شب همبستگی با اعتصاب کارگران ،مبارزات خلقها
و مردم تحت ستم و آزادیخواه و برابریطلب ایران!
سه نفر از معلمان در جریان اعتصاب دو روزه  22و  22مهر دستگیر شده و تعداد بیشتری از آنها به بیدادگاه و
نهادهای سرکوب حکومت اسالمی احضار شدهاند .چند نفر از فعالین معلمان نیز از مدتها قبل در زندان هستند.
تعدادی از زنان در تجمع  22مرداد گذشته دستگیر شده و برخی از آنها از  6ماه تا یک سال زندان محکوم شدهاند.
در طول  22روز اعتصاب قدرتمند رانندگان کامیون  ۲۶۲نفر از رانندگان اعتصابی دستگیر شدهاند .یکی از رانندگان
دستگیرشده در شیراز به  7سال و نیم زندان محکوم شده؛ دادستان قوه قضاییه حکومت در شهر قزوین 27 ،راننده
دستگیر شده را بهاعدام تهدید کرده است.

فعالین محیط زیست و آزادی زبانهای مادری نیز مرتبا دستگیر و احضار میشوند و تعدادی از آنها در زندان بهسر
میبرند.
در دانشگاهها نیز فشارهای شدیدی بر دانشجویان وارد می شود و احکام سنگینی علیه تعدادی از دانشجویان صادر
شده است.
در هفتههای اخیر فشار بر مردم اهواز بهویژه جوانان ،تشدید شده است.
دستکم  22نفر به اتهام اعتقاد به بهاییت در ماههای گذشته دستگیر شدهاند و یا از ادامه تحصیل باز ماندهاند.
ما با تمام قدرت از اعتراضها و اعتصابهای کارگران ،بیکاران ،زنان ،جوانان ،دانشجویان ،بازنشستگان و
اعتراضات بر حق خلقهای تحت ستم ایران حمایت و پشتیبانی میکنیم .ما حامی تشکلیابی مستقل کارگران و بیکاران
و غیره در محل کار و زندگی آنها هستیم .ما همچنین خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط کلیه دستگیرشدگان اخیر و
همه زندانیان سیاسی و لغو همه قوانین غیرانسانی مانند سانسور و اعدام در ایران هستیم.
در این شب همبستگی ،تعدادی از تشکلهای کارگری و احزاب سوئدی و ایرانی ،پیام خواهند داد .بخش دیگر برنامه
این شب ،بخش هنری است .البته فرصتی هم برای اظهارنظر حضار در نظر گرفته شده است.

زمان :جمعه بیست و ششم اکتبر  ،2222ساعت 22
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