فراخوان
شورای نمايندگان نيروھای چپ و کمونيست
ھفته ھمبستگی
 ٢٠تا ٢٧اکتبر

کارزار جھانی برای آزادی فعالين کارگری!
عليرغم اعتراضات گسترده درسطح بين المللی و در ايران برای آزادی فعالين کارگری در بند ،رژيم
سرمايه داری جمھوری اسالمی ھمچنان شمارزيادی 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 زمانی ،محمد
جراحی و بھنام ابراھيم زاده از اعضای کميته پيگيری برای ايجاد تشکل ھای کارگری،مھدی فراحی
شانديز ،و ديگر فعاالن جنبش کارگری ھمچنان در زندان ھای ضد بشری جمھوری اسالمی
ھستند .پدرام نصرالھی ،فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی که قبال با قرار وثيقه سنگين آزاد شده
بود را به سه سال حبس تعزيری محکوم کرد .ريحانه انصاری ،عليرضا عسگری ،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 ،ھمسرعليرضا عسکری بعد ازآزادی ايشان
درمحل کارگاه خياطی اش دستگيرودربازداشت بسرمی برد.شريف ساعد پناه ومظفرصالح نيا
ازاعضای ھيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران که با قراروثيقه آزاد شده بودند دوباره به دادگاه
احضار شدند .رژيم جمھوری اسالمی عالوه بر فعالين جنبش کارگری ،فعالين ديگر عرصه ھای
مختلف اجتماعی را نيز تحت پيگرد قرارميدھد .فريبرزرئيس دانا ،اقتصاددان ،عضوھيئت دبيران
کانون نويسندگان ايران و از ياران کانون مدافعان حقوق کارگرھمچنان درزندان 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.
مبارزات کارگران ايران برای دريافت حقوق معوقه خود و ھمچنين برای افزايش دستمزدھايشان در
شرايط فالکت باراقتصادی ،دراشکال مختلف ومتنوع درجريان بوده است ،اما دردوراخيربه شکلی
سراسری با طوماری بيش از  ٢٠ھزارامضاء ،رژيم سرمايه داری را تحت فشارقرارداده است وھمه
وابستگان رژيم از قبيل "خانه کارگر""،کمسيون کارگری مجلس" رژيم را ،به صرافت راه حل انداخته
است .کارگران مستقل غيردولتی در طومارھای اعتراضی شان ،دولت و کارفرمايان را تھديد کرده اند
که اگر اين بار خواست ھايشان بی جواب بماند ،اعتراضات خود را تشديد خواھند کرد.
اين تحوالت در شرايطی صورت می گيرد که از يک سو بحران اقتصادی ،چپاول ثروت مردم توسط
حکومت و آقازادگان  ....و تحريم ھای بين المللی زندگی کارگران و اکثريت مردم ايران را ھر روز
وخيم ترازروز قبل می کند .مضافا تعميق بحران اقتصادی ،اعالم ورشکستگی و خوابيدن توليد در

بخشھای وسيعی از موسسات توليدی و صنعتی موج گسترده ای از بيکارسازی مزد و حقوق بگيران را
درشش ماه گذشته موجب گشته است .ازسوی ديگر بی حقوقی ھای سياسی و اجتماعی حتی نفس کشيدن
را ھم برمردم نا ممکن کرده است ،برای کارگران ،زحمتکشان ،زنان و جوانان ايران راھی جز مبارزه
برای سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ودگرگونی زندگيشان باقی نمانده است،
ضرورت به عقب راندن ماشين سرکوب رژيم ،از ھمه ما ،افراد ،جمعيت ھا ،نھادھا ،احزاب ،سازمان
ھا وديگر تشکالت کارگری ،چپ ،سوسياليستی و کمونيستی می خواھد که متحدانه تر وارد عمل شويم.
ما درھمين راستا ،ھمه احزاب ،سازمان ھا ،نھادھا و فعالين جنبش کارگری ،کمونيستی ،چپ و انقالبی
ايران را برای برپائی يک کارزار بين المللی در دفاع از مطالبات بی پاسخ ماندۀ کارگران ،به نشانه
ھمبستگی با جنبش کارگری ايران ،برای آزادی فوری وبدون قيد و شرط فعالين کارگری وديگر
زندانيان سياسی فرا ميخوانيم و دست خود را برای ھمکاری بسوی ھمه پيش می آوريم.
به اين وسيله ازھمه اين نيروھا درخواست می کنيم که بعد ازانجام يک کمپين سياسی و تبليغاتی گسترده
درافشای ماھيت ضد مردمی وضد کارگری جمھوری اسالمی و برای جلب حمايت بين المللی ازجنبش
کارگری ايران ،ازھم اکنون در تدارک ھفته ھمبستگی با جنبش کارگری فعاالنه شرکت کنند و اين ھفته
را که از روز شنبه  ٢٠اکتبر شروع می شود ،با برپائی آکسيون در سراسر جھان برای آزادی فوری
وبدون قيد و شرط کارگران زندانی ودفاع ازافزايش دستمزد کارگران بااتحاد درروز شبه  ٢٧اکتبر با
پيروزى به پايان رسانيم.

کارگران در بند و کليۀ زندانيان سياسی آزاد بايد گردند!
زنده باد ھمبستگی بين المللی با جنبش کارگری ايران!
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی!
زنده باد آزادی و سوسياليسم!

امضا کنندگان:
به ترتيب حروف الفبا:

اتحاد چپ ايرانيان در خارج کشور
اتحاد فداييان کمونيست
پيوند در خدمت کمو نيستھای ايران
جمعی از چپ ھای کلن – آلمان
حزب رنجبران ايران
حزب کمونيست ايران
سازمان کارگران انقالبی ايران )راه کارگر( کميته مرکزی
سازمان کارگران انقالبی ايران )راه کارگر( -ھيئت اجرايی
شورای پشتيبانی از مبارزات مردم در ايران -تورنتو ،کانادا )ناظر(

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران -استکھلم
شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران
کانون ھمبستگی با کارگران ايران -گوتنبرگ
کميته بين المللی برای حمايت زندانيان سياسی ايران )ناظر(
کميته خارج کشور سازمان فدائيان )اقليت(
کميته يادمان کشتار سياسی دھه  ۶٠در ايران  -مونترال
نشست زنان چپ و کمونيست
نھاد ھمبستگی با جنبش کارگری ايران -غرب آلمان
ھسته اقليت
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