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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 (SWP)به اعضاء حزب سوسياليست کارگری بريتانيا 
    

هم مرداد ماه هشتاد و ششهفد                                                                   اتحاد بين المللی           
 

Open letter to SWP members 2007-07-29 
                                                                                          

  
Which side are you on? 

 
 اکوست از سوی دو ٩فعاليت پيگيرانه ی اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران و فراخوان تظاهرات 

الن جنبش کارگری ايران ما را براين داشت که اين پرسش را از سازی دو تن از فعا د برای آزاItuc&ITFاتحاديه 

 ايران غايب  و مردم  بکنيم که به عنوان يک حزب سوسياليستی چرا در حمايت از جنبش کارگریSWP فقایر

 از يک سو :هستند؟ طبقه کارگر و اکثريت مردم زحمتکش ايران سالهاست که  از دو سو مورد تهديد قرار دارند

مردم  ".اسالمیی جمهور" و از سوی ديگر نظام ارتجاعی ،امپرياليستی به سرکردگی آمريکا و انگلستاننيروهای 

زحمتکش ايران تنها متکی به همبستگی بين المللی جنبش کارگری و حمايت سازمان ها، احزاب و افراد سوسياليست 

  .  و مترقی  هستند

مردم زحمتکش ايران در روزنامه نگاران و ملل تحت ستم و هم اکنون ده ها تن از کارگران، زنان، دانشجويان، 

 مردم زحمتکش  چندين نفر ازهر روزه خبر اعدام. مهوری اسالمی تحت شديدترين شکنجه ها قرار دارندجهای زندان

محمود صالحی کارگر فعال را به خاطر برگذاری جشن اول ماه مه به زندان . در روزنامه های رژيم چاپ می شود

منصور اسالو را به خاطر سازمان دادن اتحاديه ی . ته و هم اکنون به خاطر بيماری در شرف مرگ قرار داردانداخ

. مستقل کارگران اتوبوسرانی در روز روشن ربوده و تحت شديدترين شکنجه های جسمی وو روحی قرار داده اند

بيان، بهزاد سهرابی، شيث امانی، جالل منصور حيات غيبی، ابراهيم مددی، ترا دهها فعال کارگری کسانی مانند 

ا تن هده.   از کار اخراج شده، به زندان افکنده شده و در بدترين شرايط به سر می برند...و، صديق کريمی حسينی 

، ابوافضل جهاندار، مجيد  زاده، بهاره هدايت، عباس حکيم دانشجو کسانی ماننداز دانشجويان سوسياليست و دگرانديش

ه ا را م ..شيخ پور، پويان محمديان، مقداد خليل پور، علی صابری، مجيد توکلی، احمد قصابان، احسان منصوری و 

مريم ضياء، دالرام  علی، عاليه :فعاالن جنبش زنان کسانی همانند .  و شکنجه می کنندهاست که به زندان انداخته اند

ابه خاطر مبارزه برای حقوق زنان و حق آزادی پوشش به زندان انداخته ر... آزاده فرقانی و اقدام،نسيم سلطان بيگی ،

  .ليست جنايات جمهوری اسالمی دراز است... و شکنجه می کنند و

اما . ات نظامی آن مبارزه کردداين درست است که بايد عليه حضور نظامی امپرياليسم در منطقه و جنايات و تهدي

" جمهوری اسالمی" اين است که چرا اين حزب در مقابل جنايات نظام سرمايه داری  SWPای پرسش ما از رفق

  SWP کارگران و مردم زحمتکش ايران از سکوت کرده و از حقوق کارگران و زحمتکشان ايران حمايت نمی کند؟
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 ?which side are you on می پرسند که 

  !شرکت کنيد اوت مقابل سفارت جمهوری اسالمی ٩در تظاهرات 

  ١۵ تا ١٢ آگوست ساعت ٩ پنجشنبه  :زمان

16 Prince’s Gate, London WS7 1PT, nearest tube: High ST Kensington مکان:  
 

  . ارسال شده است٢٠٠٧-٧-٢٩نامه  پس از ترجمه در تاريخ 

International Alliance in Support of Workers In Iran – British Branch  

BM Box 2699, London WC1 N3XX 

info@workers-iran.org or alliance@workers-iran.org. 

www.workers-iran.org 
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm 

  


