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کارگران ايران
ن
باسالم وواحترام به دوستان و فعالين کاررگری در اتتحاديه بين المللی مداففع
))(IASWI
دوستان عزادار
ن
 (IWابراز ھممدردی و ھمببستگی با خاننواده و رفيقاان و
صنعتی دنيا )WW
ی
ککارگران سندديکاه
ددر مراسم بززرگداشت دررگذشت شاھرروخ زمانی مميکنند.
ن از دست
سيزدھم سپتاممبر  2015ززندگيش را در زندانھای رژيم ضد کاارگری ايران
شاھروخ زماانی که در س
ش
ی يکی از
جايی شھر( بوودە است وی
در زندان گوھھردشت )رج
ضمن درگذشت ررفيق شاھرووخ زمانی ر
ن
دداده در
سرمايه داری وسسياليست شجاعی
ممعروفترين ککارگران و ممبارز جنبش کارگری ايرران و ضد س
ببود.
جديد
از امواج سرککوبی ھای ج
ايران و  IASWIبارھا وبارھا گزارش ز
ککارگران و ددوستان صمييمی در ن
سالمی ايران اارائه ميکنند .حکومت رروحانی مسئوول بازداشت وشکنجه و قتل وعام کرردن فعالين
جمھوری اسال
ج
ن
ست .ما ھم ممثل
ککارگری وفععالين سياسی در ايران اس
دوستانمان در ايران حس ميکنيم که جان اين
ھست.
در خطر ت
ککارگران زنددانی وزندانياان سياسی ر
کارگران که برای اززادی و اوضااع بھتر
ن
عليه
رژيم ايران بر ع
م
مما از رفتار غيرە انسانی و رفتار ستممگرانۀ
محمود صالحی و علی نجاتی از ھفت تپه ررصول
د
فعاليت ميکنند از جمله
ت
ززندگی خود وھمسر نوشتتانشان
وکوروش بخشندە و اوضاع
ش
شاھروخ زماننی
ستيم .ما از ددر گذشت ش
وبھنام ابراھيم زاددە نگران ھس
م
ببداغی
ی کل طبقه
اتحاد و ھمبستگی
د
شدەايم.
بسيار خشمگين ش
ر
رژيم ايران
م
در زندان
ننابسامان کاررگران در حاال حاضر ر
گيريم و
کارگری به کار ميگ
ی
ضد
ابزاريست که ما کارگرران برای مببارزە بر علييه رژيمھای ض
ت
ين
بھترين
ککارگر
به سر می برنند حمايت
ومبارزين سياسی که ددر زندانھا ه
ن
الزم به ذکر است ما با تممام قوای خوود از کارگران
ال
مميکنيم.
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!آزار بر ييکی آزار ھممه است
دلمان زندە و پايهه دار است
شاھروخ زمانی ھمييشه در ن
خ
نام
،کارگر
ر
زندە بباد اتحاد و ھھمبستگی کل طبقه
Florian H.., Yusuf C., J. Pierce
International Solidarrity Commiission of th
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orld

کارگران صنعتی دنييا
ن
کاه
کمسيون ھممبستگی بين المللی سنديک
Anders M.
International Solidarrity Officer of the Eurropean Reg
gional Adm
ministration
n of the IWW
W

کارگران صنعتی ی
دنی
ن
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