به پيشواز اول ماه مه بشتابيم
)١١ارديبھشت(١٣٩٠روزجھانی کارگر ازراه می رسد  .آن روز
را به روزاعتراض و خشم کارگران وديگرزحمتکشان بدل سازيم
دربرابرصدور حکم اعدام شيرکو معارفی – که قراراست او را در
روز جھانی کارگر )١١ارديبھشت( به جوخه اعدام بسپارند  -با
اعتراضی يک پارچه برخيزيم و لغو حکم اعدام و آزادی بی قيد و
شرط اووتمامی محکومين به اعدام را خواستار گرديم.
و ھمچنين برای آزادی ھمه زندانيان سياسی و فعاالن کارگر زندانی
از جمله:
بھنام ابراھيم زاده  -رضا شھابی ابراھيم مددی -منصور اسالو-
غالمرضا غالمحسينی ورضا رخشان و نسرين ستوده ...مشترکا
اقدام نماييم .
درآستانه اول مه ١١) ٢٠١١ارديبھشت (١٣٩٠ما امضاء کندگان
زيرازبيانيه شماره يک" شورای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر
سال  "١٣٩٠ومطالبات ھشتگانه آن پشتيبانی می نماييم.
زنده باد اول ماه مه
روزھمبستگی جھانی کارگران

نسرين ستوده ازوکالی کارگران

امضاء کنندگان نھاد ھا :

رضا شھابی

منصور اسالو

غالمرضا
غالمحسينی

کانون ھمبستگی با کارگران ايران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ايران  -ھانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
کانون ھمبستگی با کارگران در ايران  -نورد راين وستفالن )آلمان(
solidarity.labor@googlemail.com
شبکه ھمبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران-
استرالياproletarianunite@gmail.com
کانون ھمبستگی کارگران ايران و کانادا–
kanonhambastegi@gmail.com
 کميته دفاع از کارگران ايران –نروژcdkargari@gmail.com
 ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران –فرانسه sstiran@yahoo.fr
 کانون ھمبستگی با کارگران ايران – فرانکفورت وحومه kanoonhf_2007@yahoo.de
 کميته ھمبستگی کارگران ايران و سوئدisask@comhem.seانجمن کارگری جمال چراغ ويسی info@ijcwa.com کميته حمايت از کارگران ايران تورنتوکاناداtoronto_committee@yahoo.ca
کميته ھمبستگی کارگران ايران و ترکيه
.iran.turkey.workers@gmail.com
اتحاد چپ ايرانيان خارج از کشور شامل :
iranleftalliance@gmail.com
اتحاد چپ ايرانيان  -واشنگتن آمريکا
leftalliance@yahoo.com
اتحاد چپ ايرانيان  -لوس آنجلس آمريکا
اتحاد چپ ايرانيان  -شيکاگو آمريکا
اتحاد چپ ايرانيان  -تورانتو کانادا
اتحاد چپ ايرانيان  -مونترآل کاناد

شير کو معارفی

بھنام ابراھيم زاده

ابراھيم مددی

زنده باد اول ماه می )  11ارديبھشت ( روز جھانی کارگر
امسال در شرايطی به استقبال روز جھانی کارگر می رويم که جنبش ھای ضد ديکتاتوری  ،ضد ارتجاعی خاورميانه و
بخش ھايئ از آفريقا را در می نوردد و تجربياتی جديد از اشکال مبارزه  ،ھمبستگی  ،حرکت توده ای و سازماندھی را
کسب می کند  .در اين ميان اتحاديه ھای کارگری و فعالين دموکرات و انقالبی در ھمه جا فعاالنه با شرکت خود به رشد
و گسترش اين جنبش ھا کمک ھای شايانی کرده اند  .روز جھانی کارگر را به روز کمک  ،پشتيبانی و دفاع از کارگران
و زحمتکشان در کشورھای سرمايه داری تبديل کنيم.
کميته ھمبستگی با جنبش کارگری ايران – استراليا بخاطربزرگداشت روزکارگر و پيوند انترناسيوناليستی از مراسمی
که به ھمين مناسبت توسط کميته برگزاری مراسم اول ماه مه  2011سيدنی برگزار می شود استقبال نموده و شما مردم
آزاديخواه و برابری طلب را به شرکت در آن دعوت می نمايد.
مکان Manjula Lanka Fernando Restaruant :
95 Main street Blacktown
زمان  :شنبه  30آپريل  2011از ساعت  10 – 6بعد ازظھر
ھمچنين از طرف اتحاديه ھای کارگری و احزاب چپ در سيدنی راھپيمائی به ھمين مناسبت برگزار خواھد شد .برای
افشا جمھورى اسالمى ودفاع از کارگرا ن ايران و جھان و ھمبستگی با خواسته ھاى صنفى سياسى آنھا به اين
راھپيمائی بپيونديد.
زمان  :يکشنبه اول ماه می از ساعت يازده ونيم ) (11:30صبح در ضلع شمالي ھايد پارک
زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران
زنده باد سوسياليسم
تلفن تماس0413489420:
کميته ھمبستگی با جنبش کارگری ايران – استراليا
2011/4/18
Solidarity Committee with Iranian Workers Movement- Australia
proletarianunite@gmail.com

دوستان گرامی مطبوعاتی
با سالم ھای گرم
کميته برگزاری مراسم اول ماه می در سيدنی در حال تدارک اين مراسم است  .در زمينه تبليغاتی برای بھتر جلو بردن
اين روز تاريخی ما از شما تقاضا می کنيم که با چاپ و يا اجرای گفتاری آن در رسانه عمومی خودتان نه تنھا به ما بلکه
به جنبش آزاديخواھی و ضد سلطه و ضد استثمارو ستم ياری رسانيد.
قبال برای اين کمک از شما متشکريم
طاھر  -مظفر
کميته برگزاری مراسم اول ماه می سيدنی 2011

