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  نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درايران ـ خارج کشور

 ٢٠١۶ جوالی ٠٩
  

 ! شرمی حاکمان جمھوری اسالمی را مرزی نشايد بی
 

ما فقط دستوررسيدگی پزشکی « :  را به ياد داريم که اعالم داشت"جعفرعظيم زاده" ۀھمگان، پيام دادستان تھران دربار

، يعنی حتی درصورت »  اعتصاب غذا برسر وی بيايد برای ما مھم نيستۀرا برای اوصادرکرده ايم وھربالئی درنتيج

" قضائی" تگاه اين رأی حاکمان ضد کارگری جمھوری اسالمی ودس. مرگش نيزذره ای عقب نشينی نخواھيم کرد

ھای انسانی تازگی ندارد بلکه کليت اين نظام دربی اعتنائی به اصالت  وقاضی القضات ھای عاری ازھرگونه ارزش

فصل تابستان است وفتوای امام مرگ . جان آدمی ومبارزه وايستادگی شان، ھمواره تا به امروزچنين حکم رانده اند

  . درحافظه ھا ثبت است۶٧و ۶٠ خونين تابستانۀدرقتل عام دودھ) خمينی(

خانواده اش، ھمراه با اعتراض فعاالن کارگری وآزاديخواه درداخل کشوروھمکاری فعاالن  و"جعفر"اما درپی پايداری 

المللی اتحاديه ھا، سازمان ھا وشخصيت ھای مترقی   بينۀومبارزان چپ وترقی خواه خارج کشوروجلب حمايت گسترد

نابھنگامی  از" جعفر"به عقب نشينی شدند و ی و رسانه ھا، حاکمان اسالمی مجبورھای اجتماع وسرشناش ونقش شبکه

  .وضعيت جسمی خود وخطرمرگ رھائی يافت

 آزادی اززندان ۀ بربرگ"جعفرعظيم زاده"ھنوزمرکب اين عقب نشينی آشکاردادستان تھران مبنی برآزادی موقت 

وقيحانه وی را به ھمان اتھاماتی که  احضارکرده وخشک نشده است که بيدادگاه ديگری درشھرستان ساوه اورا 

 چھاردادسرای ۀبازپرس شعب. تھديد کرده است "تفھيم چھاراتھام امنيتی "  برای لغوآنھا تا پای جان ايستاد، به "جعفر"

ير  ديگری دردستورکارمی باشد ومی بايد مسۀشرمی تالش دارد توجيه کند که اکنون پروند شھرستان ساوه با نھايت بی

خفت خود " حربه " آنھا که درتوجيه ھرجنايت وخيانتی يد طوالئی دارند، می کوشند با اين! خود را طی کند" قانونی " 

 "عبدی" و"عظيم زاده"حق ه را ازآن شکست و وحشت خويش را ازتکرارآن کارزارگسترده درحمايت ازمطالبات ب

ُ برای انتقام گيری وايجاد رعب ووحشت، دندان تيزنشان دھند درپيوند با کارگران ومعلمان، پنھان کنند وکينه توزانه

  .  وشمشيرازروببندند

 ۀزنند وچشمان خودرا دررويش راھکارھای جديد مبارز  حاکمان دين بنا براقتضای منافعشان خودرابه نادانی میۀھم

 طوماری و با اعالم یزنند تا نزديک به ھزارنفررا که با امضا ی بندند وخود رابه نفھمی میُمردمی به کوری م

حاکمان ارتجاعی جمھوری اسالمی، ستايش مادران . برخاستند، نبينند" جعفر"اعتصاب غذای ھمزمان، به ياری 

دند وبی شمارپيام ھای سازمان  کارگرراخوانۀدفاعش ازحقوق طبق و" جعفر"جانفشانان وزندانيان سياسی از ايستادگی 
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را ديدند واطالع دارند که سازمانھای جھانی " جعفر"ن و تشکالت داخل وخارج درھمبستگی وشادباش با ھا، فعاال

 داده است، وليکن برای اثبات "جعفرعظيم زاده" مبارزه جھت آزادی قطعی ۀازجمله عفوبين الملل، فراخوان برای ادام

  .رثبات وآرامش درايران، چاره را درکتمان ديده اندادعای دروغين خود مبنی ب

ايد به روی پای خودتان  سنگی را که بلند کرده! زھی خيال باطل: بايد به تاريک انديشان دوران تحجروتوحش گفت

شتری شمارا برانگيخته است، ۀ اين گونه کين" جعفر"برما روشن است، آنچه که اکنون درانتقام گيری از. خواھد افتاد

سپاس  گيری عملی ومستحکم پيوند جنبش ھای کارگران، معلمان ودانشجويان، و اھميت شکل در" جعفر"ام شورانگيزپي

  .انسانھائی بود که درکناراوايستادندۀ  وی پس ازمرخصی ازبيمارستان ازھمۀمتواضعان

 ھمگرائی ھای ۀت ھمبست کارگرودفاع ازموجوديۀ دفاع ازمبارزات وايستادگی طبقۀما، نھادھای ھمبستگی به پشتوان

دھند، ازدل ھمين  ھا ھمه به ما نويد می آنيم که اين خواه برکارگران، معلمان ودانشجويان ترقينيرومند وحدت عمل 

آيد تا بساط ننگين آن يک درصدی ھا را برای ھميشه  مبارزات متحدانه، آتشفشانی درراه است، آتشفشانی که می

  !ن جمھوری سرمايه داری اسالمی ازھمين استا حاکم ومدافعھراس ارتجاع.  تاريخ بروبدۀازصحن

 وسايرکارگران "جعفرعظيم زاده" جديد دادسرای شھرستان ساوه درمورد ۀما قاطعانه درمحکوميت ترفند وتوطئ

زندانی وبرای گسترش اعتراضات وجلب ھرچه بيشترحمايت جھانی، به مبارزه ادامه می دھيم و دستان ھرانسان 

  .  مشترک، صميمانه به گرمی می فشاريمۀرزمنده ای را دراين مبارزآزاديخواه و

  سرنگون باد رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی

  زنده باد سوسياليسم

  نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درايران ـ خارج کشور
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