ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر در ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ
ﺗﭙﻪ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان
ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺼﺎب ﭘﺮ ﻗﺪرت و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﺳﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻬﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد دودﺳﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﮐﺎرﮔﺮان و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻗﻮل “رﺳﯿﺪﮔﯽ” ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ  ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ،
اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ رژﯾﻢ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن درﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﺷﺎن ﻗﺮارداده اﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد داری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ از
آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮش اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد
را رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﺷﻮش در
ﭘﻨﺠﻢ دی ﻣﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﯽ رﺋﯿﺲ اداره اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻌﻔﺮی
روز
دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮش و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ از ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﮐﺎرﮔﺮان از
آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر اﻧﺼﺮاف
ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺼﺮاف از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﯾﮋه
ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ آزاد ﺷﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﺎن
ﺑﺮای آن ﻋﺪه از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ ،ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮی
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﭙﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ ،در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ از وﻗﻮع ﻣﺠﺪد اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب
ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﺠﺎد ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر و از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف و دودﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺮم ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و

ﻋﻮاﻣﻞ رﯾﺰ و درﺷﺖ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮﮐﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز
اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮراﻫﺎ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ.
در دﺳﺖ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و در ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ،در ﻃﻮل
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻣﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺘﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و در دﻓﺎع از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ،
ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻼش ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺎ زﻧﺪان ،ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﭘﺎﺳﺦ داده
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاف ﮐﻮﺷﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﺎرﮔﺮی و دﺳﺖ ﺳﺎز ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ “ﮐﺎﻧﻮن
ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر”“ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان” و
“ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان” را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﻗﻌﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی
ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  ۸۷و ۹۸
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻼت دﺳﺖ ﺳﺎز ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮان “ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان” در اﺟﻼس ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻼش ﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ،ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﻃﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻮش ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده

اﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﺷﻮد .ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﺷﻮار اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارد.
ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و در
ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اﺟﺎزه
ﮐﻪ ﺑﺎ
دادن وﻋﺪه و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺪه ای از ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎرﮔﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر از راﻧﺖ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی را در ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ
ﺗﻼش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و دوﻟﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺰدور و رﻫﺒﺮان آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﺠﻮب ﻧﻪ ﺑﺰرگ ﮔﻔﺖ.
ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی را ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻪ و اﻓﻖ
ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اداره ﺷﻮراﯾﯽ را در اﯾﺮان
ﮐﺎرﮔﺮی ای ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ را در ﺧﻮد ﭘﺮورده اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻓﺎع
از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان از زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ آن ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ،در زﻧﺪان ﻧﯿﺰ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را در
اوﺿﺎع ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ،
ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺻﻠﯽ اش
ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾﺎ
ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن در ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را دارﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و از
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان ﺗﻼش ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب
ﮔﺮاﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ
ﺗﭙﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺟﻬﺖ اﻓﺸﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ .ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻄﻮر ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی را ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان
 ۲۷دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۸
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