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  تشکلھای مستقل کارگری پيرامون اعتراضات خيابانی مردمۀبياني
دست ه ی که خود بئھا و ھيچ راه حلی برای برون رفت از بحرانآن ھنگام که حکومتگران به بن بست رسيده باشند 

ِخويش ساخته اند، نداشته باشند و مردم به تنگ آمده از ظلم و بيداد، ديگر حاضر نباشند ھمانند گذشته تن به ستم دھند، 
 .رسد  اجتماعی فرا میۀ و زير و رو کنند ھنگام اعتراضات گسترده

 آمده از ستم و سرکوب و گرانی و فقر و بيکاری، از چھار روز پيش در ابعادی چنين است که اينک، مردم به تنگ

سراسری خيابانھا را از آن خود کرده اند و و در صفی متحد و يکپارچه خواستھای خود را برای پايان دادن به وضعيت 

 .جھنمی موجود فرياد می کشند

 توده ھای زحمتکش مردم ايران را با محوريت اعتراض راھپيمائی ھا و تجمعات سراسریۀ مطالباتی که امروزه زمين

 اقشار ۀبه گرانی و فقر و بيکاری فراھم کرده است، سالھاست از سوی کارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران و ھم

زحمتکش جامعه فرياد زده شده است و حکومتگران بدون ھيچ توجھی به آنھا مشغول چپاول و غارت ثروتھای اجتماعی 

 .ه اندبود

 توده ھای مردم زحمتکش ايران از ۀآن چيزی که امروز ما در خيابانھای شھرھای مختلف شاھد آنيم فوران خشم انباشت

 قدرت در يک سو ۀسسه ھای مالی وابسته به حوزؤغارت و اختالسھای ميلياردی باالترين مقامات حکومتی و افراد و م

 تا بيکاری ميليونی کارگران و جوانان، ضرب و شتم دستفروشان و و فقر و سيه روزی ميليونی مردم در سوی ديگر،

کشتار کولبران، تحميل دستمزدھای چندين برابر زير خط فقر به کارگران و مزد بگيران زحمتکش و بر پائی بساط 

 .شالق و زندان و دار و درفش عليه ھرگونه حق طلبی و آزاديخواھی است

 کارگری و مردمی حق طلبانه را با اتھامات امنيتی و محاکمه و زندان جواب میکه تا ديروز ھر گونه اعتراض  کسانی

 حق آنان را فتنه و فتنه گری می نامند بايد بدانند ه ميليونی مردم ايران، اعتراضات بۀدادند و اينک در برابر خشم توفند

فرا رسيده است و ھيچ نيروی سرکوبی را يارای مقاومت در که ديگر زمان تغييرات بزرگ و انسانی در اين مملکت 

 .برابر حق طلبی و آزاديخواھی ما کارگران و مردم ايران نخواھد بود

زنيم اين است که بايد  را فرياد می امری که در اين ميان روشن است و ما ھمراه با توده ھای زحمتکش مردم ايران آن

ه فقر و سيه روزی به کرسی نشانده شود، بايد بساط ھر گونه سرکوب و اختناق و  برای پايان دادن ب،خواستھای ما مردم

ن سرکوب و اختناق ان و آمر زندانيان سياسی آزاد و غارتگران ثروتھای اجتماعی و عامالۀزندان بر چيده شود، بايد ھم
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سسه ھای مالی ؤ مردم در مۀدر ھر مقام و منصبی مورد بازخواست و محاکمه قرار گيرند، بايد اموال به غارت رفت

عودت داده شود، بايد حداقل مزد کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی تا پنج برابر مبلغ کنونی افزايش و 

حقوقھای نجومی صاحب منصبان حکومتی برچيده شود، بايد برپائی تشکلھای مستقل کارگری و مدنی و آزادی بی قيد و 

 احزاب بر قرار و تضمين شود و بايد ھر آنچه که خواست توده ھای ميليونی شرط بيان، مطبوعات و آزادی فعاليت

  .مردم ايران است به سرعت محقق گردد

بديھی است ھر گونه عدم توجه نسبت به تحقق خواستھای کارگران و مردم زحمتکش ايران از طريق عوامفريبی يا 

 موج اعتراضات مردمی از سوی جناحھای ردن ب اعتراضات و يا تالش برای سوار شۀدست بردن به سرکوب گسترد

سيون رانده شده از قدرت در گذشته و حال، راه به جائی نخواھد برد و اين بار، اين ما کارگران و يحکومتی و اپوز

 .مردم ايران ھستيم که با اتحاد و ھمبستگی و تداوم اعتراضات، سرنوشت خود را رقم خواھيم زد

 

 :وف الفبا به ترتيب حرن کنندگاءامضا

  آزاد کارگران ايرانۀاتحادي

 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه

 سنديکای نقاشان استان البرز

 کانون مدافعان حقوق کارگر

  پيگيری ايجاد تشکلھای کارگریۀکميت
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