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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 ن  در لندسمينار و شب همبستگی با جنبش کارگری ايران
  

  ماه هشتاد و ششاول آذر                                                                                                ز اتي حمانيکمپ
 

   
و دستگيری  در ايران از معضالت بسياری رنج می برند و رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی با سرکوبکارگران 

  .و زندان در مقابل خواسته های به حق کارگران ايستاده است

اين اقدامات  اما. شاهد اعتراضات و اعتصابات متعدد در مراکز کاری مختلف از طرف کارگران هستيمهر روز 

روز بر فقر  رژيم نشده و با بودن اين رژيم در مصدر قدرت هر کارگران تاکنون به داليل مختلف قادر به عقب راندن

  .و فالکت اين توليد کنندگان ثروت اجتماعی افزوده شده است

را طلب می  بررسی موشکافانه  طبقه از وضعيت موجود يک  فعلی جنبش کارگری و راه برون رفت اينموقعيت 

   .اين نکات از طرف سخنرانان مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. کند

سمينار، به بحث و تبادل نظر   ازهمه دوستداران و حاميان طبقه کارگر دعوت می کنيم تا ضمن شرکت در اينما 

 .نندکنقطه نظرات خود را در اين مورد بيان  عی پرداخته وجم

  
 یسمينار موقعيت جنبش کارگری ايران و چشم انداز آتموضوع 

  
 شهال دانشفر، ايوب رحمانی، حسن زنده دل، اسد گلچينی يوسف آبخون، يداله خسروشاهی،سخنرانان، 

  ...و
  از مبارزات کارگران در ايران، شبیپايان سمينار ضمن پخش موسيقی و نشان دادن فيلم هايیبعد از 

  .خواهيم بود با کارگران ايران در کنارهم  را در همبستگی

 ..شد نوشيدنی نيز مهيا خواهدغذا و 
  

  ٢٢ تا ١٦ از ساعت ٢٠٠٧-١٢-١شنبه : زمان

  Victorian Grove, London N16 8EN Unit C1 : مکان

(Next to Stoke Newington police station) 

 Daleston Kingsland -ترين ايستگاه قطار نزديک

  زا ٢٤٣-١٤٩ هایاتوبوس 

  Tottenham High Road و   Kingsland High street    
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  نکمپين حمايت از جنبش کارگری در ايرا

٢٠٠٧-١١ -٢٢  

  

   های مدافعنهاد 

  ن انگلستا-سازمان کارگران انقالبی ايران راه کارگر -١

  م لندن و بيرمنگا-ان در ايرانکارگرحمايت ازاتحاد بين المللی در -٢

 ت حکمتيس-حزب کمونيست کارگری -٣

 نانگلستامدافعين جنبش کارگری ايران در وجمعی از فعالين -٤

  

 
 


