
 دارند قرار سرکوب فشارو تحت کھ ایران در سندیکایی مبارز ھمکاران با ھمبستگی بیانیھ

 

 !دھید پایان ایران در سندیکایی جنبش سرکوب بھ

 !ایران در سندیکایی فعالین و دستگیرشدگان تمامی آزادی

 ! سازمانیابی و سندیکایی آزاد فعالیت حق برای

 اعالم ایران در کارگران مبارزات با را خود کامل ھمبستگی گذشتھ سالھای در ھمواره کھ حینی در سندیکا اعضای بعنوان ما
 بخش سندیکاھای اعضای ما رو این از .ایم بوده نیز کارگری ھای خیزش این وحشیانھ سرکوب شاھد ھمزمان بطور اما نمودیم،
 ھسن استان در واقع( ماین راین منطقھ در معلمان و فرھنگیان سندیکای و ھا ھتل رستورانھا، غذایی، مواد فلزکار، صنایع خدمات،

  .)آلمان کشور از

 سازمانھای در ما .نمودیم کارگران سازمانیابی و سندکایی آزاد فعالیت خواست از دفاع جھت سندیکایی گروھی تشکیل بھ اقدام
 جمھوری رژیم علیھ بر آنھا مطالبات و خواستھا تحقق و ایران کارگران با ھمبستگی گسترده و وسیع جلب خودبرای سندیکایی

 .میکنیم تالش است، داده قرار خود کار دستور در را دمکراتیک آزادیھای و حقوق تمامی نقض کھ اسالمی

 بخش بلکھ میگیرند، قرار شدید سرکوب مورد خود سندیکایی اعتصابات و مبارزات جریان در ما ھمکاران تنھا نھ اینکھ اسفناکتر

 و میسر عمأل ھم آزاد رسانی گزارش حتی و شوند نمی شناختھ برسمیت عمدتأ نیز اند داده تشکیل آنھا کھ مستقلی سندیکاھای اعظم
 و آزار مورد آنھا از زیادی تعداد و اند شده بازداشت و دستگیر گذشتھ سال در اعتصابی کارگران از نفر صدھا .نیست پذیر امکان

 بھداشتی وضعیت مناطق از بسیاری در و میشوند داده قرار فشار تحت آنھا خانواده اعضای .اند گرفتھ قرار )باتون ضربات( شکنجھ

 .است شده تر وخیم کرونا بحران دلیل بھ بویژه آنان

 او .است شده محکوم زندان بھ بارھا سندیکایش فعالیتھای بدلیل "ایران کارگران آزاد اتحادیھ" مدیره ھیئت رئیس ،زاده عظیم جعفر

 اعتصاب بھ اقدام مرتبأ خود حبس دوران در رژیم طرف از اش خودسرانھ و قانونی غیر محکومیت و دستگیری بھ اعتراض بعنوان

 ابالغ رسمی و کتبی بطور زندان از او ترخیص حکم وحتی بود رسانده اتمام بھ را خود حبس اودوران اینکھ علیرغم .است نموده غذا

 بھ آنجا در او .داد انتقال کرج در شھر رجایی زندان بھ را او توضیحی ھیچگونھ بدون پاسداران سپاه "اطالعات اداره" بود، گردیده

 او شدید جسمانی ضعف موجب امر این بود، برده بسر غذا اعتصاب در طوالنی مدت او کھ آنجایی از .گردید منتقل انفرادی سلول

 تمامی و زاده عظیم جعفر شرط و قید بدون و فوری آزادی خواستار ما. کردید کرونا بیماری بھ او ابتالی بھ منجر وعمأل شد

 .میبرند بسر حبس در خود سندیکایی فعالیتھای بخاطر کھ ھستیم کارگرانی

 سیاسی زندانیان تمامی مانند را خود حبس دوران و برده  بسر زندان در سیاسی بدالئل کھ معلمی نیزدو ،حبیبی دمحم و عبدی اسماعیل

 .نداکرده  سپری خطرناک بسیار شرایطی در دیگر

 - دواح شرکت سندیکای مانند اند شده شناختھ برسمیت و تأیید رسمی بطور کارگران مبارزات نتیجھ در کھ سندیکاھایی حتی
 نیز ونقل وحمل ترابری شرکتھای المللی بین اتحادیھ عضو کھ( حومھ و تھران شھری رانی اتوبوس شرکت کارگران سندیکای

 )کارگر جھانی روز( مھ ماه اول مراسم در شرکت با آن از وقبل ٢٠٢٠ سال اوائل در سندیکا این کارگران کھ ھنگامی ، )میباشد
 طرف از شدید سرکوب و خشونت مورد بودند، زده دست اعتراضی ھای میتینگ بھ خود خواستھای و مطالبات بھ دستیابی جھت

 سندیکایی اعتصابات طریق بدین و شدند شکنجھ و دستگیر مقدم طالب رسول مانند آنھا رھبزان .گرفتند قرار رژیم امنیتی نیروھای

 و گردید منحل "پاسداران سپاه" توسط مھ ماه اول روز در کارگران مستقل تظاھرات .گردید سرکوب ای وحشیانھ بطور رژیم توسط
 .شدند دستگیر آن رھبران

 .میکند برخورد آنھا با سرکوب ھای شیوه شدیدترین اعمال با رژیم نیز، ایران در مدنی جنبشھای و حرکتھا مورد در ھمچنین

 .میکنند مبارزه ایران در وسظایی قرون قوانین و ضوابط لغو و حذف و حقوق تساوی و برابری برای زنان کمااینکھ

 اخیراین موج .کرد اشاره تپھ ھفت نیشکر شرکت کارگران اعتصابات بھ میتوان ایران در کارگری اعتصابات برجستھ ھای نمونھ از

 سپیده دادگاه ٢٠٢٠ سال سپتامبر ماه در .یافت تداوم روز ٢٠ از متجاوز بود، گرفتھ شکل ٢٠٢٠ سال تابستان در کھ اعتصابات

 فعال ،بخشی اسماعیل و حبس سال ١٠ بھ را میکرد مبارزه کارگران حقوق برای کھ کارگری، جنبش زن فعالین از یکی ،قلیان

 حرکتھای در آنھا کھ بود این صرفأ آنھا جرم .کرد محکوم شالق ضربھ ٧٠ و حبس ماه ۶ و سال ١٠ بھ را کارگری جنبش دیگر

 .داشتند فعال شرکت بود، گرفتھ شکل تپھ ھفت کارگران معوقھ حقوقھای پرداخت عدم بخاطر کھ اعتراضی

 شرکت کارگران تپھ، ھفت کارگران ھمانند .کرد اشاره اھواز فوالد شرکت کارگران قاطعانھ اعتصاب مورد بھ میتوان ھمچنین
 شدید برخورد و شتم و ضرب مورد و کردند مبارزه کارخانھ این سازی خصوصی سیاست علیھ بر نیز اراک ھپکو سازی ماشین

 رژیم سیاستھای علیھ بر کارگران جویانھ مقاومت مبارزات تیز نوک صرفأ موارد این .گرفتند قرار پلیس و امنیتی نیروھای

 .میباشند ایران اسالمی جمھوری

 خواستھا تحقق و پیشبرد جھت رژیم، سوی از شدید سرکوب و فشار اعمال علیرغم میشوند مجبور ایران در ما ھمکاران کھ ھنگامی

 میزان از نشانی دیگر سوی از و آنھا شجاعت و شھامت میزان بیانگر یکسو از موضوع این بزنند، اعتصاب بھ دست خود ومطالبات

 سطح تنھا نھ .میکنند مبارزه خود معیشت حداقل تأمین و بقاء برای کھ میباشد موجود وضعیت با تقابل در آنھا ناتوانی و ناامیدی

 حتی بلکھ کنند، زندگی میتوانند بسختی تورم، فزاینده میزان بھ توجھ با آنھا کھ است پایین و نازل بقدری کارگران درامد و حقوق



 نیازی و دارد خود جای کھ جامعھ در بیکاران بار فاجعھ آمار .باشند خود حقوقھای پرداخت منتظر متوالی ماھھای بایستی آنھا غالبأ

 اقتصادی جنایات و فساد وحشتناک ابعاد آور سرسام افزایش بھ مربوط گزارشات کھ شرایطی در .نیست آن بھ راجعھ صحبت بھ

 .میبرند بسر فقر خط زیر در کشور جمعیت از نیمی از بیش میابد، فزونی ھمواره حاکمیت

 .میبرند بسر زندان در سندیکایی یا و سیاسی فعالیتھای بدالئل ایران در نفر ھزاران موثق اطالعات اساس بر

 :ھستیم ذیل موارد خواستار ایران دولت از و داریم اعتراض شدیدأ وحشیانھ سرکوب علیھ بر ما

 برحق مطالبات برای تظاھرات در شرکت یا و اعتصاب بھ اقدام آنھا جرم تنھا کھ کارگرانی ھمکارانمان، تمامی فوری آزادی *

 !است بوده خود

 امضاء را قرارداد این نیز ایران دولت کار جھانی سازمان کنوانسیون مفاد مطابق کھ ایران در سندیکایی آزاد فعالیت تضمین *

 .باشد پایبند آن بھ بایستی و است کرده

 !تشکلھا و تجمعات آزادی بیان، آزادی حق

 برای اعتصاب حق شناختن برسمیت ھمچنین و کارگران معوقھ حقوقھای فوری پرداخت خواستار آلمان در سندیکاھا اعضای ما

 !ھستیم آنھا

 !میکنیم پشتیبانی و حمایت دولتی کارخانجات و شرکتھا سازی خصوصی علیھ بر ایران در ھمکارانمان مبارزه از ما

 "ایران در تشکل و سندیکایی آزاد فعالیت برای )ماین  -راین منطقھ( سندیکایی  گروه"

 کارگران سندیکای ھمچنین و فرانکفورت خدمات بخش سندیکاھای اتحاد فرانکفورت، معلمین سندیکای طرف از تشکل این

  .میگردد پشتیبانی و حمایت فرانکفورت در فلزکار
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