آزادی کارگران زندانی
فوری و بدون قيد وشرط
درآستانه روزجھانی زن ،وفا قادری ،خالد حسينی ،حامد محمود نژاد ،بھزاد فرج اللھی،
علی آزاد و شريف ساعد پناه از فعالين کارگری درسنندج دستگير شدند و تعداد ديگر
زيادی به عناوين مختلف مورد تھديد قرارگرفتند .خانواده ھای دستگير شده گان در طی
چند روز گذشته درمقابل اداره اطالعات تجمع کرده و خواستار آزادی بستگانشان شده اند.
کارگران وگروگانگيری آنھا درحالی که ھمچنان تعدادی ازفعالين کارگری از جمله
شاھرخ زمانی ،محمد جراحی ،پدرام نصراللھی و ...در زندان بسر ميبرند فقط می تواند
يک علت داشته باشد .رژيم جمھوری اسالمی سرمايه از ھر گونه تجمع کارگری سخت
ھراسان است .اکنون کشتی سرمايه درايران به گل نشسته است و از داخل و خارج از
ايران ازسران رژيم اسالمی تا دولت ھای امپرياليستی به اشکال مختلف درتالشند تا از
نيروی مستقل کارگران وتشکل ھای مستقل کارگری جلوگيری کنند .دستگيری ھای
گسترده فعالين کارگری توسط رژيم تالشی جھت دور نگھداشتن توده کارگر از دخالت در
امور زندگی خود ميباشد .ھدف رژيم اسالمی حفظ سرمايه به بھای سرکوب و به زندان
انداختن کارگران ،تحميل بيکاری ،اعتياد ،تن فروشی ودستمزدھای نازل است .درمقابل
اين ماشين سرکوب ،کارگران فقط با تکيه به نيروی خود وھم طبقه ای ھايشان در سراسر
جھان می توانند از منافعشان دفاع کنند .تمامی انسانھای شريف و آزايخواه ،فعالين و تشکل
ھای مدافع طبقه کارگر ضروری است با نيروی ھمبستگی طبقاتی فعاليت خود را برای
آزادی کارگران و فعالين کارگری گسترش دھند .نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری
درايران  -خارج از کشور برای آزادی فوری و بی قيد شرط کارگران زندانی و تمامی
زندانيان سياسی و برای دفاع از منافع مستقل طبقه کارگر از ھيچگونه تالشی کوتاھی
نخواھند کرد.
کارگر زندانی و تمامی زندانيان سياسی بدون قيد و شرط آزاد بايد گردد!
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