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ر کاین  در مقابل سازمان جهایفراخوان به حرکت اعتراض    

 
١٣٨٨ ارديبهشت ٢٧ شنبهيک   سوييس/پيشرو تبعيدی …-ی لل المنياتحاد ب                                    

  

  !احزاب وسازمانهای ضد نظام سرمايه داری ،فعالين جنبش کارگری ،دوستان ورفقای عزيز

 نابودی منابع انسانی و بيکاری و وسال است که فقر ٣٠ داری جمهوری اسالمی ايران مدتسرمايه رژيم جنايتکار

 های  وبا صرف هزينهاين رژيم با وقاحت تمام. ننگين خود دارد منابع غنی مالی مردم ايران را در کارنامه سياه و

 ،زحمتکشان ايران ميباشد صنايع که نتيجه زحمات کارگران و معادن و ،گاز ،هنگفت حاصل ثروت بيحساب نفت

 يان آزاديخواه وعدالت طلب،شجودان ،مبارزات کارگران .خود هزينه ميکندجنايتکارانه  برای ادامه حکومت ننگين و

با باج دادن به سرمايه داری جهانی واز طرفی فريب کشورخارج ازدت سرکوب نموده ودرپرستاران را بش معلمين و

روشنفکران داخلی وهم بعضی از به افکار عمومی جهانی با گرفتن ژست ضد امريکايی هم بعضی از به اصطالح 

  . اصطالح احزاب چپ واتحاديه های کارگری را فريفته است

وهشتمين اجالس خود  اين فريب تا آنجا پيش رفته که رژيم اعالن کند که سازمان جهانی کار او را به رياست نود

ارگران نشان داد برای قوانين رژيمی که در اول ماه مه امسال با سرکوب ودستگيری ک .برگزيده واو نپذيرفته است

نبايد گذاشت اين رژيم ضد  ، در مجامع بين المللی رسواتر شوداين رژيم بايد .ل نيستارزشی قائبين المللی هيچگونه 

  .بشری افکار عمومی فريب را دهد

بايد با صدای بلند فرياد زد که نماينگان ارسالی از سوی جمهوری اسالمی فقط مشتی تروريست و شکنجه گر هستند 

  .ران ايران ندارندوهيچگونه نمايندگی وپيوندی با کارگ

پست  ،زحمتکشان ايران است شمن کارگران وترين دگياد زد که رژيم اسالمی ايران بزربايد با صدای بلند فر

  .وليت دادن به اين جانيان تشويق رژيم به جنايت بيشتر ميباشدومسئ

فعالين  زندانی نمودن کارگران و دستگيری و ،سرکوبهای رژيم اسالمی: اض خود بهبرای رساندن صدای اعتر

همزمان با روز نخست نود وهشتمين )يونی (سوم ژوئن اری کشورهايی با رژيم اسالمی روزهمچنين همک کارگری،

سازمانها وگروهای مبارز در مقابل اين سازمان گرد آمده تا صدای  جلسه ساالنه آی ال آو همراه با ديگر احزاب و

  .اعتراض خود را به گوش شرکت کنندگان دراين اجالس برسانيم

   ظهر١٢ از ساعت ٠٣٫٠۶٫٢٠٠٩  :زمان

  زمان جهانی کارسا ژنو مقابل سازمان ملل و :مکان
   kargar1357@hotmail.de  :ايميل برای تماس وهماهنگی
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