بیانیه فورم سرخ در سوئد
ف &&وروم س &&رخ ک &&ه م &&تشکل از س &&ازم &&ان &&ها وت &&شکل ه &&ای چ &&پ رادی &&کال و ف &&عال &&ین ک &&ارگ &&ری س &&وئ &&دی و ه &&مچنین
ش&&ورای اس&&تکهلم اس&&ت در پ&&اس&&خ ب&&ه ش&&ورای اس&&تکهلم ط&&ی ف&&راخ&&وان&&ی از ه&&مه ت&&شکل ون&&هاد ه&&ا خ&&واس&&ته
اس&&ت از ک&&ارگ&&ران ای&&ران ح&&مای&&ت ک&&نند واز اس&&ماع&&یل ب&&خشی وس&&پیده ق&&لیان وع&&لی ن&&جات&&ی ن&&ام&&برده اس&&ت.
درتکثیر این منت وفراخوان ورساندن خبر آن به کارگران ایران و هفت تپه فوروم را کمک کنیم
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﮐﻮب!
ﻋﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ،ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدﻧﺪ!
ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدﻧﺪ!
ﻣﻮﺟﯽ از ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻋﺘﺼﺎب در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺰرگ ﺑﻮاﺳﻄﮫ ﺣﻘﻮقھﺎی ﮐﻢ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ،رھﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ رژﯾﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ،زﻧﺪاﻧﯽ و ﺗﮭﺪﯾﺪ
ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺷﺪهاﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ و اﻋﻼم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯽﺷﮑﺮ ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ و ﻓﻮﻻد اھﻮاز ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮقھﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫﮔﺎن اﻗﺪام
ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺮاردادھﺎی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﺪاوم ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ھﻔﺖﺗﭙﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
»ﻧﺎن ،ﮐﺎر ،آزادی ،اداره ﺷﻮراﺋﯽ« ﺧﻮد را در ﺷﻮرای ﮐﺎرﮔﺮان ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ رژﯾﻢ اﻗﺪام ﺑﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی از ﺟﻤﻠﮫ دو ﺗﻦ از رھﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮی ھﻔﺖﺗﭙﮫ،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و ﻋﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﯽ ،ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن را ﮐﮫ اﺧﺒﺎر اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻈﺎھﺮات را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﭘﺲ از آزادی اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ
دوﺑﺎره دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮐﻨﻮن زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .رژﯾﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای را از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮی وﻓﻌﺎﻟﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﻣﺮدم را وادار ﺑﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮوم ﺳﺮخ در ﺳﻮﺋﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺘﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاه ،از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﻮﺋﺪ ــ اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ــ وھﻤﯿﻨﻄﻮر از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ در اﯾﺮان دارای اھﻤﯿﺘﯽ ﺗﻌﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫھﺎ و اطﻼﻋﯿﮫھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ آدرس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮدshoraye1@gmail.com :
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