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دوستان گرامي،فعالین آزادیخواه،مدافعین حقوق 
  كارگران ،معلمان،پرستاران،زنان ودانشجویان

  
ھمانگونھ كھ اطالع دارید رژیم جمھوري اسالمي ایران با موج روبھ افزایش اعتصابات 

در این راه ابزاري بجز سركوب وفریب افكار عمومي .واعتراضات اجتماعي مواجھ است 
بھمین دلیل ساالنھ ھیئتي را بعنوان نماینده كارگران ایران بھ .ارج در دست نداردداخل وخ

برگزار میشود گسیل میدارد كھ نماینده )یوني (جلسات سازمان جھاني كار كھ در ماه ژوئن 
  .كارگران ایران نیستند واین افراد سركوبگران ومزدوران خود رژیم ھستند

 2 ایام حركت ھاي اعتراضي را انجام میدھند كھ در فعالین جنبش كارگري ھرسالھ در این
سال گذشتھ این حركت اعتراضي در شھر ژنو برگذار شد وتوانست تاثیر قابل توجھي 

روي حركت اعتراضي كارگران ،معلمین،پرستاران ودیگر حقوق بگیران جامعھ داشتھ 
  .باشد 

ان قصد یك حركت با ھمین تجربھ فعالین  جنبش كارگري ایران در اكثركشورھاي جھ
اعتراضي درمقابل سازمان جھاني كار را دارند كھ بتوانند ضمن اعتراض شدید بھ رژیم 

اسالمي ایران بعنوان پایمال كننده حقوق كارگران وزحمتكشان ایران وسازمان جھاني كار 
بخاطر پذیرفتن این مزدوران بعنوان نماینده كارگران ایران،حمایت خود را از جنبش 

،معلمان ،زنان ودانشجویان اعالم نماییم ودر مقابل نمایندگان كشورھاي دیگر كارگران 
  .جھان رژیم جمھوري اسالمي را رسواتر نماییم

بدینوسیلھ ما از تمامي دوستان وفعالین جنبش ھاي كارگري واجتماعي دعوت میكنیم كھ در 
 حركت  سال گذشتھ این2این حركت اعتراضي شركت نموده وتالش كنیم كھ مانند 

ما از كلیھ دوستاني كھ مایلند دربرگزاري این .اعتراضي ھرچھ باشكوه تر برگزار گردد
حركت فعال باشند درخواست میكنیم كھ ایمیل آدرس خود را براي ما بفرستند تا بتوانیم با 

ازآنجایي كھ این حركت اعتراضي فرا سازماني .آنھا تماس گرفتھ و ارتباط برقرار كنیم
ت ھركدام از دوستان گرامي میتوانند بشكل جمع ھاي مختلف تماس گرفتھ وفراگروھي اس

ما منتظر دریافت نظرات وپیشنھادات شما عزیزان جھت .تا امكان سازماندھي فراھم گردد
  .ھر چھ با شكوه برگزار كردن این حركت اعتراضي میباشیم

میتھ ھاي كشور اطالعیھ ھاي تكمیلي وك. این اطالعیھ موقت ومربوط بھ سوییس میباشد
براي دریافت اطالعات بیشتر بھ سایت .ھاي محتلف متعاقبأ بھ اطالع شما حواھد رسید

مراجعھ / http://jonbeshetabeedi.blogfa.comھاي ایراني در سوییس و وبالك 
  .نمایید

  
  .در شھر ژنو میباشد)یوني( ژوئن 8جمعھ : زمان برگزاري 
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