
ًبایذ اهي باشذ برای حاکواى جٌایتکار ایراى سْئذ ُّیچ جای جِاى  

 

،  یيایي عول ًٌگ.  ذ تْدٌی اسالهی خْاُچِارم ًْاهثر دّلت ّهجلس سْئذ هیِواًذار هسدّراى جوِْر

. ْاًاى هعترض ایراى تر دستِایطاى خطک ًطذٍ است ستخْش تَ کساًی است کَ ٌُْز خْى جد 

ّصذ ُا کارگر ّآزادیخْاٍ رداخت حقْق هاُاًَ ُساراى کارگر ضرم ًویکٌٌذ جٌایتکاراًی کَ از عذم پ

کْدکاى . رقن زدٍ اًذ را ترای هیلیًِْا اًساى  تفقر ّهسکٌ. ّزًذاى ًگاُذاضتَ اًذرا تحت ضکٌجَ 

هی  تکص ایراى از افتخاراتطاى هحسْبّگْرُای دستَ جوعی ّسرکْب زًاى ّهردم زحوخیاتاًی 

سرهایَ داراى دیکتاتْری کَ . اراى ّاسلحَ تذستاًی کَ خیاتاًِای ایراى را قرق کردٍ اًذچواقذ. ضْد

ُایطاى در ًازّ ًعوت « آقازادٍ»ثورٍ کار کارگراى ّهردم زحوتکص ایراى را تَ جیة هی زًٌذ تا 

 تازٍ تریي اقذام ّحطیاًَ خْدراُویي یکسال پیص در حعْر ُوَ هردم جِاى کساًی کَ  .زًذگی کٌٌذ

.حوام خْى تراٍ اًذاختٌذ  اًجام دادًذّ  

کذام هصلحت اقتصادی ّسیاسی ایجاب هیکٌذ کَ سرهایَ داراى سْئذ تَ طرزی علٌی تَ هیستاًی 

اًتقاد تَ ًقط حقْق تطر چقذر ایي عول تَ خْتی ًطاى هیذُذ کَ . ترادراى اقتصادیطاى کور تستَ اًذ

آزادیخْاُاى ایراى ّ جِاى ایي تی اعتٌاعی تَ هثارزات هردم ّاُذاف .  تاتع هصالح سرهایَ ُا است

ها اًتظار دارین کَ توام آزادیخْاُاى ّاقعی ترعلیَ حعْر ایي . آزادیخْاُاًَ ضاى را ًوی تخطٌذ

. جٌایتکاراى در سْئذ اعتراض کٌٌذ ّاقذام دّلت سْئذ را در ایي راتطَ هحکْم ًوایٌذ  

در هیي تْریت  رّز پٌجطٌثَ تعذ از ظِر 2عت تَ ایي هٌاسثت  ضْرا سا

.در تظاُرات ضْرا ضرکت کٌیذ . پا خْاُذ کرداکسیًْی اعتراظی تر  

! ّ ضذ کارگر هْقْف     ضذ آزادیّ  پشتیباًی از دّلت ضذ زى  

ترّر،  شکٌجَ اعذام هلغی بایذ گردد  کارگر زًذاًی    زًذاًی سیاسی  آزاد بایذ گردد  

وِْری اسالهیسرًگْى باد رژین ج  

 زًذٍ باد آزادی   زًذٍ باد سْسیالیسن
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