
  زندانی سياسی در حمايت از حقوق کارگران ايران١٠اعتصاب غذای 
 

   
  

 در راستای ،ی این بيانيە ما زندانيان سياسی امضا کنندە
 در ١٣٩١ بھمن ٢٨ھمراھی با کارگران عزیز ایران زمين روز 

  اعتصاب غذایی سياسی خواھيم بود
  
 

دوستان و ھموطنان کارگر، درود و سالم گرم ما جمعی از زندانيان سياسی زندان 
زمين در   ھزار نفری شما کارگران زحمتکش ایران٣٠خبر طومار . شھر را پذیرا باشيد رجائی
ای آميز تظاھرات سراسری بر اری مسالمتزدە از حقوق قانونی و مسلم در برگاستفا

ات و ھابی م ان در شرایط کنونی کشور مایەاحقاق مطالبات صنفی و قانونی کارگر
  .است سرافرازی

 
 حق اعتصاب و تشکل قانونی و تظاھرات کارگری از حقوق مسلم محسوب ،در تمام دنيا

شود، اما در شرایط و خفقان و سرکوب والیت فقيە این امر قانونی کامال نادیدە گرفتە  می
ر شرایطی کە کارگران ایران قشر وسيعی از مولدان صنعت ملی از قبيل د. شدە است

سازی بە  ھای صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی، نفت، گاز، پتروشيمی و ماشين قسمت
 فعالين کارگری در ،دھند  را تشکيل میخط فقرسازی یک چھارم دستمزد  نام خصوصی

ند و امنيت شغلی از خور  میالقھای تشکل و سندیکا بازداشت، زندان، اخراج و ش عرصە
 در کشوری کە درمان، آمورش و ،طریق قراردادھای موقت و سفيد امضا نابود شدە است

گران است و   حکومتفر تص در، خدمات عمومی و امکانات رفاھی و ورزشیلصيحت
 و شودھای تروریست در لبنان، سوریە، عراق و افغانستان مي ھای ملی صرف گروه ثروت
ھای فلەای آنچه کە در تھران، خوزستان،   عزیزمان مورد تعرض وحشيانە و اعداموطنان ھم



  راگيرند و تعدادی از ھموطنان عزیز ُکردستان، سيستان و بلوجستان و آذربایجان قرار می
  .کشند تقيم میدر ليپرتی مستقيم یا غيرمس

دیدە  ی اميدواری مردم ستم ی شما در این حکومت قبرستانی مایە ھزار نفر٣٠ طومار 
   .برای تجدید مبارزە عليە استبداد و حاکمان ظالم است

 
   :دوستان و ھموطنان کارگر

  
ترین اصول این سازمان   بە ابتدایی، حکومت والیت فقيە بە عنوان عضو سازمان جھانی کار

 و حقوق مسلم و پایبند نيستعتصاب یعنی حق داشتن تشکل و حق داشتن اعترض و ا
 ملی را ثزوتاز % ٦٠ ، ھزار ميلياردی٣ چرا کە دزدان ،گيرد قانونی کارگران را نادیدە می

ھای   ثروت ازخواری، دزدی  زمين، تن دو قوهخرج کردە و برادران الریجانی با در اختيار داش
کاری، گرسنگی و تورم  یقرار دادەاند و از طرفی بخود ملی و چپاول را در دستور کار 

مردم عزیز و محرومين کنندە، فحشا و خانە بە دوشی  ھای فلج  تحریم،افسار گسيختە
مردم بە نان شب  اجتماعی ایران زمين را در بر گرفتە و قشر وسيعی از تمام زوایای

   .ندنيازمند و محتاج
 

ما . خواھد کردکنيم کە وزارت کشور با درخواست شما موافقت ن با اطمينان اعالم می
ز ایران زمين ی این بيانيە در راستای ھمراھی با کارگران عزی زندانيان سياسی امضا کنندە

 سياسی خواھيم بود، باشد کە کارگران برای  در اعتصاب غذای١٣٩١ بھمن ٢٨روز 
باشد زندانی و  اعتصاب قانونی و حقوقی مشروع خود کە ھمانا آزادی، نان و عدالت می

  .شکنجە نشوند
 

  : شھر کرج زندانيان سياسی زندان رجائی
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