
 اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 فعاالن کارگری را محکوم می کنیم های اخیرمحکومیت ها  و احضار

 

با  را شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهکارگران سندیکای  انی تهران رضا شهابی، عضو هیئت مدیرهدادست

محکومیت یازده ساله ی  در چند هفته اخیر  به زندان فراخوانده است. همچنین باردیگروجود اتمام محکومیت 

را ایران آزادکارگران ی  جعفرعظیم زاده و شاپور احسانی راد، دو تن از اعضای هیئت مدیره ی اتحادیه زندان برای

زحمتکشانی که برای  فعاالن اجتماعی و کارگری و سایر المانه قوه ی قضائیه در موردظموجی از احکام  شاهدیم.

 ندارند براه افتاده است.  خود چاره ای جز به خیابان آمدن وققاحقاق ح

 

تی ست در قانون کار سیاس و ضدکارگری بیشتر تغییرات بنیانی با همزمانان وب کارگرشتاب بخشیدن به سرک

 که دو هدف روشن را دنبال می کند:

 و ممانعت از به میدان آمدن نیروی کار برای تامین مطالباتشری کارگ در میان فعالین عبایجاد ر -١

و تامین فضای "امن" برای سرمایه گذاران بین  و امپریالیسم جهانیاری دسبز به سرمایه  نشان دادن چراغ -۲

 المللی و امپریالیستی و تضمین قانونی برای به غارت بردن دسترنج طبقه ی کارگر 

 

 کارگران و زحمتکشان!

این ایجاد تشکل های مستقل کارگری  ی همه جانبه واتحاد رزمنده و مقاومت نیروی کار و مبارزه می توان با 

 را مهارکرد.رزیم اسالمی تعرض لجام گسیخته 

مدافع جنبش و کمونیست همه ی نیروهای  پچ ما شرکت کنندگان در نشست چهارم شورای همکاری نیروهای

فرامی خوانیم تا با سازماندهی اعتراض و به کارگیری همه ی پیمانان بین المللی شان را  طبقاتی ایران و هم

 .به فعالین کارگری در ایران شوندهجوم رژیم سرمایه داری مذهبی  مانع از تاامکان

 

 جمهوری اسالمیسرمایه داری سرنگون باد رژیم 

 ایران کارگر طبقهباد مقاومت متحدانه  برقرار

 زنده باد آزادی       زنده باد سوسیالیسم

 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 ۲۰١۶اکتبر  ۳۰ - ١۳۹۵آبان  ١۰

 هامبورگ -شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواهـ ۹

 خارج کشور سازمان فدائیان)اقلیت(ـ کمیته ١۰

 گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ایران -١١

 -کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران -١۲

 دانمارک

 فنالند -کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران -١۳

 غرب آلمان -نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران -١۴

 هسته اقلیت -١۵

 

 

 

 : کنندگان اسامی امضا

 اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور -١

 اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان - ۲

 دانمارک-کانون اندیشه کپنهاگ  -۳

 حزب کمونیست ایران -۴

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیستـ ۵

 سازمان راه کارگر -۶

 (ایران)راه کارگر سازمان کارگران انقالبی  -۷

 -شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -۸

 استکهلم


