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  به مناسب اکسيون جهانی در پشتيبانی از کارگران ايران
 

یمحمود صالح  ١٣٨٨ تير ٢شنبه ه س                                                                                                  
  

، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل )EL(آموزش و پرورش بين المللی ، )ITUC(های کارگری  فدراسيون بين المللی اتحاديه

)ITF (بين المللی غذا و انجمنهای کارگری متحد آن   اتحاديهو )IUF ( روز اکسيون "تير، را به عنوان  ۵ ژوئن، برابر با ٢٦روز

در آنها عضويت  ميليون کارگر ١٧٠اين تشکلهای جهانی کارگری، که . اند تعيين کرده" جهانی در طلب عدالت برای کارگران ايران

ابل  ژوئن در سراسر دنيا در مق٢٦  تير ماه برابر با۵ که روز جمعه، اند  طی يک بيانيه از اعضا و هواداران خود خواستهدارند

ئی برای کارگران ايران   و خواهان عدالت، حق تشکل، حق اعتصاب و ساير حقوق پايهآيندهم  و يا کنسولگريهای ايران گرد  سفارتخانه

  .از اين کمپين دفاع کرده استنيز سازمان عفو بين الملل . شوند

ران جهان را بيش از گذشته به هم نزديک کرده کارگ، داری اين کمپين در شرايطی فراخوان داده شده که بحران عميق نظام سرمايه

جای خاصی در اين ادغام جهانی به   اخير ی فشاری بر حقوق خود، در چند سالی مستمر و پا کارگران ايران به دليل مبارزه. است

حق هستيم به ويژه روی  و   شدن و تامين حقوق کامل خود بوده ما در ايران در عين اينکه خواستار به رسميت شناخته. دست آورده است

   .تاکيد داريم کارگران زندانی کليه  آزادی  و نيزخود ساختهايجاد تشکل طبقاتی و 

صفوف خودی و غير خودی دچار انشقاق و داران در ايران تعميق شده،  مايه بحران اقتصادی و سياسی حکومت سردر حال حاضر

 در مقابل بخش ديگر را  است که به اشتباه جانب بخشی از عوامل سرمايه مردم معترضی رفته ش شده و دود اين کشمکش به چشمکشمک

 در اين شکی نيست که خواستهای مردم بسيار فراتر .چگونگی بقا و حفظ حکومت سرمايه داران است دعوای کنونی بر سر .اند گرفته

 اصلی راهپيمائی و اعتراضات از اينهاست و در مواردی نيز به صورت شعار بيان شده است، اما فعال اين شعار و خواستها به مطالبات

م را مورد حمله قرار داده صف اعتراضات مرد ،جاری کشمکش  ازداری با سوءاستفاده  سرمايه در عين حال ماموران. نشده استلتبدي

جان باخته، تعداد بيشتری مصدوم شده و دهها نفر نيز به زندانها انداخته و مردم معترض ئی از دانشجويان  در اين حمالت عده. اند

م نظير های اساسی مرد خواستهبا طرح  کرد های زبونانه تالش خواهيم  و توطئه غير انسانی ضمن محکوم کردن اين حمالتما . اند شده

 افرادی خارج مبارزات کنونی را از زير رهبری ، بيمه و بهداشت کارگران و مردم زحمتکش،آزاديهای سياسی، تامين رفاه اجتماعی 

  . سازيم که خود عناصری ضد کارگرند

 قرار ن حاکميت جناح های دروهای  کشمکشنبايد تحت الشعاع مطالبات کارگران ايران تاکيد شود که ژوئن ٢٦در که  است  شايسته

 کارگران ايران خواستهای خود در روز جهانی کارگر به . کارگران نبايد به سياهی لشکر جنگ و دعوای اين جناح ها تبديل شوند.گيرد

ئی های ما در کشورهای   و پخش وسيع آن در روز اکسيون ميتواند هم طبقه ترجمه. اند صورت منسجم طی يک قطعنامه اعالم کرده

 تشکل و اعتصاب و آزادی زندانيان و فعالين  حقدر ميان اين خواستها، همانطور که گفته شد داشتن. ا اين خواستها آشنا کندمختلف را ب

  .کارگری جايگاه ويژه دارند

  .  ی شرکت کنندگان در آن ی اکسيون و همه های کارگری فراخوان دهنده ها و فدراسيون با تشکر از تشکل
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