با همبستگی و اتحاد بین المللی
کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی در بند را
آزاد خواهیم کرد!

بازداشت و زندانی کردن کارگران ،فعالین سیاسی و دیگر نیروهای مترقی و مردمی که برای حقوق اولیه و بر حق خود مبارزه می کنند،
نشان از استیصال و زبونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی است .این بازداشتها بروشنی نشان دهنده این واقعیت است که مزدوران
سرمایه ازمبارزه ر و به رشد جنبش کارگری ،مردمی و رادیکالیزه شدن آن ،بشدت در هراسند.
ایجاد فضای رعب و وحشت هیچگاه نتوانسته ،مانع از پیشرویهای اعتراضی و مبارزاتی مردم شود .مردم ایران در این مدت زمان کوتاه بعد
از فاجعه زلزله نشان دادند که انسانیت و همبستگی میان آنها را جمهوری اسالمی نتوانسته و نمیتواند از بین ببرد .مردمی که خود در شرایط
سخت اقتصادی ،فقر و گرسنگی ،بیکاری و بی خانمانی بسر میبرند و میلیونها کارکن کماکان فریاد و اعتراض میکنند تا حقوقهای ناچیز و
عقب افتاده خود را دریافت کنند ،به هر شکل به یاری و مدد هم نوعان خود پرداختند  ،این در حالی صورت میگیرند که سران اسالمی و
نوکرانشان مشغول به دزدی و اختالس بودند .این دولت ناالیق به جای کمک و یاری به دستگیری کسانی که از وضعیت بد و کمبود امکانات و
منتقد به بی تفاوتی این دولت هستند پرداختند و تعداد بیشماری از آنها را نیز زندانی کردند.
ما در همراهی با کارزار بین المللی برای آزدی کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی  11 – 1دسامبر در استکهلم  ،یوتوبوری ،مالمو به
اعتراض زنجیره در روزهای  6 ،4و  8دسامبر پیوسته و یاری میرسانیم.
برای آزادی هر چه سریعتر کارگران زندانی و سایر زندانیان س یاسی دربند با افشای جنایات جمهوری اسالمی و رساندن صدای اعتراضی آنان
به گوش سازمانها ،نهادهای کارگری و اجتماعی مترقی در سطح جهان تالش نماییم.
زنده باد اتحاد و همبستگی بین المللی
دسامبر 7112
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
شورای هماهنگی علیه کشتارجمهوری اسالمی ( فریاد خاوران)

