
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
   ايران- علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١٨ جنوری ١٠
  

  ن جنبش کارگری و چپ در داخلپيامی از فعاال
 خارج از کشوربه مدافعان جنبش کارگری و فعالين چپ و کمونيست متشکل و منفرد در 

  .ھمبستگی مبارزاتی شما بيش از ھر زمان ديگری حياتی است
 

  ! و ھمرزمانءرفقا

 ميلتاريستی بر تھران، شھرھای بزرگ و کردستان، با وجود خانه گردی و ًبا وجود حاکم کردن يک فضای کامال 

 اعتراضات ۀ راھی جز ادامن جنبش چپ و کارگری اما کارگران و جوانان بيکار و مردم می گوينددستگيری فعاال

   .عقب نشستن فاجعه ای را به دنبال خواھد داشت ھرگونه. ندارند

 بيائيد در اين روزھا تمام قد از جنبش بی.  محافل و تجمعات انتظار از شما در خارج از کشور استۀيکی از بحثھای کلي

   .سابقه و راديکال تھيدستان داخل حمايت کنيد

 در ًکه تاکنون ثابت کرده ايد وسيعا  اما در اين روزھای تاريخی و سرنوشت ساز ھمانطوریبا وجود تمام مشکالتتان

ويژه برگزاری متينگ و ه فشارھا بر ما را با برگزاری تظاھرات و متينگ، ب. کنارمان قرار بگيريد و به ميدان بيائيد

اگر اين فرصت از کف برود . نگذاريم اين فرصت از دست برود .اعتراض در مقابل سفارتخانه ھای رژيم کاھش دھيد

   .ويژه برای جنبش کارگری ايران دشوار، پرھزينه و طوالنی مدت خواھد بوده پيامدھای آن ب

ثيرات مثبت و أبا برگزاری متينگ و تجمع وسيع در مقابل سفارتخانه ھا و کنسولگری ھای جمھوری اسالمی که ت

  . ايران به نمايش بگذاريدۀپا خاسته رزمندگان داخل دارد، ھمبستگی مبارزاتی تان را با مردم ببالواسطه ای بر روحيه 

  زنده باد پيوند مبارزاتی داخل و خارج از کشور در اين روزھای سرنوشت ساز

ن کارگری و چپ در تھران، کرج، رشت، کرمانشاه، تبريز، اورميه ، خوزستان، خرم آباد و جمع ھائی از فعاال

  .ليگودرز، عسلويه، ھمدان، سنندج، مريوان، سردشت، بانه، سقز، کامياران، اشنويه و مھابادا
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