
 خارج کشور –پیام نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران                   

 به کارگران، سازمانهای کارگری مترقی و تمامی مردم و جوانان مبارز در ترکیه                        

درود فراوان به کارگران و زحمتکشان و مردم معترض و آگاه در ترکیه که بار دیگر در مقابل سیاستهای ارتجاعی، جهل و                 

خرافات، سیاستهای نثولیبرالی و خوش رقصی دولت ترکیه بعنوان الگوی مناسب برای کشورهای اسالمی و همجوار ایستاده و 

 متحد، اعتصاب و اعتراض میکنند. 

ه همانند تمامی کشورهای سرمایه داری بی وقفه برای انباشت بیشترسرمایه و سود فراوان برای صاحبان سرمایه دولت ترکی             

 .به سرکوب مخالفین و زندان آنان دست می زند میکوشد و درمقابل حمله وحشیانه به حقوق کارگران، زحمتکشان و اکثریت مردم 

الن افع نیزر داشته و دارند، و این بار کارگران، زحمتکشان و نیروهای مترقی اجتماعی در ترکیه، مبارزه ای دیرینه ای در دستو

در مقابل بی  در اعتراض به تخریب پارک گزی و تبدیل آن به مرکز تحارت وبه میدان آمده اید و طرفدار محیط زیستاجتماعی 

حقوقی اجتماعی، خواست آزادی کامل برای عموم، رفاه و امنیت و ...را طرح کرده، اعتراض و اعتصاب کرده و گردهمائی عمومی و 

جنبش کارگری در ،نقش مردم  خیابانیمبارزات کارگری و کارمندی به یاه هیدتحاپیوستن اطرح خواسته های خود برگزار میکنید. 

ه  تاثیر مهم و کمردمی و عمومی در ترکیه دارند بلا در جنبش نقش مهمی نه تنهاین میان  درکارگران  به نمایش می گذارد. را ترکیه

 بزرگی در کشورهای منطقه دارند. 

ن کارگران در ایران نیز سالها است که در کشمکش و جنگ با رژیم جمهوری اسالمی سرمایه اند. فعالین کارگری و فعالی             

هستند اما سکوت نکرده و به اشکال مختلف اعتراض و  خطر دستگیری، اذیت و آزاد و زنداننیروهای اجتماعی مترقی گرچه در

خواسته ها ی خود را بیان میکنند. نیاز هر چه بیشتر جنبش کارگری سازمانیابی و تشکیل سازمانهای کارگری و طبقاتی خود است، 

جناحی از این رژیم منفعتی برای  تا بتواند در مقابل سرمایه اسالمی ایستاده و این نظام گندیده سرمایه داری را از میان بردارد. هیچ

 کارگران و زحمتکشان و اکثریت جامعه ندارند و حامی بی چون و چرا سرمایه و منافع سرمایه داران هستند.  

بار دیگر صف دوست و دشمن برای عموم مردم در اعتراضات اخیر در ترکیه و سرکوبی آن توسط دولت رجب طیب اردوغان ،              

ترقی و طرح خواسته های و نیزنیاز این جنبش اعتراضی عمومی، سازماندهی هر چه بیشتر نیروهای م نمودترکیه مشخص تر

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حضور هر چه بیشتر کارگران و سازمانهای کارگری در تاثیر گذاری و قوی نمودن این 

 به به نمایش گداشت.جنبش اجتماعی 

از مبارزات کارگران، سازمانهای کارگری و نیروهای مترقی  خارج کشور، -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران              

نان در ترکیه قویا حمایت نموده و این مبارزات را مبارزات خود میدانند، در حد توان پشتیبانی و حمایت هر چه بیشتر اجتماعی و جوا

کارگران و زحمتکشان دیگر کشورها را به مبارزات در ترکیه جلب نموده و صدای اعتراضات و خواسته های شما را به گوش هر چه 

ماندهی هر چه بیشتر کارگران ، زحمتکشان و نیروهای مترقی و مبارزدر سازمانهای بشتر جهانیان می رسانند.  بسیج و ساز

 .کارگری و سازمانهای طبقاتی رمز پیروزی است

 

nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com/http://iran-worker.blogspot.de/ 

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 
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