
 احزاب و سازمان کمونيستی و چپ سوئدی، در المللی، چند اتحادیه کارگری،  در ادامه اعتراضات بين
واحد سوئد، طی ارسال نامه به سفارت رژیم یا - )در تبعيد(های کانون زندانيان سياسی ایران پی فعاليت

های اعتراضی  ار نامه انتش.از طریق انتشار بيانيه خواهان لغو احکام زندان فعاالن کارگری سقز شدند
  . ادامه دارد که متعاقبا به اطالع افکار عمومی خواهد رسيد

  
  ها  متن بيانيه ها و نامه

  
  ندل اتحادیه سکو پ کارگری سيتی پ مدیره کلويئتنامه اعتراضی ه

  
  یراندولت ا: به

       سفارت جمهوری اسالمی ایران
  

  یرانای در ا اعتراض عليه احکام زندان فعاالن اتحادیه
  

 در استکهلم، نسبت به اینکه فعاالن دل اتحادیه سکو، با حدود پانصد عضوهيئت دبيره کلوپ سيتی پن
خواهند آزادانه  آنها می. شوند، اعتراض دارد ای در ایران تحت تعقيب قرار می گيرند و زندانی می اتحادیه

هی کنند، که به نظر ما این حق های مستقل کارگری سازماتد به همراه همکارانشان خود را در اتحادیه
های کارگری برای آنند که از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان حمایت کنند  اتحادیه. بدیهی آنان است

خواهيم  ما از رژیم ایران می.  را به رسميت بشناسدای و هر رژیمی موضف است حق فعاليت اتحادیه
 در  شهر سقز دستگير و  ٢٠٠٤راسم اول ماه سال پنچ فعال کارگری را که در ارتباط با برگزاری م

های کارگری باید  حق تشکيل تشکل. سپس هر کدام به چند سال زندان محکوم شدند، آزاد شوند
  . ایران را هم در بر گيرد

  
  از طرف هئيت مدیره کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو

  ميشل کيند 
  

ميان شهری استان استکهلم را به ) (Pendeltåg(شایان توجه است که سيتی پندل، اداره قطارهای
) Pendeltåg(کلوپ سيتی پندل اتحادیه سکو، کلوپ خدمه قارهای مهمانداران پندل توک. عهده دارد

  .  است
  

................................................................................................................  
  

  
 اتحادیه ١١٩ پ کلوشهر استکهلم،وی  اتحادیه رانندگان و کنترل کنندگان مترراضینامه اعت

  کارگری سکو 
  

   سکو- استکهلم
   ١١٩ پکلو

   ٢٠٠۵ دسامبر ١٣: تاریخ 
  

  به سفارت جمهوری اسالمی ایران
  

ی به ا های اتحادیه  به دليل فعاليت در ایرانای  اتحادیه سکو اطالع یافته که فعالين اتحادیه١١٩کلوپ 
    .اند زندان محکوم شده

محمود صالحی، دبير سابق  ،ای اخيرا دادگاهی در شهر سقز در کردستان ایران، فعاالن مستقل اتحادیه
سندیکای خبازان را به پنج سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه، جالل حسينی، عضو سندیکای 

پور را هرکدام جداگانه به  گر و محمد عبدیخبازان را به سه سال زندان، محسن حکيمی، برهان دیوان
دو فعال دیگر، هادی تنومند و اسماعيل خودکام که همراه فعاالن . دوسال زندان محکوم کرده است

  .  دستگير شده بودند، از اتهامات وارده مبرا شدند ٢٠٠٤فوق الذکر در اول ماه مه 
  



گذارد و کسانی را که با اعتماد  ک احترام نمی، رژیم ایران را که به حقوق دمکراتي١١٩ما اعضای کلوپ 
شان مبارزه می کنند، مورد بدرفتاری  کامل اعضای خود برای دستيابی آنها به شرایط بهتر و حقوق حقه

  . قرار می دهد، قویا محکوم می کنيم
  

  . ما خواستار لغو احکام زندان و آزادی کامل فعاالن اتحادیه ای هستيم - 
ای  ی اتهامات و سایر اقدامات تالفی جویانه عليه این فعاالن اتحادیهما خواستار بازپس گير - 

 .هستيم
 . های آزاد کارگری در ایران هستيم ما خواستار برقراری حقوق و اتحادیه - 
  

  پر یوهانسون
   اتحادیه کارگری سکو ١١٩دبير کلوپ 

  
  

اتحادیه کارگری سکو سوئد و ترین کلوپهای کارگری  ، یکی از قوی ترین و حساس  ١١٩گفتنی است که کلوپ 
پر یوهانسون دبير این کلوپ اخيرا به دليل اعتراض به نقض فنی و . است)مترو( متعلق به رانندگان قطار شهری

امنيتی در سيستم قطارهای شهری، از سوی شرکت فرانسوی کنکس که مترو استکهلم را اداره می کند، از 
رشی که این شرکت عليه فعاالن کارگری آغاز کرده است، کمپينی در اعتراض به اخراج وی و یو. کار اخراج شد

شکل گرفته است که تاکنون چند اعتصاب و تظاهرات را سازمان داده است " ما سکوت نخواهيم کرد"تحت عنوان 
  . که در دو نوبت رانندگان دست از کار کشيده و قطارها شهر استکهلم را متوقف کردند

  
...........................................................................................................  

  
  

 به احکام زندان فعاالن )سودرمالم( اتحادیه سکوپست کارگران کلوپ اعتراض
  کارگری سقز

  
ها  ترین سرکوب کارگران در ایران از داشتن اتحادیه، آزادی بيان و مطبوعات محروم هستند و تحت شدید

وضعيت کارگران ایران، چه در دوران حکومت دیکتاتوری شاه که از حمایت کاخ سفيد برخودار . قرار دارند
سرکوب همواره جزئی از . بود و چه در دوران حکومت دیکتاتوری اسالمی، به همين منوال بوده است

تهای طوالنی منتطر کارگران مجبور هستند مد. سياست، ایدئولوژی و اقتصاد حاکم در ایران بوده است
ميليونها تن از آنها . کارگران در ایران از امنيت شغلی برخوارد نيستتد. دریافت حقوق ناچيز خود به مانند

در سالهای اخير، کارگران ایران با . فاقد بيمه اجتماعی هستند و حق استفاده از حقوق بيکاری ندارند
ی دستيابی به حقوق خود، بهبود شرایط کار، کاهش توسل به اعتصاب، اعتراض و راه بندان، مبارزه برا

شان به کار را  یاجر اخ و برگشت همکارانی خود های پرداخته نشده ساعت کار، افزایش حقوق، حقوق
اعتراضات آنها همواره با یورش پليس مواجه بوده است، اما در عين حال، آنها . اند از سر گرفته

گران باید بدانند که قادر نخواهند بود  حکومت. ب نشينی وادار کننداند در مواردی رژیم را به عق توانسته
  . برای هميشه طبقه کارگر متحد را خفه کنند

  
محمود . ای را به زندان محکوم کرده است اخيرا دادگاهی در شهر سقز، پنچ فعال مستقل اتحادیه

د به شهر قروه محکوم  سال زندان و سه سال تبعي۵صالحی، دبير پيشين سندیکای خبازان سقز به 
جالل حسينی، عضو سندیکای خبازان این شهر، به سه سال زندان و محسن حکيمی، . شده است

  . اند پور، هر کدام به دو سال زندان محکوم شده برهان دیوانگر و محمد عبدی
 

، این احکام و هم چنين سرکوب جنبش رویه رشد )سودرمالم(جنوب استکهلمپست اتحادیه کارگران 
  . تر احکام زندان فعاالن کارگری را لغو کند رژیم ایران باید هرچه سریع. کند ارگری در ایران را محکوم میک

جنبش کارگری جهانی موظف است با تمام امکانات خود از مبارزات کارگران ایران برای دستيابی به 
  . آزادی و حقوق خود و سرنگونی رژیم دیکتاتور حاکم بر ایران حمایت نماید

 
   وابسته به اتحادیه سراسری سکو  ،)سودرمالم(جنوب استکهلمپست اتحادیه کارگران 

   ٢٠٠۵ دسامبر ١۵
  

.......................................................................................................  
  



  
  اطالعيه حزب سوسياليست سوئد 

  
  ن  ایرا درمبستگی با کارگرانه
  

رغم شرایط طاقت فرسا و سرکوب حکومتی، فعاالن جنبش کارگری در ایران برای حق برخورداری  علی
بخش وسيع  .کنند مبارزه میهای کارگری  از امنتيت شغلی، شرایط  کار مناسب و سازماندهی اتحادیه

 شغلی وجود ندارد و ها در انتظار دریافت حقوق خود بسر می برند، در ایران امنيت طبقه کارگر ایران ماه
  . شود هر اعتراضی عليه سختی شرایط کار از سوی نيروهای حکومتی سرکوب می

  
کارگرانی که اعتراض کنند از . شوند گيرند و زندانی می فعاالن کارگری در ایران مورد اذیت و آزار قرار می

 با این حال، کارگران در .طبقه کارگر در ایران از حق سازماندهی خود محروم است. شوند کار اخراج می
  . کنند ایران به طور روزمره برای دستيابی به منافع و حقوق خود مبارزه می

ای از سوی دادگاهی در شهر سقز در کردستان ایران به زندان محکوم  اخيرا، پنج فعال مستقل اتحادیه
 سقز به پنچ سال زندان و سه سال تبعيد به محمود صالحی، دبير سابق سندیکای خبازان. اند شده

جالل حسينی، عضو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان، . شهر قروه محکوم شده است
این پنج . اند پور، هر کدام به دو سال زندان محکوم شده محسن حکيمی، برهان دیوانگر و محمد عبدی

  . د شوندتر آزا ای باید هرچه سریع نفر و سایر فعاالن اتحادیه
  

طوری که از  کند، دقيقا همان حزب سوسياليست صد در صد از مبارزات کارگران در ایران حمایت می
مبارزات در سوئد و جهان به نفع طبقه کارگر و حق کارگران برای سازماندهی مستقل خود و مبارزات 

  . مان برای عدالت، امنيت و آزادی، حمایت می کند مشترک
  

  . ای و کارگران زندانی را آزاد کند تر فعاالن اتحادیه  هرچه سریعرژیم ایران باید - 
شان  طبقه کارگر ایران باید از حق آزادانه سازماندهی خود و فعاليت برای منافع مشترک - 

 .  برخوردار شوند
تر اقدام به پرداخت  ه سریعباید هرچاند،  کارفرماهائی که حقوق کارگران را پرداخت نکرده - 

 .  کنندها  آنمعوقه حقوق
  

ای در ایران اعتراض کنند و به طور  خوانيم عليه یورش به فعاالن اتحادیه می ما تمام جنبش کارگری را فرا
  .   فعال و عملی در حمایت از طبقه کارگر در ایران عکس العمل نشان دهند

  
ن اعتراض نماید و  ای در ایرا خواهيم با تمام قدرت عليه یورش به فعاالن اتحادیه ما از دولت سوئد می

برای آزادی فوری فعاالن زندانی و تضمين حق طبقه کارگر برای سازماندهی خود اقدام به اعمال 
  . فشارهای دیپلماتيک عليه رژیم ایران نماید

  
  حزب سوسياليست 

  کميته اجرائی -
  کميته اتحادیه -
 -  
   ٢٠٠۵ نوامبر ٢٧

  
...................................................................................................................  

  
  

خواه سوئد  نامه حزب سوسياليست عدالت  
 

  نژاد، محمود احمدی رئيس جمهور به 
  جمهور اسالمی ایران      
  سفارت جمهوری اسالمی در سوئد      

  
  ای  اتحادیه فعالپنچ اعتراض به حکم 



  
ای شهر سقز در کردستان  خواه سوئد، حکم زندان پنچ فعال مستقل اتحادیه حزب سوسياليست عدالت

به . محکوم می کندهادر جریان یک راهپيمائی در اول ماه مه  هجده ماه پس از دستگيری آن ،ایران را
دنبال احکام وحشت برانگيزی که در نهم نوامبر صادر شد، محمود صالحی، دبير سابق سندیکای 

جالل حسينی، عضو . سال زندان و دو سال تبعيد به شهرستان قروه محکوم شد ۵خبازان سقز به 
پور، هرکدام  سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان و محسن حکيمی، برهان دیوانگر و محمد عبدی

  . به دو سال زندان محکوم شدند
  

این باور است که تعقيب های آزاد کارگری، بر  چنان اطالع یافتيم که کنفدراسيون جهانی اتحادیه ما هم
های آزاد کارگری که به مدت  فعاالن کارگری به دنبال مالقات با هئيت کنفدراسيون جهانی اتحادیه

به نطر . صورت گرفته استاز ایران دیدار کرد،   ٢٠٠٤ در در آوریل های سقز کوتاهی بيش از دستگيری
توطئه عليه امنيت " نده کنفدراسيون به می رسد، آن ها به خاطر مالقات غيرمجاز با دو یا چند نمای

  .  اند متهم شده" ملی
  

المللی کارگران است که  برای حقوق کارکران در  خواه جزئی از کميته بين حزب سوسياليست عدالت
در سوئد، حزب ما در صف مقدم مبارزه عليه جنگ امپریاليستی و اشغال عراق . کند همه جا مبارزه می

ما شانه به شانه کارگران ایران در . کند امپریاليست عليه ایران را محکوم میبوده است و تهدیدات  
به این وسيله، ما خواهان . ایم  ایستاده های صنفی مبارزات آنان برای دمکراسی و حق ایجاد تشکل

  . فوری لغو احکام صادره و برائت هر پنچ نفر از اتهامات وارده هستيم
  

  اه سوئد، خو از طرف حزب سوسياليست عدالت
  آرنه یوهانسون 

    ٢٠٠٤ دسامبر ١٤
  

..................................................................................................  
  
  

  )حزب مارکسيت لنينيست انقالبی سوئد(نامه اعتراضی حزب کمونيست سوئد
  
  

برای . های دراز مدت محکوم شدند به حبسای از سوی دادگاهی در شهر سقز  پنج فعال اتحادیه
  این پنچ نفر به اتهام سازماندهی مراسم روز اول ماه مه،. اقدامی که هيج کارگری آن را جرم نمی داند

 اقدام به  بار برای نخستينشهر سقز چند سال پيش، کارگران خباز . روز جهانی کارگر محکوم شدند
گونه حقی   هيجدام،تالشی بود در مقابل رژیم ایران کهاین اق. خود کردندمستقل تاسيس سندیکای 

با . پس از آن، فعاالن این سندیکا مورد اذیت و آزار و تحت تعقيب قرار گرفتند.  قائل نيستبرای کارگران
این حال این اقدام آنها از طریق برگزاری اعتصاب، اعتراض و سایر اقدامات اعتراضی با خواست تامين 

حکم عليه این فعاالن کارگری در سقز ، . ه مناطق دیگر ایران گسترش یافترگران بمطالبات و حقوق کا
مبارزات کارگران در ایران برای حق و حقوق خود جرم محسوب . حکمی عليه کل این جنبش است

  .  و کارگرانی که دست به این مبارزه می زنند، به زندان تهدید می شوندشود می
  

عليه فعاالن کارگری سقز که برای شرایط زندگی بهتر و حقوق ره ادحزب کمونيست سوئد، احکام ص
  . محکوم می کندانسانی خود مبارز می کنند را 

از تواند  نمیهرگز های کارگری حق مسلم کارگری است که جنبش بين المللی کارگری  تشکيل تشکل
) ال او(سوئد کارگران یما از اتحادیه سراسر. آن چشم پوشی کند، در هرجا که مورد تهدید قرار گيرد

وقتی که فعاالن جنبش کارگری به زندان محکوم . می خواهيم قویا نسبت به این احکام اعتراض کند
  . می شوند،  باید به همبستگی بين المللی دست زد

  
  اندرش کارلسون، رهبر حزب کمونيست سوئد 

   ٢٠٠۶ ؤانویه ۵گوتنبرگ، 
  

.....................................................................................................................  
  
  



   کارگری در باره سرکوب کارگران در ایراناقتداره سازمان  يبيان
  

 سرکوب شدید توسط رژیم آمریکائی دیکتاتوری شاه  و هم چنان رژیم کنونی اسالمی، ها  هپس از ده
رغم  علی . اند اخير دور جدیدی از مبارزه برای احقاق حقوق خود را آغاز کردههای  کارگران ایران در سال

کنند هرگونه اعتراضی را درهم  ها تالش می ترین شيوه رژیم با توسل به سختکه پليس و دادگاه  این
شکنند و سقوط دیکتاتور طوالنی شده است، مبارزه کارگران برای افزایش حقوق و پرداخت به موقع 

های مستقل کارگری ادامه  ش ساعت کار، شرایط بهتر کار، امنيت شغلی و تشکيل اتحادیهآن، کاه
بندان، کارگران توانستند رژیم را در چند مورد به عقب نشينی  با برگزاری اعتصاب، تظاهرات و راه. دارد

در سقز از اخيرا، دادگاهی . وادار کنند، اما با این حال دستگيری، زندان و شکنجه ادامه یافته است
  . ای را به زندان محکوم کرد شهرهای کردستان ایران، پنچ فعال اتحادیه

  
محمود صالحی، دبير سابق سندیکای کارگران خباز سقز به پنچ سال زندان و سه سال تبعيد  - 

  . به شهر قروه محکوم شده است
 . جالل حسينی، عصو سندیکای خبازان سقز به سه سال زندان محکوم شده است - 
 . اند پور، هر کذام به دو سال زندان محکوم شده  حکيمی، برهان دیوانگر و محمد ابدیمحسن - 

  
وظيقه جنبش . کند سازمان اقتدار کارگری، احکام صادره و سرکوب کارگران در ایران را محکوم می

داری  یهای از مبارزات کارگران ایران عليه دیکتاتور، سرکوب و سرما المللی است با هر وسيله کارگری بين
  . یابی خود حمایت کند و برای احقاق حقوق و سازمان

  
  سازمان اقتدار کارگران 

   استکهلم٢٠٠۵دسامبر  ١۵
  
    

  
 


