
  
  پيام پشتيبانی

  های آزاده انسان  به
  نهادهای مدافع حقوق انسانی  به
  های کارگری اتحاديه  به
  کميساريای پناهندگان سازمان ملل متحد  به
  سازمان جهانی کار   به
  امنستی اينترنشنال  به
  پارلمان هلند  به
  حزب سوسياليست و حزب کارگر هلند  به
  پارلمان اروپای متحد  به

  . با صدور اطالعيه ای به پای اعتصاب غذا در کشور هلند رفته اند  عباس فرد-تان ما اصغر فتاحی مطلع شديم که دوس

  : نها در نامه خود ياد آور شده اندآ

چنين حمايت از کليه فعالين کارگری  دليل حمايت از دستگيرشدگان اول ماه مه و هم ما امضاکنندگان اين نامه که به" ...

های کارگری در هلند  های آزاده، نهادهای مدافع حقوق بشر و اتحاديه ی انسان ايم، از همه اب غذا نمودهاعتص زندانی اقدام به

جز  ها به جمهوری اسالمی فشار بياورند تا تمامی کارگران زندانی را بدون قيد و شرط آزاد کنند؛ چراکه آن خواهيم که به می

. اند ترين حقوق انسانی مرتکب هيچ جرمی نشده ای احقاق ابتدايی بهتر و انسانی و مبارزه بر زندگی اقدام برای يک

آوردهای حقوق  ی دست المللی حقوق کار و همه های بين ی کنوانسيون که آشکارا همه برعکس، اين جمهوری اسالمی است

  .گذارد بشر را زيرپا می

. ی انسانی است وز يک فاجعهوگيری از برهای جل جمهوری اسالمی يکی از مؤثرترين راه باور ما فشار وارد آوردن به به

که از دموکراسی و (اصول ادعايی خويش  خواهيم به چنين ما از دولت هلند، احزاب مترقی در هلند و پارلمان اروپا می هم

برند، محکوم  سر می بند بمانند و بازداشت غيرقانونی کليه کارگرانی را که اينک در زندان به پای) کنند دموکراتيزم دفاع می

  .ی جوامع بشری است ها در رشد موازين دموکراتيک در همه مؤثرترين گام ايجاد تشکل مستقل کارگری يکی ازچراکه. کنند

افع حقوق کارگران در هلند در راستای پشتيبانی از کارگران ايران و آزادی بی قيد داز فعالين م  " اصغر فتاحی ـ عباس فرد

 از طريق ٢٠٠٩ مه ٢۵   امروز.صاب غذا زده اندت دست به اع١٣٨٨و شرط کارگران دستگير شده اول ماه مه سال 

يک تن ديگر از فعالين به نام حسين به  ،اصغر فتاحی و عباس فرد( نامبردگان جدا از  دوستان خود از هلند اطالع يافتيم 

    .ان برده شده استحال رفيق حسين خوب نيست و به بيمارست. غذا شده اند اعتصاب وارد پنجمين روز اعتصاب پيوسته و 

يبانی از مبارزات کارگران ايران و همبستگی با آن ، اقدام رفقا را مورد در راستای پشتتی اتحاد چپ کارگری جمع مشور

از مقامات هلند خواهان . به امروز هيچ تيم پزشکی از اعتصابيون باز ديد نکرده اند به اينکه تاپشتيبانی قرار داده و با توجه 

خواهان پايان بخشيدن به اعتصاب و پيگيری اين حرکت با  و در راستای بهبود جسمی رفقا ضعيت نامبردگانرسيدگی به و

ديگر فعاالن جنبش اعتراضی برای آزادی بی قيد و شرط تمامی دستگير شده گان اول ماه مه وديگر کارگران زندانی و 

 . می باشيم در مسير ديگری زندانيان سياسی در ايران 

  . قويا پشتيبانی می نماييمتانطالبات ا در کنار شما می بينيم و از مبارزه شما برای امر آزادی کارگران و دفاع از مما خود ر

   
  هيئت مشورتی اتحاد چپ کارگری

 ٢٠٠٩ مه ٢۶


