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 فراخوان جهت پشتيبانی از 

ن کارگریيکمپين افزايش دستمزد و دفاع از فعال  
  ١٣٨٧ اسفند ٤ کشنبهي           مشترک                                                                                                

 
  

برحق دفاع از اين خواست پايه ای و. مقابله با سرمايه استدرمطالبات مهم طبقه کارگرخواست افزايش دستمزد از

  .فعال کارگری استوظيفه هرکارگران 

 است ی ورود به آارزاریارانه براي هوشی، حرآتش دستمزدهاي افزای برایر تشكل ها و مجامع آارگرين اخيآمپ

در ن آارزاريا.  متحد آندیمبارزه طبقات دریت بهتري آسب موقعیآارگران را برا ازیعيوستواند اقشاريمآه 

ه  ياطالع رساند بلكه همچنان آه ازیاري ی مستقل آارگریها تواند به گسترش تشكليت نه تنها ميصورت موفق

 یچتر جنبش آارگرريززحمتكشان را در  ازیاقشار ،استد قادري آیم فراخوان دهنده بریكاها و مجامع آارگريسند

ران ي در ای انتخاباتیروز افزون و رقابت ها موجود، تورم و فقرین با بحران اقتصادين آمپي ایهمزمان. ديمتحد نما

 عقب نشينی  وزير.  استی مبارزه طبقاتی استراتژیزي ریران در پي این آارگرينشان دهنده تجربه و مهارت فعال

 تعيين حداقل دستمزد در سال جاری که در اليحه تحول اقتصادی به مجلس ارائه شده بود و اظهارات حذف از کار

معلمان ايران با اعالم اعتصاب . وحشت از رشد اعتراضات کارگری استبرخی مسئولين رژيم در اين باره  نشانه 

ر در يياحتمال تغ. ن آکسيون خود را سازمان داده اند، اوليفند  عمال به اين کمپين وارد شده اس۵در روز دوشنبه 

 خواهد از همان یه مي سرمایم اسالميرژ. ران را به هراس انداخته استيه داران حاآم بر اي، سرمایموازنه طبقات

ر جمهوری اسالمی يورش گسترده ای را برعليه جنبش ي اخیدر ماه ها.  ببنددیزش جنبش آارگريابتدا راه را بر خ

سالم "،"ابراهيم مددی"منصوراسانلو در زندان و به بند کشيدن افزايش فشاربر. عالين کارگری آغازکرده استوف

و دادگاهی  ...... پدرام نصرالهی و برهان سعيدی، "عبداله خانی"، "غالب حسينی"،"زاده خالد اسد" ، "قادری

 ،"شيوا خيرآبادی" ق بستن فعالين کارگریديکای کارگران شرکت نيشکرهفت تپه، به شالسنردن فعالين مبارزک

برگزاری ، ر مراسم اول ماه مه در سنندجبه جرم شرکت د"  عبداله خانی"و " غالب حسينی"، "سوسن رازانی"

، جنبش زنان و سرکوب فعالين جنبش دانشجويی ری و، دستگي، افزايش مجدد اعدام هامانورهای ضد شورش

  .  همگی  نشان بارزی ازاين يورش گسترده است....جنبشهای اجتماعی ديگر و

هنگامه ای که رصدد گرد آوردن توده های وسيع تری حول  مطالبات طبقاتی است و ددردر شرايطی که طبقه کارگر

 افسار گسيخته مشغول سرکوب ،حالی که رژيمگی و تفرق است و درپراکند جستجوی راه های برون رفت ازدر

اکنون بايستی تمامی فعالين و نهادهای کارگری . کارگری نمی توانند بيکار بنشينندن جنبش ، فعالين و مدافعياست

 طبقه کارگر، پشتيبانی ازاعتصاب و خواست های عمومیپايه ای ومطالبات صل مشترک مبارزه خود را حمايت ازف

  .رژيم سرمايه قرار دهند و ازتمامی فعالين جنبش کارگری درايران ، دفاعمعلمان
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 داخل و خارج کشور می خواهيم در جهت دامن زدن به کمپينمامی نهاد ها و فعالين کارگری دراين اساس ما از تبر 

معضالت گسترش آن را بررسی  پيرامون آن به بحث بپردازند، مشکالت وآن برخيزند،حمايت ازبه افزايش دستمزد،

اين  حتی اگر در-رد اين تالش برای طبقه کارگرت آوحداقل دسمطمئنا . راههای عملی پيشروی آن را بيابندکنند و 

  . جهت تشکل يابی خواهد بودديگردرو برداشتن قدمی ستگی بيشترهمب -ه افزايش دستمزد ها هم نيانجامدمرحله ب

جهت به شکست کشاندن يورش رژيم و  از کشور را فرا می خوانيم تا درما همه نهاد ها و فعالين کارگری خارج

  .ن کارگری کارزاری هماهنگ را سازمان دهندآزادی تمامی فعالي

ن يم آه ما را در اي خواهیميگر نهاد ها وفعالين جنبشهای اجتماعی دی چپ واز تمامیما ازهمه احزاب و سازمانها

  . رسانندیاريامر 
  

  هامبورگ -گی با کارگران ايرانآميته همبست
de.yahoo@komitehamburg  

    لنآ -آانون همبستگی با کارگران ايران
de.yahoo@kargari_info   

   برلين-گروه همبستگی با جنبش کارگری  
de.gmx@kargari_berlin  
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