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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٨
  

   استکھلم -مبر گزارشی از تظاھرات دوم سپت
  در دفاع از مبارزات کارگری در ايران و زندانيان سياسی و اجتماعی

  

تر برگزار شد، شرکت  مبر با شکوه ھر چه تمامری در ايران در روز شنبه دوم سپتر دفاع از مبارزات کارگتظاھرات د

در اين مراسم . گير بود خواه در اين تظاھرات چشم ھا و مردم آزادی ن چپ و کارگری، نمايندگان احزاب و سازمانفعاال

کنند و   و خارج از کشور از رضا شھابی حمايت میی و پيام او خطاب به کسانی که در داخلئ با ربابه رضاصحبت

کنندگان تظاھرات پخش شد، و  ھای آيت نيافر، محمد جراحی و محمود صالحی از تريبون مراسم خطاب به برگزار پيام

ھا، در رابطه با ضرورت حمايت از کارگران زندانی و زندانيان سياسی سخنرانی  در ادامه نمايندگان احزاب و سازمان

ياران دربند / د، اين تظاھرات با شعارھای شرکت کنندگان از جمله؛ کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گرددکردن

مرگ بر جمھوری اسالمی و حکومت ضد زن نابود بايد گردد، زنده باد آزادی، زنده باد جنبش / ما، درد شما درد ماست

  .، ھمراه بود...کارگری و

   
خواه در  ن و مردم آزادیما برگزار کنندگان تظاھرات در دفاع از مبارزات کارگری در ايران، از حضور پرشور فعاال

  .چنان اين حضور شورانگيز را شاھد باشيم ھای آينده نيز ھم کنيم و اميدواريم در حرکت مراسم تشکر می

ھای اجتماعی، به ويژه جنبش کارگری  ھا به نيروی جنبشما بر اين باوريم که کارگران زندانی و زندانيان سياسی، را تن

و  ن چپ و کارگری در داخل و خارج از کشور نيز به ھمت ھمبستگی طبقاتیتوان از بند رژيم آزاد کرد، ما فعاال می
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ی ی کارگران زندانی و زندانيان سياسئتجارب مبارزاتی خود، بايد نيروھای نيروی اجتماعی را عليه رژيم در جھت رھا

  .توانيم دست رژيم را از سر زندانيان سياسی کوتاه کنيم سازمان دھيم، ما تنھا به نيروی راديکال و اجتماعی خود می

ی زندانيان سياسی را به ئما تصميم داريم و در حد توان مان خواھيم کوشيد، تا مبارزه برای کم کردن فشار و رھا

  .ن چپ و مبارزان آزاديخواه نيازمنديمی و ھمبستگی شما فعاالصورت کمپين ادامه دھيم و در اين مسير به ھميار

  :اسامی پيام دھندگان و سخنرانان اين مراسم عبارت بودند از

، يدنھای سو ، محمد جراحی، محمود صالحی، آيت نيافر نيما گلگار از سنديکاليست)ھمسر رضا شھابی(یئربابه رضا

مريکای التين، شمسی خرمی از حزب کمونيست ايران، ا ۀبھروز خباز، آدولفو بسولو از انترناسيونال سوليداريته، کميت

، سيوان کريمی از حزب حکمتيست، سارا نخعی از حزب کمونيست کارگری، )پژاک( آنام کرمی از حزب حيات آزادی

  .المللی در حمايت از کارگران در ايران ی پيروتی از اتحاد بين، است)بی مرز(ليال عباسی از فدراسيون پناھندگان ايران

  کمپين دفاع از مبارزات کارگری در ايران

٢٠١٧/٠٩/١٧  

 : استکھلم٢٠١٧تصاويری از تظاھرات دوم سپتامبر 
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