
   

  

خُاٌان آزادی فُری َ بی قیذ َشرط                           
 !کارگران دستگیر شذي اَل ماي مً ٌستیم
خارج -وٍادٌای ٌمبستگی با جىبش کارگری ایران                 

 کشُر
اهغال تَ هٌاعثت اّل هاٍ هی تَ هاًٌذ گزؽتَ ّ صتی                  
گغتشدٍ تشؽاُذ كشاخْاى ُا ّ تیاًیَ ُا ّ دس ًِایت                   

كضای عشکْب ّ .  تْدینهشاعن اّل هاٍ هَ تشگضاسی  
اختٌام ًتْاًغت رلْ ػضم کاسگشاى تشای تشگضاسی                
هشاعن ایي سّص سا تَ ؽیٍْ ُای هختلق تگیشد صیشا                
تشای کاسگشاى ایي سّص یک ػشصَ هِن اص هثاسصٍ                

اها اص . تشای تضون هغالثات عیاعی ّ سكاُی ؽاى اعت
عشكی ُوَ ها اًتظاس تشخْسد ّ عشکْب اص عشف                  
سژین صخن خْسدٍ عشهایَ داسی تا صشکت اّل هاٍ هی     
کاسگشاى سا داؽتین ّ دس ًِایت ُن دیذین کَ چگًَْ                   
سژین دیگشتاسٍ تَ صق کاسگشاى ّ صصوتکؾاى ایي                
راهؼَ ُزْم آّسد ّ آًاًی کَ خْؽٌاهاى ّ كؼالیي                       

ٌُْص كؼالیي  .  دلغْص ایي عثوَ تْدًذ سا تَ تٌذ کؾیذًذ            
کاسگشی ُوچْى سضا ؽِاتی، اتشاُین هذدی،                             

    ّ دس تٌذ تْدًذ کَ    ...  هٌصْساعاًلْ، تٌِام اتشاُین صادٍ 
دس اّل هاٍ هی اهغال ُن كؼالیي خْؽٌاهی ُوچْى ّكا     
هادسی، ؿالة صغیٌی ّ یذاهلل هغثی ّ خالذ صغیٌی دس              
عٌٌذد ّ ًیض كؼالیي اتضادیَ کاسگشی دصكْل تا ًاهِای            
كشؽیذ هضوذصادٍ، سضا گشری، رؼلش توی ًژاد، ّ                    

. صویذ سضا علْکی دس تٌذ سژین اعالهی ایشاى اكتادًذ           
ایي اّلیي تاسی ًیغت کَ سژین دعت تَ چٌیي تِاروی             
ػلیَ کاسگشاى هی صًذ تٌای ایي سژین تَ هاًٌذ ُش سژین 
عشهایَ داسی دیگش تش اعتخواس ّ عشکْب کاسگشاى               

اها ایٌثاس صولَ     .   اعتْاس تْدٍ ّ ُغت ّ خْاُذ تْد            
سژین عشهایَ داسی اص ضؼق ّ چٌذ پاسگی اػ ًاؽی            
هی ؽْد ًَ اص هذست حثات عیاعی ّ اهتصادی اػ، ُش 
عشکْتی ًؾاى اص هذست ّ اهتذاس ًذاسد تلکَ چٌگ ّ                
دًذاى ًؾاى دادى  گاُی اص تشط ّ ّصؾت ًاؽی هی                 

دس ایي هیاى، هثاسصٍ هتضذ ّ یکپاسچَ کاسگشاى ّ . ؽْد
صصوتکؾاى ایي راهؼَ اعت کَ هی تْاًذ دعت سژین                
عشهایَ داسی سا اص سّی عش کاسگشاى ّ صصوتکؾاى ّ 
ًیض كؼالیي کاسگشی صًذاًی ّ عایش صًذاًیاى عیاعی                 

 .دیگش کْتاٍ کٌذ
ًِادُای ُوثغتگی تا رٌثؼ کاسگشی ایشاى ضوي                    
اػالم صوایت ّ پؾتیثاًی خْد اص کاسگشاى دعتگیش ؽذٍ 

دس اّل هاٍ هی اهغال ّ ًیض عایش كؼالیي کاسگشی                      
صًذاًی، تا توام تْاى دس ساٍ آصادی ایي ػضیضاى خْاُذ    
کْؽیذ ّآصادی تی هیذ ّ ؽشط تواهی ایي كؼالیي سا                     
خْاعتاس اعت ّ اص ُویٌزا اص تواهی دّعتذاساى ّ                    
ُوشاُاى رٌثؼ کاسگشی هی خْاُذ کَ تا ُش ؽیٍْ                  
هوکي ّ تش اعاط تْاًایی ّ اهکاًات هضلی خْد تَ                   
کوپیي آصادی كؼالیي ّ کاسگشاى صًذاًی تپیًْذًذ ّ                      
صذای آًِا سا تَ گْػ عثوَ کاسگش هضلِای صیغت ّ            
کاس خْد تشعاًٌذ ّ خْاُاى آصادی كْسی کاسگشاى                  

 .دعتگیش ؽذٍ دس اّل هاٍ هی ؽًْذ
 زوذي باد اَل ماي می رَز جٍاوی کارگران

 وابُد باد رژیم سرمایً داری ایران

 !کارگران زوذاوی بایذ فُرًا آزاد گردوذ

چٍار فعال کارگری بازداشت شذي در سىىذج،         

  با قرار َثیقً آزاد شذوذ

تش اعاط گضاسػ سعیذٍ، چِاس كؼال کاسگشی تاصداؽت 
تش اعاط ایي   .  ؽذٍ دس عٌٌذد، تا هشاس ّحیوَ آصاد ؽذًذ         

اسدیثِؾت هاٍ، ّكا هادسی      ١٢گضاسػ سّص چِاسؽٌثَ    
هیلیْى تْهاى ّ یذالَ هغثی تا هشاس            ٢٥تا هشاس ّحیوَ     

 ١١هیلیْى تْهاى ّ ًیض ؽاهگاٍ سّص پٌزؾٌثَ  ٠٥ّحیوَ 
اسدیثِؾت هاٍ خالذ صغیٌی ّ ؿالة صغیٌی ُش کذام تا             

ایي گضاسػ   .  هیلیْى تْهاى آصاد ؽذًذ       ٢٥هشاس ّحیوَ    
صاکی اعت کَ ًیشُّای اهٌیتی، كؼالیي کاسگشی                         
تاصداؽت ؽذٍ سا تیشّى اص ؽِش سُا کشدٍ ّ هاًغ اص                 

الصم تَ رکش اعت کَ . اعتوثال اص تاصداؽت ؽذگاى ؽذًذ
دُن اسدیثِؾت هاٍ، یذاهلل هغثی، خالذ صغیٌی سّص ؽٌثَ 

ّ ؿالة صغیٌی ّ صثش سّص یکؾٌثَ ّكا هادسی تَ                      
پظ اص چٌذ    .  اداسٍ اعالػات اصضاس ّ تاصداؽت ؽذًذ        

خثشی اص ّضؼیت کاسگشاى ّ كؼالیِي کاسگشی        سّص تی
 ٢٥اسدیثِؾت هاٍ عاػت       ٢١دس تٌذ، سّص چِاسؽٌثَ       

صثش تا عاػت یک تؼذ اص ظِش، خاًْادٍ                                             
ؽذگاى هواتل اداسٍ اعالػات تزوغ ّ خْاعتاِس          تاصداؽت

تؼذ اص ایي تزوغ،       .  ُا ؽذًذ     هیذ ّ ؽشِط آى         آصادی تی  
. ُای خْد تواط گشكتٌذ              ؽذگاى تا خاًْادٍ          تاصداؽت

هاهْسیي اعالػاتی تَ اػضای خاًْادٍ ُا اػالم کشدًذ         
کَ دس صْستی کَ تاصداؽت ؽذگاى تؼِذ کتثی تذٌُذ کَ 

ُای     تا کویتَ ُواٌُگی تشای کوک تَ ایزاد تؾکل                    

. کاسگشی هغغ استثاط کٌٌذ، تَ صّدی آصاد خْاٌُذ ؽذ            
ًلش اص دّعتاى     ٠٥تؼذ اص تزوغ سّص چِاسؽٌثَ، تؼذاد        

ُای چِاس كؼال کاسگشی تاصداؽت ؽذٍ، صثش  ّ خاًْادٍ
اسدیثِؾت هاٍ، هزذدا دس هواتل اداسٍ    ٢٢ؽٌثَ  سّص پٌذ

دس ایي تزوغ      .  اعالػات عٌٌذد دعت تَ تزوغ صدًذ            
هیذ ّ ؽشِط ّكا هادسی،       ُا دّتاسٍ خْاعتاِس آصادی تی      آى

تزوغ .  خالذ صغیٌی، ؿالة صغیٌی ّ یذاهلل هغثی ؽذًذ            
ؽاى ّ تضْیل آى تَ               ُای   کٌٌذگاى تا ًْؽتي خْاعت        

"ی اعالػات گلتٌذ       اداسٍ دس صْست اداهَ تاصداؽِت       : 
ُا تا تؼذاد تیؾتشی  كؼالیي کاسگشی، اػضای خاًْادٍ آى

چٌیي دس      ُن."هواتل اداسٍ اعالػات تزوغ خْاٌُذ کشد          
ُا      ایي تزوغ ًیشُّای اًتظاهی ّ لثاط ؽخصی                         

صضْسی گغتشدٍ داؽتٌذ ّ خْاعتاس هتلشم ؽذى تزوغ          
هتؼاهثا روغ کخیشی اص کاسگشاى ّ                 .  کٌٌذگاى تْدًذ   

خاًْادٍ ُایؾاى دس ؽِش عٌٌذد، ضوي اػالم ُوثغتگی   
تا خاًْادٍ ُای چِاس كؼال کاسگشی دستٌذ، تشای                         
پیْعتي تَ تزوغ ّ تضصي اػتشاضی ایي چِاس خاًْادٍ     

عشاًزام كؼالیي کاسگشی تاصداؽت . اػالم آهادگی کشدًذ
دعتگیشی ّ تاصدؽت      .  ؽذٍ تا هشاس ّحیوَ آصاد ؽذًذ             

كؼالیي کاسگشی ّ آصادی آًِا تا هشاس ّحیوَ ّ ًیض                          
هواًؼت اص تشگضاسی هشاعن اّل هاٍ هَ دس ؽشایغی               

ُا ّ هغالثات کاسگشاى، اص ًظش      اعت کَ عشس خْاعتَ
داسی ایشاى، گٌاُی ًاتخؾْدًی ّ رشم هضغْب     عشهایَ

عت کَ کاسكشهایاى ّ صاصثاى          ایي دس صالی   .  ؽْد  هی
ُای    عشهایَ، تا اعتلادٍ اص تواهی اهکاًات ّ ظشكیت              

ُا ّ ػٌاّیي هختلق، صوْم کاسگشاى           هاًًْی، تَ ؽکل   
ُای عْالًی پشداخت     دعتوضدُا، هاٍ .  کٌٌذ  سا پایوال هی

ؽْد ّ تا اخز هزْص اص هاًْى هشاسدادُای هْهت،               ًوی
تَ ساصتی کاسگشاى سا اخشاد کشدٍ ّ آًِا سا تَ                             

اص یک عْ    .  دٌُذ  ساُشُّای اداسات دّلتی، صْالَ هی      
تیکاسی ّ دعتوضدُای ًاچیض ّ اص عْی دیگش تْسم ّ             

ُای اًِا سا تا  اكضایؼ هیوت کاالُا، کاسگشاى ّ خاًْادٍ
ُای ارتواػی هْارَ کشدٍ       اًْاع هؾکالت ّ ًاتغاهاًی    

ُا، کاسگشاى صن         صوْهی   اها دس تشاتش ایي تی         .  اعت
اػتشاض ّ عشس هغالثات خْد ّ صن ایزاد تؾکل                      

         َ . ؽاى تاؽذ   ُای  هغتول سا ًذاسًذ تا هذاكغ آًِا ّ خْاعت
َ     رای کاسگشاى، ایي تْلیذگشاى ّ عاصًذٍ              ی    گاى ُو

صًذاًیاى کاسگش،   .  ُای تؾشی دس صًذاى ًیغت            ًؼوت
ُیچ رشهی رض دكاع اص صوْم خْد ّ دیگش کاسگشاى               

کویتَ ُواٌُگی تشای کوک تَ ایزاد         .  اًذ  هشتکة ًؾذٍ 
ُای کاسگشی ضوي تثشیک آصادی چِاس كؼال                 تؾکل

  َ ی کاسگشاى،    کاسگشی تاصداؽت ؽذٍ دس عٌٌذد، اص ُو
ُا ّ ًِادُای کاسگشی ّ هذاكغ صوْم اًغاى                       تؾکل

خْاُذ کَ اص ُش عشین هوکي،         الوللی، هی   داخلی ّ تیي  
 .ی کاسگشاى صًذاًی ؽًْذ خْاعتاس آصادی ُوَ

 

دٌٍا ٌسار کارگر کارخاوً ٌای آب معذوی در          
 خطر بیکاری

"تَ گلتَ سئیظ اتام تاصسگاًی سژین              ٢٥٥تیؼ اص     : 
هؼذًی کؾْس، تَ دلیل ػذم دعتشعی           کاسخاًَ تْلیذ آب  

تَ تغشی ُای پالعتیکی دس آعتاًَ تؼغیل هشاس گشكتَ           
دس صْست تؼغیلی ایي کاسخاًَ ُای تْلیذ اب                .  اًذ

ُضاس کاسگش تیکاس         55هؼذًی دس ایشاى ، دعتکن               
 .  خْاٌُذ ؽذ

لَ عاصی عیشراى کَ تَ تِاًَ ّاُی ًذاؽتي ؽشایظ عٌی 
اص کاس اخشاد ؽذٍ اًذ اص سّص یکؾٌثَ تا سّص                                  

اسدیثِؾت هاٍ ُلتَ گزؽتَ، دس هواتل                ١٢چِاسؽٌثَ   
ؽْد کَ      گلتَ هی .  دسب اصلی کاسخاًَ تشگضاس گشدیذ     

دس سّص چِاسؽٌثَ دس اداهَ ایي اػتشاضات، تشخی اص     
گِش ًیض دس صوایت اص   گل ۵۴کاسکٌاى اداسی عاختواى 

کاسگشاى .  کاسگشاى اخشاری تَ آًاى پیْعتَ اًذ                       
اػتصاتی اػالم کشدٍ اًذ تا صهاى تضون خْاعتَ خْد                 
هثٌی تش تاصگؾت هزذد تَ کاس، اػتشاضاتؾاى سا اداهَ    

 .خْاٌُذ داد
 

عتصاب کارگران اخراجی کارخاوً گىذلً                  ا
 گٍر سیرجان  سازی گل

عاصی ّ ُواتیت        روؼی اص کاسگشاى کاسخاًَ گٌذلَ            
گِش عیشراى دس اػتشاض تَ               هزتوغ عٌگ آُي گل      

عیاعت ُای ضذ کاسگشی سژین دس ایي کاسخاًَ تَ                   
 05اػتصاب صذّد       .  سّص اػتصاب کشدًذ          4هذت   

کاسگش کاسخاًَ گٌذلَ عاصی عیشراى تَ تِاًَ ًذاؽتي             
کاسگشاى اػتصاتی . ؽشایظ عٌی اص کاس اخشاد ؽذٍ اًذ

اػالم کشدٍ اًذ تا صهاى تضون خْاعتَ خْد هثٌی تش                     
تاصگؾت هزذد تَ کاس، اػتشاضاتؾاى سا اداهَ خْاٌُذ           

هاتل تْرَ اعت کَ تشخی اص کاسکٌاى گل گِش ًیض   . داد
 . دس صوایت اس کاسگشاى اخشاری تَ آًاى پیْعتَ اًذ
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 !دستگیری فعالیه کارگری مُقُف

 !کارگران زوذاوی، فُرًا َ بی قیذ َ شرط بایذ آزاد شُوذ
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 محاصري کارگران معترض وساجی قائمشٍر
هاهْساى اًتظاهی سژین ساُپیوایی اػتشاضی کاسگشاى    
ًغاری هائوؾِش تَ عوت كشهاًذاسی ایي ؽِش سا                        

 .هضاصشٍ کشدًذ
دُِا ًلش اص کاسگشاى هؼتشض ًغاری هائوؾِش دس                  

هاٍ دعتوضدُای هؼْهَ         0اػتشاض تَ ػذم پشداخت          
خْد اهذام تَ تشپای ساُپیوایی اػتشاضی تَ عوت                      

هاهْساى اًتظاهی سژین تا     .  كشهاًذاسی ایي ؽِش کشدًذ   
چٌذیي خْدسّ تزوغ اػتشاضی کاسگشاى هضاصشٍ                  
کشدٍ تا اص پیْعتي هشدم تَ کاسگشاى ّ گغتشػ داهٌَ             

ی یک ساُپیوایی اػتشاضی تَ عوت .آى خْدداسی کٌٌذ
هاهْساى اًتظاهی سژین تا     .  كشهاًذاسی ایي ؽِش کشدًذ   

اعتلادٍ اص چٌذیي دعتگاٍ خْدسّ ایي تزوغ اػتشاضی             
سا دس ُشاط اص پیْعتي هشدم تَ کاسگشاى ّ گغتشػ             

 .داهٌَ آى، تَ هضاصشٍ خْد دس آّسدٍ تْدًذ
 

ٌسار وفر    ۰۶۶افسایش ساالوً یک میلیُن َ    
 بر شمار بیکاران کشُر

یک ًوایٌذٍ هزلظ سژین اػتشاف کشد عاالًَ یک                       
ُضاس ًلش تش ؽواس تیکاساى کؾْس                 655هیلیْى ّ      

یل ػظین كاسؽ التضصیالى داًؾگاٍ            .اكضّدٍ هی ؽْد     
ُای دّلتی ّ خصْصی کؾْس ّ ػذم ایزاد                                     

        ّ تَ سؽذ رْاًاى        کاسگاُِای اؽتـالضایی ّ روؼیت س
رْیای کاس ّ اؽتـال ّ ُوچٌیي عشهایَ گزاسی کوتش             
دس هٌاعن هضشّم، خاًْادٍ ای دس ایشاى ّرْد ًذاسد               

 کَ رْاى تضصیلکشدٍ تیکاس ًذاؽتَ تاؽذ
 

آمادگی کارگران پاالیشگاي آبادان برای                        
 برگساری تجمع در آستاوً سفر احمذی وژاد

کاسگشاى اخشاری ّ ػذٍ ای اص کاسگشاى ؽاؿل دس                  
پاالیؾگاٍ ایي ؽِش، خْد سا آهادٍ کشدٍ اًذ تا ُوضهاى تا 

 .ًٌذ.دعت تَ تزوغ اػتشاضی تضًٌذ  " اصوذی ًژاد"علش 
تَ آتاداى  "  اصوذی ًژاد "اص عْی دیگش دس آعتاًَ علش         

کَ تشای سّص عْم خشداد عال راسی تشًاهَ سیضی                 
ؽذٍ اعت، کاسگضاساى سژین دس پاالیؾگاٍ آتاداى، كؾاس     

ایي .  تش کاسگشاى ّاصذُای هختلق سا اكضایؼ دادٍ اًذ         
خثش ُوچٌیي هی اكضایذ كؼالیت كاص عَ پاالیؾگاٍ کَ تَ        
دلیل اخشاد کاسگشاى دس عال گزؽتَ توشیثا هتْهق                    

ؽذٍ، هشاس اعت کَ تْعظ اصوذی ًژاد هزذدا ساٍ                         
خشداد تَ      3اصوذی ًژاد هشاس اعت                .اًذاصی گشدد  

آتاداى علش خْاُذ کشد ّ ؽْاُذ صاکی اص آى اعت کَ              
اخشاد کاسگشاى كاص عَ پاالیؾگاٍ کَ عال گزؽتَ                       

 . هتْهق ؽذٍ تْد سا هزذدا تَ ارشا گزاسًذ
 

تعطیلی َ َرشکستگی بیشتر َاحذٌای                     
 صىعتی

دس تذاّم تؼغیلی کاسخاًَ ُا ّ ّاصذُای صٌؼتی                        
هضوْد "هْرْد دس ایشاى، کاسخاًَ هؼظوی کَ تَ گلتَ   

هشاس تْد اص ػْاهل سیؾَ کي کشدى                   "  ًژاد    اصوذی
 . تؼغیلی گشدیذ. تیکاسی تاؽذ

دس ؽشکت پتشّؽیوی اهیشکثیش دس " ّاصذ پلی اتیلي عثن
هاُؾِش دس صالی تَ دلیل ًثْد هْاد اّلیَ تؼغیل ؽذ کَ 

پلی اتیلي  "ُضاس تي تي       355هشاس تْد عاالًَ تالؾ تش        
تْلیذ ّ تَ کؾْسُایی ًظیش چیي، تشکیَ ّ کشٍ           "  عثک

تِوي هاٍ    82ایي کاسخاًَ دس سّص     .  رٌْتی صادس کٌذ  
عال گزؽتَ دس هشاعوی رٌزالی تْعظ اصوذی ًژاد                  

 .اكتتاس ؽذٍ تْد
 

اخراج سازی ٌا در کارخاوً ایران خُدرَ                
 دیسل

ًلش اص        855عی یکواٍ گزؽتَ ّ تتذسیذ تیؼ اص                      
کاسگشاى ؽاؿل دس کاسخاًَ ایشاى خْدسّ دیضل تٌا تَ           

 .دعتْس کاسكشها اص کاس اخشاد ؽذٍ اًذ
 

 تجمع در مقابل فرماوذاری
ػذٍ کخیشی اص کاسگشاى هؼتشض کاسخاًَ سیغٌذگی ّ          
تاكٌذگی کاؽاى، دس اػتشاض تَ ػذم دسیاكت دػؼا هاٍ            
دعتوضدُای هؼْهَ خْد دس هواتل كشهاًذاسی ایي ؽِش          

کاسگشاى هؼتشض تا هغذّد کشدى خیاتاى . تزوغ کشدًذ
اصلی سّتشّی كشهاًذاسی ؽِش کاؽاى ّ تا ًصة                   

هاٍ  38پالکاسدُایی اػتشاضی خْد ، خْاعتاس دسیاكت 
دعتوضدُای هؼْهَ خْد ّپاعخگْیی هواهات سژین دس          

 . ایي تاسٍ ؽذًذ
 

 تجمع اعتراضی کارگری در مقابل استاوذاری 
کاسگشاى هزتوغ گْؽت كاسط پظ اص تزوغ دس هواتل             
اعتاًذاسی كاسط دس ؽیشاص، پیگیش هغالثات هؼْهَ خْد 

هاٍ دعتوضد        82کاسگشاى خْاعتاس دسیاكت           .  ؽذًذ
كت کاسی  .  هؼْهَ ّ ساٍ اًذاصی هزذد ایي هزتوغ ؽذًذ        

ؽذٍ ّ عیاعت اخشاد ّ تیکاس عاصی کاسگشاى ُوچٌاى 
کاسكشها اص دادى ُش گًَْ رْاب سّؽي ّ         .  اداهَ داسد 

ؽلاف تَ کاسگشاى اخشاری هؼتشض خْد داسی هی                
 . ًوایذ

کاسخاًَ ایشاى خْدسّ دیضل ّاهغ دس رادٍ عاٍّ، ؽِش           
کاسگش     255صٌؼتی چِاس داًگَ داسای تیؼ اص                     

 .هشاسدادی، تا هشاس دادُای علیذ اهضا هی تاؽذ

 

علیً رژیم سرمایً داری جمٍُری اسالمی،          
از حقُق کارگران در سازمان جٍاوی کار                 

 !دفاع ومائیم
عثوَ کاسگش ایشاى چْى ُویؾَ تا تِاروات گغتشدٍ                 
عیغتن عشهایَ داسی سّتشّ اعت ّ دس كوذاى صوْم                 
هغلن ّ اتتذایی عثواتی، اص خْد دكاع هیٌوایذ ّ دس                       
هثاسصٍ ای هغتوش تا کاسكشهایاى ّ سژین عشهایَ داسی 

ُش سّصٍ دس گْؽَ ّ         .  روِْسی اعالهی هشاس داسد      
کٌاس ایشاى تا اػتشاضات کاسگشاى هْارَ هیؾْین،                  
اػتشاضاتی ػلیَ صوْم هؼْهَ، پیواًکاسی، تشگَ ُای        
علیذ اهضا، اخشاد ُای دعتَ روؼی، كوش ّ تٌگذعتی            
ًاؽی اص اكضایؼ تْسم ّ پائیي هاًذى عغش دعتوضدُا،           
كوذاى تیوَ ُای ارتواػی ّ ًیض تیوَ تیکاسی ّ پشداخت 
كشاًؾیض دسهاًی ّ ؿیشٍ، هؼضالت اّلیَ ی کاسگشاى          
سا تؾکیل هیذُذ ّ آًِا سا اص صوْم اتتذایی خْیؼ                     

 . هضشّم هیغاصد
کاسگشاى دس ؽشایغی اػتشاضات كْم سا ػلیَ ًظام              
عتوگش عشهایَ داسی تَ پیؼ هیشاًٌذ کَ كاهذ تؾکالت           

ّلی عثوَ کاسگش ایشاى دس هثاسصٍ . هغتول کاسگشی اًذ
ّ دس هصاف تا ظلن ّ اعتخواس عثواتی، تٌِا ًیغت تلکَ 
اص پؾتیثاًی ُن عثوَ ای ُایؼ دس عغش رِاًی                             

عثوَ کاسگش ایشاى توخاتَ تخؾی اص          .  تشخْسداس اعت 
عثوَ کاسگش رِاًی تَ ُوثغتگی تیي الوللی ًیاص ّاكش            

دس چٌیي ساعتایی پظ اص یک دّسٍ تضج ُای               .  داسد
 5عْالًی کَ اص هاُِا هثل آؿاص ؽذٍ تْد، تاالخشٍ                    

ث ژ  )،  (  ط اف د ت   : )عٌذیکای تضسگ كشاًغَ ؽاهل
( یْ اى اط آ   )ّ  ( اف اط یْ)، ( ُوثغتگی عْد)، ( ت

ُوشاٍ تا دّ ًِاد کاسگشی ایشاًی دس كشاًغَ، هتضذ                   
کلکتیْ صوایت اص کاسگشاى هـشب "گؾتٌذ کَ دس ًتیزَ  

  َ تؾکیل ؽذ ّ هْرْدیت آى دس عغش                "  ّ خاّسهیاً
 .اكکاس ػوْهی اػالم گشدیذ

اّلیي آکغیْى اػتشاضی کلکتیْ هزکْس دس پشّعَ                   
ژّئي   0ارالط عاصهاى رِاًی کاس دس سّص پٌزؾٌثَ          

 . خْاُذ تْد
ًِادُای ُوثغتگی تا رٌثؼ کاسگشی دس ایشاى ـ خاسد 

، خْد سا دس     ..."  کلکتیْ"کؾْس تا صوایت هاعؼاًَ اص        
پیؾثشد اهش هزکْس ؽشیک هیذاًٌذ ّ تَ عِن خْد اص                  
ُوَ ی کاسگشاى ّ كؼالیي کاسگشی، ًیشُّای عیاعی ّ 
ایشاًیاى هتشهی هیخْاُذ کَ دس چٌیي سّصی دس ژًْ               
صضْس تَ ُن سعاًین ّ ػلیَ ًوایٌذگاى عَ راًثَ گشا ّ 
دسّؿیي کاسگشی روِْسی اعالهی دس عاصهاى رِاًی 
کاس اػتشاض کٌین ّ اص صوْم عثوَ کاسگش دكاع ًوْدٍ   
ّ تا اكؾای سِژین عشهایَ داسی اعالهی، صذای صن                

علثاًَ آًاى سا تَ گْػ رِاًیاى تشعاًین ّ خْاُاى                    
هضکْهیت سژین اعالهی عشهایَ ؽذٍ ّ آصادی تی هیذ            
ّؽشط کاسگشاى صًذاًی ّ عایش صًذاًیاى عیاعی سا                 

 .خْاعتاس ؽْین
 ! زوذي باد ٌمبستگی بیه المللی کارگران

بخشی از ومایىذگان َاقعی کارگران در زوذاوٍای رژیم          
 !ضذ کارگر اسالمی ایران ٌستىذ

کارگران زوذاوی َ تمامی زوذاویان سیاسی را آزاد                      
 !کىیذ

 –وٍادٌای ٌمبستگی با جىبش کارگری در ایران                     

 خارج کشُر

كمیتً ٌمبستگّ با ، کاوُن ٌمبستگی کارگران ایران َ کاوادا
استرالیاا، کامایاتاً دفااع از کاارگاران                  -جىبش كارگرِ ایران

 –ورَژ، ٌمبستگی سُسیالیستی با کارگران ایاران      –ایران 
فراوکفُرت َ  –فراوسً، کاوُن ٌمبستگی با کارگران ایران 

ٌاوُفر،  –حُمً ، کاوُن ٌمبستگی با جىبش کارگری ایران 
کمیتً ٌمبستگی کارگران ایران َ سُئذ، کاوُن ٌمبستگی با 

گُتىبرگ، اواجاماه کاارگاری جاماال چارا                  –کارگران ایران 
َیسی، شبکً ٌمبستگی کارگری، کمیتً حمایت از کارگاران  
 –ایران تُروتُ کاوادا، کاوُن ٌمبستگی با کارگران در ایران 

، کمیتً ٌمبستگی کارگران (آلمان)ایالت وُرد رایه َستفاله 
   َاشىگته -ایران َ ترکیً، اتحاد چپ ایراویان 
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 ! زوذاوٍای رژیم اسالمی سرمایً، مملُ از کارگران زوذاوی است

 !تا آزادي رضا شٍابي َ دیگر زوذاویان كارگر از پاي وخُاٌیم وشست


