپرستانه یگفتمان تیتثب و ها لمیف و ها سعلار انبوه دیتول مدد به که روزمره و یساختار سمیفاش نیا
 ،یاسیس فعاالن محدود یها واکنش و اعتراضات انیم در شود، یم پخش هم آنها یها بونیتر از یحکومت یها یتیسلبر
 و نیتوه نیا ی دامنه !کند یم باز شتریب «ها یافغانستان هیعل ینژاد یانگار یبرتر ی عامه فرهنگ» در را خود یجا

 رشیپذ» و فاجعه به بدل رانیا در را یافغانستان کارگران و مهاجران یزندگ که است یقدر به انیع یطلب یبرتر
 .است کرده «فاجعه آن یاجبار

 .است مطلق سود با یمساو ،ینظام  و دارانه هیسرما منطق در حکومت یبرا آنان کار یروین و کالبد ت،یماه
 یازا در حرم نیمدافع و ونیفاطم لشگر در حضور ی گزاره با ها آن خون دنیخر و یافغانستان مهاجران از یکش بهره
 ت؟اس دهیپوش یکس چه بر رانیا در آنان یها خانواده یدائم اقامت

 به یا رسانه بخش در یحت ران،یا یمرزبان ماموران توسط یافغانستان مهاجران از تن پنجاه شدن شتهک و شکنجه ایآ
 رانیا مرز) رودیهر در شکنجه و کابل ضربات از بعد که یکارگران شد؟ بدل یا شهیر سمیفاش نیا رییتغ جهت یا تکانه

 با یافغانستان مهاجران حامل یخودرو کی سوختن و مرگ کنار در آنان زیانگ غم قتل .شدند انداخته (افغانستان و
 ییکایآمر ستیراس سیپل دست به دیفلو جرج یستیفاش شدن کشته از کمتر ایآ زد،ی در یانتظام یروین سیپل کیشل

 دهمانن» را رانیا در یافغانستان مهاجران کشتار و ستم از یساز یعاد روند توان یم چگونه پس ر،یخ اگر و است؟
 نخواند؟ «دیفلو جرج قتل

 و رندیگ یم قرار استثمار و ینژاد ریتحق مورد روزه هر صورت به شان کودکان و یافغانستان کارگران و مهاجران
 در  کیدئولوژیا/ینظام تیموقع تیتثب به زین شان جان و انیکارفرما و داران هیسرما بیج شان، متیق ارزان کار یروین

 .شود یم بدل منطقه

 سمیفاش هیعل یستادگیا رامونیپ را یاتحاد شود، ینم یونیآکس چیه به بدل ها آن سوختن و کابل با ی شکنجه مرگ،
  در ستنیز ابعاد ستیبا یم ستاد،یا استبداد نیا هیعل ستیبا یم یول شود ینم ترند شان یجهان هشتگ کند، ینم خلق

 مهاجران که بدانند زین یجهان ریاخ اعتراضات سوختگان دل و نیناظر گرید تا ساخت تر انیع کامال  را تیهرحاکم
 !بکشند نفس توانند ینم که هاست سال یافغانستان

 « سرخط - سندگانینو گروه از متن»
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 زیشاند یفراح یمهد امیپ

 خرداد ام یس با برابر ژوئن ستمیب تیاهم باب در 

 رانیا در یاسیس انیزندان از تیحما یجهان روز 
 دهه در یاسالم یجمهور تکاریجنا سردمداران انهیوحش تیجنا ادآوری خرداد یس با ابربر ژوئن ستیب

 فرخواستیک روز یانفراد یها وسلول ها زندان در خواهیآزاد و مبارز انسان هزاران عام قتل شصت
 یوفرصت تاس یاسیس انیزندان ما یبرا یروز ، یاسالم وجنون جهل جنابتکار یجمهور هیعل یودادخواه

  .شود یجهان ما یصدا که است

 نکردن تیرعا و دیباتبع و اعدام ، زندان ، ،شکنجه دیتهد ، ارعاب ، فشار با سال ۰۵ یط یاسالم یجمهور
 .کند وادارد سکوت به مارا خواهدیم میجرا کیتفک نیقوان

 و ناعادالنه یها ،حبس زندان به انیب یآزاد نداشتن و یانسان هیاول مطالبات خواست یبرا انیزندان ما 
 .میا شده محکوم اعدام

 شده نییتع رانیا در یاسیس انیزندان یآزاد یبرا مبارزه تهیکم همت به یروز نیچن که ستیخوشحال یجا 
 .میدار روز نیا در مردم از را ها تیحما نیشتریب انتظار یاسیس انیزندان ما و

 در ستادنیا ما جرم. است یوبرابر یآزاد با همراه و عادالنه یانسان ، شاد ، بهتر یزندگ کی یبرا ما جرم
 . است جامعه در کیستماتیس وفساد غارت ، ،چپاول هایدزد ، ها یحقوق یب همه نیا مقابل

 طلب را مان شده مالیپا حقوق خود قدرتمند یروین با تا است خودمان مستقل یتشکلها جادیا یبرا ما جرم
 .میکن

 ، معلمان ، یکارگر نیفعال به که است یا ناعداالنه احکام به دادن انیپا یبرا یروز امسال ژوئن ستمیب
  .اند کرده لیتحم ماه آبان حق به اعتراضات شدگان ریدستگ و یبشر حقوق و یمدن فعاالن

 .میهست یاسیس انیزندان همه شرط و دیق بدون و یفور یآزاد خواهان مهم روز نیا در

 اعتراضات انیجر در که است یشدگان بازداشت وهمه پورها عبدهللا تیهدا اعدام احکام لغو یبرا یروز
  .اند شده روبرو اعدام عادالنه ریغ احکام با و اند شده وبازداشت ریدستگ ماه آبان

 در که خواهمیم همگان از کرج ندامتگاه انیزندان از یندگینما به یاسیس یزندان ، زیشاند یفراح یمهد من
 بهم حضور خردادماه کمی و یس با برابر ، ژوئن ستمیب ، رانیا در یاسیس انیزندان از تیحما یجهان روز

 بدست که میباش یاسیس انیانزند یها خانواده هزار هزاران یدادخواه یصدا یجهان ابعاد در تا رسانند
 .شدند عام قتل یاسالم یجمهور یها ستیترور

 دارند تعلق یدادخواه صف نیا به که ومنسجم متحد خواهمیم یدتیوعق یاسیس انیزندان یها خانواده همه از
 . وندندیبپ ،

 .دیگذار ینم تنها زین زندان در را ما و دیهست یاسیس انیزندان ما یصدا روز نیا در که میقدردان

  زیشاند یفراح یمهد

 ۵۹۳۳ ماه خرداد     
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 پیام به خانواده های

 جانباختگان و زندانیان سیاسی 

، کارگراناعتراضات کارگری را خفه کند، اما صدای بلند سازمانیابی  تا میگیردرژیم کارگران را به اسارت 
میلیون ها کارگر دیگر هر روزه بی هراس ازاخراج وزندان به پیکار . رساتر به گوش جهانیان می رسد

این است که از منافع هم طبقه ای های خود دفاع کرده و  نماینده های کارگران" اتهام. "طبقاتی ادامه می دهند
با ادامۀ این مبارزات از  کارگران و زندانیان سیاسی. میکنندبرای ایجاد تشکل های مستقل کارگری تالش 

کارآیی رژیم زندان و شکنجه  ،که سرکوبمیدهند و نشان میفشارند برحقانیت خود پای  درون زندان
حمله به تجمع و مراسم اول ماه مه و دستگیری کارگران اعتصابی و معترض ومحاکمه در بیدادگاههای .ندارد

 . رژیم، نمایش ددمنشی دژخیمان اسالمی سرمایه داری بیش نیست

 فعالین دانشجویان، پرستاران، روزنامه نگاران، وکالی مدافع، هنرمندان، زنانبازنشستگان،  کارگران، رژیم
با ایجاد رعب و وحشت ازعروج جنبش اعتراضی را زندانی نموده، تا ... و  ملیت هامحیط زیست و حقوق 

اما زندان هم به عرصۀ مبارزه تبدیل . کندنگهداری و پایه های حکومت ننگین خود را  متحد جلوگیری کند
 .و از پای نمی نشیند که جنبش های اجتماعی اقشار مختلف زنده است، می رزمد میدهدو نشان  شده است

مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در طول قدمت ارتجاع اسالمی در ایران یکی از عرصه های اتحاد و 
همبستگی در جامعه بوده و هست وضرورتا خانواده ها و بستگان زندانیان سیاسی و جانباختگان را هر چه 

ن تا رسانه ای کردن آن، از عکس العمل سریع و از پی گیری وضعیت زندانیا. بیشتر بهم نزدیک کرده است
دائمی درجریان دستگیری تا ایجاد تجمع و کمپین های آزادی زندانیان سیاسی،عرصه ای بوده است که 

 گرامیداشت. خانواده های زندانیان سیاسی سازمان داده اند وبیشترین نقش را در آن زنان بر عهده گرفته اند
یاد عزیزان جانباخته در کشتار جمعی دهه شصت در خاوران، کمپین آزادی دستگیر شده گان پرونده هفت تپه 
ونیز دستگیرشده گان روز کارگر در تهران از نمونه های بارزمبارزه متشکل خانواده ها و بستگان دستگیر 

زه با رسانه ای کردن مطالبات این مبار. شده گان برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی بوده است
 .زندانیان سیاسی و جانباختگان به اشکال مختلف توسط خانواده ها و دوستان و بستگان ادامه داشته و دارد

ما دردوازدهمین مجمع عمومی حضوری نهادهای همبستگی، ضمن درود بر شما عزیزان، خود را در کنار 
رط تمامی زندانیان سیاسی وگرامیداشت جانباختگان از هیچ شما میدانیم ودرمبارزه برای آزادی بی قید و ش

بازتاب مبارزات خستگی  گرامیداشت یاد جانباختگان، ،زندانیانانعکاس صدای . فعالیتی دریغ نخواهیم کرد
  .خویش میدانیموظیفۀ ی را و کوشش برای جلب گسترده ترین حمایت های بین الملل شانناپذیر

 

 !داریم می راگرامی 11 دههکشتارجمعی  جانباختگان یاد

!با مبارزه متشکل کلیه زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد می کنیم   

 

 دوازدهمین مجمع عمومی 

خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران   
http://nahadha.blogspot.com/  

 https://t.me/nahadhayehambastegi 
٩١٤٩آگوست   
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 !است کافی «هفته در یکار روز ۰»
 کرونا روسیو وعیش از یناش یاقتصاد رکود لیدل به کارانیب شمار شیافزا با همزمان

 یفعل طیشرا از بردن بهره هدف با «هفته در کار روز چهار» یجهان کارزار تیفعال

 .است افتهی شیافزا آن یسنت مناسبات و نیقوان رییتغ یبرا کار بازار

 هفته در کار روز ۱ و ساعت ۰١ قانون لغو که معتقدند یالملل نیب کارزار نیا فعاالن

 رونق و یاجتماع رفاه شیافزا به منجر تواند یم کار یروین ییکارآ شیافزا ضمن

 .شود یاقتصاد

 اکثریت امنی نا ،جهانی کنونی شرایط بعلت بود، رفته هیحاش به بود یمدت که دهیا نیا

 پیدا بیشتری موضوعیت ،جهان در حاکم استثماری سیستم ناکارآیی و جهان شهروندان

  .است کرده

 شدید رشد ،-۵۳دیکوو یماریب وعیش از حاصل یاقتصاد مشکالت بر غلبه یبرا

 کار روز چهار یالگو یاجرا با ،دنیا سراسر در معیشتی و شغلی امنیتی بی و بیکاری

 و امنیت سالمت، نهیزم ،مردم فراغت و کار زمان انیم تعادل بودبه ضمن هفته، در

 بیشتر جامعه نیاز مورد احتیاجات تامین در آنها بیشتر دخالت نیز و شهروندان شادی

 .شد خواهد عملی همگانی معیشت تامین و شده

 هفته در یکار روز چهار دهیا که آن از پس کروسافتیما ییکایآمر شرکت گذشته سال

 در یدرصد ۰١ رشد با که شد معترف کرد، اجرا ژاپن در خود تابع شرکت کی در را

 انیم تعادل ارتباط یابیارز پروژه از یبخش شیآزما نیا .است شده مواجه شرکت نیا

 .بود کار یروین تیخالق و یور بهره با فراغت و کار یها ساعت
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ما را در توزیع وسیع بولتن اخبار کارگری نهادهای همبستگی  به زبان انگلیسی یاری رسانید!

 

 وبالگ بولتن اخبارکارگری به زبان انگلیسی را  به نهادها و تشکلهای کارگری جهانی بشناسانید!

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/ 

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/

