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  )درتبعيد(انجمن قلم ايران

  ٢٠١۶ اپريل ٢۴

 
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  

 )در تبعيد( بيانيه انجمن قلم ايران

  !، روز جھانى كارگر، گرامى بادیاول ماه م
مريکا در ميدان مبارزه عليه ظلم و است که در آن، کارگران شيکاگو در   روز جھانی کارگر، يادآور دورانییاه ماول م

جای  ستم، تبعيض و نابرابری، استثمار و ساعت کاری طوالنی مبارزه کردند و جان باختند تا بعدھا در سراسر جھان به

يفيت کار ھمان نسبت نيز ک تر باشد به ترديد ھر چه ساعت کار کم بی.  ساعت کار کنند٨ساعت کار روزانه، ... شانزده و

خواستند ساعت کارشان  رو، کارگران شيکاگو می از اين. کنند  انسانی رشد میھایھا و ابتکار یئرود و ھم توانا باال می

گی خود را نيز شکوفا ھای انسانی، سياسی، اجتماعی و فرھن ھا و خالقيت ھا و نوآوری تر باشد تا بتوانند سازندگی کم

  .سازند

ھای جھان با حکومت اسالمی ايران پس از  ھای دولت  کنونی ايران و بده و بستانۀويژه در جامع  در جھان امروز، به

ھا، عدم پرداخت   مزدبگيران، دستمزدھای معوقه، اخراج سازیۀين ھمئھای پا نقض حقوق بشر، دستمزدألۀبرجام، مس

ھا و   جويندگان کار، عدم حق تشکل مستقل کارگری، عدم آزادی اعتصاب و ھمايشۀم بيکاری مکفی برای ھۀبيم

، بيش از ھر زمان ... زندانيان سياسی، لغو اعدام وۀچنين آزادی کارگران زندانی و ھم ھای صنفی و سياسی و ھم تشکل

  .ديگر موضوعيت دارند

ترين نيازھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی گرفتار ھستند که  یئر يدی و فکری، چنان در بند ابتدا کارگران ايران از نظ

. ھايشان درمانده است  خود و خانوادهۀمين نيازھای روزمرأ ساعت ھم کار کند، باز ھم از ت١٨حتی اگر کارگر روزانه 

کنند؛ کتاب و  ھايشان سفر بروند و تفريح ی مالی دارند که با خانوادهئايران، نه زمان و نه توانادر نتيجه کارگران 

مدرسه بفرستند و از چنان فرصتی برخوردار شوند  ھايشان را به لم ببينند و موسيقی گوش دھند، بچهروزنامه بخوانند، ف
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ھا، متحدانه و  ھای مستقل خود را برپا دارند و با تکيه بر آن ھای موجود، تشکل که بتوانند فارغ از مشکل ھا و سرکوب

  .شان پيکار کنند ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و انسانی ت و خواستھدفمند در جھت تحقق مطالبا

ھای مستقل و آزادی فعاالن و رھبران دربند کارگران،  انجمن قلم ايران در تبعيد، خواستار آزادی فعاليت تشکل

  . اعدام است زندانيان سياسی و اجتماعی و لغو مجازات غيرانسانیۀنگاران و ھم آموزگاران و پرستاران  و روزنامه

صدا با کارگران سراسر جھان  داشت اين روز، ھم بار اقتصادی، اختناق و سانسور، با گرامی در چنين شرايط فالکت

  .آزادی، برابری، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رفاه نياز داريم کنيم که ما به اعالم می

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٦ یاول ماه م

 
 

 
 


