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   برایفراخوان مشترک

 خارج از کشوردر جنبش کارگری ايرانهفته کارزارحمايت از 

   
  شش ماه هشتاد و آبان ومس بيست                                                                                                      کمشتر

 
   

عليه فعالترين و پيگيرترين اعضای شناخته شده تشکل های کارگری و اخيرهای سرکوب  گسترش موجايران در

صی بخشيده همانا اما آنچه به اين دور سرکوب ويژه گی خا. پديده نوظهوری نيست فعالين سايرجنبشهای اجتماعی

شرايط اوضاع و احوال ، درجنبشهای اجتماعی، پيشروی انکارگرطبقاتی  اعتراضات   پيشروی وراديکاليزه شدن

. رژيم جمهوری اسالمی را در منگنه قرار داده استتماميت  سياسی و فشارهای داخلی و خارجی است که -اقتصادی 

و  ايران  حاکم برسرمايه داریپوچی وعده های رژيم . شديد استهمچنان رو به تاجتماعی  -اقتصادیهای بحران 

بر جامعه کارگری را فقر و فالکت  رژيم تا به امروز .بوده واستبر همگان آشکار سرکوب کارگران و زحمتکشان 

  . استکردهو حقوق بگيران مستولی 

 
اياالت داری بسرکردگی دولت تهديدات نظامی و تحريم اقتصادى کشورهای جنگ طلب سرمايه  سطح جهانى،در

 قرار  و مهلكرا در معرض خطرى بسيار جدىبويژه تهيدستان و محرومين جامعه ايران سراسر  مردم ،آمريکامتحده 

جمهوری اسالمی برای دست تبديل به مستمسکی در، همين تهديدات سرمايه داری جهانیعين حال  در.ده استاد

بحران کنونی رژيم با استفاده ازهمين مبنا بر. نبش های اجتماعی گرديده استججنبش کارگری و سايرسرکوب شديدتر

معترضين داخلی را عوامل سوی ديگر، عامل اعتراضات داخلی و ازرا امپرياليستها فشارهای يکسواز ؛تالش می کند

 فعالين دائم عليهبطوررههای اخيطی مارا " عليه امنيت ملی" اقدام ات واهىبی دليل نيست که اتهام. خارجی قلمداد کند

  .دنمی شمارو بازداشت شدگان بر

  
در زندان  دستگيری و ، اوج تهاجم ووحشتو عبر با ايجاد کوشد می سرمايه داری جمهوری اسالمی ايرانرژيم 

معلمين،  دانشجويان، سازمانيابی زنان، - کارگری های مستقللتشک  جمعی برای ايجادۀتالش سازمانگرايان ،جامعه

گسترش  ازاقتصادی اخالل ايجاد کند، سياسی ومدافعين حقوق اجتماعی، ساير نويسندگان وفعاالن ملل تحت ستم، 

حول انقالبی را ت و ناباوری به تغيير و جلوگيری کندکشورسراسردرسازمانگرانه  وريشه های سازماندهی خودجوش 

  .به مردم تحميل نمايد

  
کشورضمن افشای ماهيت ضد انسانی و خارج از ما فعالين جنبش کارگری ايران در،یبا توجه به چنين موقعيت

جنگی طلبی و تحريم های اقتصادی سياست و استراتژی گونه هر،  ايرانجمهوری اسالمیضد انقالبی ارتجاعی رژيم 

  قويا رامی شود ما چه بيشتر کارگران و مردم محروم جامعه  که باعث فالکت هر سرمايه داری جهانیکشورهای
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 فعالين جنبشهایحمايت ازامپرياليستى در و سرمايه داریدولتهاى حمايت  ادعاىبرپوچیماهمچنين . محکوم می نمائيم

  . ميكنيم و در جهت افشاى آنها خواهيم آوشيد تاکيد جمله جنبش آارگرى از اجتماعیمترقى

  
 وکارگری نيشکرهفت تپه و صدور احکام برای آنان ما ضمن محکوم کردن ترور مجيد حميدی، دستگيری فعالين 

خواهان آزادی بدون قيد و شرط  محمود  ،مليتها وفعالين زنان، دانشجويان، معلمين، نويسندگان ،فعالين کارگری سنندج

صالحی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی و رفع توقيف فعالين کارگری نيشکر هفت تپه، رفع محکوميت زندان و شالق 

ما خواهان حقوق برابر تمامی . پيگيری قضايی فعالين کارگری هستيماذيت و آزار و ارگران در کردستان و عدم ک

  .سطح جهان می باشيم و پذيرش پناهندگان کارگر در در ايرانانستانیغجمله کارگران اف ازمهاجرکارگران 

قيد و بند استثمار ازسياسى راه رهايی طبقه کارگرهمبستگی با کارگران زندانی و مبارزه برای آزادی تمامی زندانيان 

 در يک وظيفه دائمی همه مدافعين راستين جنبشهای مترقى اجتماعىرژيم جمهوری اسالمی ايران سرمايه داری 

آزاديخواهان،  ،تشکالت مبارز کارگری در سطح جهانوم فعالين کارگری واتحاديه ها و لذا ما  عم.  جهان استسطح

افع منافع کارگران، احزاب و نهادهای سوسياليست و مترقی و فعالين ساير جنبشهای اجتماعی را دعوت نيروهای مد

ر  که در دستودر ايران،کارگران زندانی مشخص جنبش آارگرى ايران و بطورهفته همبستگی با کارزارشرکت دربه 

  .يمي، می نمااقدام مشترک ما قرار گرفته است

  
شهرهای  سطح کشورها ويک هفته ای، تالش می نماييم دراين کارزارده درما نيروهای شرکت کنن

تدارک آکسيون ها و شب های همبستگی و مراجعه به احزاب و سازمانها و برپايی ميزهای  خود، با

اطالعاتی ، عرصه خبر رسانی به رسانه خبری ، صدای اعتراض مان بر عليه رژيم ضد کارگری 

  . م يت کارگران را به گوش همگان برسانايران و دفاع از مبارزا
  

  سوم آذر جنبش کارگری شنبه حمايت از هفته کارزار(

  )٢٠٠٧ نوامبر ٣٠  تا٢٤  برابر با١٣٨٦  نهم آذر تا جمعه

  

  زنده باد همبستگی جهانی کارگران
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 جنبش کارگری ايرانحمايت ازنهاد های مدافع هفته کارزار

  : اسالمی ايران در خارج از کشوربر عليه رژيم سرمايه داری جمهوری
  

   استراليا- کميته همبستگی با کارگران ايران - ١

   تورنتو کانادا- کميته حمايت از کارگران ايران - ٢

   نروژ- انجمن همبستگی با کارگران ايران - ٣

   سوئيس- جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی - ٤

   فرانسه-ن  کميته همبستگی سوسياليستی با کارگران ايرا- ۵

   کلن- کانون همبستگی با کارگران ايران - ٦

   فرانکفورت و حومه- کانون همبستگی با کارگران ايران - ٧

   هانوفر- کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران - ٨

   هامبورگ-کميته همبستگی با کارگران در ايران  - ٩

   استکهلم- کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد - ١٠

  . برلين-یکارگر جنبش   گروه همبستگی با -١١

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران-١٢

  )سوئد( گوتنبرگ - کانون همبستگی با کارگران ايران -١٣

  

 هفتودوازدهم نوامبر دوهزار
 


