
فراخوان برای کمک مالی

کارزار همبستگی با کارگران در ایران

 شهریور توس�ط گش�ت ارش�اد ب��ه دلی��ل حج�اب نامناس�ب، ی�ک خ�یزش م��ردمی ای را ب�ه راه۲۵قتل ژینا مهسا امینی در 
 س��اعت ش��عار "زن، زن��دگی،۴۸انداخت که از نظر گستردگی، عمق و م��دت زم��ان بی س��ابقه ب��وده اس��ت. در کم ت��ر از 

آزادی" نه تنه��ا سراس�ر ای�ران بلک��ه سراس��ر جه�ان را درنوردی��د. این م��وج س��همگین نش�انه گسس�ت رادیک�ال  م�ردم از
جمهوری اسالمی و امتناع از بازگشت به یک نظام سلطنتی است.

تظاهرکنندگان زن و مرد همگی بی امان خواه�ان س�رنگونی جمه�وری اس��المی هس��تند. این جنبش اعتراض�ی رادیک�ال،
زن��ان، جوان��ان، اقلیت ه��ای ملی و ک��ارگران را گ��رد خواس��ت ط��رد کام��ل رژیم س��رمایه داری، دین س��االر و زن س��تیز

آخوندها گرد هم آورده است.

 شهر کوچک و بزرگ را در بر گرفته است. حکومت در مواجهه با این خیزش،۱۶۰این خیزشی است دیرپا که بیش از 
 زن��دانی،۲۲۰۰۰ کش��ته، ه��زاران زخمی، بیش از ۵۰۰به سرکوب خشن و شدید متوسل شده است. تاکنون شاهد بیش از 

ناپدید� شدن انسان ها، آدم ربایی ها، شکنجه و تجاوز جنسی بوده ایم. بربریت این رژیم ح�د و م�رزی ن�دارد. ق�وه قض�ائیه
برای تظاهرات کنندگان احکام سنگینی صادر می کند، بسیاری به اعدام محکوم شده و برخی سریعًا اعدام می شوند.

در این شرایط است که ورود طبقه کارگر به صحنه مبارزه، موضوعی محوری و سرنوش��ت س��از اس��ت. ک��ارگرانی ک��ه
دست به اعتصاب می زنند به شدت سرکوب می شوند.

کارگران اعتصابی نه تنها دستگیر می شوند، از کار هم اخراج می شوند. آن ها نه فقط شکنجه می شوند بلکه باید هزین��ه
( به منظور حمایت از آنSSTIهای گزاف محاکمات شان را هم بپردازند. همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران )

ها و کمک به پرداخت حق الزحمه حقوقی و وکالت، این کارزار همبستگی مالی ب��ا ان ه�ا را در دس��تور ک��ار خ��ود ق��رار
داده است. هدف ما ایجاد و توسعه یک همبستگی بین المللی ملموس با کسانی است که شجاعانه در شرایط س��خت مب��ارزه

می کنند.�

 به ما اطالع دهید.� در صورت تمایل رسیدsstiran@yahoo.frکمک های مالی خود را از طریق ایمیل میزان� 
دریافت خواهید کرد.

کمک های مالی خود را می توانید از طرق زیر واریز کنید.

نحوه ارسال کمک مالی

: عنوان حواله  

 " Solidarité avec les travailleurs Iraniens"  

چک: 

چک فقط به یورو و قابل پرداخت در فرانسه حواله به نام :  

Solidarité avec les travailleurs Iraniens

بانک:

Banque : CREDIT MUTUEL
CCM Paris Reuilly St Antoine

N°  compte : 00020637801
2, rue de Reuilly

75012 Paris
France

mailto:sstiran@yahoo.fr


مشخصات بین المللی:

Références bancaires nationales (RIB) :
Banque : 10278
Indicatif : 06069
N°  compte : 00020637801
Clé : 64
Compte au nom de : Solidarité avec les travailleurs Iraniens

Coordonnées bancaires internationales :
IBAN : FR 76 10278 06069 0002063780164
BIC / SWIFT : CMCI FR 2A

 آدرس ها در اینترنت:

http://www.iran-echo.com/soutien_fr.html

http://www.iran-echo.com/soutien_fa.html

http://www.iran-echo.com/soutien_en.html

http://www.iran-echo.com/soutien_en.html
http://www.iran-echo.com/soutien_fa.html
http://www.iran-echo.com/soutien_fr.html
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