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تشکل ها و فعالين کارگری و به کارگران،  

همه انسانهای آزادی خواه و عدالت طلب ايران و جهان   
 

  ١٣٨٨تير   ٩شنبه سه                                                                                                           ک کمی برای هماهنگۀتيکم

 
  دوستان و هم سرنوشتان گرامی 

فعالين اين جنبش سالهاست که به اشکال مختلف و در ابعادی گسترده ، . رايط بسيار حساسی را سپری می کندجنبش کارگری ايران ش

ی دستيابی به خواستها و مطالبات بر حق خود از جمله حق ايجاد بر حقوق حقه خويش در عرصه های مختلف پای می فشارند و برا

  . تشکل های مستقل و توده ای کارگران ،تالش و مبارزه می کنند

و مطالبات سراسری و طبقاتی کارگران بود که تشکل  در راستای تاکيد و پافشاری بر روی همين حقوق و برجسته نمودن خواست ها 

الين کارگری در اين حرکت قابل توجه و نوين ، با اتحاد عمل حول برگزاری مراسم اول ماه مه،روز های مستقلی از کارگران و فع

  .جهانی کارگرو تنظيم قطعنامه ای سراسری ،اقدام به سازمان دهی مراسم و برگزاری آن به شکل علنی ، در پارک الله تهران نمودند

ار نفر از کارگران و فعالين کارگری در شرايطی که محل برگزاری مراسم با اعالم برگزاری علنی مراسم اول ماه مه ،بيش از هز

توسط دهها تن از مامورين انتظامی و لباس شخصی محاصره شده بود،در آان محل حاضر شدند و )ميدان آب نمای پارک الله تهران (

 مستقر در محل مواجه گشته و حدود يک صد و آماده برگزاری مراسم بودند که با يورش وحشيانه عوامل و نيروهای امنيتی و انتظامی

  .پنجاه نفر از آنان دستگير شدند و به زندان اوين منتقل گرديدند 

  کارگران و مردم عدالت طلب و شريف 

ک الله تهران هم اکنون نزديک به دو ماه از جريان واقعه می گذرد و به جز يک نفر تمامی دستگير شدگان مراسم روز کارگر در پار

بدون ترديد اوضاع عمومی جامعه و تالشها و پيگيری های خانواده های عزيزان دستگير شده در اول ماه مه و تجمع همه . آزاد شده اند 

روزه آنان در مقابل زندان و دادگاه و همچنين تحرکات و اعتراضات مستمر و گسترده کارگران و تشکل های کارگری ،احزاب و 

همسو با منافع کارگران و شخصيت های انقالبی و عدالت طلب در ايران و سراسر جهان از جمله تجمع کارگران و تشکل سازمان های 

 تير ماه ٥ژوئن ،برابر با ٢٦ های کارگری در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسالمی در بيش از بيست کشور جهان در روز 

در اعمال فشار به عوامل سرمايه و آزادی عزيزان در ... ين کارگری در فرانسه و و اعتصاب غذای تنی چند از دوستان و فعال١٣٨٨

  .بند و تقيلل اقدامات سرکوب گرانه عليه کارگران زندانی ،بی تاثير نبوده و نخواهد بود 

ود را نثار تمامی همه آن تالشها ارج می گذارد و مراتب تقدير و تشکر خبر مک به ايجاد تشکل های کارگری،کميته هماهنگی برای ک

المللی بين   راستای پا فشاری بر همبستگیعدالت طلبی خواهد کرد که در انسانهای شريف وکارگران ،تشکل های کارگری و همه 

يگانگی و اتحاد شار وارد می کنند و ضمن تاکيد برصاحبان و حاميان سرمايه ف به هرمقدار که توان دارند، بروکارگران به سهم خود

و  کارگرانرگران ،موانعی در سر راه يکه تازی و قدر قدرتی سرمايه داران و عوامل آنان ،برای سرکوب مبارزات طبقاتی کا

دستتان را به گرمی می فشاريم و برايتان در مبارزه برای اهداف و خواست های کارگران در . ری و زندان آنان ايجاد می نماينددستگي

  .داريمت وشاد کامی همه عرصه ها آرزوی موفقي

  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری ۀتيکم
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