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  ژوئن در لندن٢٦ جمعه ونيگزارش آکس
 

  ١٣٨٨تير   ٦شنبه                                                                                                       نواحد انگلستا - ی المللنياتحاد ب

  
کارگران حمل و نقل، فدراسيون آموزش بين الملل و  در پی فراخوان کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، فدراسيون جهانی

کشاورزی، غذايی و خدمات و حمايت سازمان عفو بين المل، همچنين فراخوان نهادها، سازمان  فدراسيون بين المللی کارگران صنايع

تظاهراتی در حمايت از کارگران ايران در مقابل  ١۴ تا ١٢از ساعت  ٢٠٠٩-٦-٢٦مقيم انگليس، امروز جمعه ها و فعالين سياسی 

  .سفارت جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد

 کنفدراسيون کارگری، نماينده عفو بين الملل، مسئول امور بين المللی و ٤ نفری، نمايندگانی از طرف ٢۵٠در اين تظاهرات بيش از 

 اتحاديه های کارگری اروپای،اتحاديه های کارگری انگلستان و نمايندگان چند نهاد سياسی انگليسی، همراه با فعالين سياسی و رابط

  .نهادها و سازمان ها ايرانی مقيم انگلستان شرکت داشتند

 های جهانی کارگری در حمايت از در ابتدا رفيق ايوب رحمانی ضمن خوش آمدگويی به شرکت کنندگان در اين آکسيون از اقدام اتحاديه

  )متن پيام ضميمه است. (و سپس پيام اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران را قرائت نمود. کارگران ايران تشکر کرد

 و نقل و  ديويد کاک رآفت دبير کل فدراسيون جهانی حمل" گای رايدر"سپس دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری 

ضمن اعالم همبستگی خود با کارگران ايران، خواهان آزادی کارگران زندانی و بخصوص منصور اسانلو ، ابراهيم مددی و فرزاد 

در ادامه مسئولين فدراسيون بين المللی . کمانگر شده و بر داشتن حق تشکل مستقل کارگری برای کارگران در ايران تاکيد کردند

غذايی و خدمات، مسئول روابط بين المللی و رابط اتحاديه های کارگری اروپا از طرف اتحاديه های کارگران صنايع کشاورزی،

کارگری انگليس،  مسئول فدراسيون آموزش بين المللی و همچنين مسئول سازمان عفو بين الملل در انگليس طی بياناتی بر آزادی 

  .رای کارگران ايران تاکيد کردندکارگران زندانی و حق داشتن تشکل و اجتماعات و اعتصاب  ب

 :در مجموع نمايندگان اتحاديه ها و عفو بين الملل ضمن سخنرانی مسائل زير را خواستار شدند

  آزادی تشکل و تجمع:  حقوق کامل دمکراتيک برای مردم ايران شامل -١

   توقف هر گونه سرکوب خشونت آميز-٢

   آزادی تمامی فعالين اتحاديه ای-٣

   شناختن تمامی تشکالت مستقل کارگری در ايران به رسميت-٤

 قرارداد دسته  تشکل وزمينه آزادی در او، مشخصا.ال.قبول تمامی کنوانسيون های بنيادی آی کارگران و احترام گذاشتن به حقوق حقۀ-۵

  جمعی کار     

   توقف تمامی سرکوب های ضد اتحاديه ای و  -٦

  . اعادالنه از کار بيکار شده اند بکارگيری مجدد کارگران اخراجی که ن-٧

در ادامه نماينده چند تشکل سياسی انگليسی در پيام خود ضمن محکوم کردن کشتار و سرکوب مردم توسط رژيم جمهوری اسالمی، 

  . حمايت خود را از مبارزات کارگران ايران برای دستيابی به خواسته هايشان اعالم کردند

ياسی طی سخنرانی هايی، سرکوب و کشتار مردم در ايران را محکوم کرده و حمايت و پشتنيبانی در اين تجمع تعدادی از  فعالين س

خود از مبارزات کارگران ايران و آزادی فوری و بدون قيد و شرط کارگران زندانی و زندانيان سياسی را خواستار شده و بر حق 

 ها از طرف حاضرين شعارهايی بر عليه اقدامات سرکوبگرانه رژيم در ميان پيام ها و سخنرانی. تشکل يابی کارگران تاکيد نمودند

  .جمهوری اسالمی داده شد



در اين تجمع نمايندگانی از طرف عفو بين الملل همراه با مسئولين اتحاديه ها صندوق های مملو از نامه های اعتراضی را برای تحويل 

 بردند که مسئولين سفارت خانه با بستن درب سفارت از پذيرش اين نامه دادن به مسئولين سفارت جمهوری اسالمی به اين سفارت خانه

  .های اعتراضی امتناء ورزيدند

 . واحد انگليس که در اين تجمع خوانده شد-پيام اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 
  دوستان و رفقا

يران از تمامی اتحاديه ها و سازمان های بين المللی و سازمان عفو بين عالقمندم  از طرف اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ا

  .الملل که در همبستگی با کارگران ايران پشقدم شده اند و همچنين از همه حاضرين در اين تظاهرات کمال تشکر را بنمايم

 ونه رژيمشان مردم ايران را نمايندگی نمی نه آنها .درپشت آن درهای بسته سفارت خانه، کسانی هستند که خودشان را پنهان کرده اند

.  درطول دو هفته اخير مردم ايران عليه رژيم بشکل ميليونی اقدام به تظاهرات در خيابان های تهران و اکثر شهرهای ايران نمودند .کنند

  .يندگی نمی کندمردم دنيا صدای آنها را شنيدند و متوجه شدند که دولت اسالمی دولت شان نيست و منافع آنها را نما

رژيم .  سال گذشته اين رژيم شرايط غير قابل تحمل اقتصادی، اجتماعی و سياسی را بر مردم زحمتکش ايران تحميل کرده است٣٠طی 

بطور دائم با ناديده گرفتن ابتدايی ترين حقوق انسانی، هزاران نفر از فعالين کارگری، محصلين، زنان و فعالين حقوق بشری را اعدام 

فعالين اتحاديه ای در دفاع از حقوق ابتدايی کارگران و تالش برای ايجاد سازمان های کارگری بطور دائم سرکوب و  . استکرده

  .محکوم به زندان شده اند

  دوستان و رفقا
ره و بلکه اين حرکت غيرمنتظ. موج تازه تظاهرات و اعتراضات مردم در ايران فقط عليه تقلب و انتخابات غير دموکراتيک نيست

  .ناگهانی نشانه خشم عميق و گسترده مردم بر عليه شرايط بد اقتصادی و سياسی تحميل شده بر آنها است

از آغاز شروع اعتراض تاکنون ده ها نفر کشته و . رژيم نيروی سرکوبگر و وحشی اش را در جهت سرکوب معترضين بکار گرفته

 از هر زمان ديگر برای پيشبرد مبارزه شان به کمک و ياری اتحاديه های در حال حاضر مردم ايران بيش.صدها نفر مجروح شده اند

  .کارگری و سازمان های حقوق بشری و مترقی نيازمند هستند

  .ما قويآ سرکوب و کشتار وحشيانه معترضين توسط رژيم جمهوری اسالمی را محکوم می کنيم و خواستار تحقق مسائل زير هستيم

 رگران، دانشجويان و تمامی زندانيان سياسیآزادی بدون قيد و شرط کا -١

 اجرای عدالت در مورد افرادی که توسط نيروهای نظامی ، امنيستی و لباس شخصی کشته و زخمی شدند -٢

 داشتن حق سازماندهی، اعتصاب، اعتراض، تجمع  -٣

   شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه وآزادی  بدون قيد و شرط منصور اسانلو و ابراهيم مددی  ازمسئولين سنديکای کارگران -۴ 

  همچنين فرزاد کمانگر که در انتظار مرگ بسر می برد    

  .الغاء تمامی احکام صادره بر عليه فعالين کارگری و حقوق بشری و آزادی تمامی افراد دستگير شده در تظاهرات کنونی -۵

  

                          



         
  

         
 

                   
 

                   
 
 

 انگلستان واحد - رانيا در کارگران از تيحما در یالملل نيب اتحاد


