کارزار جھانی برای آزادی فعالين کارگری
عليرغم اعتراضات گسترده در سطح بين المللی و در ايران برای آزادی فعالين کارگری در بند ،رژيم
سرمايه داری جمھوری اسالمی ھمچنان شمار زيادی ازفعالين و چھره ھای شناخته شده جنبش کارگری
ايران را در اسارتگاه ھای قرون وسطايی خود حبس کرده است .اين انسان ھای شريف و آزاده فقط به
خاطر دفاع از حقوق خود ،دستگير و تحت شکنجه ھای روحی و جسمی قرار گرفته اند .اکنون رضا
شھابی از اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تھران در وضعيت بسيار
وخيم جسمی بدون امکان دريافت خدمات پزشکی در زندان بسر می برد .شاھرخ زماني ،محمد جراحی
و بھنام ابراھيم زاده از اعضای کميته پيگيری برای ايجاد تشکل ھای کارگري ،مھدی فراحی شانديز،
و ديگر فعاالن جنبش کارگری ھمچنان در زندان ھای ضد بشری جمھوری اسالمی ھستند .پدرام
نصرالھي ،فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی که قبال با قرار وثيقه سنگين آزاد شده بود را به سه
سال حبس تعزيری محکوم کرد .ريحانه انصاري ،عليرضا عسگري ،فعاالن کارگری و عضو کميته
ھماھنگی و جليل محمدی را به يک سال حبس تعليقی )با الزام به معرفی ھر ماھه به مقامات امنيتی(
محکوم شدند.ھمچنين عادله چراغی ،ھمسر عليرضا عسکری بعد از آزادی ايشان در محل کارگاه
خياطی اش دستگيرودربازداشت شد .شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا از اعضای ھيئت مديره
اتحاديه آزاد کارگران ايران که با قرار وثيقه آزاد شده بودند دوباره به دادگاه احضار شدند .رژيم
جمھوری اسالمی عالوه بر فعالين جنبش کارگري ،فعالين ديگر عرصه ھای مختلف اجتماعی را نيز
تحت پيگرد قرار می دھد .فريبرز رئيس دانا ،اقتصاددان ،عضو ھيئت دبيران کانون نويسندگان ايران و
از ياران کانون مدافعان حقوق کارگر ھمچنان در زندان بسرمی برد .رژيم اسالمی در ھفته ھای اخير
ده ھا تن از فعالين دفاع از حقوق کودک ،حقوق زنان و فعالين جنبش دانشجويی را احضار و يا روانه
زندان کرده است.برای افشای ماھيت ضد مردمی وضد کارگری جمھوری اسالمی و برای جلب حمايت
بين المللی ازجنبش کارگری ايران،و برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط کارگران زندانی ودفاع از
افزايش دستمزد کارگران و ھمبستگی با مبارزات کارگران ايران.
کميته دفاع از زندانيان سياسی و کتابخانه پوينده و جمعی از پناھجويان ايرانی )(Tilflugt i kirken
از اين کارزار جھانی پشتيبانی ميکند واز ھمه ايرانيان مقيم کپنھاک تقاضا ميکنيم در اکسيون اعتراضی
شرکت کنند و با حضور خود در کناز کارگران زندانی و فعالين چنبش کارگری و خانواده ھای آنھا را
حمايت کنيم
زمان شنبه  ٢٧ا کتبر از ساعت  ١٥تا ١٦
مکان  :مقابل دفتر امنستی اينترناسيونال در کپنھاگ آدرس : Gammeltorv 8, 1457 K-benhavn
سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی !
کليه زندانيان سياسی و عقيدتي،کارگران و فعالين کارگری و اجتماعی بی قيدو شرط و آزاد بايد
گردند !
زنده باد ھمبستگی بين المللی با جنبش کارگری ايران !
زنده باد آزادی و برابری
کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران )دانمارک ( و کتابخانه پوينده و جمعی از پناھجويان ايرانی
)(Tilflugt i kirken

آنان که دل در گرو رھائی داريد
در اعتراض به وضع معيشت مردم سراسر ايران،

در اعتراض به اخراج ،دستگيری ،حبس ،شکنجه و اعدام کارگران و مبارزان سياسی-اجتماعی،

در اعتراض به عدم پرداخت حقوقھای عقبافتادهی کارگران و ديگر حقوقبگيران،

در اعتراض به فقر و فالکت خانمان سوز و استثمار مطلق کارگران،

در اعتراض به »قانون کار« استثمارگرانه و تحميل شرايط بردگی ھمچون قراردادھای سفيد امضا،

از شما دعوت مینمائيم تا در حمايت از کارگران و ديگر مبارزان سياسی-اجتماعی در تظاھرات
ايستادهای که در روز شنبه  ٢٧اکتبر  ٢٠١٢از ساعت  ١۵تا  ٢٠در ميدان باستيل برگزار خواھد
شد ،حضور يابيد.

کميتهی برگزاری ھفتهی پشتيبانی از جنبش کارگری ايران  -پاريس

کارزار جھانی برای آزادی فعالين کارگری
اطالعيه شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران ـ استکھلم در
رابطه با کارزار حمايت از کارگران زندانی
پشتيبانی و شرکت در ھفته ھمبستگی و کارزار جھانی برای آزادی فعالين کارگری در ايران
سرمايه داری ايران دربحرانی عميق دست وپا ميزند ومثل ھميشه بار اين بحران را بردوش کارگران
نھاده است .گرانی سرسام آور وتورمی عنان گسيخته نان را از سفره کارگران ربوده است  .آنھا دسته
دسته به زير خط فالکت پرتاب ميشوند .شدت استثمار ووحشت بيکاری شکنجه گاه ميليونھا انسان شده
است .با اين ھمه سرمايه داران ذره ای از دايره وسيع امکاناتشان کاسته نشده ودر ماشين ھای آخرين
سيستم و کاخھای افسانه ای انبوه گرسنگان را به ريشخند ميگيرند .دولت سرمايه داران با مھرورزی
کاله از سر مردم برميدارد .وباری تعاال جھنمش را مدل زندان اوين وفضای سياسی ايران ترسيم
ميکند .اعدام  ،شکنجه وزندان کمترين کمک دولت وطبقه حاکم به شھروندان گرسنه ومعترض است.
حق تشکل مستقل واعتصاب وجود ندارد  .با اين ھمه کارگران وآزاديخواھان درمقابل اين شرايط غير
انسانی قد علم ميکنند وزندانھا پر از مبارزانی است که اين شرايط را نمی پذيرند .
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم خودرا درکنار وھمدست اين کارگران وآزاديخواھان
ميداند .
به فراخوان نيروھای چپ وکمونيست روزھای  ٢٠تا  ٢٧اکتبر ھفته دفاع از کارگران زندانی اعالم
شده است .شورا درپاسخ به اين فراخوان وبرای رساندن صدای اعتراض کارگران زندانی به گوش
مردم جھان روز سه شنبه  ٢٣اکتبر از ساعت  ١تا  ٣پيکتی در مرکز شھر استکھلم برگزار ميکند .
وروز  ٢٧اکتبر از ساعت  ١تا  ٣در مين توريت ھمراه با تشکل ھا وانسانھای مدافع رھايی کارگران
زندانی وزندانيان سياسی درتظاھرات ايستاده شرکت ميکند .
ما از ھمه مدافعين کارگران وآزاديخواھان برای شرکت در اين اکسيونھا دعوت ميکنيم .
کارگر زندانی  ،زندانی سياسی آزاد بايد گردد
زنده باد آزادی  ،زنده باد سوسياليسم
سرنگون باد جمھوری اسالمی
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران ـ استکھلم
www.shora.se shoraye1@gmail.com Mobil:0728379451
19اکتبر ٢٠١٢

در ھمبستگی با کارگران زندانی
کارگر زندانی ،زندانی سياسی آزاد بايد گردد!
فقر و فالکت و بيکاری و گرسنگی بيداد ميکند .ھر روز صدھا کارگر اخراج و ھمراه با سلب حق زندگی
و معيشت از آنان خانواده ھای کارگری به قعر سياھچال فقر و نابودی رانده ميشوند .اين در حالی است که
اوباش اسالمی ھر روز ميلياردھا از ثروت اجتماعی که توسط توده کارکن تامين شده است به جيب ميزنند
و مسابقه دزدی و چپاول را به اوج رسانده اند .در کنار اينھا ھر اعتراض برحق کارگری برای نقد شدن
دستمزدھای معوقه ،در اعتراض به بيکارسازی ،و برای حق زندگی به وحشيانه ترين شکل سرکوب و
دسته دسته کارگران به جرم اعتراض برحق به سرمايه داران توسط حکومت جنايتکار اسالمی دستگير و
يا از کار اخراج ميشوند.
فعالين کميته ھای کارگری ،فعالين اجتماعی ،و رھبران عملی کارگران در محيط کار مرتبا تحت فشار و
ارعاب و تھديد و زندان ھستند .تعدادی از فعالين اين کميته ھا و کارگران فعال در شھرھای مختلف ايران
زندانی ھستند .فشار به فعالين کارگری در شرايطی که امکان اعتراضات توده ای عليه فقر و گرسنگی و
گرانی کل حکومت اسالمی را بوحشت انداخته است ھر روز تشديد ميشود.
در اين اوضاع بيش از ھر زمان ضروری است که در دفاع از جنبش کارگری ايران ،در دفاع از اعتراض
عليه فقر و گرانی ،در دفاع از کارگران زندانی و فعالين سياسی و اجتماعی ،و برای آزادی کليه زندانيان
سياسی متحدانه بميدان آئيم .پاسخ جنايتکاران اسالمی و حکومت سرمايه داران را بايد با اعتراض گسترده
و سراسری داد .ضروری است در اين اوضاع پرچم آزادی و برابری و رفاه ،پرچم راه حل سوسياليستی
طبقه کارگر را قاطعانه و قدرتمند و بدون ابھام برافراشت.
تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری از کمپين سراسری در دفاع از کارگران زندانی و
فعالين سياسی و اجتماعی و برای آزادی کليه زندانيان سياسی ،که در روزھای  ٢٠الی  ٢٧اکتبر برگزار
ميشود حمايت ميکند .حزب مردم آزاديخواه و نيروھای اردوی چپ جامعه را به اعتراضی فعال و متحد
فراميخواند!

مرگ بر جمھوری اسالمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
زنده باد جمھوری سوسياليستی!
تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٩اکتبر ٢٠١٢

فراخوان تشکيالت خارج کشورحزب حکمتيست در حمايت از ھفته ھمبستگی برای
آزادی فعالين کارگری

رژيم جمھوری اسالمی زير فشار امواج بحران اقتصادی يورش وحشيانه ای را به معيشت کارگران و
مردم زحمتکش سازمان داده است .تحريمھای اقتصادی غرب ،افزايش ھر روزه فشار گرانی و
گسترش بيکاری وخامت زندگی کارگران و محرومان را افزون تر کرده است .ھمزمان رژيم جمھوری
اسالمی با دستگيری و زندانی کردن تعدادی از رھبران ،فعالين و پيشروان جنبش کارگری و با تھديد
به دستگيری و احضار شماری ديگر از آنھا فشار ھر روزه بر جنبش کارگری را افزايش داده است.
ھم اکنون علی رضا عسکری عضو کميته اجرائی کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای
کارگری ،رضا شھابی از اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران،
شاھرخ زمانی ،محمد جراحی و بھنام ابراھيم زاده از اعضای کميته پيگيری برای ايجاد تشکل ھای
کارگری ،علی نجاتی عضو ھيأت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه ،مھدی فراحی شانديز و
عليرضا اخوان از جمله فعاالن جنبش کارگری ھستند که در زندانھای جمھوری اسالمی بسر می برند.
حدودا دو ماه پيش دادگاھی در سنندج پدارم نصرالھی ،فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی را به سه
سال حبس تعزيری محکوم کرد .ھمچنين شريف ساعدپناه و مظفر صالحنيا از اعضای ھيئت مديره
اتحاديه آزاد کارگران ايران که با قرار وثيقه آزاد شده بودند نيز به دادگاه احضار شدهاند .ھمزمان رژيم
جمھوری اسالمی فعالين دفاع از حقوق زنان ،فعالين دانشجويی و فعالين دفاع از حقوق کودک را نيز
تحت پيگرد و فشار پليسی قرار داده است .اخيرا ثمين احسانی فعال دفاع از حقوق کودک را به  ٥سال
زندان محکوم کرده است.
در چنين شرايطی مبارزه و مقابله با پيامدھای دردناک اين تعرض اقتصادی معيشتی و تقويت جنبش
کارگری و توده ای دفاع از فعالين و رھبران کارگری و جنبش آزادی خواھی و برابری طلبی يکی از
مصاف ھای اساسی پيش روی ما است.
به اين منظور تشکيالت خارج از کشور حزب حکمتيست از کارزار ھفته ھمبستگی ) ٢٠تا  ٢٧اکتبر (
با کارگران ايران و برای آزادی فعالين کارگری و فعالين مبارزات اجتماعی حمايت نموده و فعالين
حزب ،تشکيالت ھای کشوری و شھری را به شرکت در فعاليت و آکسيونھايی که در اين ھفته برگزار
ميشود فرا می خواند.
زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران
مرگ بر جمھوری اسالمی
زنده باد آزادی ،برابری ،حکومت کارگری
کميته تشکيالت خارج از کشور حزب حکمتيست
 ١٦اکتبر ٢٠١٢

