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  ھمبستگیقطعنامه ھای 

  
   با جنبش کارگری اوکراينھمبستگی

  - ايکورمؤسسانس  قطعنامه کنفر-

" جديد"اما، قدرت دولتی . بعد از انتخابات رياست جمھوری چھره ھا و اسمھای ديگری در اوکراين ظاھر شدند

بدين معنی که، مديريت . ادامه می دھد" سابق" ضد کارگران مبارز اتحاديه ھا به ھمان طريق هحمالت خود را ب

تعدادی معادن در منطقه لوگانسک که متعلق به ميلياردری به مجتمعی مرکب از (، "کراسنادونوگول"شرکت سھامی 

ن و درحقيقت از اتحاديه  مبارزاتصميم به انتقام از) نام رينات اخمتوو است، کسی که اخيراً نوچه اش پرزيدنت شده

ی ای که ازنظر مدير، ن". نا آرام " معدن باراکاو، ) ان پی جی(کارگران مستقل گرفت ـ اتحاديه مستقل معدن چيان 

  .پشت شتر را شکست، درواقع، ان پی جی بود که عليه شرايط کاری کارگران معدن ايستادگی کرد

و " کراسنادونوگول" با بدترين شرايط کاری ويژه برای مجتمعھای ٢٠١٠در شروع سال " سيستم کامل مزد"يک 

طور فردی انجام می گرفت، و حاال جدا از آن، پرداخت مزدھا به . توسط اخمتوو درست شده بود" پاولوگرادوگول"

ان پی جی مصممانه عليه اين تغييرات . اين به مقدار بسيار زيادی بستگی دارد به رابطه افراد با کارفرمايانشان

سيستم جديد نه . ايستادگی کرد و اين اعمال را به عنوان تبديل کارگران به دھقانان و به حالت برده گی معرفی نمود

  .   بين المللی، نه به استاندار ونه به ھيچ يک از نرمھای تشکيالت کار منطبق می باشدبه نياز ملی و نه

و اين . اتحاديه مستقل خواستار آن است که پرداخت مزد طبق توافقات و قوانين صنايع اوکراين صورت پذيرد

ت کراسنادونوگول اتحاديه موفق شد که بازرسان وزارت کار در منطقه لوگانسک را وادار سازد که از مديري

صاحب کاران متخلف نه . بخواھند که سريعاً تخلف درمورد مزد معدن چيان را که غير قانونی است متوقف سازد

ن اتحاديه ان پی جی را نيز از کار ادگاه باشند، حتی تعدادی از فعاالتنھا نتوانستند پاسخگوی خواستھای د

نه "اتحاديه ان پی جی اين عمل مديريت را . اديه انتقام می گيرندو اين اولين بار ھم نيست که ازاتح. برکنارکردند
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تنھا به عنوان جنايت به شکل تخطی بيش از اندازه از قانون کار، ھم چنين به عنوان عملی انتقام جويانه عليه اتحاديه 

سازيھا به دانست و عليه اخراج " و کل جنبش کارگری، به منظورکوشش برای تبديل کارگران به بردگان خاموش

ن اتحاديه علی رغم مقاومت سخت دادگاه و مديريت، از نو به کار گمارده اکثريت فعاالدر نتيجه . دادگاه مراجعه کرد

به ھر حال، رھبر ان دی جی، . ادامه می دھند" کراسنادونوگول"آنھا مبارزه را عليه مديريت و کارفرمايان . شدند

  .ديميتری کاليتونتسو ھنوز اخراج است

 و پشتيبانی از جانب سپاه ھمبستگی! زم به کمک است تا رھبر مبارز اتحاديه صنفی از نو به سرکارش برگرددال

  .جنبش طبقه کارگر تمام کشورھا الزم است

از مردم می خواھد که نامه ھای اعتراضی را ) ک اس آر دی(شورای ھم آھنگ کننده جنبش طبقه کارگر اوکراين 

  :ين بفرستندبه آدرس ھای زير در اوکرا

: email, ٠١٢٢٠, Kiev, ١١, Bankovaya. ul: Presidentua.gov.apu@press 

: email, ٠١٠٠٨, Kiev, ١٢/٢, Grushevskogo. ul: Cabinet of Ministersua.gov.kmu@portal 

Chief public prosecutor: ul. Reznitskaya, ١٣/١٥, Kiev, ٠١٦٠١ 

: email, ٠١٠٢٤, Kiev, a٤, Pilipa Orlika. ul: Supreme Courtua.gov.scourt@editor_web 

 :email, ٩١٠١٦, Lugansk, ٣, Geroyev WOW. pl: Government of the Lugansk Region

ua.gov.loga@gubernator 

  .ھمچنين به سفارت کشور اوکراين در کشور خودتان

):                          ن اس آر دی(خواھشمنديم يک کوپی از اين نامه را به آدرس شورای ھماھنگ کننده جنبش طبقه کارگر اوکراين 

ksrd@pisem.netبفرستيد .  

  رگران ايرانپشتيبانی از مبارزات کا

  - ايکورمؤسس قطعنامه کنفرانس -

  .ن کارگری را سرکوب می کنندات حاکم سازمانھای کارگری و فعاالدر ايران، طبق

 دستگير ٢٠٠٦محمود صالحی، يک کارگر فعال خيلی شناخته شده، با پنج فعال کارگری ديگر در روز اول ماه می 

شرايط زندان او را مريض کرده است . ه درزندان به سر برد تا به حال او ھفت سال است ک١٩٩٧از سال . شدند

  .مخصوصاً کبد او صدمه ديده است

 نجاتی با چھار نفر ديگر علی. در سال گذشته دستگير شدند" اتحاديه نی شکر ھفت تپه"به طريق مشابھًی، اعضای 

  .ن کارگری در يک سال اخير در زندان به سر برده انداز فعاال

  .زندانی شده اند" سنديکای شرکت واحد"دی اعضای ر اسانلو و ابراھيم مدرضا شھابی، منصو

ھر چند وقت . به شدت مقابله می کند" کميته ھم آھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگران"رژيم با اعضای 

  .ھندفراخوانده می شوند و به آنھا توصيه می شود که از سنديکا استعفاء د" اطالعات"يکبار، آنھا از طرف 

 ايکور، در پشتيبانی و دفاع از جنبشھای کارگری ايران، شديداً طبقه حاکم ايران را محکوم می کند مؤسسکنفرانس 

  . و می خواھند که به شکنجه و دستگيری فعالين کارگری خاتمه داده شود

   با کارگران پوشاک بنگالدشھمبستگی

  - ايکورمؤسس قطعنامه کنفرانس -
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.  خود را نسبت به مبارزه ستيز جويانه کارگران پوشاک در بنگالدش ابراز می داردھمبستگیکنفرانس ايکورعميقاً 

. سر بردنده  در اعتصاب ب١٣٨٩ مرداد١١ تا ١٣٨٩]اسد[ مرداد٦ ميليون کارگرند که از تاريخ ٣درآنجا بيش از 

ی که توسط دولت به ن سياسيگ کارگران، اعضای اتحاديه و فعاالاين کنفرانس ھم چنين خواستار آزادی بی درن

  .خاطر مبارزه حق طلبانه آنھا دستگير شدند، می باشد

 ھزار ١٠ ھزار کارگری که توسط پليس بنگالدش با اتھامات دروغ متھم شدند و ٣٠اين کنفرانس عميقاً نگران 

  .کارگری که از کار اخراج شدند، می باشد

سانی در بنگالدش و برای شرايط مناسب کاری، عدم تبعيض، اين اعتصاب و مبارزه عليه شرايط ظالمانه و غير ان

مرخصی مادران باردار و احقاق حقوق ديگر طبق , تساوی بين زنان و مردان، حد اقل دستمزد، پاداش، تعطيالت

  .ميثاق آی ال اُو وقانون بنگالدش بود

خواھد که از ر سراسر جھان می کنفرانس ايکور از تمام سازمانھای انقالبی، اتحاديه ھای صنفی و جنبش زنان د

  .کارگران و زنان کارگر در صنايع پوشاک و از مبارزه دمکراتيک مردم بنگالدش پشتيبانی کنندۀ لبانمبارزه حق ط

   "٢١اشتوتگارت "گی با اعتراضات عليه ھمبست"

  - ايکورمؤسسـ قطعنامه کنفرانس 

که از نظر سياست  " ٢١اشتوتگارت "ليه پروژه کنفرانس ايکور ھمبستگی خودرا با مقاومت مردم اشتوتگارت ع

  .حمل و نقل، وضعيت اجتماعی و محيط زيست، مطلقا بی معنا است اعالن می دارد

 چه دستکاری شده، يا حيله، يا بی رحمی، يا - ما گردانندگان حاکم را به خصوص در به کاربرد روشھای مختلف

ن اعتراض مردم که در حال گسترس به سراسر کشور است  برای درھم شکست-ليسواستفاده از نيروی جنگ طلب پ

  .محکوم می کنيم

درصورتی که پياده کردن اين پروژه فقط منافع صنايع و . اجرای اين پروژه کوچک ترين توافقی با منافع مردم ندارد

ر دارندرا انحصارات مالی که از آن سودمی برند و درخدمت منافع انحصارات سرمايه دردرون اتحاديه اروپا قرا

  .مين می کندأت

، !")ما مردم ھستيم("حق مردم اشتوتگارت اعالم می کنيم ه بنابراين، ما ھمبستگی بين المللی خودرا با مقاومت ب

  .مردمی که بيشترين امکان پشتيبانی را به ما را فراھم می کنند

  " ھااروم"ھمبستگی با 

  - ايکورمؤسسـ قطعنامه کنفرانس 

  .نژاد پرستی دراتحاديه اروپا و يا توسط سران اتحاديه اروپا را محکوم ميکندايکور ھرگونه رفتار 

ان ثيرات بحرااز ھمه بيشتر، کوشش رئيس جمھور فرانسه، سرکوزی برای منحرف کردن توجه عموم از ت

رح ليونھا تن از مردم زحمت کش اين کشور عليه فروپاشی جامعه خصوصاً، عليه طاقتصادی در فرانسه و مبارزه م

  . کامال مطرود است" ھااروم"روبه بدترکردن سيستم مزايای بازنشستگی، با نشانه  رفتن روی 

 ھا گروه درجه دومی از مردم عالوه بر کليميھا بودند که قربانی سياستھای ادرواقع دردوران فاشيسم ھيتلری روم

 رفتار می شود و اين شرايط در سرزمين با اين انسانھا امروز نيز با ھمان معيارھا. ديوانه وار نژادپرستی شدند

  .مادری حقوق بشری تند ترين اعتراض و ھم بستگی بين المللی با روم ھا را می طلبند

  ھمبستگی با مردم ھايتی
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  - ايکورمؤسسـ قطعنامه کنفرانس 

. می کندمريکا را برای برگزاری انتخابات ھايتی در نومبر محکوم اايکور شرايط تحميل شده توسط امپرياليسم 

  .مريکائی اشغال شده استاکشوری که توسط نيروھای سازمان ملل و تحت رھبری نيروھای 

امسال مردم ھايتی به خاطر عواقب بعد از زلزله شديد خانمانسوز، ازاستثمار وحشيانه توسط قدرتھای بزرگ رنج 

  .برده اند

يک و برخورد شديد مابين مردم دوکشور به سرزمين ھايتی که به قصد تحررا ما گسيل نيروھای دولت دومنيکن 

از اين طريق امپرياليستھا سعی می کنند خودرا در مقابل چشمھای مردم ھايتی و جھان بی . محکوم می کنيم، است 

  .گناه جلوه دھند

  گی با مقاومت جوانانھمبست

  - ايکورمؤسسـ قطعنامه کنفرانس 

ه رد و به مقاومت و اعتصاب جوانان درکشورھای مختلف ببستگی خودرا با مبارزات جوانان ابراز می دا ھمايکور

اساس اتحاد و پيمانشان با طبقه کارگر، مردم ستم ديده و ھم چنين ديگر اقشار ستم ديده مردم که در اشکال مختلفی 

ايکور ھم چنين . مثل تحريم آموزش، تدريس، اشغال دانش گاه و دبيرستان صورت می گيرند، تبريک می گويد

شان مثل داشتن حق تحصيل،  آموزشی، برای احقاق حقوق اساسی اين جوانان عليه فرو پاشاندن سيستم ۀمبارز

به عنوان مثال، رايگان مثل آرژانتين و (استفاده از زبان مادری، وبرای احقاق حق آموزش علمی آزاد و مستقل 

  .، خوش آمد می گويد)شمال کردستان

  والن کودتاھای فاشيستی نظامی گی با مبارزات توده ای عليه مسئوھمبست

  - ايکورمؤسسـ قطعنامه کنفرانس 

گی خود را با جنبشھائی که عليه مسئووالن کودتاھای فاشيستی نظامی برخاسته اند ابراز داشته و به ايکور ھمبست

نزی و ات و گوشمالی مجرمان در کشورھائی مثل ترکيه، شيلی، اندوزاين جنبشھا برای مجا. آنھا خوش آمد می گويد

  .آرژانتين به حرکت درآمده اند

مبر در لندن د شدنھا که از نھم تا دوازدھم دسکنفرانس درمورد جنگھا، جنبشھای ملی و ناپدي

  .برگزار می شود، پشتيبانی می کند

  - ايکورمؤسسـ قطعنامه کنفرانس 

ھم از ن" ی ملی و نا پديد شدنھاجنگھا، جنبشھا"ايکور ششمين کنفرانس جھانی عليه نا پديد شدنھا را که تحت عنوان 

 .مبر در لندن برگزار می گردد، پشتيبانی می کندتا دوازده دس

 

  :يادداشت

پشتيبانی از قطعنامه ھای کنفرانس مؤسس ايکور، سکوت آنھا اعالم  ضمن " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

قابل توجيه دانسته، با صراحت از آنھا علت چنين را در قبال تجاوزات امپرياليستی بر افغانستان و عراق غير 

  .، پاسخ می طلبدبوی دفاع از بورژوازی خود از آن استشمام می شودسکوتی را که 

 AA-AAاداره پورتال                                                                                         
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