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 ماهنامه کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

 هدف نشریه

طبقه کارگر در ایران تا کنون  به شکل انقالبی عمال در مبارزه ضد سلطنتی و ضد انقالب حاکم یعنی رژیم جنایت کار 

اسالمی نقش بر جسته و مهمی را ایفا کرده است ولی هنوز برای گذر انقالبی از بربریت موجود و استقرار سوسیالیزم با  جمهوری

 بدست گرفتن رهبری توده های عظیم مردم راه سختی را در پیش رو دارد.

طبقه کارگر با خصلت انقالبی خود ، تنها نیرویی است که میتواند در جهت منافع توده مردم مبارزه را با قاطعیت پیش ببرد و 

 پیروزی نهایی را رهبری نماید.

داری موجود یعنی جمهوری اسالمی با   رفقای کارگر ! هر چند که تا بحال مبارزات بی وقفه شما در مقابل هار ترین سیستم سرمایه

 تمامی پیشروی ها به نتیجه نهایی نرسیده ولی تجربیات بی نظیری چه مثبت و چه منفی در اختیار جنبش کارگری قرار داده است. 

است ولی حارتر و دست باز تر از قبل. میدانیم نرخ استثمار نسبت به قبل   ۷۵می دانیم کارفرما همان کارفرمای قبل از قیام 

بمراتب باالتر رفته است. میدانیم شورا های کارگری منحل و  تشکالت الترناتیو کارگری بشدت زیر فشار و سرکوب شدید قرار 

دارند. میدانیم  شوراهای کارگری فرمایشی دست در دست دولت هر روز بر علیه کارگران و تشکالت واقعی آنها توطئه میکنند. 

ودر نهایت سیستم پلیسی بر کارخانه ها حکمفرماست. با تمامی این وجود جنبش کارگری قویتر و منسجم تر و آگاه تر از همیشه در 

حال فتح سنگرهای بیشتری از دشمن طبقاتی خود هست که به بن بست همه جانبه  سیاسی اقتصادی  واجتمایی غیر قابل حل دچار 

 شده است.

در چنین شرایطی  باید پیگیرانه خواستهای صنفی، سیاسی و دمکراتیک طبقه را  پیگیری و اگاهانه در همه مسائل جاری سیاسی و 

 اجتمایی و اقتصادی کشور دخالتگری فعال نمود.

الزمه چنین دخالتگری فعاالنه ، آگاهی و شناخت  درست و مستمر و حساسیت در مقابل تحوالت و مسائل سیاسی و اقتصادی 

 کشور است. کارگران باید از اتفاقات روز، از مسائل کارخانه، از سیاست دولت و مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی آگاه باشند.

آگاهی از مصوبات دولت بر علیه طبقه کارگر و آگاهی از نقش طرفدارانه و قوی دولت از کارفرما در چانه زنی برای افزایش 

مزد، حق مسکن، بیمه های کار و تامین اجتماعی در مذاکرات ساالنه و آگاهی از نقش مخرب و خیانتکارانه  دالالن و واسطه های 

سیاسی تحت عنوان شورا های اسالمی کارگران و افشای این حرکات و توطئه ها باید بخشی مهمی از حساسیت و  عملکرد 

 تشکالت واقعی کارگران باشد.

در این روند ، تشکل در  شوراها و سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری و همبستگی و تقویت این نوع  تشکالت از اهمیت 

کلیدی برخوردار است. اگرچه هدف نهایی طبقه کارگر سرنگونی سلطه  سرمایه بر زندگی اجتماعی و ایجاد جامعه سوسیالیستی به 

نیروی کارگران بر ویرانه های بربریت سرمایه داری است. در این راستا این نشریه خبری ماهانه سعی دارد روزنه ای باشد برای 

 انعکاس مسائل کارگری  در داخل و بخصوص در خارج کشور. 

نشریه با تغییرات ضروری به زبان انگلیسی نیز منتشر ودر اختیار  ارگانها ، تشکالت ، سازمانها و بخصوص اتحادیه های 

کارگری خارج از کشور قرار خواهد گرفت.  طبیعتا این نشریه  در صورتی میتواند وظیفه خود را بدرستی انجام دهد و در خدمت 

طبقه کارگر باشد که خود  کارگران در محتوای آن دخالت فعال نمایند. بنابر این از همه رفقای کارگر میخواهیم تا با ارسال اخبار و 

 گزارشات از محیط کارخانه، محل زندگی و مسائل و مشکالت کارگری ما را در این جهت یاری دهند.

 

 کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
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 ایران اطالعیه کلکتیو سندیکائی فرانسه در حمایت از اعتصابات اخیر کارگران در

 ۰۲۰۲اوت  ۶پاریس  

 اعتصاب در ایران! 

اعتصاب عمومی، پاالیشگاه ها و میدان های نفتی جنوب ایران را فراگرفته است.  از سحححرگحاه اول اوت، شحمحار زیحادی از 

پحارس   –کنحگحان  ۰۲و  ۰۰کارگران پاالیشگاه های نفت سنگین در قشم، پارسیان المرد، پاالیشگاه آبادان و پاالیشگاه فازهای 

ژوئحیحه جحهحت اعحتحرا  بحه  ۰۲جنوبی دست به اعتصاب زده اند. کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شحمحالحی از روز 

دستمزدهای ناچیز و تهدید به اخراج از کار، اعتصاب کرده اند. کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در گحرمحای نحزدیحک بحه 

ژوئن اعتصاب کرده اند. چند ماه است که حقوق و دستحمحزد آنحان پحرداخحت نشحده اسحت. ایحن  ۳۱درجه کار می کنند، از  ۷۲

اعتصاب ها در شرایط دشواری صورت می گیرد، زیرا رژیم ایران آزادی ها و حقوق سندیکائی منطبق با مقاوله نحامحه هحای 

بین المللی کار را که خود نیز امضاء کرده است، زیر پا می گذارد.حکومت مطالبات حقوقی محزدبحگحیحران را انحکحار کحرده و 

تالش می کند اعتصاب کنندگان را با تهدید و سرکوب خفه کند. اما، فعاالن از جمله با ایجاد صندوق ملی هحمحبحسحتحگحی محالحی، 

برای کمک به اعتصاب کنندگان، به سازماندهی کارگران پرداخته اند. در اوضاع حاد کنونی، فعاالن کارگری ایران به اتححاد 

 و همبستگی همه اقشار مردمی دعوت می کنند تا صدای مطالباِت به حق آن ها به گوش برسد.

 سازمان های سندیکائی فرانسه: 

 کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیِک کار )س اف ِد ِت( 

 کنفدراسیون عمومی کار )س ِژ ِت( 

 فرهنگیان( –فدراسیون سندیکائی متحد )اِف اِس او  

 اتحادیه سندیکائی برای همبستگی )سولیدر( 

 اتحادیه ملی سندیکاهای امستقل )اونسا( 

 فرانسه –ترجمه و پخش از : همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران   
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های صنفی معلمان، شوراهای صنفی دانشجویان و نشریات  حمایت سندیکاها، تشکالت مستقل کارگری، کانون

 ها و بازنشستگان از اعتصابات سراسری در کشور دانشگاه

 

از اعتراضحات و اعحتحصحابحات گسحتحرده 

تپه، هپحکحو و صحنحایحع  کارگران در هفت

 نفت و گاز و پتروشیمی حمایت کنیم.

در ادامححححه مححححبححححارزه و مححححقححححاومححححت 

نححاپححذیححر و دالورانححه کححارگححران  خسححتححگححی

شححرکححت هححفححت تححپححه و اعححتححصححاب و 

هححا، هححزاران  اعححتححراضححات خححیححابححانححی آن

کارگر شاغل در صنایع نحفحت و گحاز و 

محجححتححمححع هححای پححتححروشححیححمححی در اهححواز، 

آبادان، اصفهان، قشم، ماهشهر، کنگحان، 

حهحر، جححفحیحر و دشحت آزادگححان،  المحرد، مه

نیروگاه بحرق سحبحالن و شحرکحت نصحب 

هحای  ترین اعتصابات کحارگحری سحال نیرو در اردبیل و همین طور کارگران صنایع سنگین هپکو در اراک، یکی از مهم ترین و گسترده

 اند. اخیر را رقم زده

 

هاست که در چنبره مناسبات استثماری، ستمگرانه و ضدکارگری حاکم گرفتار شده و به شدیدترین شکل ممکن توسط  کارگران سال

ها حتی از  شوند. آنان در تمامی این سال استثمار می -اعم از کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی-صاحبان سرمایه و کارفرمایان 

اند. دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر، حقوق های پرداخت نشده و معوقه، اخراج و  ترین حقوق خویش محروم بوده ابتدایی

ای، فراگیری قراردادهای موقت و سفید امضا بر بازار کار،  های پیمانکاری و واسطه های گسترده و مداوم، حاکمیت شرکت بیکارسازی

های تحت ستم در  هایی از تضییع حقوق کارگران و گروه سازی آموزش، سالمت، مسکن و تنها نمونه ها، خصوصی آزادسازی قیمت

های حامی آنان، به کارگران تحمیل شده است. ها بوده که توسط صاحبان سرمایه و دولت طول این سال  

شوند.  سازی آموزش بیش از پیش گرفتار فاصله طبقاتی و حذف اجتماعی می از سوی دیگر فرزندان این کارگران نیز با توسعه پولی 

اند، پاسخی جز تهدید و ارعاب و دستگیری و  عدالتِی آشکار به مخالفت برخاسته هر زمان هم که کارگران در برابر تحمیل این همه بی

 زندان عایدشان نشده است

ها  با این وجود کارگران هرگز از مبارزه علیه تضییع حقوق حقه ی خویش به دست عوامل سرمایه ساکت نمانده و در تمامی این سال

های فراوانی نیز بابت این مبارزات  اند و هزینه به حکم شرایط کار و زندگی برای تحقق مسأله نان، کار و آزادی مبارزه کرده

ها می توان به مبارزات کارگران شرکت واحد، هپکو، آذرآب اراک، فوالد اهواز، کارگران معادن، معلمان  اند که از جمله آن پرداخته

در سنگرهای مختلف  ۲۲ی  سراسر کشور، بازنشستگان و فرزندان کارگران در جریان صنفی دانشجویی اشاره کرد که از ابتدای دهه

ادامه در صفحٔه بعد.   اند نفس مبارزه کرده یابی زحمتکشان یک  سازی و سلب حق حیات و تشکل علیه سیاست واحد خصوصی   
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روز است که ادامه  ۷۲تپه در گرمای تابستان خوزستان و باوجود بحران کرونا،  در این شرایط که اعتصابات جاری کارگران هفت

یافته، اعتراضات و مبارزات کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز در ادامه روند اعتراضی کارگران سراسر ایران برای 

طلبانه در جریان است. این اعتراضات گسترده، همزمان و با خواستی   های معیشتی و رهایی رودررویی با سرمایه، تحقق خواست

شود. این بار کارگران صدای اعترا  خود را رساتر و  واحد یکی از نقاط عطف مبارزات کارگران ایران در تاریخ محسوب می

اند. آنان در اعتصابی نسبتا هماهنگ و همسو خواهان افزایش  تر از همیشه به گوش صاحبان سرمایه و حکومت رسانده گسترده

های پیمانی، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء،  دستمزد، پرداخت حقوق معوقه، تأمین امنیت شغلی، برچیده شدن بساط شرکت

هاست مدنظر  ها سال سازی شدهاند. مطالباتی که تحقق آن بهبود شرایط وامکانات خوابگاهی و بهداشتی، و نیز لغو خصوصی

ها و تحرکات اعتراضی اکثرقریب به اتفاق کارگران است. از این رو ما در یکی از لحظات  کارگران بوده و در اولویت خواست

کنیم در بحران اقتصادی کنونی این  حاکم قرار داریم. ما امضا کنندگان این بیانیه اعالم می کارگر با طبقه تاریخی رویارویی طبقه

ها بپیوندند؛  های تحت ستم به این اعتصاب سرزمین، بسیار طبیعی و قابل انتظار است که هر روز شمار بیشتری از کارگران و گروه

ها، نزول سطح معیشتی  سازی، آزادسازی قیمت علت جان به لب رسیدن مردم از بحران ناشی از خصوصی اعتصاباتی که به

غایت ناچیز از جانب دولت و کارفرمایان، و عدم  کارگران به خط مرگ )و نه دیگر خط فقر(، عدم پرداخت همان دستمزدهای به

ها بتوانند در گسترش خود، تا تحقق  شود. بدیهی است برای اینکه این اعتصاب های معیشتی و حیات برگزار می دسترسی به حداقل

یابی مستقل و  ها تداوم یابند باید کارگران اعتصابی بتوانند خود بیش و پیش از هرچیز متشکل و متحد شده و امر خطیر تشکل خواست

 متکی به اراده و توان کارگران را در همین شرایط حساس دنبال کنند و به منّصه ظهور برسانند.

های اعتراضی و اعتصاب گسترده و منسجم کارگران و پشتیبانی از خواست و  ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از حرکت

مطالبات برحق آنان همچون افزایش دستمزدها، پرداخت فوری و بدون قید و شرط حقوق و مزایای معوقه کارگران، برچیده شدن 

های مختلف  سازی عرصه  تر از همه لغوخصوصی های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء و مهم بساط شرکت

های مستقل، اصل حیاتی پیشروی طبقاتی  کنیم اتحاد کارگران اعتصابی و ایجاد تشکل اجتماعی، خطاب به کارگران و مردم اعالم می

طلبد. های مختلف اجتماعی را می است و تحقق این مهم حمایت و اتحاد هرچه بیشتر گروه  

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

 کانون صنفی معلمان تهران

مریوان –انجمن صنفی معلمان کردستان   

 کانون صنفی معلمان اسالمشهر

 کانون معلمان همدان

 کانون صنفی فرهنگیان گیالن

 کانون صنفی فرهنگیان خوزستان

 کانون صنفی معلمان الیگودرز                            

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه    

ادامه در صفحٔه بعدسقز و زیویه              شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز         -انجمن صنفی معلمان کردستان    
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الملل قزوین                     شورای صنفی دانشگاه بین  

تهران  شورای صنفی پردیس هنرهای زیبای   

 شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل          

جمعی از واحدهای شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینای همدان   

 شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبایي

های سطح شهر دانشگاه تهران شورای صنفی خوابگاه  

 نشریه حامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 نشریه کران دانشگاه امیرکبیر

الملل قزوین بان دانشگاه بین نشریه بوم  

الملل قزوین نشریه چارچوب دانشگاه بین  

الملل قزوین نشریه دایره دانشگاه بین  

 نشریه ضد دانشگاه مازندران

 نشریه باور دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 نشریه هال دانشگاه تهران

 نشریه پرومته دانشگاه تهران

 نشریه بذروباد دانشگاه عالمه طباطبایی

 نشریه پرانتز دانشگاه تهران

 نشریه ایستگاه دانشگاه صنعتی شیراز

 نشریه تقاطع دانشگاه صنعتی شیراز

 نشریه چشمك دانشگاه تهران

 اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل  

 گروه اتحاد بازنشستگان

 اتحاد بازنشستگان

های کارگری کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل  

تپه به نقل از : سندیکای کارگران نیشکر هفت  
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 ایران حمایت کنفدراسیون ملی اتحادیه کارگری رومانی از کارگران اعتصابی

 اند های نفت و پتروشیمی در جنوب ایران اعتصابی عظیم را آغاز نموده کارگران و کارمندان پاالیشگاه

 کنیم! ما از خواست کارگران ایرانی حمایت می

های نفت و پتروشیمی در جنوب ایران  ، کارگران و کارمندان در پاالیشگاه۰۲۰۲روز شنبه اول اوت 

 ۰۰در شهرهای صنعتی آبادان، ماهشهر، قشم و همچنین در پاالیشگاه پتروشیمی پارسیان در شهر المرد در استان فارس و فازهای 

پارس جنوبی در شهر کنگان، اعتراضات خود را آغاز نمودند. آنها بخاطر چندین ماه حقوق معوقه و شرایط سخت کار،  ۰۲و 

 نداشتن بیمه و حداقل امنیت در تاسیسات محل کارشان دست به اعتصاب زدند

سال گذشته تحت رژیم ایران بسیار رنج  ۲۲دار و در حال گسترش است. کارگران ایرانی در طی  این سری از اعتصابات ادامه

اند، رژیمی که بطور سیستماتیک حقوق کارگران را نق  نموده است. حقوق آنها پرداخت نشده است و تهدید به اخراج شده اند  کشیده

و همچنین مکررا توسط نیروهای امنیتی دولت مورد حمله قرار گرفته اند. همچنین برخی از فعالین کارگری زندانی شده اند و هم 

 های ایران مواجه هستند. در زندان ۳۲-اکنون با تهدید مبتال شدن به کرونا؛ کووید

درجه سانتیگراد در  ۷۲روز است که در هوای باالی  ۷۲عالوه بر این، کارگران کارخانه صنعتی عظیم نیشکر هفت تپه برای 

های شهر شوش در جنوب ایران در اعتصاب هستند و خواهان دریافت حقوق عقب افتاده خود و برگشت کارگران اخراجی بر  خیابان

 های آنها ادامه دارد. اند. اعتصاب و تظاهرات باشند. آنها از دولت ایران هیچ پاسخی دریافت نکرده سر کارشان می

 بنابراین رژیم ایران می بایست؛

 حقوق معوقه تمامی کارگران اعتصابی را پرداخت نماید.

 اخراج و تهدید بر علیه زندگی کارگران را فورا متوقف نماید.

 ها آزاد نماید. تمامی کارگران زندانی را بدون قید و شرط از زندان

ما از اعتراضات و اعتصابات کارگران ایرانی بویژه کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی در جنوب ایران و کارگران 

 نماییم. کارخانه نیشکر هفت تپه حمایت می

 با احترامات؛ بوگدان ایولیا هوسو

 کنفدراسیون ملی اتحادیه کارگری )کارتل آلفا( –رئیس 
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گاز پشتیبانی اتحادیه جهانی صنعت از کارگران اعتصابی نفت و  

محیحلحیحون ۷۲هحای کحارگحری آزادو مسحتحقحل کحه  اتحادیهٔ جهانی صنعت، متشکل از اتحادیه

کارگر و کارمند را در صنایحع فحلحزی، محواد شحیحمحیحایحی، انحرژی، محعحدن و نسحاجحی در 

دروب سحایحت  ۲۲محرداد۳۲آگوست بحرابحر بحا ۲کند روز  کشور جهان، نمایندگی می۳۲۲

رسمی خود ، با کارگران اعتصابی ایران در بخشهای مختلف نفت و گاز اعحالم کحرده و 

هحزار کحارگحر بحا محوجحی از اعحتحصحابحهحای نحاگحهحانحی ، کحار را در ۳۲ححدود »نوشت: 

های صنعتی در میادین گازی پارس جنوبی ایحران محتحوقحف  پاالیشگاههای بزرگ و پروژه

اند. کارگران در اعترا  به تأخیر در پرداخحت دسحتحمحزدهحا، دسحتحمحزدهحای پحائحیحن،  کرده

درجحه، دسحت بحه اعحتحصحاب  ۷۲ناامنی شغلی و شرایط نامناسب کار و زندگی با گرمای 

تعویق در پرداخت دستمزدها مشکلی همیشگی است، و اعتراضها و اعتحصحابحات  «اند زده

سابقه است و بر تحعحدادی از پحاالیشحگحاهحهحا و  محلی، متداول است. با این حال، این موج گسترده و هماهنگ در اقدام به اعتصاب، بی

کنندگان عبارتند از کارگران ساختمانی، برقکارها، جوشکارها، لحولحه کشحهحا و سحایحر  گذارد. اعتصاب بسیاری از پیمانکاران تأثیر می

کنند. موج  های صنعتی در بزرگترین میدان گاز طبیعی جهان، کار می های پیمانکاری و گردانندگان پروژه کارگرانی که برای شرکت

محرداد ۵اعتصاب اعتراضی هنگامی ایجاد شد که ابراهیم عربزاده، کارگر پیمانکار پتروشیمی ماهشهر، در اثر گرمازدگی در روز 

رود کارگران سایر پاالیشگاهها و مجتمع های پتحروشحیحمحی نحیحز بحه اعحتحصحاب بحپحیحونحدنحد. تحا  درگذشت. با ادامه اعتصاب، انتظار می

کحمحال اوزکحان، محعحاون  .«مرداد، اعتراضات به پاالیشگاه اصفهان در مرکز ایران و مشهد در شمال شرقی گسترش یافحتحه اسحت۳۲

اند که هیچ سرکوبی منجر به سکوت آنها نخواهد شحد.  دبیرکل اتحادیهٔ جهانی صنعت، گفت: کارگران ایرانی بارها و بارها ثابت کرده

 آنها برای احقاق حقوق خود ایستاده و تا زمان شنیدن صدایشان، اعترا  خود را ادامه خواهند داد. 

 

تشکل کارگری درپشتیبانی از اعتصابات کارگری  ۰۸بیانیه جهانی   

 موج اعتصابات در ایران: ما حمایت می کنیم!

بیداد می کند. در  ۹۱در ایران بیماری همه گیر کرونا ویروس کوید

رابطه با این وضعیت فاجعه بار به استناد یكی از اعضای 

همبستگی سوسیالیستی با كارگران در ایران در فرانسه: 

بیمارستان ها اشباح شده اند و فاقد امکانات درمانی اند. توده »

های کم درآمد از همه چیز محرومند: پیشروی بیماری خیره 

کننده است. در ایران سیستم بهداشت و درمان به شدت 

درخطر است. به دلیل فساد داخلی و سوداگری های مالی 

میلیون ها نفر عالوه بر مشکالت اقتصادی، بیکار شده و هیچ 

منیع درآمدی ندارند. با بحران کرونا ویروس میزان بیکاری و تورم باز هم به طرز چشمگیری افزایش یافته 

 است. فشارهای اقتصادی متناسب با نمودار پیشرفت این بیماری بر میزان فالکت مردم افزود است

تعقیب نمأید  لطفا ادامٔه مطلب را در سایت و تلگرام کارزار   

mycsiw.com/2020/08/06//بیانیه-جهانی-۰۲-تشکل-کارگری-درپشتیبان 

https://mycsiw.com/2020/08/06/بیانیه-جهانی-۸۰-تشکل-کارگری-درپشتیبان/
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 بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد.

اعتصاب کارگران هفت تپه هفدهمین روز خود را پشت سر گذاشت. آوازه این اعتصاب سراسر ایران فضای سیاسی و خحبحری ایحران 

را فراگرفته است. کیست که به عزت و احترام حرکت متحدانه پنج هزار کارگر و خواستهای بر حق وعادالنه هفت تپه به وجد نحیحایحد  

 هفت تپه صدای رسای اعترا  و بیان روشن مطالبات کل طبقه کارگر ایران است.

 کارگران هفت تپه جلو افتاده اند. آنها در مقابل کوهی از توطئه و سیاست های ضد کارگری از طرف کارفرما و

دولت راه را نشان میدهند. این راه چیحزی جحز درایحت و 

پافشاری بر وحدت میان کارگران و سحرسحخحتحی بحر سحر 

مطالبات نیست. امروز میلیونها کارگر در هحزاران واححد 

تولیدی، از صنعت نفت و خودرو سازی ها تحا محعحادن و 

کارگاهها اعترا  خود را در اعحتحصحاب هحفحت تحپحه بحاز 

میشناسند، از این اعتصاب نیرو میگیرند و دلشحان بحرای 

پیروزی آن میتپد. اعحتحصحاب هحفحت تحپحه دسحت کحارگحران 

ایران را در دست هم گذاشحتحه اسحت. بحه هحم سحرنحوشحتحی 

کارگران معنایی زنده و زمینی بخشیده است. وقحت آنسحت 

 دست هفت تپه را بفشاریم و برای هم سرنوشتی، بخصوص روی زمین سفت مبارزاتی  عملی سهمی شایسته ادا کنیم.

ما کارگران و استادکاران ساختمانی، اعالم میکنم بخشی از این مبارزه هستیم. پیروزی در هفت تپه را به معنای پیروزی خود و برای 

کل طبقه کارگر ایران می نگریم. ما تمام توان خود را در قالب انواع کمپین های حمایتی و صندوق های محالحی و... بحرای اعحتحصحاب 

نیشکر بکار خواهیم انداخت. تاریخ معاصر طبقه کارگر در ایران مملو ازاعتصابات و مبارزاتی است که از هحمحبحسحتحگحی و اتحححاد بحا 

یکدیگر واماندند. هفت تپه میتواند، باید و شایسته آنست که سرمنشاء دریایی از ابتکارات همبستگی بخحش هحای کحارگحری در سحراسحر 

 ایران شود.

 بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد.

 

 کانون انجمن های کارگران ساختمانی کردستان

۹۹۱۱شهریور     
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 اعتراضات کارگران شهرداری ها

 تجمع اعتراضی پاکبانان در محوطه عمارت ساعت تبریز

تیر ماه در جریان برگزاری جلسه شورا تعدادی از پاکبانان به جهت عدم پرداخت بیمه در محوطه ۳۷صبح امروز   

 برج میدان ساعت، محل برگزاری شورای کالنشهر تبریز تجمع کردند.

 

ماه حقوق اعتراض کردند. 4کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت بیش از   

4تیر پس از رسانه ای شدن اعترا  کارگران شهرداری خرمشهر نسبت به عدم پرداخت بیش از  22روز دوشنبه   

 ماه حقوق،سرپرست شهرداری خرمشهربه خبرنگاری گفت:حقوق کارگران شهرداری خرمشهر بیش از چهار ماه به

بخش اعظیمی از آن پرداخت خواهد شد. 99های انجام شده اوایل مرداد ماه  تعویق افتاده است که با رایزنی  

 وی افزود: امیدواریم بتوانیم تمام حقوق کارگران زحمتکش شهرداری را در چند ماه آینده پرداخت کنیم

 

ماه عدم پرداخت بیمه با پهن کردن ۵ماه حقوق معوقه و  ۲۸تیرماه کارگران شهرداری اللی در اعتراض به  ۱۲شنبه   

.دی و در دست داشتن پالکارد اعتراضی تجمع کردند ۱۲سفره ی خالی در میدان شهدای   

هزار بشکه نفت ۳۳حلقه چاه نفت فعال آن ، روزانه  ۶در شهرستان کوچکی که به گفته ی فرماندار این شهر ، از   

 استخراج می شود این حق کارگران و مردم این شهر نیست.

 

تا ۶. این کارگران بصورت میانگین ماه مزد و مزایای خود خبر دادند ۶کارگران شهرداری منجیل از عدم پرداخت   

سال سابقه کار دارند معتقدند با این شرایط امنیت شغلی خود را از دست می دهند. عدم پرداخت حقوق معوقه این ۳۲  

 کارگران در حالی است که مسئوالن شهرداری و شهرستانی منجیل بارها وعده پیگیری مطالبات آنها را داده اند.

مطالبات مزدی ما مربوط“این کارگران تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند، درباره طلب وصول نشده خود گفتند:   

”.به سه ماه طلب مزدی سال گذشته و سه ماه طلب مزدی سال اری است  

ها خدمت در شهرداری متاسفانه بعد از سال“این کارگران از وضعیت معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند و گفتند:   

”.منجیل، از پرداخت به موقع مزایای مزدی و عیدی و سنوات محروم هستیم  

 

 تجمعات اعتراضی کارگران شرکتی شهرداری بندرعباس نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل ساختمان شورای

 شهر

 طی روزهای گذشته، کارگران شرکتی شهرداری بندرعباس برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت

 ماه ها حقوق بارها دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرمرکز استان هرمزگان زده اند
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ماه حقوق و ندادن عیدی ٦اگوست، در اعتراض به پرداخت نکردن  5اعتصاب کارگران شهرداری شهر مریوان در   

.۹۹و  ۰۹، ۹۹، ٦۹و پاداش سال های   

 اعتصاب کارگران شهرداری با برخورد نیروی انتظامی این شهر روبرو شدە است.

 همچنین یکی از کارگران شهرداری مریوان گفت: ما چندین بار تاکنون به این وظعیت اعترا  کردە ایم اما غیر از

 وعدە دروغ هیچ چیزی نصیبمان نشدە است.

 ایشان همچنان عنوان کرد، ما با مشکل شدید معیشتی روبرو هستیم و برای خرجی خود خانوادە محتاج هستیم و

 اعترا  ما برای گرفتن حقی است که حق خودمان است.

مرداد ماه، جمعی از کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری خوی در مقابل ساختمان شورای شهر۱۸دوشنبه   

 این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

گانه شهرداری شهرستان خوی هستند با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر در این۲این کاگران که از نواحی   

ماه حقوق ماهیانه, حق بیمه و سایر معوقات مزدی اعترا  کردند ۷شهرستان نسبت به پرداخت نشدن   

 جمع کارگران پیمانکار اداره آب و فاضالب اهواز

، شماری از کارگران پیمانکاری اداره آب و فاضالب اهواز در اعترا  به پرداخت۳۱۲۲مرداد  ۰۲امروز دوشنبه   

 نشدن حقوق خود مقابل ساختمان شرکت آب و فاضالب خوزستان تجمع کردند.

مرداد، گروهی از کارگران خدمات شهری خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود، ۲۹یکشنبه  

 در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

 

 

آوران در خیابان هنگام مقابل ساختمان مرکزی  مرداد، اعتصاب رانندگان بخش خصوصی ندای به ۱۲سه شنبه 

 شرکت واحد

هحای خصحوصحی،  به دلیل درآمد ناچیز، چحپحاول شحرکحت 

عدم حمایت شهرداری با توجه باینکه حمل و نحقحل درون 

دهند، عدم ارائه تعهداتی کحه شحرکحت  شهری را انجام می

واحد در قبال رانندگان خصوصی دارد. مدیریت شحهحری 

سحازی  و نهادهای امنیتی بحه خحیحال ایحنحکحه بحا خصحوصحی

شرکت واحد با هزینه کمتر ححمحل و نحقحل درون شحهحری 

گیرد و از اعتراضات و اعتصابات رانندگان هم  انجام می

سازی شرکت واحد  شود، اقدام به خصوصی پیشگیری می

کردند. اما رانندگان بخش خصحوصحی نحیحز بحا تحوجحه بحه 

درآمد ناچیزشان به سحنحدیحکحای مسحتحقحل خحود را تشحکحیحل 

 خواهند داد و اعتراضات و اعتصابات برپا خواهد شد.
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 اعتصاب در  پاالیشگاه ها

آغاز اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نفت و گاز پتروشیمی در جنوب ایران. -اَمرداد 11  

اعتصابات به پاالیشگاه آبادان نیز کشیده شد کارکنان و کارگران پاالیشگاه آبادان به همراه کارگران و کارکنان پاالیشگاه پارسیان و 

پتروشیمی المرد در اعترا  به ندادن حقوق و مزایا اعتصاب کردند. با شروع اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت نفت و 

گاز و پتروشیمی در جنوب ایران امروز کارگران و کارکنان پاالیشگاه آبادان، پاالیشگاه پارسیان، پتروشیمی المرد و پاالیشگاه آبادان 

اند. اعتصاب کرده  

پارس جنوبی کنگان رسید ۱۲و  ۱۱اعتصاب به پاالیشگاه فاز های    

پارس جنوبی گسترش یافت.  24و  22ها و پتروشیمی های جنوب کشور به فازهای  مرداد ماه، اعتصاب گسترده پاالیشگاه 11شنبه 

امروز کارگران و کارکنان پاالیشگاه پارسیان و پتروشیمی المرد در اعترا  به ندادن حقوق و مزایا اعتصاب کردند.دومین روز 

پارس جنوبی کنگان ادامه دارد! ۰۲و  ۰۰اعتصاب در پاالیشگاه فازهای   

ر در فاز سومین روز اعتصاب کارگران در مراکز نفتی کارگران و کارکنان پتروشمی های کنگان، پارسیان، سپهر المرد و شرکت اکسی

مرداد ماه برای سومین روز متوالی دست از کار کشیده و در محوطه کار خود تجمع کردند. گفته می شود بیش  12,  روز دوشنبه  12

در منطقه ویژه ” پتروپاالیش“از ده هزار کارگر در پاالیشگاه های سراسر کشور دست از کار کشیده اند. در همین روز کارگران 

اقتصادی انرژی پارس جنوبی نیر به این اعتصاب پیوسته اند. معترضان خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، 

 پرداخت دستمزدهای معوقه و همچنین افزایش سطح دستمزدهای خود می باشند

اعتصاب کارگران پاالیشگاه ماهشهر، شرکت تهران هینو در اعترا  به کاهش و پرداخت نشدن حقوق مرداد ماهشهر:  11روز 

به اعتصاب پیوستند! روز یکشنبه با اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت پارس  ۰شرکت ای جی و جم  ۲۲کارگران فاز 

شرکت ای جی هم رسید!  14جنوبی شروع  شد و سپس اعتصاب به عسلویه و فاز  

تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت شوشترنسبت به عدم پاسخگویی کارفرما به مطالباتشان واخرا ج یک همکار حق طلب مقابل 

 فرمانداری

مرداد،کارگران کشت و صنعت شوشتربرای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پاسخگویی کارفرما به  99روزشنبه  

مطالباتشاان واخراج یک همکار حق طلب دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوشتر زدند. یکی از کارگران حاضر درتجمع به 

خبرنگار رسانه ای گفت: این تجمع به دلیل اعترا  به پرداخت نشدن حق کارگران و عدم تمکین کارفرما از رای اداره کار است که 

کارگر را به  400به نفع کارگران صادر شده است . وی افزود: شرکت کشت و صنعت کارون بیمه و بازنشستگی و سنوات حدود 

طور کامل پرداخت نکرده، به همین دلیل کارگران شکایتی را در اداره کار مطرح کردند. وی اضافه کرد: بر اساس رای اداره کار، 

شرکت کشت و صنعت کارون ملزم به پرداخت حق کارگران است اما این شرکت نه تنها به رای عمل نکرده، بلکه یک همکار حق 

 طلب را نیز اخراج کرده است.

 ماهنامه خربی اکرزار
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پایان اعتصاب غذای اعتراضی جعفر عظیم زاده و گزارش چرایی انتقال او به سلول انفرادی در زندان رجایی 

 شهر

جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران 

مرداد و به دنبال انتقحال وحشحیحانحه  26که از روز 

از زندان اوین به سلول انفرادی در زندان رجحایحی 

شهر دست به اعتصاب غذای اعتراضحی زده بحود 

روز و  ۰۲شهحریحور ، پحس از  11ظهر دیروز 

انتقال به بند عمومی زندانیان سیاسی رجایی شحهحر 

 به اعتصاب غذا پایان داد.

عظیم زاده دیحروز پحس از بحیحش از یحک سحاعحت 

مذاکره و صحبتی که مسئولین زندان بحرای پحایحان 

اعتصاب ترتیب داده بودند در محورد قحبحول پحایحان 

اعتصاب اظهار داشت: من فقط دربحرابحر خحانحواده 

و دوستانم و تمامی انسانهای شریحفحی کحه خحواهحان 

پایان اعتصابم شده اند با احترام سر تسلیم فرود میاورم و به اعتصاب پایان میدهم اما حق خود میدانیم که این اعترا  را به اشحکحال 

روز اعتصاب غذا در سلول انفرادی با هدف اعمال فشار های سیستماتحیحک روححی و روانحی از  ۰۲دیگری ادامه دهم .او در مدت 

هواخوری، تلفن،مالقات ) دو مالقاتش در حضور مامور با هدف پایان اعتصاب انجام شد ( تحلحویحزیحون، روزنحامحه، قحلحم و کحاغحذ و 

 عینک و کتاب محروم بوده است.

مرداد در پی ایستادگی در برابر انتقال تماما غیر مسئوالنه و خطرناک از بهداری  22جعفر عظیم زاده روز چهارشنبه مورخه 

روزه و نا موفق )به دلیل عدم وجود امکان ضبط تلفنی صدایش توسط خانواده و  ۱مرکزی اوین به بند هشت و سپس به دنبال تالش 

دوستان( برای فرستادن یک پیام صوتی با صدای خودش در مورد واقعیت کرونا در بند هشت زندان اوین و افشاگری در مورد 

در رابطه با کرونا در این زندان با شگردی جنایتکارانه )اعالم دروغین بیماری حاد قلبی  20:20اخبار سراسر کذب برنامه خبر 

مرداد به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر منتقل شد. 26توسط پزشک زندان( بعد از ظهر روز یکشنبه   

مرداد )چهار روز پس از انتقال جعفر و یازده نفر دیگر به قرنطینه  22بنا بر اظهارات خانواده عظیم زاده، حوالی روز چهارشنبه 

زندانی عادی و یک  ۱بهداری زندان( دکتر جعفری رئیس بهداری اوین طی دیداری با عظیم زاده و اسماعیل عبدی )روز قبل 

نفر را به بند بازگردانده بودند( به آنان اعالم کرد تست شما دو نفر نیز منفی است و باید به بند خود باز  ۳۰زندانی سیاسی از 

 گردید.

به دنبال این دستورالعمل از سوی دکتر جعفری، عظیم زاده با موضع گیری تندی در برابر این تصمیم خطرناک به او اظهار  

روز پیش به ما گفتید تست تان مثبت است و باید قرنطینه  ۲داشت: آقای دکتر ما که با پای خودمان اینجا نیامدیم، این شما بودید که 

شوید، بماند که دو روز بعدش حرفتان را عو  کردید و گفتید تست تان مغشوش بود و االن بی آنکه از من تست دوباره ای گرفته 

 باشید می گویید تستم منفی است !

  ادامه در صفحٔه بعد
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روز پحیحش تسحت محجحدد  ۲این منفی را شما از کجا آورده اید که به من می گویید باید به بند بازگردم. از این گذشته حتی اگر از من 

روز است با پنج نفری هم سفره ام که شما همین االن گفحتحیحد جحواب  ۲گرفته بودید و مستندا می گفتید تست شما منفی است، من االن 

ساله من هم به این واقعیتها آگاه باشد حتما خواهد گفت شماها بحایحد ایحنحجحا در  ۳۶تست آنها مثبت است ، آقای دکتر! حتی اگر فرزند 

قرنطینه بمانید، آنوقت شما به عنوان یک پزشک چگونه و براساس کدام موازین پزشکی و انسانی به ما محی گحویحیحد بحایحد بحه محیحان 

 چهار صد انسان در بند هشت بازگردیم .

بنابراین اظهارات، به دنبال این ایستادگی از سوی جعفر و همچنین اسماعیل عبدی در برابر دکتحر جحعحفحری و شحکحسحت پحروژه کحم 

روزه و ناموفقی که عظیحم زاده بحرای فحرسحتحادن  ۱نفر در میانه پروژه و تالش  ۷نفر به  ۳۰کردن آمار زندانیان مبتال به کرونا از 

( تحا روز 20:20مرداد )پس از اخبار کذب خبر  22فایل صوتی با صدای خودش در مورد کرونا در زندان اوین از روز پنجشنبه 

نفره زندانیان قرنحطحیحنحه شحده  ۰مرداد رئیس زندان اوین با حضور در جمع  26مرداد انجام داد، حوالی ظهر روز یکشنبه  21شنبه 

صراحتا به جعفر عظیم زاده اظهار داشت: شما اگر قلم و کاغذتان و تلفن را کنار بگذارید برایتان خیلی بهتر محی شحود  ! و دقحیحقحا 

چهار، پنج ساعت پس از این اظهارات به عظیم زاده، او با شگرد جنایت کارانه حاد شدن بیماری قلبی اش بحه سحلحول انحفحرادی در 

مرداد، تست کرونایی کحه از راه ححلحق و  28زندان رجایی شهر منتقل گردید. این انتقال وحشیانه در حالی صورت گرفت که روز 

بینی از جعفر در سلول انفرادی زندان رجایی شهر گرفته شد از سوی پزشک متخصص بیماری های عفونی این زندان مثبت اعحالم 

 گردید.

جعفر عظیم زاده دالیل اعتصاب غذای خود را به صورت مکتوب به مسئولین زندان رجایی شهر، اعترا  به عدم رعایت محطحلحق 

که عحیحن  20:20پروتکل های بهداشتی کرونا در زندان اوین و دروغ پردازی در این مورد از سوی مسئولین زندان و برنامه خبر 

مشارکت در به خطر انداختن جان انسان ها و سلب حیات از آنهاست و همچنین انتقال به سلول انحفحرادی و بحه کحارگحیحری شحگحردی 

 جنایت کارانه در پروسه این انتقال اعالم کرده بود.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

۹۹۱۱شهریور    
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کارگران هفت تپه و اعتراض در شهر شوش ، در جنوب ایران ، کارگران سایر بخشدا ییها  نیز اعتصاب کوتاه 

 مدت یا تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف داشتند

هحای اعحتحراضحی  پرستاران در شهرهای یاسوج ، شیراز و اصفهان در اعترا  به پایین بودن دستمزد و قراردادهای محوقحت تحجحمحع

ژوئیه ،  ۱۲ژوئیه کارگران راه آهن لرستان در اعترا  به دستمزد معوقه اعتصاب کردند. در تاریخ  ۰۷برگزار کردند. در تاریخ 

های اعتراضی برگزار کردند. کحارگحران هحپحکحو در  کارگران کارخانه نیشکر شوشتر در اعترا  به اخراج  نماینده کارگران تجمع

 شهر اراک اعترا  خود را علیه خصوصی سازی ادامه دادند.

روز  ۹۷هفت تپه : تعلیق اعتصاب بعد از   

روز به دولت فرصت دادند تا  ۳۷روز اعتصاب و اعترا  و پس از دریافت دو ماه حقوق معوقه ،  ۵۱نمایندگان کارگران پس از 

های کارگران را برآورده کند. با توجه به اعالم  نمایندگان کارگران ، اعتصاب متوقف شده است. خواسته  

تپه  نیشکر هفت  سندیکای کارگران  

کارگران عزیز و مبارز، همانطور که مطلع هستید اعتصاب کارگران نیشکر 

تعلیق اعتصاب در هفت تپه بعد از هفتاد و یک روز به حالت تعلیق در آمد. 

حالی صورت گرفت که نمایندگان مجلس خواستار وقت دو هفته ای برای 

رسیدگی به مطالبات کارگران شدند. در این شرایط می توان گفت که 

کارگران اولین پیروزی خود را به دست آورده و یک گام به جلو رفتند، زیرا 

با اعتصاب خود،نمایندگاه مجلس را مجبور به جوابگویی کردند. اما خواست 

خلع ید کامل از بخش خصوصی یکی از خواست های اصلی کارگران بوده 

که باید متحقق شود. بعد از ماهها اعترا  و پافشاری و اتحاد و همبستگی 

کارگران هفت تپه، دیوان محاسبات ناچار به اعتراف و قبول این خواست، 

یعنی خلع ید از بخش خصوصی شده است. در این راستا دیوان محاسبات 

قرار داد واگذاری شرکت هفت تپه به اختالسگران که همکاران سازمان خصوصی سازی اند، این سازمان را مکلف به فسخ 

قرارداد کرده است. این یک قدم دیگر رو به جلو استکارگران هفت تپه به خوبی میدانند که تا خلع ید کامل از بخش خصوصی 

مبارزه ادامه دارد و تنها با رفتن اسد بیگی و رستمی و همکارانشان مشکل حل نمی شود بلکه بساط خصوصی سازی باید برجیده 

شود، چرا که قرار نیست فقط مهره های این بازی عو  شوند.  مالکیت هفت تپه نباید به دست هیچ فرد و ارگانی و نهادی دیگری 

باشد. کارگران هفت تپه تنها کسانی هستند که میتوانند به بهترین شکل، کشت و صنعت نیشکر هفته تپه را اداره و مدیریت کنند. 

اموال دزدیده شده از کارگران و کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بابد به کارگران بازگردانده شود تا با مدیریت کارگران، کارخانه 

.  سالم و به نفع کارگران و مالکان اصلی که کسانی غیر از مردم نیستند، اداره شود  

۲۷۹۹شهریور  ۲۹دوشنبه    

تپه  نیشکر هفت  سندیکای کارگران  
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 بیانیه تشکلها و گروه های فعالین کارگری و بازنشستگان در ارتباط با اعدام نوید افکاری

 تمام ارکان، ارگانها و دستگاههای حکومت بسیج شدند و نوید افکاری را به قتل رساندند.

با بسیج تمام ارکان حکومت  99شهریور  21بامداد  99نوید افکاری زندانی سیاسی بازداشت شده در جریان خیزش توده ای مرداد

 برای مقابله با ده ها میلیون مردم معتر  ایران، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

نوید افکاری به نمایندگی از اکثریت مردم ایران، کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان و دانشجویان و هر انسان منزجر از 

 فقر، گرسنگی، زندان، شکنجه، اعدام، کشتار و به نمایندگی از همه انسانهای آزادیخواه اعدام شد.

را رقم زدند و عزم خود را برای پایان دادن به همه مصیبت  98و  96،99، 88نوید افکاری سمبل میلیونها انسان بود که خیزشهای 

ها و نکبت هایی که بر سرشان آوار شده بود، جزم کرده بودند. حکومت این را به خوبی درک کرده است که جامعه دیگر قتل و 

را به چشم دیده است و امروز انزجار از سیستم  98تا  88کشتار و شکنجه و اعدام را بر نمی تابد و سکوت نخواهد کرد. خیزشهای 

قتل و کشتار و گرسنگی توده ای در ازای دزدیها و غارتگریهای سازمانیافته در تمام ارکان قدرت در وجود مردم را کامال حس می 

های ورزشی، واکنشی  کند. قتل نوید و نویدها علی رغم اعتراضات مردم ایران و سازمانها و نهادها مدافع حقوق انسان و حتی باشگاه

به مردم خشمگین ایران بود. واکنشی جبونانه تا بلکه جامعه معتر  و تشنه آزادی، رفاه و خوشبختی که به میدان آمده و فریاد دیگر 

 بس است را سر می دهد، به عقب نشینی و سکوت وادار کند!

 نباید بیشتر از این اجازه داد تا نویدهای دیگری که هم اکنون در زندان و اسارت هستند را اعدام کنند.

شرکت کرده و بازداشت  98تا  88هزاران انسان به تنگ آمده از این جهنم تحمیلی که به خاطر پایان دادن به آن در خیزش های 

شده اند، همچنان زیر شکنجه و اعتراف گیری اجباری هستند. تعداد زیادی محکوم به اعدام شده اند و هر لحظه بیم آن می رود که به 

 قصد انتقام جویی و زهر چشم گرفتن از مردم، اعدامشان کنند.

ع باید متحدانه دست بکار شویم و نگذاریم اعدامشان کنند. خانواده های این زندانیان باید جلو بیافتند و در مقابل زندانها اقدام به تجم

دستجمعی کنند و به همه مردم فراخوان حمایت دهند. ما مردم وظیفه داریم برای رسیدن به سعادت و خوشبختی و آزادی در کنار 

خانواده های زندانیان باشیم، آنها را حمایت و در تجمعاتشان وسیعا شرکت کنیم. همه زندانیان سیاسی را باید از زندانها و شکنجه 

 گاهها نجات داد.
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