
آکسیون اکتبر  ٢٧با کارزار جھانی برای آزادی فعالین کارگری روز شنبھ صدا و ھمگام ھم
 !برگزار خواھیم کرد )الھھ( دنھاخ اعتراضی در

 

جھانی در ھمبستگی با جنبش کارگری ایران با خواست  زارآبان، کار ۵مھر تا  ٢٩رابر با اکتبر ب ٧٢تا  ٢٠از روز 

رژیم این کارزار سراسری در شرایطی انجام میگیرد کھ  .در جریان است کارگریآزادی بی قید و شرط فعالین   محوری

ھای قرون وسطایی نبش کارگری ایران را در اسارتگاهھای شناختھ شده جو چھرهجمھوری اسالمی، شمار زیادی از فعالین 

مھدی فراحی  ابراھیم زاده ،بھنام  ، شاھرخ زمانی، محمد جراحی رضا شھابی،  در حال حاضر . خود حبس کرده است

شاندیز، و دیگر فعاالن جنبش کارگری بدون دریافت کوچکترین خدمات پزشکی ودرمانی و در وضعیت وخیم جسمی ھمچنان 

 عادلھ چراغی ھمسر علیرضا عسکری بعد از آزادی وی دستگیر.جمھوری اسالمی بھ سر میبرند انسانیدر زندان ھای ضد 

 یحكم اعدام بر رو یكھ خطر اجرا یمعترض معلم یقنبرمعلمان و عبدالرضا  یو كانون صنفعض یرسول بداغ ھمچنین .شد

ھا تن از فعالین دفاع از حقوق کودک، حقوق زنان  ھای اخیر ده جدا از این رژیم اسالمی در ھفتھ .در زندانند دارد سرش قرار

   .روانھ زندان کرده است  و فعالین جنبش دانشجویی را احضار و یا

بحران اقتصادی، چپاول ثروت مردم توسط ھای اجتماعی در شرایطی صورت می گیرد کھ  دید این فشارھا بر فعالین جنبشتش

تحریم ھای بین المللی، زندگی کارگران و اکثریت مردم ایران را  نیزو  جمھوری اسالمی ضد کارگریو  داری سرمایھرژیم 

از موسسات تولیدی و صنعتی موج  تعدادیاعالم ورشکستگی و خوابیدن تولید در    .ھر روز وخیم تر از روز قبل کرده است

اعی عرصھ را از ھر فشارھای اقتصادی در کنار بی حقوقی ھای سیاسی و اجتم. گسترده ای از بیکارسازی بدنبال آورده است

  .سو بر زندگی اکثریت مردم ایران تنگ کرده است

مبارزه متحدانھ و آگاھانھ کارگران و مردم آزادیخواه و برابری طلب  بامی توان    این ماشین ستمگری و استثمار و سرکوب را

احزاب، سازمان ھا و تشکالت  افراد، جمعیت ھا، نھادھا، ھمبستگی و اتحاد عملپاسخ عاجل بھ چنین نیازی  . متوقف ساخت

  . می طلبد بیش از ھر زمانی کارگری، چپ، و کمونیست را

 ٢٧تا  ٢٠( ھمبستگی برای آزادی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی، ما ھم در کشور ھلند در برپایی ھفتھ برای این مھم

بعدظھر  ۵تا  ٢ساعت ) الھھ(شھر دنھاخ )  aagHen Darnegieplein C(در میدان  اکتبر ٢٧روز شنبھ  ، )اکتبر

ما از ھمھ احزاب و سازمانھای چپ و کمونیست ، انسانھای مبارز و کمونیست و . خواھیم کرد برگزار اکسیون اعتراضی

درخواست میکنیم در این اکسیون شرکت نموده تا با حضور و فعالیت ھمبستھ  ساکن ھلندآزادیخواه و مدافعین حقوق کارگران 

ماھیت ضد  ،علیھ حکومت اسالمی سرمایھ در ایران و متحدانھ خود بتوانیم ضمن برپایی ھرچھ وسعیتر تجمع اعتراضی

مردمی و ضد کارگری این رژیم را بیش از پیش افشا نموده و بھ سھم خود موجبات ھرچھ رسواتر کردن رژیم در نزد افکار 

   .جلب حمایت بین المللی ھرچھ گسترده تری از جنبش کارگری ایران را فراھم آوریم  و  ھلندعمومی 

  

  !زندانی سیاسی آزاد باید گرددکارگر زندانی، 
  !زنده باد ھمبستگی بین المللی با جنبش کارگری ایران



  !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی
  !زنده باد سوسیالیسم

  تشکیالت ھلند –حزب کمونیست ایران 
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