
 
 
 
 
 
 

 
شیاتر میمق انیرانیما ا  

میگوئیم کیمحترمشان تبر یو خانواده ھا رانیجھان و مخصوصا کارگران ا یکارگر را بھ جامعھ کارگر یجھان وزر  

و گارگران زحمت کش و گارگران در  معلمان،،بازنشستگان وندارانیھمھ جانبھ خود را از تمام اعتراضات از جملھ کام تیحما و
 یستیز طی،محی،مدن یاسیس انیتمام زندان یخواھان آزاد ھمراه با ما میخواھیجھان م یو از تمام جامعھ کارگر مینمائیبند اعالم م

  فاسد و فرقھ تبھکار ھستند  باشند میرژ نیوبخصوص کارگران معترض کھ در بند ا

و اعتراضات بحق آنھا اعالم  رانیخود را از کارگران ا تیکھ حما میخواھیجھان م یکشورھا یکارگر یھا ھیاز تمام اتحاد-۱
 یضد حقوق بشر میرژ  نیعدالتخواه در بند ا یو انسانھا-نجات کارگران و مبارزان  یخود بخواھند کھ برا یو از دولتھا ندینما

.را تحت فشار قرار دھند  

نظام سرکوبگر شرکت و با  ھیعل یاقتصاد می،در تحر انیرانیو ا یجامعھ کارگر یآزاد یاز دولتمردان خود بخواھند کھ برا-۲
.ندیالزم را نما یھایھمکار کایدولت آمر  

و  مزدور را یاطالعات انیسپاھ  یعنی میرژ نیسرکوب ا یبازو کایمتحده امر االتیخود بخواھند کھ ھمراه با ا یاز دولتھا  ۳-    
باعث  نکاریا رایندزینما زیپرور پرھ سمینظام ترور نیبا ا یقرار دھند و از ھر گونھ ھمکار میشناختھ و مورد تحر سمیترور  

 تیاز تالش و حما رانیا یمخصوصا کارگران خواھد شد . جامعھ کارگر رانیسپاه و نجات جامعھ ا یکاھش قدرت سرکوبگر
 آنھا قدر دان خواھند بود

تجمعات ھمانند  ییبتوانند بدون سرکوب ، وحشت ،شکنجھ و زندان و شالق با بر پا رانیا یکھ جامعھ کارگر یروز دیام بھ
.خوردار باشند بر یگرکار یھا ھیو از حق مسلم خود داشتن اتحاد رندیکارگران جھان روز خود را جشن بگ  

 

،و روز  رانیمردم در ا تینظام فاسد و تبھکار و استقرار حاکم نیبر سرکوبگران ا یروزیروز بزرگ شروع پ نیکھ ا باشد
باشد انیزندان گریو د انیقل  دهیو سپ یبیزاده و حب میو عظ یبخش لیشجاع از جملھ اسماع انیزندان یآزاد  
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