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  در باره حمايت های جهانی از کارگران ايران هيانيب
 

  ١٣٨٨تير   ٩شنبه سه                                                                                                           کانون مدافعان حقوق کارگر

 
ابعاد مختلف با ها و مطالبات خود را در  وخواستهيابد تری می طلبانه مردم ايران هر روز ابعاد گسترده خواهانه و عدالت جنبش آزادی

ها  حقوقی نسبت به بی شان  کارگران و حقوق بگيران و ساير اقشار تحت ستم، اعتراضاتاخيرهای  ماهدر. کند های گوناگون بيان می يوهش

های ظالمانه حاکم بر  و سياست تری در سطح جامعه پيدا کرده  های حاکم بر جامعه گسترش فزاينده ای يافته و ابعاد وسيع عدالتی و بی

 کارگران  ابتدايی و پايه ای ترين حقوق کار در ايران نفی شده و. يده است بگيران و مردم تحت ستم را به چالش کش زحمتکشان و حقوق

  .خطر بيکاری و محروميت از همين حقوق بخور و نمير قرار دارندخط فقر مطلق درهر لحظه در دريافت حقوق زيرعليرغم

ی خود را به مطالبات   رود تا ابعاد گسترده و می در قطعنامه اول ماه مه تبلور يافته مطالبات پايه ای کارگران و حقوق بگيران  

های مردم ايستادگی کرد و آنها را برای  توان در برابر خواسته ی اخير گسترش دهد تا بار ديگر ثابت شود که نمی ی سه دهه فروخورده

اند و بارها طعم اعدام، زندان،  ی اخير محروم بوده ی در سه دهه های اوليه مردم تحت ستم ما که از آزادی. هميشه تحت انقياد نگه داشت

. دها را تحمل کنند و ساکت بنشينن  سرکوب اند، ديگر حاضر نيستند همانند گذشته، های به حق خود چشيده شالق را برای بيان خواسته

خواه،   اقشار آزادیای، شالق زدن کارگران و دانشجويان به بند کشيدن معلمان و ساير های زنجيره ، قتل، کشتار اکنون سانسور،ا اعدام

  .تواند مانعی در جهت حرکت هم بسته و سراسری مردم ما ايجاد کند نمی

توانند آن را منکر شده و ناديده  های به حق مردم امروزه ديگر به آن حد از گسترش رسيده است که حتا برخی دولتمردان نمی خواسته 

اند، توسط همان نهادهايی که برای جلوگيری از دست يابی  دست داشتهامروزه کسانی که خود در سرکوب تضييع حقوق مردم . بگيرند

های تک صدايی و استبدادگرانه و  گيرند و اين عبرتی برای همگان است که شيوه شان ساخته بودند، مورد تهاجم قرار می مردم به حقوق

  .شود بست مواجه می حذف مخالفان همواره با بن

. اند  کارگری که به بی حقوقی کارگران ايرانی در حداقل حقوق خود توجه نموده سنديکاهایوجدان جهانی و به خصوص احزاب و  

، تشکيل کمپين، حضور در مجامع جهانی و طرح حقوق  و اعتراضات خيابانی، اعتصاب غذااينک در سراسر جهان حتا با اعتصابات

اند و هم چنين   بيانيه ها از مردم تحت ستم ايران حمايت کردههای کارگران و حقوق بگيران ايران و همچنين اطالعيه ها و و خواسته

  .  تير در حمايت از کارگران و مردم ايران همگی ارزشمند هستند۵های کارگری در اعالم روز   اتحاديه۴تالش  

ران در سطح خواهان همبستگی هر چه بيشتر کارگران و حقوق بگيها،  ی حمايت کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن تشکر از همه
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