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 با طبقه کارگر در راه تدارک اول ماه مه
 

١٣٨٨ فروردين ١۶شنبه يک                                                                                                  مشترک    
 
 

نظر دارند مجموعه بحث هايی را در)  برلين- کلن -هامبورگ ( آلمان-  ايرانکميته های همبستگی با جنبش کارگری

بدين . مسائل جاری جنبش کارگری و راههای پيشروی طبقه کارگر ايران سازمان دهنددرباره در اتاق های پالتاک  

طرح موضوعات  وبحث هاشرکت در وبرای سخنرانیداخل و خارج کشورالين کارگری درری فعازهمکا مامنظور 

 طرح کت در اين جلسات ضمن شر ، تا بامی خواهيم کارگری  جنبشاز فعالين و صاحب نظرانو. استقبال ميکنيم

   .بگذارند را با جنبش به بحث  کارگرطبقه، مبرم ترين مسائل نقطه نظرات خود

  :  برای بحث در جلسات به قرار ذيل می باشندموارد پيشنهادی

  خواست افزايش دستمزد و جايگاه آن در مبارزات طبقاتی کارگران  ـ

   کمپين افزايش دستمزدها ، بررسی محدوديت ها ، موانع  و راههای گسترش آنـ

  با آن جنبش کارگریچگونگی برخوردوانتخابات در ايران  ـ

  :اعالم کنندی خود را به آدرس زيرائه بحث می توانند آمادگعالقمندان به ار

E_mail: komitehaye_hkb@yahoo.de  

  کیلبرگزاری جلسه پالتا
     تومانی تحميل گرسنگی مطلق بر ميليونها خانواده کارگری است٢۶٣۵٢٠دستمزد   

   مبارزه برای افزايش حداقل دستمزد از حق حيات انسانی خود به دفاع بر خيزيم با پيوستن به صف 
  خواست افزايش دستمزد و جايگاه آن در مبارزات طبقاتی کارگران

ديت ها ، موانع  و راههای گسترش آنودستمزدها ، بررسی محدکمپين افزايش   
  نمايندگانی از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه                          :سخنرانان

   اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن کارگران برق و  فلز کار کرمانشاه                         

 از کمپين افزايش دستمزد در تحماي جهت ) برلين- کلن-هامبورگ  (آلمانميته های دفاع از جنبش کارگری درک

اين جلسات فعالين و دست اندرکاران کمپين به گفتگو با در. پالتاک تدارک ديده اند ا درايران مجموعه جلساتی ر

  . شرکت کنندگان خواهند پرداخت 

  به وقت اروپای مرکزی  ١٩ ساعت   ١٣٨٨ فروردين ٢١ / ٢٠٠٩ آوريل ١٠  جمعه
address: Paltalk category: Middle East  

subcategory: other   --  room:  Iran Hambastegi ba Jonbeshe Kargari   

گروه همبستگی با جنبش  - کانون همبستگی با کارگران ايران ـ کلن - مبستگی با کارگران ايران ـ هامبورگهکميته 
  نيبرل -کارگری 

  ١٣٨٨  فروردين١۴ 


