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  کمپين دفاع از مبارزات کارگری در ايران

  ٢٠١٧ اگست ٢٧

  

 فراخوان تظاھرات در دفاع از مبارزات کارگری در ايران
ن اجتماعی اوج دستگيری کارگران و فعاال.  افزايش استن جنبش کارگری مدام در حالسرکوب و فشار روی فعاال

بخشی از زندانيان سياسی و کارگران زندانی در زندان رجائی شھر در اعتصاب غذا به سر . خود گرفته است جديدی به

 د مردا١٨به دليل اتھامات واھی دادستانی رژيم و بازگرداندن رضا شھابی به زندان، اين فعال کارگری از . برند می

ی شالق ئھای کارگری حکم قرون وسطا خاطر فعاليت راد به شاھپور احسانی. برد سر می  در اعتصاب غذا به]اسد[

ھا فعال کارگری از  ده. برند سر می ن معلمان در زندان بهاسماعيل عبدی و محسن عمرانی از فعاال. دريافت کرده است

ی ھستند، ھيچ فعال کارگری و زندانی ئ پرونده امنيتی و قضاجمله؛ محمود صالحی، داوود رضوی، ابراھيم مددی دارای

ليس وھای آنان مدام مورد تھديد و ارعاب پ  خانوادهاسياسی آزاد شده از امنيت سياسی و اجتماعی برخوردار نيست، حت

و زينب صدھا زندانی سياسی از جمله؛ آتنا دائمی، آرش صادقی، گلرخ ابراھيمی، نرگس محمدی . امنيتی قرار دارند

  .برند سر می ھای اجتماعی و سياسی و فرھنگی در زندان به فعاليت» جرم«به ... جالليان و

 کارگران زندانی و زندانيان سياسی و لغو ھر گونه شکنجه و اعدام ۀقيد و شرط ھم  باوريم که برای آزادی بیاين ما بر

  . حق ايجاد تشکل بايد مبارزه کردۀقيد و شرط بيان، قلم و اجتماعات از جمل ھای بی و تأمين آزادی

برند و آزادی  سر می  امسال در اعتصاب غذا به]اسد[ مرداد٨ زندانيانی که از ۀما خواھان تحقق فوری مطالبات ھم

طلب  خواه و برابریھای آزادي ۀ انسانبدين منظور از ھم.  زندانيان سياسی و کارگران زندانی ھستيمۀقيد و شرط ھم بی

  در ٢٠١٧مبر  سپت٢و ھمصدا با ما در روز شنبه رياد رسای کارگران زندانی و زندانيان سياسی شوند خواھيم تا ف می

، اعتراض خود را عليه جمھوری اسالمی برای تحقق مطالبات کارگران و » مرکز استکھلم-سرگل توريت«ميدان 

  .خواھان فرياد کنند آزادی

  داری جمھوری اسالمی سرنگون باد نظام سرمايه

  ه باد جنبش کارگریزند

  زنده باد سوسياليسم

  کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد
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