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 شكرهفت تپهي با مبارزات آارگران نینگ همبستگيتي میبرگزار

 
خرداد هشتاد وهفتهم د                                                                                     کميته دفاع-کانون پناهندگان  

                                     
و وقوع تظاهرات در شهرشوش شكر هفت تپه  يشرآت نه دنبال گسترش اعتراضات آارگران ، بدهي رسی گزارشهایط

دستور سرآوب   ی اسالمی جمهوریه داريم سرماي، رژ شهر ازآارگران منجر شده استیاهالت  جوانان ويحماآه به 

 بر   اعالم نشدهی نظام حكومتشوش هرش، در مختلفیشهرهاژه ازيو با اعزام گارد وع آارگران را صادر نموده يوس

.گرفته اندشتم قرارضرب وارعاب ود،يتهدو مورد ريدستگ گذشته دهها آارگری روزهایط. استآرده قرار  

آنها  آه به همراه همسران و فرزندان .ت دادن ندارند  از دسی برایزيگر چيشكر هفت تپه دي آه آارگران نی براست

و  با وجود ادامه "   شه ین بچه گرسنه وعده سرش نميا" ، " م گرسنه يگرسنه ا: "زنند ياد ميدان آمده اند فريخود به م

امه آنها  مصمم به اد.  دهند یروببندها ، آارگران  همچنان به تجمع و حضور درسطح  شهر ادامه ميسرآوب و بگ

 ماهها ی تپه  در پكر هفتشيآارگران ن.  آسب مطالباتشان هستند و اعالم آرده اند آه آوتاه نخواهند آمد یمبارزه برا

تحقق خواستدن به تشكل مستقل وي رسیند و براداشته ا  به جلو بر یكا گامي سندیي بازگشا ینك با تالش برايا مبارزه   

. دارندیباني  پشتیشان  تقاضايها    

 بي نصیب را هم  گريد  ی اجتماعیو جنبش ها شنفكران، روو وحشت اعمال رعب  و است سرآوبيسادامه  درم يرژ

.نگذاشته است  

، ) دانشجو در سنندج (یم لطف الهيبهشت ، به قتل رساندن ابراهين و اردي فروردی ماههای نفر ط٧٠اعدام دستكم 

ت دهها دانشجو در تهران و ي و محكومیري، دستگ)  آردیاسي سیزندان(ز پور يع وسپس قتل آاوه عزيشكنجه فج

 زن آه در انتظار ٨ احكام سنگسار و  ی،   اجرا....)   و ید توآلي مج-  ی  احسان منصور-عابد توانچه (شهرستان ها 

سان ،   شكنجه فرزاد ي روزنامه نگاران و وبالگ نویريان ، دستگيي بهایرين حكم منحوس  هستند  ، دستگي ای اجرا

 یبرد  ، صدور احكام زندان و شالق برايآه در انتظار اعدام بسر م)  معلمان آردستانیعضو انجمن صنف(مانگر آ

 یري آارگران ، دستگیا حكم شالق بریصدور و اجرا .....)  یروناك  صفار زاده ، هانا عبد(ن جنبش زنان يفعال

انيزندانت ي وضعیريگيپ ازی خودداری آنان برایانواده هاخ ارعابد ويتهدجان ويآذربان درکردستان ويفعالتن ازدهها  

.....و فيلتر کردن سايت های اينترنتی و    

  ازیگريگوشه د جنگ  طبل بر دنيكا درآوبيبا آمر  مي  رژیهماهنگ.  استیاسالم  یات جمهوريجنا  ازیتنها گوشه ا

.ستا ی اجتماعی مقابله با طبقه آارگر و جنبش هایم برايتالش رژ    

 هشدار آه رژيم تيغ به دست در انتظار فرصت مناسب برای نابودی و حذف تمامی فعالين اجتماعی و سياسی است . 
.گر هستنديكديت و حفاظت از ي حمای متقابل  برایش از هر زمان محتاج همبستگيران بي در ای اجتماعیجنبش ها  

 
ع از مطالبات معلمان و پرستارانان و آارگران و دفاي از جنبش زنان ، دانشجویباني پشتی برا-  
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  ی و مذهبی ، ملی اجتماعی اعتراض به سرآوب های برا-

ی و طه آزادیر مرادي ، جوانمیميار رحي منصور اسانلو ، بختی  آارگران زندانی آزادی برا-  

  عقيدتی-یاسيان سي زندانی  تمامی آزادی برا-

  لغو حكم اعدام و سنگساری برا-

رگران هفت تپه دفاع از آایو برا  

شاني به تشكل طبقاتیابي از عزم آنان در دستیباني و پشت  

.م ييگرد هم آ  
 

١٧ساعت   یوني ٧ شنبه: زمان  

Berlin - BreitscheidPlatz - U2, U9,U1 Kudamm مكان   جنب  شكستهیسايآل در:  

٠٠٤٩ - ٠١٧٩٤١٣٠٣٥٩:تلفن تماس   

 

ني برل- ی با جنبش آارگریگروه همبستگ : برگزار آننده  

Berlin_kargari@gmx.de 

:ت آنندگان يحما  

ني برل- یراني ایاسيآانون پناهندگان س  

 ني برل-ران ي ایاسيان سيته دفاع از زندانيآم

 


