
 آغاز سخن
کمیته همبستستسکسر کساروسرا  و «اینک اولین شماره بولتن خبری 

در مقابل شماست. این بولتن آخر هر مساه بسه دو  »ایرا  و سوئد

سوئدی با هدف افزایش همبتتکر بسیسن کساروسرا   - فارسر زبا 

ایرا  و سوئد و خبررسانر منتشر خواهد شد. هدف اصلر تبلسیس  

و ترویج ما، نه تنها مدیریت کاروری، بلکه مدیریست کسل مسامس سه 

توسط شوراهای مردمر است. بحثر که امروز برخر نسمسایسنسدوسا  

اند طبی تا ف الین ضدکاپیتالیتت بسایسد  کارورا  ایرا  مطرح کرده

 مانبه تبلی  و ترویج کنند. طور همه این بحث را به

کسه  اشساره دارد و ایسن ایده مدیریت کاروری بر تولید و امستسمسا 

قدرت در مام ه منحصرا و متتقیما در دسست شسوراهسا و سسایسر 

های مردمر باشد بسرای طسبسقسه کساروسر و هسمسه نسیسروهسای  تشکل

تسسر اسسست. آ  بسس سسش از  طسسلسسا مسس ا  خسسواه و بسسرابسسری آزادی

یسابسر بسه حساکسمسیست  ها و احزا  سیاسر که با هدف دسست سازما 

کنند تا از باال اعمال قدرت کنند مغایر با ایده کارورا  و  تالش مر

مناسبات شورایر است. در عین حال احزا  سیاسر هم حق دارند 

 در شوراها ف الیت داشته باشند. 

تسهسه و مسواضس   هستستسه اکنو  اعتراض پیکسیسر هسزارا  کساروسرا 
وسویسنسد   اند کسه مسر مواض ر کشیده ها، خط بطالنر به نمایندوا  آ 

ناتوا  از مدیریت کاروری هتتند و بدین سبا نساتسوا   کارورا «
از ایجاد اصول نوین سازمانر و مهت داد  به زندور امستسمساعسر 
هتتند بنابراین ضرورت دارد که یک حز  پیشکام کسمسونسیستستسر 
قدرت را بکیرد. کارورا  نیز موطتند از حاکمیت این حز  تب یت 

در روسیه شاهسد بسودیسم.  9191کنند. رویدادی که پس از انقال  
کسنسد  سوسیالیتتر، ایسجسا  مسر  بنای مام هحالر که امر انقال  و 

قادر به اداره تمسام   یافته و بدو  واسطه که توده کارورا  سازما 
های امستسمساعسر شسده بساشسد و مسامس سه را مسدیسریست کسنسد.  ف الیت
طور که کمو  پاریسس اداره شسورایسر مسامس سه را مستسحسقسق  هما 

 ساخت.
سایر اقشار م تلف مسامس سه نسیسز  تردید عالوه بر طبقه کارور، بر

آورنسد. ایسن  ومسود مسر شوراهای خود را در محل کار و زندور بسه

ای خسود را انستس سا   شوراها نمایندوا  محلر و شهری و منطسقسه

کنند و نمایندوسا  ایسن شسوراهسا، کسنسکسره سسراسسری شسوراهسا  مر

 سازند تا متایل سراسری کشور را هماهنگ کنند. شرکت مر

 کمیته همبتتکر کارورا  ایرا  و سوئد 

 9191ژانویه 

 بولتن کارگری
 شماره یک

  کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

باد جنبش کارگری زنده  

 
 
 

 

  اند! هزار کارگر در حوادث کاری جان باخته ۶۱

 

براساس وزارش اداره کل روابط عمومر سازما  پزشکر قانونر کشور، 
 ۰۹۶۶۷، ۰٨۶۹تا پایا  سال  ۰٨٣۷سال از ابتدای سال  ۰۱طر 
ز ( بر اثر حوادث کاری ما  خود را از  ۲٨۱مردو  ۰۹۷۹۷) کارور

شا  را براثر  کارور ما  ۰۹۱۱دست داده اند. بطورمیانکین در سال 
 حوادث کاری ازدست دادند.

کارور بر اثر  ۰۹۷۹ت داد  ۰٨۶۹بنابه وزارش همین منب ، در سال 
کارور  ۰۹۶۹شا  را از دست دادند که در مقایته با  حوادث کاری ما 

 دهد. درصدی را نشا  مر ۰.۶رشد  ۰٨۶۹باخته در سال  ما 
کارور  ۰۶۶۶هم در مقایته با  ۰٨۶۹قابل یادآوری است، در سال 

درصدی  ۰۱.۰با رشد  ۰٨۶۶باخته براثر حوادث کاری در سال  ما 
 رو بودیم. روبه
کارور  ۰۶۶۶باختکا   ترین آمار ما  سال و شته بیش۰۱چنین طر  هم

به ثبت رسیده  ۰٨٣٣نتر در سال  ۰۲۲۶ترین آ   و کم ۰٨۶۲در سال 
 است.
 کارور ۰۶٣۰  ۰٨٣۷سال 
 کارور ۰۲۲۶  ۰٨٣٣سال 
 کارور ۰۲۶۱  ۰٨٣۶سال 
 کارور ۰۹۱۷  ۰٨۶۱سال 
 کارور ۰۷۶۹  ۰٨۶۰سال 
 کارور ۰۶۶۶  ۰٨۶۲سال 
 کارور ۰٣۶۰  ۰٨۶٨سال 
 کارور ۰۶۶۶  ۰٨۶۶سال 
 کارور ۰۹۶۹  ۰٨۶۹سال 
 کارور. ۰۹۷۹  ۰٨۶۹سال 

ترین قربانیسا  حسوادث کساری  سال و شته بیش ۰۱بنابه این وزارش، در 
و خراسا  رضوی با  ۰٨٣٨، اصتها  با ٨٨۷۰در سه استا  تهرا  با 

 نتر ثبت شده است. ٣٣۱
در حوادث کار عمده علت مرگ کارورا  سقوط از بلندی است. بر اساس 

کساروسر بسر اثسر سسقسوط از  ۹۹۶۱سال و شته  ۰۱آمارهای مومود طر 
درصد از قربانیسا  حسوادث  ۶۰.۹اند که  بلندی ما  خود را از دست داده

 ویرد. ساله را در بر مر ۰۱کار 
، ۲۲۰۹، بسر  وسرفستسکسر ٨۷۹۹پس از آ  بسرخسورد متسم سس ست بسا 

بساخستسه در رتسبسه  کارور مسا  ۹۷۱و کمبود اکتیژ  با  ٣۰۶سوختکر با 
 ویرند. های ب دی قرار مر

 ۰٨۶۹باخته در سال  شود، وزارت کار ت داد کارورا  ما  خاطرنشا  مر
 ۰۱۹۶٨سسال وس شستسه ۰۱نتر وزارش کرده و مدعر است طر  ٣۶٨را 

شا  را از دسست دادنسد. وزارت کسار بسا  کارور بر اثر حوادث کاری ما 
کوشد بر نسقسش و متسیسولسیست  شدوا  حوادث کاری، مر کاهش آمار کشته

 تومهر به شرایط ایمنر کار سرپوش بک ارد. خود در بر
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۲صفحه   

 اهداف کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
 کمیته همبتتکر کارورا  ایرا  و سوئد با هدف آشنایر، م رفر و ملا پشتیبانر از منبش کاروری ایرا  و سوئد تشکیل شده است.

 باشد.   طور روتین از وظائف کمیته مر ها و نهادهای کاروری به رساند  اخبار و مبارزات منبش کاروری به سازما 

 قوی کرد  همبتتکر کاروری وشرکت ف ال در مبارزات کاروری نیز ازاهداف کمیته است. 

 

 شکل کار
استتاده از  ،های فارسر و سوئدی *انتشار نشریه به زبا 
 ابزارهای تبلیغاتر عمومر

 *شرکت و سازماندهر ملتات کاروری 

 های کاروری  *تماس با ف الین، نهادها و سازما 

 های آموزشر *سازماندهر کالس

 های همبتتکر  ها و شا *بروزاری مشن

 *شرکت در مراسم اول ماه مه و هشت مارس 

 های ویژه    های م تلف در مورد وض یت زنا  کارور و برنامه ها و پروژه های کاری برای پیشبرد طرح *تشکیل وروه

 *برای موانا  و نو موانا  و غیره

 *ملا پشتیبانر از مبارزات کاروری و شرکت ف ال در مراسم و مبارزات کاروری در سوئد

 های اطالعاتر  های اعتراضر و قرفه *بروزاری کمهین

 

  نامه آئین

 توانند عضو کمیته شوند.  *همه افراد موافق اهداف کمیته بدو  تومه به ملیت، منتیت، م ها مر

 *اعضا از حقو  کامل و برابر در تمامر سطوح کاری کمیته برخوردارند.

 باشند.  *اعضا حق انت ا  شد  و انت ا  کرد  در تمامر سطوح کمیته را دارا مر

 *پ یرش متیولیت در کمیته داوطلبانه است. 

 شود. بار تشکیل مر ماه یک ۹*مجم  عمومر باالترین اروا  کمیته بوده که هر

 باشند.  *تمامر متیولین در مجم  عمومر توسط اکثریت اعضا انت ا  شده و نیزبا خواست اکثریت اعضا قابل عزل مر

 ای است.  ها در کمیته دوره *متیولیت

 وردد. نامه و امورمالر کمیته در مجم  عمومر بحث ، تغییر و تصویا مر *اهداف، شکل کار و آئین

 وردد. اعضا حاضر در مجم  تصویا مر ٨/۲ اعضا رسمیت داشته و تمامر تصمیمات نیز حداقل با رای ۰*مجم  عمومر با نصف + 

 باشد.  کرو  سوئد مر ۹۱*حق عضویت ماهیانه 

 نماید.   ها انت ا  مر *مجم  عمومر هییتر را برای هماهنکر ف الیت

 شود. اعضا فراخوانده مر ۰ال اده توسط  نصف +  *مجم  عمومر فو 

 بایتت رسیده باشد. *فراخوا  مجم  عمومر یک ماه قبل به اطال  همه اعضا مر

 

 زنده باد همبتتکر مهانر کارورا 

isask@comhem.se 

IRANSK – SVENSKA ARBETAR SOLIDARITETS KOMMITTÉN 

ISASK  

mailto:isask@comhem.se
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۳صفحه   

داری اسالمی در  تنها آلترناتیو در مقابل جمهوری سرمایه
 ایران، شوراهای کارگری و مردمی است!

 
قدرت رسید ، با زندانر  رژیم ممهوری اسالمر ایرا  از هما  بدو به

کرد ، شکنجه، اعدام و کشتار م التین و تحمیل فقر و بیکاری، 
بار خود ادامه داده  افزایش اعتیاد و فحشا در مام ه به حیات نکبت

حقوقر کامل برخوردارند. نبود حق  است. کماکا  اکثریت مام ه از بر
تشکل، اعتصا ، آزادی بیا ، قلم و تجم  بر کتر پوشیده نیتت. 

های ملر و م هبر، کارورا ، زنا ، موانا  و  سرکو  م التین، اقلیت
تمامر نیروهای مترقر از روش حکومتر این رژیم ضد انتانر 

 همانند رژیم شاه و سلطنت پهلوی است.
سرا پا سیاه حکومت تا به دندا  متلح  یکر ازدورا  01    دهه

اسالمر، که با خو  هزارا  انتا  نوشته شده است، رژیم  ممهوری
را نه تنها با این دهه خاتمه نداد، بلکه به  انتانراین منایات 
المدت به  های طویل تر و داد  حکم های بیش ها و اعدام دستکیری

زندانیا  تداوم ب شید، و ادامه حیات و مومودیتش را به دربند 
تر  کشید  هر چه بیش

خواها   مبارزا  و آزادی
که  وره زده است. تا مایر

با سر کار آمد  روحانر 
و دولتش به علت ترس از 

شدت بحرانر  شرایط به
مام ه ایرا ؛ شمار 

ها  ها و دستکیری اعدام
افزایش یافته است. حمله 
سازما  یافته و وحشیانه 

های م تلف زندا ، به بند
حمله به اعتصابات و 
اعتراضات و شال  زد  

نه تنها  کارورا  اعتصابر
چهره از توحش هر چه 

تر این رژیم بر  بیش
دارد، بلکه وواه این  مر

است که مزدورا  
ممهوری اسالمر از بحرانر که مام ه ایرا  را فرا ورفته و با آ  

ها  اند. سرا  حکومتر با این سرکو  رودرو هتتند بشدت در وحشت
خواهند از هر حرکت و اعتراضر بر  و ایجاد مو رعا و وحشت مر

 علیه شرایط مومود ملوویری نمایند. 
تر کتر است که از فجای  و سرکوبکری مردم در ایرا  در دورا   کم

ها و  حکومت ممهوری اسالمر خبر نداشته باشد. دولت
دانند که نزدیک به چهار دهه  مدارا  بهتر از هر کتر مر سیاست

ترین شکلر، اکثریت  ممهوری اسالمر در ایرا  به وحشیانه
 شهروندا  را به نابودی کشانده است. 

چنا  رسا است که  موج فجای  در ایرا  علیه اکثریت شهروندا  آ 
المللر وابتته به ارتجا  امهریالیتتر نیز هر  حتر تمامر نهادهای بین

امنیتر  ساله در وزارشات خود به نقض حقو  شهروندا ، بر
ها، زندانر و شکنجه،  امتماعر، شرایط ناامن، نبود حق تشکل، اعدام

تجاوز و تب یض منتیتر و خودکشر دخترا  موا  و ... در ایرا  
 کنند.  اشاره مر

کارورا  و مزدبکیرا  با دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و یا 
کارورا  کنند، به  های وسی  دست و پنجه نرم مر سازی بیکار

کنند  ها دستمزد اعتراض مر اعتصابر که به دریافت نکرد  ماه
های  زنند، کامال با شیوه شا  شال  مر ور شده و به نمایندوا  حمله

زنا  شدیدترین شود،  قرو  وسطائر با م ترضین برخورد مر
ها و ستم مضاعف تحت حاکمیت رژیم اسالمر را با پوست  حقوقر بر

ترین حقو   کنند، موانانر که ابتدایر احتاس مرخود و است وا  
انتانر از آنا  سلا شده است قربانیا  اصلر م ضالت امتماعر 
همانند، بیکاری، اعتیاد هتتند، تجارت دخترا  موا  و فحشاء و 

 سرکو ، زندا ،های ووناوو  که در نهایت بازتا  آ  به  خشونت

ها از م ضالت واق ر  شود. همه این شکنجه و محرومیت ختم مر
ها انتا  با آ  دست بکریبانند. در نظام  مام ه ایرا  است که میلیو 

اعتراض، خواست حقو  انتانر، وندیده و فاسد ممهوری اسالمر، 
افتاده  های عقا دفا  از حق اشتغال و امنیت شغلر، خواست حقو 

های سنکین  میلیونر  همراه  دارد. وثیقه و ...  حبس و زندا  را به
برای آزادی زندانیا  ت یین وردیده، در شرایطر که رژیم مجبور به 

صورت موقت و مشروط  شود، آزادی زندانیا  به آزادی زندانیا  مر
 است. 
وحشر و سركوبکر ممهوری اسالمر در تقال است که به  رژیم 

اشکال م تلف، كارورا  و مردم تحت ستم ایرا  را از بیا  و 
حقوقر  تا زمانر كه فقر و بر .خواست مطالبات بر حق خود باز دارد

یابد، کارورا  و مردم  كشا  هر روز افزایش مر كارورا  و زحمت
کش از داشتن تشکل متتقل، حق برپایر امتماعات و  زحمت

اعتصابات محرومند، سردمدارا  حكومت، نیروهای نظامر و امنیتر 
دارا  خصوصر و دولتر، در پر خالر كرد   و سایر سرمایه

ها هتتند،  های فردی و امتماعر آ  های مردم و سركو  آزادی ستره
كارورا  و اقشار تحت ستم از مبارزه برای احقا  حقو  خود دست 

ای برابر و آزاد با تامین م یشت  برن واهند داشت. خواست مام ه
 ی ودستکیرتب یض، ستم و استثمار، عمومر و عاری از هر وونه 

شکنجه، زندا  و اعدام 
برای کل آحاد مام ه در 
ورو سرنکونر ممهوری 

 است. اسالمر 
در این چهار دهه حکومت 

داری در ایرا   سرمایه
اعتراضات مردم علیه این 

واه آرام نکرفته  رژیم هیچ
سال  است و در این یک

و شته افزایش و وتتردور 
تر  اعتراضات و رادیکال

ها و مطالبات  شد  خواسته
کلیت رژیم را به لرزه 
انداخته است. ترس و 

داری  وحشت رژیم سرمایه
چنا  در  ایرا  را آ 

برورفته است که بار دیکر 
همانند اوایل انقال  به 

ور شد و  شوراهای کاروری و تشکالت متتقل کاروری حمله
ساخت خود، مانند شوراهای اسالمر، خانه کارور و  های دست تشکل
های صنتر را ایجاد نمود، برای ایجاد تترقه و مقابله با  انجمن
های متتقلر مانند سندیکای کارورا  شرکت واحد و سندیکای  تشکل

تهه، پروژه ایجاد سندیکای دولتر با کمک  کارورا  نیشکر هتت
نیروهای پلیتر و امنیتر و افراد وابتته به خود با ش ار تشکیل 
مجم  عمومر دست زده است. این اقدام ضد کاروری، پلیتر و 

رو کرد. حمایت از  امنیتر رژیم را نیز باید افشا و با شکتت روبه
وقته باید  های متتقل کاروری در این شرایط ضروری و بر تشکل

پیش برده شود. در این شرایط باید محکم و استوار در مقابل 
ها را  های راست و امهریالیتتر متحد  ایتتاد و آ  آلترناتیوسازی

 وقته افشا نمود.  بر
اعتراضات متتمر و سراسری کارورا  و این اواخر، کارورا  

ها  ها و ده تهه، کارورا  فوالد اهواز، رانندوا  کامیو  نیشکر هتت
اعتصا  و اعتراض کاروری دیکر، تحصن و اعتراض سراسری 
م لمین و بازنشتتکا ، پرسنل بهداشتر و درمانر، دانشجویا  و 

تر شد  برچید  بتاط این  دیکر نیروهای امتماعر نشا  از نزدیک
تر؛ اتحاد و  یابر هر چه بیش دهد. تشکل نظام وندیده در ایرا  را مر

تر شده است. پیش  همبتتکر ما از هر زما  دیکری ضروری
سوی ایجاد شوراهای کاروری و مردمر برای سرنکونر و کتا  به

 قدرت مام ه!  
 

 کمیته همبتتکر کارورا  ایرا  و سوئد
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ها و تغییر  مبارزه برای حق اعتصاب و جلوگیری از افزایش اجاره
 نفع صاحبان سرمایه در سوئد قانون کار به

 
 
ها با همراهر احزا  مرکز، لیبرال و حز   تازور سوسیال دمکرات به

نت   محیط زیتت سوئد با توافق بر سر یک برنامه لیبرالر و راست به
دارا ، چهار ماه ب د از انت ابات با بحث  و وتتکو در  سرمایه
های در بتته با کمک حز  چپ سوئد، دولت آتر را تشکیل  اتا 

ترین بندهای مورد  دادند. توافق دولت نو لیبرال سوئد بیش
شا ، وتترش بیشتر اختالف طبقاتر، تض یف امنیت در  توافق
ها، کم کرد  مالیات بر درآمد  های کاری، افزایش اماره محیط

تر و ریاضت اقتصادی و حمله به  ثروتمندا ، حق بیمه بیکاری کم
 باشد.   شا  مر بندی 17های امتماعر و ...  از توافق  حقو  و کمک

دارا  سوئد س ر در محدود کرد   در سال و شته، سازما  سرمایه
های کار را در دستور  حق اعتصا  و ت ریا دمکراسر در محیط

و اشت. توافق مابین سازما  صاحبا  سرمایه و مقامات باالی 
ها پیشنهاد برای تصویا قانو  در محدود کرد  حق اعتصا   اتحادیه

برای نظر خواهر به مریا  افتاد. در مقابل چندین وردهمائر 
عمومر، تظاهرات، تحصن، ملتات بحث و وتتکو در شهرهای 
م تلف علیه محدود کرد  حق اعتصا  بروزار شد، هم اکنو  

ها و سندیکاها و دیکر  کارورا ، مزدبکیرا ، اعضا و ف الین اتحادیه
تر  دهر بیش های کاروری تدارک ادامه اعتراض و سازما  تشکل

دهر  برای حتط حق اعتصا  را در دستورکار دارند و در پر سازما 
 باشند.   موثرتر در مقابل حمله احزا  به حقو  پایه خود مر

 
با تشکیل دولت نو لیبرال سوئد به سرکردور حر  سوسیال دمکرات 
و حز  محیط زیتت حمله به حق اعتصا  و نیز تغییر قانو  کار به 

 ترشا  قرار خواهد ورفت.  دارا  در دستور کار مدی نت  سرمایه
 

مدارا   ها، سیاست چه احزا  مومود در قدرت، مقامات اتحادیه اما آ 
و صاحبا  سرمایه پشت درهای بتته فراموش میکنند، نقش 

کشا  است که در کف کارخانه و کارواه و خیابا   کارورا  و زحمت
حضور دارند و تصمیم ویرندوا  واق ر هتتند. کارورا  و مزدبکیرا  

کنند که کار  وونه که انت ا  مر کنند. هما  هتتند که کار و تولید مر
کشا  خود  کنند، توا  ت طیل کار را نیز دارند. کارورا  و زحمت

دهر کنند و  ویرند که چکونه خود را سازما  متتقال تصمیم مر
چکونه برای شرایط عادالنه در محل کار و زیتت مبارزه کنند. 

ها و  مصممانه علیه کلیه محدودیت کرد  حق اعتصا ، افزایش اماره
دارا   دهر کرد و ایتتاد و حمله سرمایه تغییر قانو  کار باید سازما 

 شا  را باید  خنثر نمود.  های و صاحبا  سرمایه و احزا  و دولت
 شناسد. پیروزی ما در اتحاد ماست! همبتتکر کاروری مرزی نمر

  
 کمیته همبتتکر کارورا  ایرا  و سوئد

  9191ژانویه  
 

 گردهمایی
آباد! به یاد کارگران جانباخته خاتون  

با خواست آزادی کارگران زندانی و دیگر 
 زندانیان سیاسی!

که کارورا  ذو  مس درخاتو  آباد برای کارودرم التت با  زمانر
شا  اعتصا  و تحصن  ها و پرداخت دسمتزدهای عقا افتاده اخراج

کردند، نیروهای انتظامر ممهوری اسالمر ایرا  کارورا  را به 
تن از کارورا  و مردم شهر  1ولوله بتتند ودر این حمله وحشیانه 

نام های ریاحر،  نتر از کارورا  به 4ما  باختند که تنها اسامر 
نام پورامینر اعالم  آموز به مهدوی، ماویدی، مومنر و یک داتش

وردید. در این یورش که  از آسما  و زمین صورت ورفت، ت داد 
زیادی ازکارورا  و مردم پشتیبا  کارورا  نیز زخمر و دستکیر 

بهمن  4شدند. منبش کاروری در ایرا  و دیکر نقاط مها  هروز 
، این روز سیاه را فراموش ن واهند کرد. کارورا  در مقابل 9739

کارانه حامیا  سرمایه، ساکت نماندند و اعتراضات  این عمل منایت
داری در ایرا   وسی ر در داخل و خارج علیه رژیم وندیده سرمایه

کم نیتتند ف الین کاروری و اعتصابر که ما  خود را صورت ورفت. 
چه در رژیم شاه و چه در رژیم ممهوری اسالمر برای ورفتن حق و 

خاطر مبارزه و ستیز  ای خود و نیز به حقو  انتانر، طبی ر و پایه
 اند. طبقاتر با طبقه استثمارور حاکم از دست داده

 

آباد تداوم خود را در اعتراضات وسی    مبارزه کارورا  خاتو 
کاروری و دیکر نیروهای امتماعر از ممله  اعتصا  کارورا  وروه 

تهه، م لما ، پرستارا ، بازنشتتکا ،  فوالد اهواز، شرکت هتت
دانشجویا  و ... در اشکال م تلف امروز به نمایش و اشته است، 

شماری در  های بر ها و وردهمائر اعتصابات و اعتراضات و تحصن
وار  کار ممهوری اسالمر دیوانه مریا  است. رژیم هار و منایت

حمله به صتوف م ترضین کرده و با دستکیری و شکنجه، رویای 
های رژیم مملو از کارورا  زندانر، م لمین و  ادامه حیات دارد. زندا 

دیکر زندانیا  سیاسر است. با تحت فشار بود  م ترضین مجبور به 
های سنکین را شرط کرده، که این  آزاد کرد  زندانیا  است اما وثیقه

مز نمایش ترس و وحشت و انتقام رژیم از مبارزین چیز دیکری 
نیتت. آزادی کارورا  زندانر و دیکر زندانیا  سیاسر فقط در سایه 

مانبه هم در داخل و هم در خارج برعلیه این دم و  یک مبارزه همه
 پ یر است.  دستکاه فاسد و استثمارور امکا 

 97، ساعت 9191ژانویه  90زما   شنبه 
 ABF- Stockholmمکا   

Sveavägen 41 
 کمیته همبتتکر کارورا  ایرا  و سوئد
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 نگاهی به اعتصاب و اعتراض...
  

ش ارهایر که دانشجویا  دانشکاه تهرا  در حمایت از کارورا  
  دادند از این قرار بود نیشکر هتته تهه سر مر

 شوراها زنده باد، کارور پاینده باد
 نا ، کار، آزادی

 مانیم  فرزند کارورانیم، کنارشا  مر
 دانشجو، م لم، کارور، اتحاد اتحاد

 ایم در سنکر  دانشجو، م لم، کارور ایتتاده
 دانشجوی زندانر آزاد باید وردد

 کارور زندانر آزاد باید وردد
 
 

اسماعیسل بس سشسر و 
در  سسسهسسیسسده قسسلسسیسسا 

مسساه  آبسسا  91تسساریسس  
 91کم  همراه دست به

تن از ممسلسه تسمسامسر 
اعضسسسسای مسسسسجسسسسمسسسس  
نمایسنسدوسا  کساروسری 

تسسهسسه  نسسیسسشسسکسسر هسستسست
همسراه چسنسد فس سال  به

کاروری و ت دادی از 
شاغلسیسن و مسدیسرا  
شسسرکسست کسسه مسسهسست 
پسسیسسکسسیسسری وضسس سسیسست 

شسدوسا  در  بازداشست
پلیس امنیست حساضسر 

شد و در تساریس   بازداشت شده بودند در محل پلیس امنیت شوش
 آزاد شده بود. آذرماه با قرار وثیقه 91

تر نسیسز در  و ف ال مدنر اهل اهواز پیش  9714سهیده قلیا  متولد 
 99و در تساریس   بسازداشست در مسنسزل پسدری 19استنسد  0تاری  

میلیو  تومانر و تا پایا   911استندماه هما  سال با قرار وثیقه 
آزاد شسده  مراحل دادرسر از بازداشتسکساه اداره اطسالعسات اهسواز

 .بود
اسماعیل ب شر یکر از ف اال  کاروری بازداشتر شرکت نیسشسکسر 

زما  با سهیده قسلسیسا  بسازداشست شسده بسود در  تهه نیز که هم هتت
آزاد  میلیو  تومانسر 411با تودی  وثیقه  9711آذرماه  99تاری  

هسای  از شسکسنسجسه ای مساه طسر نسامسه دی 94شده بود. وی در روز 
مسنساظسره در  دورا  بازداشتش نوشته بود و وزیر اطالعات را بسه

هسای  برنامه زنده تسلسویسزیسونسر دعسوت کسرده بسود کسه بسا واکسنسش
 .ووناوونر از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایرا  روبرو شد

 91دی مساه /  91تلویزیو  حکومت اسالمر ایرا  شسا شسنسبسه 
اعستسرافساتسر از  »طسراحسر سسوخستسه«ژانویه، در فیلمر با عنسوا  

اسماعیل ب شر، سهیده قلیا  و علر نجاتر، عضو هیسیست مسدیسره 
تهه را نمایش داد که در آ  وستستسه  سندیکای کارورا  نیشکر هتت

های مسارکتسیستستسر و بسرانسداز در خسارج از ایسرا   بودند با وروه
 .ارتباط دارند

 1پدر سهیده قلیا  درباره بازداتش دخترش وتتسه اسست  سساعست 
مامور مرد و دو مامور ز  با خشونت ریس ستسنسد خسانسه،   99صبح 
های پترم را شکتتند من و همترم را کستسک زدنسد وستستسنسد  دندا 

کنم نک ارید بچه هسای مسا را  دخترت را هم مر کشیم. خواهش مر
 بکشند.

هسای  این همه سال داستا  دو طتل متلم را برای ما وتتند با بسچسه
من بدتر رفتار کردند، با دیگ غ ا زدند توی سر دخستسرم، سسهسیسده 

زد. دست و پای پترم را بتتند انداختند صسنسدو  عسقسا  فریاد مر
ماشین. من رفتسم اطسالعسات شسوش وستستسنسد تسو را هسم بسازداشست 

 کنیم. مر

های من  این همه سال داستا  دو طتل متلم را برای ما وتتند با بچه
بدتر رفتار کردند، با دیگ غ ا زدند توی سر دخترم، سهیده فریاد 

زد. دست و پای پترم را بتتند انداختند صندو  عقا ماشین. من  مر
 کنیم. رفتم اطالعات شوش وتتند تو را هم بازداشت مر

ما  سهیده و برادرش در خطر است، یکر از مامورا  لحظه 
کشم  کنم، مر زد همه ولش کنن، من یکر ولش نمر  بازداشت فریاد مر

کرد به من که تو رو خدا نک ار منو  این دختر رو. پترم التماس مر
دونم سالم  ببر  تمام سر و صورت پترم پر از خو  بود اصال نمر

های  خواهم صدای منو بشنوند نک ارند بچه وردند. من فقط مر بر مر
 منو بکشند.

 71شنبه  تهه شامکاه یک کانال تلکرام سندیکای کارورا  نیشکر هتت
اسماعیل ب شر توسط افراد ناشناس بازداشت   خبر داد 11۶۷دی 

 شده است.

ایم دقایقر  بر اساس خبری که دریافت کرده«در این خبر آمده است  
پیش ت داد زیادی نیروی متلح همراه با چهار ماشین پاترول به 

اند. هویت  و او را باز داشت کرده  برده  خانه اسماعیل ب شر هجوم
 »خبر نا مش ص اعالم شده است. افراد متلح تا ارسال این

تهه در باره بازداشت  سندیکای کارورا  نیشکر هتت  خبر تکمیلر
 اسماعیل ب شر 

شنبه  دقیقه امشا یک 97/99بر اساس آخرین خبر رسیده ساعت 
ماشین پاترول!!؟ که حامل ت داد زیادی نیروی متلح بوده،  ۰۹شا 

اسماعیل ب شر را  ور شده و  به خانه اسماعیل ب شر حمله
 اند. مکا  نام لومر انتقال داده  به
 

تهه است و سهیده  اسماعیل ب شر رهبر محبو  کارورا  نیشکر هتت
قلیا  هم حامر سرس ت این کارورا  است. اعتراض اسماعیل 
ب شر و سهیده قلیا  به شکنجه شد  در زندا ، موج وسی ر از 
خشم و اعتراض عمومر را نتبت به حکومت مهل و منایت، زندا  
و شکنجه، اعدام و ترور برانکی ت و اسماعیل ب شر، این بار به 

 طلا و متور در مام ه ایرا  مطرح شد. یک چهره سیاسر حق
این بار حکومت اسالمر، با پ ش فیلم مضحک متتند سوخته و این 

ها را  های آ  که این دو کمونیتت هتتند نه تنها موفق نشد چهره
دار کند، بلکه باز هم با اعتراضات عمومر موامه شد. تا این  خدشه

 که سرانجام مجددا اسماعیل ب شر و سهیده قلیا  را دستکیر کردند. 
کارانه و  تردید کارورا  و مردم باید در مقابل این ترندهای منایت بر
ها این بار ش ار  کارانه حکومت اسالمر سکوت ن واهند کرد. آ  تبه

 اداره شورایر، نا ، متکن و آزادی را رساتر فریاد خواهند زد.
شا  مبارزه برای احقا   سهیده قلیا  و اسماعیل ب شر، تنها مرم

های  های وحشیانه در زندا  حقو  کارورا  و افشای شکنجه
حکومت اسالمر است. بنابراین، با دستکیری اسماعیل ب شر و 
سهیده قلیا  حکومت اسالمر، نه تنها قادر نیتت صدای اعتراض بر 
حق و عاالنه کارورا  را خاموش کند، بلکه مومر از اعتراضات در 

 داخل و خارج کشور علیه این حکومت مانر راه خواهد افتاد. 

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17873/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18338/
https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10007/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18244/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18244/
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اعتصاب و اعتراض پیگیر  نگاهی به
 تپه هفتکارگران شرکت  

 
های اخیر به  تهه در ماه کارورا  شرکت کشت و صن ت نیشکر هتت

دلیل پرداخت نشد  چهار ماه حقو ، با حضور در محل شرکت و 
فرمانداری شوش خواستار پرداخت حقو  م وقه خود شدند. این در 
شرایطر است که مقامات قضایر ایرا  اعالم کردند مدیرعامل شرکت 

فراری است و اصال زندا  نیتت که  »تهه کشت و صن ت هتت«
 .فرصتر به او داده شود تا مشکالت را حل کند

کیلومتری شهر   99شرکت کشت و صن ت نیشکر هتت تهه، که در 
ترین کارخانه تولید  شوش در شمال خوزستا  واق  است، قدیمر
سال از تاسیس آ   91شکر از نیشکر در کشور است و نزدیک به 

قانو  اساسر اواخر سال  44و رد. این شرکت براساس اصل  مر
 .از ب ش دولتر به ب ش خصوصر واو ار شد 9714

صورت رسمر، پیمانر، قراردادی و  بیش چهار هزار نتر به
های م تلف آ  مشغول کار هتتند. کارورا  این  پیمانکاری در ب ش

واحد تولیدی در یک سال و شته نیز در اعتراض به وض یت صنتر 
خود، بارها دست به تجم  
 .اعتراضر و اعتصا  زده اند

اسماعیل ب شر، یکر از 
نمایندوا  کارورا  شرکت 

تهه، بارها در تجم ات  هتت
این کارورا  س نرانر کرده 
و به مدیرت شورایر تاکید 

 ورزیده است.
ووید  اسماعیل ب شر مر

دلیل واو اری شرکت  به
ب ش خصوصر،  به
انتجام مدیریتر از بین «

وی در این  »رفته است.
رابطه دولت را مقصر 

داند چو  سه سال پس  مر
که مالکا  مدید،  از آ 

 .ها حمایت کرد دولت از آ  »چاپیدند«شرکت را 
تهه باید  حل ومود دارد  یا هتت تهه، دو راه از نظر کارورا  هتته

شیوه خودوردانر کاروری اداره شود یا اور دولت آ  را اداره  به
 .کند باید همه امور زیر نظر شورای کاروری باشد مر

در  »شوراهای کاروری«ها را تشکیل  حل شرط این راه ب شر، پیش
داند و م تقد است ب د از  تهه مر های م تلف شرکت هتت همه ب ش

 این نباید حرف از حضور ب ش خصوصر زد!
با ومود دستکیری اسماعیل ب شر و ت داد دیکری، کارورا  این 

کارور زندانر «شا  با ش ار  مجتم  بزرگ کاروری در ادامه اعتراض
که سیل مم یت مردم  ، به خیابا  آمدند و در حالر»آزاد باید وردد

پیمایر  کردند در سطح شهر دست به راه ها را همراهر مر شوش آ 
 .زدند. طنین ش ار ها شهر را به تکا  در آورده بود

های ش صر  وروه با اتوبوس و ماشین از صبح زود کارورا  وروه
برای تجم  و اعتراض به طرف فرمانداری شهر در حرکت بودند. 

تهه با کف زد  و استقبال ورم مردمر که  های کارورا  هتت ماشین
چنین از قبل شمار زیادی از مردم  منتظر آنا  بودند روبرو شد. هم

شوش در برابر فرمانداری مم  شده بودند که به مم  کارورا  
ها  تهه، خانواده پیوستند. بدین ترتیا مم یت بزرور از کارورا  هتت

 و مردم شوش در مقابل فرمانداری ورد آمدند. 
ش ارهای کارور زندانر آزاد باید وردد، زندانر سیاسر آزاد باید وردد 

 شد. سیل مم یت خشمکین با ش ارهای با صدای رسا فریاد زده مر

خواهانه در شهر به حرکت در آمد. بر سیل مم یت  اعتراضر و آزادی
های خودرا به نشانه  دارا  نیز مغازه شد و مغازه هر دم افزوده مر

ها به مم یت پیوستند. اتحاد و  اعتراض بتتند و بتیاری از آ 
خورا  را  های م تلف مردم علیه حاکمین و متت همبتتکر ب ش

وضوح دید. زنا ، کارورا ، م لما ، دانشجویا ،  شد به مر
هایر در حمایت از کارورا  بازداشتر  آموزا  با دست نوشته دانش

زدند و  کردند و فریاد مر تهه همراه با مم یت حرکت مر نیشکر هتت
دادند و عزم خودرا برای ادامه مبارزه ابراز  ش ار مر

میرد ذلت  کارور مر«داد  مم یت خشمکین ش ار مر  کردند. مر
کارورا «، »عدالتر هروز ندیده ملتر همه بر این«، »پ یرد نمر

و ش ارهای دیکری که حاکر از   »اسیر ، دزدا راحت در میر 
 .خشم و عصبانیت مردم از نیروهای انتظامر و سیتتم حاکم بود

ما با فریاد  طرف دادواه اسالمر حرکت کردند و در آ  سهس مم یت به
اعتراضات ادامه یافت. در این روز   »کارور زندانر آزاد باید وردد«

نشانه اعتراض به سانتور  تهه به وروهر از کارورا  نیشکر هتت
در برابر دفتر این روزنامه تجم  کردند و  «ستاد خبری شوش»خبری 

 .به سکوت این نهاد اعتراض کردند
زما  با تجم  کارورا  همراه با حضور و حمایت وتترده مردم  هم

شوش، در اهواز نیز کارورا  وروه ملر فوالد اهواز مقابل استانداری 

، تجم  داشتند. کارورا  »تهه آزاد باید وردد زندانر هتت«با ش ار 
ما کارورا  « دادند  یهمایر خود ش ار مر وروه ملر در راه

میرد  کارور مر«، »منکیم مر  منکیم مر  علیه ظلم و بیداد  فوالد
در   »کنه. کنه کارور ودایر مر مافیا خدایر مر«  ،»پ یرد ذلت نمر

این تجم  یکر از کارورا  در مورد 
که تا تولید  شا  و این ادامه اعتراض

به راه نیتتد و دستمزهایشا  
پرداخت نشود و تا آزادی کارورا  

شا   تهه به اعتراض بازداشتر هتت
ادامه خواهند داد، س ن وتت و با 

رو شد. در  کف زد  مم یت روبه
ای در این تجم  یک م لم ز   لحظه

برای کارورا  س ن وتت. وی 
عنوا  یک م لم را از  حمایت خود به

تهه،  اعتراضات کارورا  نیشکر هتت
وروه ملر، ههکو، عتلویه و همه 
کارورانر که امروز با مشکالتر 
مشابه در اعتراضند اعالم کرد و بر 

تهه  آزادی کارورا  بازداشتر هتت
  تاکید نمود.

چنین وروهر از  در این روز هم
دانشجویا  دانشکاه عالمه طباطبایر در تهرا  در اعتراض به 

ای را در  تجم  کردند و بیانیه تهه  دستکیری کارورا  نیشکر هتت
ها و اعتراضات کارورا  قرائت کردند. مم ر از  حمایت از خواست

کارورا  عتلویه نیز در ابتکاری مالا با ارسال کلیهر همبتتکر خود 
تهه اعالم کرده اند. از سوی دیکر،  را با کمهین حمایت از کارورا  هتت

امضاء از   911کوتاه طوماری اعتراضر با بیش از   در همین فاصله
تهه انتشار  سوی ف الین کاروری در حمایت از کارورا  نیشکر هتت

ها وکیل طر  چنین ده یافت و این حرکت اعتراضر ادامه دارد. هم
تهه برای  ای ضمن بر حق دانتتن تجم  کارورا  نیشکر هتت نامه

وویر به م ضالت کارورا   شا ، خواستار پاس  های و مطالبات خواست
عالوه مم ر از کارورا  فصلر و مهامر  اند. به تهه شده نیشکر هتت

دماوند و کارورا  قند اهواز همبتتکر خود را با کارورا  نیشکر 
وروهر از کارورا  کارخانه ههکو نیز با در   اند. تهه اعالم کرده هتت

ما از «دست ورفتن بنر و پالکاردی که بر روی آ  نوشته شده است 
با مبارزات کارورا  نیشکر   »کنیم تهه، حمایت مر کارورا  هتت

شورای بازنشتتکا ، م لما ، شرکت  .تهه اعالم همبتتکر کردند هتت
تهه اعالم  اتوبوسرانر تهرا  و حومه و... با کارورا  اعتصابر هتت

همبتتکر کردند. در خارج کشور مومر از حمایت از این کارورا  راه 
 افتاد.
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Ismaeil Bakhshi 
 
Utmaning till debatt på ett live-tv-
program till Iranska islamiska 
republikens minister för underrättelse-
tjänsten, Hojattoleslam Alawi  
 
Under de 25 dagar var jag orättvist häktad av 
underrättelsetjänsten och utsatte jag för um-
bäranden och svårigheter som jag fortfarande 
lider av. För att kunna bli av med mitt li-
dande så har jag blivit tvungen att ta 
psykofarmaka. Men under hela den tiden så 
har jag grubblat mycket över två viktiga 
frågor som bara du, personligen, kan svara 
på och det är min och det iranska folkets rätt 
att få svar på dessa frågor. 
För det första, utan någon för-
klaring eller några ord så 
torterades och misshandlades 
jag nästan till döds redan den 
första dag och det ledde till att 
jag inte ens kunde röra på mig 
i min cell på 72 timmar. Jag 
misshandlades så mycket att 
på grund av outhärdliga smär-
tor så var till och med sömnen 
ett lidande. I dag, ungefär två 
månader efter den dagen, så 
har jag ont i mina brutna 
revben, mina njurar, mitt 
vänstra öra och mina testiklar. 
Det som är intressant är att 
trots att torterarna kallade sig 
för Imam Zamans okända sol-
dater, så förolämpade de mig 
och Sepide Gholiyan med de värsta typerna 
av könsord. De misshandlade henne också.  
Det var värre att bli psykiskt torterad än fy-
siskt. Jag vet inte vad de gjorde mot mig som 
gjorde mig så svag. Jag som alltid setts som 
en modig och ståndaktig människa föroläm-
pades och blev en helt annan person. Mina 
händer darrar fortfarande och trots att jag 
tar tabletter så får jag kraftiga 
panikattacker.  
 
Nu vill jag ställa denna fråga till dig, som 
minister för underrättelsetjänsten och med en 
religiös offentlig profil:  
Hur ser du på tortyr av en anhållen, ur en 
moralisk och religiös (islamisk) synvinkel och 
i ljuset av mänskliga rättigheter? Är det rätt 
att tortera någon? I så fall till vilken grad? 

Den andra frågan som är viktigare än torty-
ren för mig och min familj är tjuvlyssning av 
mina och min familjs samtal av underrättelse-
tjänsten. Min förhörare sa till mig: ”Vi vet allt 
om dig, vi vet att din fru har bråkat med dig 
ett par gånger angående din kamp”. Jag frå-
gade hur de vet om sådant. Förhöraren sa: 
”Vi tjuvlyssnade på dina samtal under en lång 
tid”. Detta gjorde att jag blev jättearg under 
förhöret. 
 
Min och min familjs fråga till dig, som mi-
nister för underrättelsetjänsten och religiös 
profil är denna  
Är det rätt att tjuvlyssna på människors mest 
privata samtal, moraliskt och religiöst sett, 
och i linje med mänskliga rättigheter? Vad 

gav er rätten att tjuvlyssna på privata samtal 
mellan mig och min högt älskade fru? 
Härmed, herr Alawi, uppmanar jag, Ismaeil 
Bakhshi, dig till att ta denna debatt på ett live
-tv-program för att få höra dina svar på dessa 
frågor. 
 
Ismaeil Bakhshi 
 4 januari 2019  
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kommittén  

Vi behöver hjälp och stöd att kunna vidare 
stärka kampen mot islamiska regimen i Iran. 
Internationell solidaritet har blivit viktigare 
än någonsin för att störta diktaturen och fa-
scisterna i Iran som har suttit vid makten 
snart 40 år. 

Idag är iranska fängelser full av politiska 
fångar utan att ha möjligheter till försvar och 
många gånger utan rätt till besök av sina fa-
miljemedlemmar. Den arbetarfientliga isla-
miska regimen behandlar de fängslade ar-
betaraktivisterna och politiska fångarna bar-
bariskt och utsätter dessa för fysiska och psy-
kiska tortyr. Den inhumana regimen i Iran 
sätter arbetaraktivisterna och sina politiska 
motståndare i arrest med upp till flera års 
häktningstider och utfärdar, utan rättegång, 

långa fängelsestraff 
eller höga borgensbe-
lopp för villkorliga 
och tillfälliga frisläpp-
ning. 

Vi fördömer den 
iranska regimens 
kriminella och  

arbetar – och 
människofientliga 
politik. 

Vi kräver omedel-
bar och villkorslös 
frigivning av alla 
fängslade arbetare 
och alla politiska 
fångar i Iran! 

ISASK 

Iransk-svenska 
 arbetarsolidaritetskommittén  

Januari 2019 

isask@comhem.se 

Strejkande arbetare arre-
sterades, sårades och mör-
dades i Khaton Abad av 
regimen i Iran! 
 
Stöd internationella kampanjen 
för frigivning av de fängslade ar-
betarna och de politiska fångar-
na i Iran!  

 
När arbetarna vid kopparsmältverket i Khaton 
Abad krävde arbete 
och strejkade mot av-
skedningar öppnade 
Iranska islamiska re-
gimens militära styr-
kor eld mot dem. 

Arbetarrörelsen i 
Iran och övriga delar 
av världen kommer 
aldrig att glömma 
bort den svarta lörda-
gen den 24 jan 2004. 
De kommer inte att 
vara tysta om den 
brutala handlingen 
som skett. Denna kri-
minella handling vi-
sar att arbetarna be-
höver sina fria och 
oberoende organisationer. 

 

Islamiska regimen befinner sig i en stor ekono-
misk och politisk kris. Majoritet av samhället har 
påbörjat med mer intensiv kamp för sina rättig-
heter. Strejker, demonstrationer och protes-
aktioner organiseras vid olika arbetsplatser och 
städer. Folket i Iran säger inte bara nej till isla-
miska regimen utan kämpar aktiv för att den ska 
falla och för att ta makten i sina egna händer. 
Majoriteten har fått nog av fattigdom, arbetslös-
het, förtryck, diskriminering, korruption, fängel-
ser, avrättning och liknande. 
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