
 
 

 
 

 

ش انقالنی مردم در ایران  
ی  از  کارگران و خی 

 روز تظاهرات فرامیل، "روز اقدام" اتحادیه های کارگری در پشتیبانی

 

ن حکومت اسالیم؛ تهدید،   کارگران و معلمان ایران در مبارزات برای کسب حقوق خود که همواره با مشت آهنی 

گرفته، هرگز تنها نبوده اند. اتحادیه های کارگری در سطح جهانن و بویژه در کشورهای  بازداشت، زندان و شکنجه پاسخ  

اض کرده و حمایت و   ریغرنی صدای آنها بوده اند؛ به اشکال مختلف نسبت به رسکوب گ های حکومت اسالیم اعتر

 طبقانر خود را با کارگران و معلمان در ایران اعالم کرده اند . 
ی

 همبستگ

وی و رسنوشت  انقالب جاری در ایران  با توجه به ن اضات کارگری یم تواند در پیشر قش بسیار مهم  که اعتصابات و اعتر

 با جنبش کارگری و بطور کیل انقالب ایران، توسط  اتحادیه ها، فدراسیون ها و  
ی

ایفا کند، حمایت و همبستگ

برخوردار است. بر خالف تبلیغات و   کنفدراسیون های کارگری با صدها میلیون عضو متشکل، از اهمیت ویژه ای 

ن   ادعاهای اپوزیسیون دست راستر در خارج از کشور، دولت های بزرگ رسمایه داری که به رغم اختالف منافع رایج بی 

دولت ها، با هزار رشته با رژیم اسالیم پیوند داشته و دارند و هم اینک در حال همکاری و معامله با این رژیم جنایت کار  

ه تنها متحد کارگران و مردم انقالنی ایران نیستند، بلکه هر گونه دخالت این دولت ها در رسنوشت سیایس  هستند، ن

علیه منافع   -نشان داد ۵۷همان گونه که تجربه به روی کار آمدن رژیم اسالیم در جریان انقالب سال  -مردم ایران 

 کارگران و مردم  خواهد بود .  

دیگر جنبش های اجتمایع و بطور کیل مردم ایران، جنبش جهانن کارگری و سایر جنبش  متحدان واقیع جنبش کارگری و  

، سوسیالیست، آزادی خواه و مدافع حقوق انسان هستند. اهمیت اعالم روز اقدام در   قر ها و سازمان های متر

ش انقالنی مردم که به ابتکار اتحادیه های کارگری
ن  از کارگران و خت 

ورت گرفته و با استقبال چندین  بریتانیا ص در  پشتیبانن

قر  در کشورهای  فرانسه، سوئد، کانادا و  آلمان ... مواجه شده،  و  ، دانمارک، کانادا اتحادیه و تشکل های کارگری و متر

در این مرحله از انقالب ایران از اهمیت ِویژه ای برخوردار است. این اقدام یم تواند رس آغاز اقدامات و فعالیت های    

ده تر و پرشکوه تر باشد.    گستر

کت کنند.  انن ها رسر  ما از همه ایرانیان آزادی خواه دعوت یم کنیم که در این تظاهرات ها، گرد همانی ها و سختن

 : انگلستاندر  ۲۰۲۳فوریه  ۸محل و ساعت برگزاری تظاهرات ها و اقدامات  در چهارشنبه 

انی در محل پارلمان از ساعت  SW1P 3DB، پارلمانمیدان در    ۵تا   ۴لندن: تظاهرات در ساعت  -   ۵و سپس سخیی

 عرص.   ۷تا 

 

،  سونیا محمدی   07757593255اطالعات بیشیر و یا مصاحبه با رسانه ها  با ستار رحمانی  لطفا جهت

ید.  07720291516،  دشتر جمال  07405341146  تماس بگی 

 

 با جنبش کارگری در ایران 
ی

 کمیته همبستگ

Email: Solidarity.iranian.workers@gmail.com 
swiw.org 

 

mailto:Solidarity.iranian.workers@gmail.com
http://swiw.org/

