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  ۵ شماره هياطالع

 خطاب به کارگران سراسر ايران
 

  ١٣٨٨خرداد  ٢٨شنبه پنج                                                                                            هم ماه لمراسم او یزارگ برتهيکم 
 

   !کارگران سراسر ايران
ايم، صاحبان سرمايه و  دولت و کارفرما شده های مستقل از اکنون که ما کارگران برای دفاع از حقوق خود دست به کار ايجاد تشکل

  .اندازی کرده و ما را سرکوب کنند کنند که سنگ شکل ممکن سعی می ها به هر نيروهای امنيتی و قضايی حامی آن

امسال در مراسم روز . خود باشند بايد نمايندگان خود را انتخاب کنند و در تماس دائم با نمايندگانشان پيگير مطالباتکارگران خودشان 

قالب کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر مستقل کارگری ايران در   چندين تشکل- ارديبهشت ١١ -جهانی کارگر،اول ماه مه 

  .های مستقل کردند به برگزاری مراسم ، اقدام)توانيد ببينيد  که در ادامه می(ی خود  قطعنامهمطالبات کارگران ايران در ، ضمن اعالم٨٨

و  هايشان با فشار کارگران و خانوادهکه .  نفر دستگير شدند١۵٠پارک الله تهران بيش از   نفر از کارگران در شهر سنندج و در۶تعداد 

جرم اين کارگران اين بوده .آنان در زندان هستند اما هنوز تعدادی از. حمايت کارگران و نهادهای کارگری جهانی، اکثر آنان آزاد شدند

آزادی اين  برای) مپين ک( در خالل اعالم فراخوان به کارزار . اند مطالبات کارگران ايران شده ها و است که خواهان اجرای خواسته

  .آزادی کارگران زندانی برخاستند ها و کارگران از ايران و جهان به حمايت از مطالبات و ، تشکلکارگران

جهانی کارگر، در شهرهای مختلف نشان دادند که عليرغم فشارهای موجود از  های مستقل روز کارگران، امسال با شرکت در مراسم

کارگری را اثبات نمودند و  کارگران زندانی با مقاومت خود در زندان، حقانيت مبارزات جنبش. نشستعقب نخواهند  شان مطالبات

   .بيشتر کارگران، زنان و دانشجويان تبديل شد يی برای همبستگی برگزاری مراسم اول ماه مه، به زمينه

  !کارگران
  .ران ايران استکارگ حمايت از دستگير شدگان، حمايت از خود ما و حمايت از مطالبات

ی آن، تجمع و هر اقدام ممکن ديگر  اطالعيه، صحبت و بحث درباره ها با تکثير اين های کارگری و کارخانه  در هر جا، در محيط

مستقل را از همين  های ی مطالبات مطرح شده صحبت کنيم و اقدام برای ايجاد تشکل شرط آنان شويم، درباره قيد و خواهان آزادی بی

و به دست آوردن مطالبات به حقمان ، متحد شدن در قالب  چرا که تنها راه رسيدن به امکان يک زندگی انسانی.  کنيمحاال آغاز

  .های مستقل است تشکل

  .مراتب بعدی را متعاقبا اعالم خواهيم کرد کارگران تا آزادی دستگير شدگان از پای نخواهيم نشست و در صورت آزاد نشدن آنان،ما 
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  ٨٨ سال -جهانی کارگره برگزاری مراسم روزکميت

  


