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نادی خواهان و حاميان کارگرا تمامی آز بهفراخوان  

 
ارديبهشت ماه هشتاد و ششهفتم  بيست                                               مشترک     

 
 تنها بديل جمهوری اسالمی  سرکوب، سنگسار، ارعاب، اعدام و کشتار .وضعيت جامعه ی ايران بحرانی است 

را ... جويان، زنان و فعالين کارگری، معلمان، دانش. سرکوب می کندرژيم هرگونه حرکت اعتراضی را . است

 و  طبقه کارگر و همه ی مزد،روزافزونفقر و فالکت  . دوشتم و شکنجه قرار می ده و مورد ضرب دستگير 

 نظم  سرمايه هر روز به اشکال مختلف به . اب و تظاهرات و تجمع وامی دارد را هر روز به اعتصحقوق بگيران

شاهديم که . دهدوت آنان را بيشتر تحت فشار قرار می ا می آورد و به اشکال متفبگيران يورش دسطح  معيشت مز

دريافت و زمانی  که برای . از دريافت دستمزد خود برای ماه ها محروم می شوندبخش زيادی از کارگران 

 مورد هجوم نيروهای انتظامی قرار می گيرند ،ه تجمع، اعتصاب و تظاهرات می کنند بدستمزدهای معوقه شان اقدام

 و استبداد، دستگير و فقرو فالکتبه زيادتری از معترضينِ هر روز تعداد . و به شديدترين وجهی سرکوب می شوند

  .روانه ی زندان ها می شوند

ادی،  جمعيت را تشکيل می دهند در بدترين وضعيت اقتصو حقوق بگيران که اکثريت  مزد  سايرطبقه ی کارگر و

  .ود محروم هستنداز ابتدائی ترين امکانات برای ايجاد تشکل های مستقل خاجتماعی وسياسی قرار داشته و 

، وظيفه ی  جامعه برخوردار استبنيادی دی تغيير که از توانمنه اينکه طبقه ی کارگر تنها نيروئی است باتوجه بلذا

هر انسان آزادی خواهی است که به دفاع از حقوق آنان برخيزد و به هر شکل ممکن از سرکوب وحشيانه ی 

  .مبارزات آنها جلوگيری بعمل آورد

بعنوان اران مان در ايران  و برای دفاع از حق تشکل همک...  سراسر اروپا، کاندا، استراليا و رد سال ها طی

اقداماتی را انجام داده و به )  ILO(اعتراض به شرکت جمهوری اسالمی در اجالس ساالنه ی سازمان جهانی کار

ار که از طرف ايران به اين کنفرانس شرکت کنندگان در جلسه ساليانه سازمان جهانی ک که جهانيان اعالم کرده ايم

داری و سرکوب ند بلکه نمايندگان رژيم استبدادی سرمايه ان منتخب کارگران ايران نيس نمايندگفرستاده می شوند،

  .مستقل می باشند برای ايجاد تشکل گران فعالين کارگری

 يک آکسيون اعتراضی را به ر ژنو   در مقابل سازمان جهانی کار د٢٠٠٧- ۶- ٨ در روزامسال  به همين مناسبت 

  . پيش خواهيم برد

زحمتکشان دعوت   مدافعين جنبش اجتماعی کارگران وو ، احزاب، سازمان های سياسی فراد آزادی خواه اهمۀازلذا 

 به مسئولين  ضمن اعتراض با حرکت متحد خود  تا  .اعتراضی شرکت نمايند ِ  اين گردهمآئیالنه درامی کنيم که فع

، اعتراض شديد خود را نسبت به عملکرد تاکنونی رش نمايندگان دولت جمهوری اسالمیبرای پذين جهانی کارسازما

   .رژيم  در مورد کارگران و ساير حقوق بگيران به گوش جهانيان برسانيم

       

 



 

:کمپين فعالين جنبش کارگری ايران در خارج از کشور  
 

  کانون همبستگی با کارگران ايران ـ کلن -١ •

  کميته همبستگی با کارگران ايران ـ هامبورگ -٢ •

  روف ايران ـ هانی کارگرباجنبش کانون همبستگی -٣ •

  رانکفورت و حومهف ايران ـ ی کارگرباجنبش کانون همبستگی -٤ •

 -د  سوئ- سوئيس - فرانسه -انگلستان  ( ايراندران رگراتحاد بين المللی در حمايت از کا -۵ •

  )ـ دانمارککانادا 

   کميته همبستگی با کارگران ايران ـ استراليا-۶ •

  گی سوسياليستی با کارگران ايران ـ پاريس کميته همبست-٧ •

  سي جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی ـ سوئ- ٨ •

  

  

  

نيرو ها و فعالين کارگری در نش های رايج در بين ت بدور از اختالفات و تامصرانه عالقمنديم  ما

خارج از کشور ـ که بحث آن ميتواند در جا و مکان و فضای ديگری دنبال گردد ـ در فضايی 

 عالين آن کهدمکراتيک و صميمانه با هم بسوی خواسته ها و عاليق جنبش کارگری ايران و ف

انتظار داريم همه آن نيروها و کسانی که . همگامی و همکاری مشترک ما را می طلبد گام برداريم 

 يونی ٨راه سازمان و سامان يابی تشکلهای مستقل کارگری را در ايران دنبال می کنند در آکسيون 

ن در راه به عقب نشينی وادار کرد ״ذاشته متحداجلوی سازمان جهانی کار دست در دست هم گ

 .جمهوری اسالمی بکوشيم

 


