
٢٠٠٩ ژوئن٢٦روز جمعه   
 

 همراه با  فدراسيون ها و اتحاديه های 

!را رساتر کنيم صدای اعتراضی کارگران در ايران جهانی کارگری   

 
المللی صنايع مواد غذايی ـ  ، اتحاديه بين)ايی آی ( ، سازمان آموزش جهانی )آی تی يو سی (های کارگریفدراسيون جهانی اتحاديه

 ميليون عضو در جهان ١٧٠با بيش از ) آی  تی اف ( و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل ) آی يو اف ( کشاورزی و خدمات 

 با  جهانیهمبستگی  روزرا)  تير ماه۵(  ژوئن ٢۶جمعه روز در فراخوانی مشترک و با خواست اجرای عدالت برای کارگران ايران 
ها و دفاتر نماينده گی رژيم جمهوری اسالمی ايران هايی را در مقابل سفارتخانهرات تعيين کرده اند و طی آن تظاهکارگران در ايران

 ضمن دفاع از حقوق فراخوان دهنده گان. ن کمپين را اعالم کرده استسازمان عفو بين الملل نيز حمايت خود از اي.اندسازمان داده

کارگران و فعالين  کارگری از جمله دستگير شده گان اول ماه مه صنفی کارگران در ايران خواستار آزادی  فوری و بدون قيد و شرط  

  .اندهای رژيم جمهوری اسالمی شدهاز زندان

کس کردن صدای  در ايران  که تاکنون و  به اشکال مختلف برای منعجنبش کارگری  فعالين متشکل در نهادهای همبستگی با 

،  ست ا و در جهت آزادی فعالين جنبش کارگری تالش کرده آنهاالبات بر حق جلب پشتيبانی از مبارزات  و مطاعتراضی کارگران، 

 پشتيبانی کرده و تمامی فعالين ،هواداران و دوستداران جنبش کارگری در ايران رابرای   فدراسيونها و اتحادبه های جهانی  اين اقداماز

   .فرامی خواند١٣٨٨ تير۵/  ٢٠٠٩ ژوئن٢۶روز جمعه های سراسری شرکت فعال درآکسيون

ها و مطالباتی است که  روز کارگر درايران در برگيرنده خواستقطعنامه اول ماه مه امسال و اقدام جمعی تشکلها در برگزاری مراسم

اعتراضات بر حق کارگران و ساير مزد بگيران در جامعه برعليه فشار و مشقت اقتصادی  . طبقه کارگر در برابر جامعه قرارداده است

ايه داری درايران دائمی و روزمره شده و جز با سرکوب عوامل رژيم و کارفرماها پاسخ نمی گيرد، دستگيری و به  زندان انداختن سرم

. های اجتماعی هدفی به جزمرعوب و خفه کردن صدای آنان و تحکيم پايه های سرمايه درايران نداردفعالين کارگری و ديگر جنبش

کند نيروی همبستگی طبقاتی است که مرزی نمی شناسد و  همه ترفندهای رژيم  سرمايه داری و عواملش را نقش بر آب میآنچه 

 نيروی خود را به خيابانها بياوريم و همبستگی  طبقاتی ١٣٨٨ تير۵/   ژوئن٢۶ روز جمعه در. بايست تقويت شودازطرق مختلف می

 .ه نمايش درآوريمخود را با مبارزات کارگری در ايران ب

 زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران
  مرگ بر سرمايه

٢٠٠ مه ٢٠  
خارج از کشور/ نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران   

  
   labour.kargar@gmail.com  استراليا –  کميته همبستگی با کارگران ايران-
     com.gmail@cdkargari   نروژ –  کميته دفاع از کارگران ايران-
    fr.yahoo@sstiran  فرانسه –  همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران-
  de.yahoo@2007_kanoonhf فرانکفورت و حومه – ن کانون همبستگی با کارگران ايرا-
  de.yahoo@hannover.kanon هانوفر –  کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران-
   se.comhem@isask   ئدسو  کميته همبستگی کارگران ايران و-
 com.gmail@kanounhambastegi  گوتنبرگ  –  کانون همبستگی با کارگران ايران-
    uk.co.yahoo@ankjch   انجمن کارگری جمال چراغ ويسی-
 de.web@kaumares    فرانکفورت- شورای همبستگی کارگری -
  fm.fastmail@iranwsn شبکه همبستگی کارگری -
  com.yahoo@leftalliance   پ ايرانيان واشنگتن اتحاد چ-
                                            ca.oohya@committee_toronto    تورنتو کانادا –  کميته حمايت از کارگران ايران-


