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 به رفقای اعتصابی

فعالين کارگری، از نفر١۵٠دستگيری بيش ازوبه مراسم اول ماه مه  سرمايه داری اسالمیبدنبال يورش رژيم 

تا رکت های متنوعی را سازمان دادند ، ح کمپين اعتراضیبا برپائیکشورخارج ازبش کارگری ايران درمدافعين جن

دگان اول ماه شدستگيرو ايران طبقه کارگراز حمايت ،عمومیو پشتيبانی افکارطبقه کارگر جهانی  تگیجلب همبسبا 

  .زدنددست به اعتصاب غذا مقابل پارلمان هلند دررفقای عزيزمانتن ازچهارهمين ارتباط نيزدر .را سازمان دهندمه 

در صورت خشند که قادر است جان خود به کارزاری جان می بشتن ازاهميت کاراين رفقا در اين است که با مايه گذا

پاسخی که اين رفقا به اعالم کمپين . ، به مانعی بزرگ بر سر راه رژيم سرکوب و سرمايه در ايران بدل شودتداوم

اعدام ، دفاع از دستگير شدگان اول ماه مه دادند نشانگر اين است که حس همبستگی طبقاتی  همچنان زنده است و 

  .شکنجه و تبعيد  نتوانسته بر مقاومت انسان غلبه کند

  ،چهارمروزدر. اعتصاب خود ميشوندشمين روزهلند وارد شدر) ، اصغر فتاحی و شهرام بجفیس فردعبا (رفقای ما

 د ناراحتی های جسمی با وجو اين رفقا .شدمنتقل  بدليل بيماری و ناتوانی جسمی به بيمارستان  )حسين(يکی از رفقا

 به نگرانی نسبت ضمن ابراز،آلماننهادها و فعالين کارگری در ما.  خود ادامه دهند غذایقصد دارند به اعتصاب

، دولت و پارلمان هلند را موظف می دانيم که مسئوالنه به خواسته های اعتصاب وضعيت جسمانی اعتصاب کنندگان

ما . جسمی جلوگيری به عمل آورنداپذيروارد آمدن صدمات جبران نپزشکی ازکنندگان توجه کنند و با اعزام تيم 

   .مورد دوستانمان می دانيمند را مسئول هرگونه پيش آمدی  دراعالم می کنيم  که  دولت و پارلمان هل

د را با خطر جان خو عزيزمان که با اعتصاب غذا جسم و رفقایه آلمان ب-ما مدافعين و فعالين جنبش کارگری ايران 

پيگيری خواست ها و و درم و شجاعتتان را می ستاييم به عزم شما ايمان داري که:  اعالم ميکنيممواجه کرده اند،

  .انعکاس حرکتتان  مجدانه تالش ميکنيم

ا برای پيگيری مسالمتی شبه با اين وجود . های بسياری بجا گذاشته استجانبرخود راداريم که پيام شما تاثيرما باور

می خواهيم شمابه همين دليل از. نيازمنديمچيزهراز کردن گام هايمان بيشحضورتان برای استوارتربه وکاری مداوم 

کارگران  ، کمپين حمايت ازفعالين و مدافعين جنبش کارگریسايرکنارخود خاتمه دهيد تا درتصاب غذای که به اع

    .مايران را سازمان دهي
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