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   آزادی کارگران دربند بکوشيم، برای
 کارگران زندانی باشيم بکوشيم فرياد 

  

تالش خانواده ھای . سر می برنده ی شھر در اعتصاب غذا بئرزندان رجابيش از سی روز است که زندانيان سياسی د

 ضد انسانی جان ۀی نرسيده ورژيم اسالمی عزمش را جزم کرده تا با شگردھای شناخته شدئزندانيان سياسی نيز به جا

 وھمچنان به در حال حاضر تعدادی از زندانيان سياسی که در اعتصاب غذا به سر می برند. اين زندانيان را بگيرد

دھند از جمله می توان ؛ سعيد شيرزاد، ابراھيم فيروزی، سعيد ماسوری، امير قاضيانی، شاھين  مقاومت خود ادامه می

) شاھين(منصوری، جعفر ) پيروز(ذوقی تبار، ابولقاسم فوالدوند، وحيد صياد نصيری، محمد اميرخيزی، محمدعلی 

در  .ی و رضا شھابی نام بردئد اسدی، حسن صادقی، محمدنظری، حميد بابااقدامی، رضا اکبری منفرد، پيام شکيبا، مجي

 خود را نيز عالوه بر اعتراض به ۀبين اعتصاب کنندگان محمدنظری و رضا شھابی رسيدگی به وضعيت حقوقی پروند

ويکمين روز اعتصاب  سنديکای شرکت واحد بيست ۀت مديريأرضا شھابی عضوھ .محيط بند جديد مطالبه می کنند

 .خودرا پشت سر می گذارد وطبق گزارشات دريافتی حالش وخيم وجانش درخطر است

ن کارگری توسط دستاربندان حاکم نشان از ضعف و ترس و درماندگی زندان و شکنجه ھای جسمی و روحی فعاال

 جامعه را ندارد و در نتيجه برای رژيمی است که توان پاسخ به ابتدائی ترين مطالبات کارگران اين آفرينندگان ثروت

 .شود حفظ نظام پوشالی سرمايه داری خويش بيشرمانه به قھر وترورمتوسل می

سيس اتحاديه ھای صنفی مستقل أدنبال تحقق اضافه دستمزد وتالش جھت ته  کارگران، کارگرانی که بۀسرکوب وحشيان

نفع امپرياليستھا و صھيونيستھا اين جنگ ه  بًعمال خود ھستند نفرت انگيز، ضد بشری و ۀو يا دريافت حقوق معوق

 .افروزان بين المللی است

 ۀ مردم ايران وھمۀ زندانيان سياسی خواست ھمۀخواست آزادی فوری و بی قيد و شرط کارگران زندانی وھم

 . رزيمبه ياری زندانيان سياسی بشتابيم وازھيچ کوششی دريغ نو. آزاديخوھان و نيروھای ترقی خواه جھان است

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی بدست مردم ايران

  !ی بشريتئزنده باد سوسياليسم اين پرچم رھا
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   زندانيان سياسی ھستيمۀزندانی وھم  ی و بی قيد و شرط کارگرانما خواھان آزادی فور

  

  

 

 


