
 تير يک کارزار ٢٧اعتصاب غذای 
 !!!طبقاتی است

 :هم طبقه ای های شريف
سرمايه داری ايران در تـدارک سـرکوب گـسرتده تـری بـرای فعـالين                

سـرمايه داری بـرای     نظـام   . کارگری، دانشجويان و زنان مـی باشـد       
 دهشتناکی که مهواره با اوست، با چنين تدارکی بـه           رهايی از کابوس  

 بر سرکوب عريان، هم چنـان        می توان با اتکا    می دهد که   د نويد   خو
يـک  .  انباشت سرمايه های جنـومی تکيـه زد        غارت و چپاول و   بر کرسی   

روز به قربانيان فقر و فحشاء در انظار عمومی محله مـی کنـد، يـک                
می دهد، بـا تـوحش افـسار        روز مراسم اعدام در مالء عام را ترتيب         

مـی سـازد،      برپا    مردم گسيخته ای مراسم سنگسار در مقابل ديدگان      
می کنـد،     و يا دستگير    پرخاش ان و جوانان به خاطر پوشش شان      به زن 

 که خواهان حقوق انسانی خويش هستند مورد ضـرب و           فعالين زنانی را  
، مـی کنـد     دانشجويان در درون دانشگاه محلـه      شتم قرار می دهد، به    

رها، فعالين سنديکای شرکت واحد را به شديد ترين وجهی بارها و با           
حممـود   و مورد ضرب و شتم و قرار می دهـد و رهربانـی چـون                 دستگير
 را که شجاعانه در پی ايجـاد تـشکل هـای مـستقل کـارگری و                 صاحلی

 بـه زنـدانی مـی       رين حقوق مسلم کارگری خويش هستند،     شناخته شده ت  
مالقـات  از  . اندازد که در آن قاتلين و بزهکاران به سر مـی برنـد            

ارج از زنـدان جلـوگيری مـی کنـد و            مداوای او خـ    پزشک معاجل اش و   
تصميم داريـم مهـان جـا زمـين         : مسئولين قضايی به صراحت می گويند     

آقای صاحلی مشـا هـيچ مـشکل        : گيرش کنيم و پزشک زندان نيز می گويد       
 !!جسمی نداريد

 
ايه داری را دمشـن      سرم  نظام  که اما مشا ای وجدان های بيدار     

 :بشريت می دانيد
 مبارزات خستگی    به واسطه ی   ی از رهربان شاخص جنبش کارگری     حممود صاحل 

 امروز با حتمـل درد و       ، در نزد تودهای زمحتکش     حمبوبيت اش   و شناپذير
ت وخيم جسمانی اش در زندان به سر می          طاقت فرسا ناشی از وضعي     یرجن

مهه ی می دانيم که ضامن رهايی حممود از چنين وضعيتی تنها و             برد و   
 يکپارچـه و متحدانـه ی کـارگران و انـسان هـای              تنها مبـارزه ی     

ری وقعـی ننـهاده و در       آزديخواهی است که به ارعاب های سرمايه دا       
 .برابرش قد علم می کنند

 ساعته  ٢۴ تير در کارزار اعتصاب غذای       ٢٧بياييم در روز چهارشنبه     
ــر     ــل س ــه عوام ــوييم و ب ــرکت ج ــه   ش ــيم ک ــشان ده مايه داری ن

 .يقی را حتمل منی کنيمزندانی شدن هيچ رفدستگيری،
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