
بیانیه فورم سرخ در سوئد  

فـــوروم ســـرخ کـــه مـــتشکل از ســـازمـــانـــها وتـــشکل هـــای چـــپ رادیـــکال و فـــعالـــین کـــارگـــری ســـوئـــدی و هـــمچنین 
شــورای اســتکهلم اســت در پــاســخ بــه شــورای اســتکهلم طــی فــراخــوانــی از هــمه تــشکل ونــهاد هــا خــواســته 
اســت از کــارگــران ایــران حــمایــت کــنند واز اســماعــیل بــخشی وســپیده قــلیان وعــلی نــجاتــی نــامــبرده اســت. 

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 
ھای کم و عقب افتاده، رھبران کارگری و منتقدین رژیم دستگیر، شکنجھ، زندانی و تھدید  بزرگ بواسطھ حقوق

بھ مرگ شدهاند. دانشجویان، معلمین و روشنفکران بھ حمایت از زندانیان برخاستھ و خواستار اعتراضات 
المللی علیھ رژیم و اعالم ھمبستگی با زندانیان شدهاند.  بین

گان اقدام  افتاده کارگران و نیز بازنشستھ ھای عقب شکر ھفت تپھ و فوالد اھواز علیھ حقوق کارگران صنایع نی
بھ اعتصاب کردند. اکثریت این کارگران فاقد قراردادھای ثابت استخدامی ھستند و در شرایط عدم امنیت شغلی 

ھا و سازمان دھی مبارزه با شعار  تپھ برای پیشبرد مطالبات و تصمیمگیری مداوم بسر میبرند. کارگران ھفت
«نان، کار، آزادی، اداره شورائی» خود را در شورای کارگران ھفت تپھ متشکل کردند.  

تپھ،  اما رژیم اقدام بھ دستگیری و زندانی کردن فعاالن کارگری از جملھ دو تن از رھبران کارگری ھفت
کرد  اسماعیل بخشی و علی نجاتی، میکند. بعالوه سپیده قلیان را کھ اخبار اعتصاب و تظاھرات را منتشر می

نماید.  دستگیر می

اند، در نتیجھ  کنند کھ توسط مأموران امنیتی شکنجھ شده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از آزادی افشا می
ای را از فعالین  ھای گسترده دوباره دستگیر میشوند. اکنون زندگی آنان در خطر است. رژیم دستگیری

ھای اجتماعی در سراسر کشور آغاز کرده است. افراد بسیاری دستگیر شدهاند.  کارگری وفعالین دیگر جنبش
زندگی زندانیان در خطر است. رژیم سعی دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت مردم را وادار بھ سکوت کند. 

ھا و  خواه، از جنبش کارگری سوئد ــ اتحادیھ فروم سرخ در سوئد ،یک سازمان چتری از فعالین چپ و عدالت
کند کھ علیھ زندانی کردن  ھای حقوق بشری دعوت می ھای سیاسی کارگری ــ وھمینطور از تمام جنبش سازمان

فعالین کارگری و اجتماعی در ایران اعتراض کنند. 

کننده است.  حمایت و ھمبستگی جھانی برای زندانیان و مبارزین در ایران دارای اھمیتی تعین

 shoraye1@gmail.com :ھا بھ این آدرس فرستاده شود ھا و اطالعیھ بیانیھ

ترجمه و تکثیر: شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم 
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