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" یکوز از اعتصاب کارگران فرانسه و اعتراض به دولت سارتيحما " 

 
١٣٨٧ نوزدهم بهمنشنبه  ی همکاریشورا    

 
  

سرمايه داری باز . اين روزها بسياری از کارگران جهان بيش از هر روز مورد تهاجم سرمايه داری قرار گرفته اند

دولت های . هم به شيوه ی هميشگی سعی دارد بار اقتصادی اين بحران را بر روی شانه ی کارگران سرشکن کند

  .حامی سرمايه داری نيز بيش از پيش سعی در به عقب راندن کارگران و تشکل های موجود کارگری دارند

دولت سارکوزی در حال اجرای طرح هايی است که همين دستاوردهای طبقه ی کارگر فرانسه را يکی در فرانسه ،

ارگر و خاصه کارگران فرانسه پس از ديگری باز پس بگيرد؛ دستاوردهايی که حاصل مبارزات تاريخی طبقه ی ک

 با حمايت کارگران اقدام به ٢٠٠٩ ژانويه ٢٩ در روزپنجشنبه در همين راستا تشکل های کارگری فرانسه. است

  .  که در آن از جمله به سياست های اقتصادی دولت تاختندندبرپايی اعتصاب های باشکوه و متحدانه ی سراسری کرد

ن بتوانند در هر گوشه و کنار دنيا مبارزات ار بدون شک از الزماتی است که کارگهمبستگی طبقاتی کارگران جهان

  .خود را روز به روز اعتال بخشند

 اعالم می نماييم و ضمن اين که خواستار از همين رو، ما همبستگی و حمايت خود را از اعتصاب کارگران فرانسه

تيم، مراتب شديدترين اعتراض های خود را به دولت حمايت ديگر کارگران و تشکل های کارگری از اين حرکت هس

  .و حکومت سرمايه داری سارکوزی و سياست های ضد کارگری و سرمايه پسندانه اش اعالم می داريم

  کارگران فرانسه برای اعالم همبستگی: به

  کارگران و تشکل های کارگری جهان برای دعوت به حمايت: به

   به سياست های ضد کارگری دولت فرانسهالم اعتراضسفارت فرانسه در تهران جهت اع: به
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