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ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان در ﺗﻮرﻧﺘﻮ
ﺟﻤﻌﻪ  ١٨اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٨

ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ...هﺎﻣﺒﻮرگ

رﻓﻘﺎﯼ ﻋﺰﻳﺰ
ﻣﺎﻳﻠﻴﻢ ﻣﺮاﺗﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﺮان را در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺷﻤﺎ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻴﻢ .اﻗﺪام ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻳﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﻒ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻴﺎن ﺗﺒﻌﻴﺪﻳﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و در ﮔﺎم
اول ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ در ﻣﺮاﺳﻢ هﺎﯼ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﮔﺮان درﺑﻨﺪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاهﺪ
ﮐﺮد .اﺗﺤﺎد ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اﻳﺮان ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ و ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺘﺮﮎ اﻳﻦ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
روزﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺒﻠﻮر ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺧﻮد را ﻳﺎﻓﺖ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ هﻤﻪ و هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ و
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﮐﺎرﮔﺮان در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺁن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺻﻒ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ درﺧﻮر و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﻳﺮان اﻣﻴﺪوار
ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎرزات و ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاء ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ،هﻢ ﭘﻴﻤﺎن و هﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮازن ﻗﻮا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و
درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﺒﺪادﯼ -اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﯽ ازاﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻤﺎ ،ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﻣﺎدﻩ
اﻳﺠﺎد هﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزات هﺴﺘﻴﻢ .از ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎﯼ ﻋﺰﻳﺰﻧﻴﺰﻣﻴﺨﻮاهﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻣﺎ را از ﺗﺠﺎرب
ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﮕﺬارﻳﺪ و هﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
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