
 

 

 میثم عسل، ، سپیده نجاتی، ، اسمعیل

 .گردد باید آزاد  سیاسی زندانی ، زندانی کارگر
 

 تحت را کارگری جنبش است نموده تالش رسیدن قدرت به ازابتدای که داران سرمایه اسالمی جمهوری رژیم

 روبرو گسترده ابعادی در کارگری اعتصابات گسترش با اینک نماید، محروم تشکیالت هرگونه از سرکوب

 را رژیم و میایند بمیدان دیگری از پس یکی سیعو ابعادی در کارگری ،جنبش ای ودهت های خیزش .است شده

 کشانده فالکت و فقر خط زیر رابه زحمتکش و کارگر مردم ،اجتماعی اقتصادی بحرانهای .میکشند چالش به

 .است شده سرازیر خیابانها به ضاعترا وفریاد درآمده عمومی مطالبه یک بعنوان معیشت که نحوی به است
 این مقابل در رژیم .میبرند بسر اعتصاب در ها هفته اهواز فوالد و تپه هفت نیشکر مثل اعتراض کانونهای

 دل از زحمتکش و کارگر مردم .ندارد و نمیشناسد آن جز راهی اصوال و سرکوب جز ای شیوه اعتراضات

 گفت میتوان جرات به .میشوند مبارزه ادامه مهیای تر مصمم و آیند می بر تر آبدیده خویش اعتراضات

 و کار و نان مانند مسایلی طرح . است نبوده برخوردار آگاهی میزان این از ایران کارگری جنبش هیچگاه

 میرود فراتر روزمره مطالبات دایره از و شده  مرتبط مستقیم عمل و شورایی اداره سیستم به بالفاصله آزادی

 تعیین دوران چنین این در.کند تکلیف تعیین اسالمی جمهوری وبا باشد ساز سرنوشت میتواند که لباتیمطا .

 در استکهلم شورای.رسانند یاری کارگران مبارزه به قوا تمام با باید زحمتکشان و آزادیخواهان همه ای کننده

 مبارزات این اخبار پخش و میاسال جمهوری جنایات افشا برای ان کارگر اعتراضات و اعتصابات از حمایت

 وتجمعاتی ها پیکت طومار ارسال ضمن گذشته همچون  ذیربط های نهاد و سوئد جامعه عمومی افکار برای

 .میکند برگزار استکهلم شهر در

 سوی از منظورپیکتی بدین سرگل میدان در ظهر از بعد  ۳ ساعت دسامبر 12 چهارشنبه  

 .میشود برگزار  استکهلم در شورا
 و معلمان و کارگران آزادی برای داریم انتظار هستند کجا هر در وکارگران آزادیخواهان از ما

 عسل ، قلیان سپیده نجاتی، علی بخشی، یلاسمع جمله از سیاسی زندانیان سایرو رانندگان

 .کنند تالش مهدی آل میثم و محمدی

 
 اسالمی جمهوری داری سرمایه رژیم باد سرنگون

 وشورایی کارگری تیدول باد قرار بر

 گردد باید آزاد سیاسی زندانی زندانی، کارگر

 سوسیالیسم باد زنده   آزادی باد زنده

 استکهلم– ایران  مردم آزادیخواهانه مبارزات از حمایت شورای 

8379451 072 tel: 

 

 


