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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

 ٢٠١۶ اکتوبر ١٨
  

   را راد احسانی پوره شا و زاده عظيم جعفر عليه صادره احکام
  !!! کنيم می محکوم

  

    
  

در مقطع تاريخی کنونی که ضرورت ايجاد انواع تشکل و ) پوره  سال برای جعفر و شا٢٢( صدور چنين احکامی 

 طبقاتی ، اجتماعی و انقالبی ۀنھا به سمت سراسری شدن  برای عبور از بن بست موجود در روند  مبارزآسوق دادن 

 است که ھر روزه با دھھا  کارگرۀپيام روشنی از جانب جمھوری اسالمی سرمايه داری و کارفرمايان ايران به طبق

  .اعتصاب و اعتراض جنگندگی و تالش و سازش ناپذيری خود را نشان می دھد 

   :ءرفقا

کارگران ، معلمان ، دانشجويان ، زنان و جوانان، اين بخشی از نبرد طبقاتی است ، به روشنی ببينيد، کارفرمايان 

تنھا جواب در خور به . چنگ و دندان نشان می دھند رگر، کاۀ خود، يعنی جمھوری اسالمی به طبقۀچگونه توسط نمايند

  . اين پيام حرکت در جھت وحدت و تشکيالت است
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ن صنفی معلمان ، از کارگران ، معلمان و دانشجويان و زنان و جوانان آزاديخواه ن کارگری ، فعاالما از تمامی فعاال

ی تشکيل شده عليه کارگران و معلمان و ی دادگاه ھار چه متحد تر به تماممی خواھيم، از ھر طريق ممکن و البته ھ

  .ن اعتراض کنندديگر فعاال

پور احسانی راد در شرايط کنونی سه ه ن کارگری، جعفر عظيم زاده و شا سال زندان برای ھر کدام از فعاال١١صدور 

  :زد می کند ن و کارگران گوشموضوع مھمی را به فعاال

فرمايان و حکومت جمھوری اسالمی سرمايه داری ضرورت تاريخی و  متشکل با کارۀساختن تشکل و مبارز

ن کارگری طرح شده اما ھمچنان با موانع و  عاجل  و متحدانه، برای ماست ، که سالھاست توسط فعاالۀوظيف

  .رو استه بن بست روب

کل ھا و از روز اول بر قراری خود از وجود تش) سرمايه داری(ی اسالمی کارفرمايان که جمھور دوم اين

 متشکل کارگران، معلمان، زنان ، دانشجويان و تشکيالت ھای انقالبی در وحشت بوده و به شدت آنھا ۀمبارز

 و اکنون نيز بشدت از متشکل شدن کارگران و معلمان و پرستاران می ترسد و با  را سرکوب کرده و می کند

نھا جلو گيری آر شکل ممکن از متشکل شدن تمام توان تالش می کند آنھا را  ددمنشانه سرکوب کرده و به ھ

  .نمايد

 پور ه  سال حکم زندان برای ھر کدام از رفقای ما جعفر عظيم زاده و شا١١جمھوری اسالمی با صدور

 روشنی را به کارگران و معلمان می دھد که ايجاد تشکل ًيل عبدی پيام کامال سال عليه اسماع۶احسانی راد و 

 ۀمی کارفرمايان است ، البته اين پيام را بارھا اعالم کرده و از جمله در محاکمخط قرمز برای جمھوری اسال

  .شاھرخ زمانی و ھمرزمانش نيز ھمين پيام را داده بود 

  :رفقای مبارز 

با توجه به ضرورت تاريخی برای متشکل شدن و با توجه به پيامی که حکومت ضد انسانی جمھوری اسالمی 

 نيروھای ۀ عاجل ھمۀ ضد کارگری و ضد معلمان می دھد روشن می گردد که وظيفکارفرمايان با صدور احکام

انقالبی بيرون و داخل در مقطع کنونی حرکت متحدانه به سمت ھمبستگی طبقاتی و رھبری سازمانی است، که با 

 تبادل نظر توجه به وجود تفرقه و پراکندگی و بن بست فعلی ، تنھا با ھمکاريھای عملی مشترک در نقاط مشترک و

مسير ھمبستگی طبقاتی قرار عبور کرده در ) تفرقه و پراکندگی(تالف می توانيم ، از اين مرحله در نقاط اخ

ن صنفی   معلمان  پوراحسانی راد و فعااله ن کارگری جعفر عظيم زاده و شا، دفاع متحدانه از فعاالبگيريم

 شروع جديدی در جھت ھمبستگی باشد که ما را از ۀمی تواند يک نقط... اسماعيل عبدی ، محمود بھشتی و 

پراکندگی دور کرده و به ھمبستگی ھر چه بيشتر رھنمون شود، بدون شک  اگر ھر کدام از نيروھا به اين نياز و 

 کارگر و زحمتکشان جواب روشن ، در خور و در حد توان خود ندھد ، فردا در مقابل ۀضرورت تاريخی طبق

  .گو باشد خود، بايد پاسخۀام وظيفآيندگان بابت عدم انج

  :رفقای انقالبی 

 گذاشتن ھمين خط قرمز حکومت ی از زير پاً جمھوری اسالمی کارفرمايان دقيقامسير اصلی مبارزه با ددمنشی

ن کارگری و معلمی و  عاجل فعاالۀاسالمی می گذرد که تنھا با تشکيل انواع مختلف تشکل که امروزه وظيف

با اقدام و حرکت در جھت ايجاد تشکل ھا و جايگزين کردن و پيش بردن  .کن خواھد شدانقالبيون است ، مم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

رھبری سازمانی می توانيم، ضمن امکان پذير کردن کسب مطالبات روزمره و بلند مدت در جھت ھمبستگی 

  .طبقاتی گام برداريم

   :ءرفقا

 ما ۀچار"کيد مکرر داشت أموش نکنيم که تکارگران ، معلمان ، زنان، دانشجويان و جوانان، پيام شاھرخ را فرا

ن  سال زندان عليه فعاال١١اکنون جمھوری اسالمی کارفرمايان با صدور " زحمتکشان، وحدت و تشکيالت است

 ما تنھا از ھمين نقطه ۀپور احسانی راد ثابت می کند که ادامه و گسترش مبارزه کارگری جعفر عظيم زاده و شا

نھا با تکيه بر وحدت طبقاتی و کسب وحدت طبقاتی با استفاده از تشکل آسری کردن يعنی ايجاد تشکل ھا و سرا

رسميت شناختن ه پس بايد آستين ھا را باال بزنيم ، علی رغم داشتن اختالفات، با ب. ھای موجود ممکن خواھد شد

ختالفات و بھانه ھای ی ائود نسبت به بقيه و بدون بزرگ نماآنھا از سمت اشتراکات بدون ارجح و محور دانستن خ

ی عملی  و در نقاط مشترک دست در دست  ھم دھيم و اقدام به ھمکار گوناگون به ھمبستگی طبقاتی نگاه کنيم

بھترين موقعيت برای ... پور و عبدی و ه امروز  دفاع از جعفر عظيم زاده ، شا.يم ئمشترک در نقاط مشترک  نما

  . ادامه و گسترش   ھمکاری ھا است 

بارزه با حکومت سرمايه داری و برای مبارزه با دادگاھھای مختلف ضد انسانی و ضد کارگری که توسط برای م

 کارگران ، معلمان ، زنان و دانشجويان و جوانانی که برای ايجاد ۀجمھوری اسالمی کارفرمايان که جھت محاکم

انند آزادی ھای سياسی، آزادی بيان و  انسانی، برای آزادی ھای مختلف مۀتشکل ، امرار معاش ، برای ساختن آيند

قلم، مبارزه با سانسور، مبارزه با دزدی ھا، اختالس ھا و رشوه خواری ھای دولتی و خصوصی، مبارزه با 

خصوصی سازی و مبارزه با طرح نابود کردن ھرچه بيشتر قانون کار، مبارزه با تحميل گرسنگی و بيکاری ھای 

و از اين طريق " وحدت و تشکيالت"گردد تنھا يک راه وجود دارد،  کيل میفعاليت می کنند تش... گسترده  و 

رسيدن به رھبری سازمانی و ھمبستگی طبقاتی ممکن می شود ، بنا براين برای دست يابی به چنين وضعيتی اکنون 

راھيم زاده ، پور احسانی راد ، اسماعيل عبدی ، محمود بھشتی ، بھنام ابه بايد متحدانه از جعفر عظيم زاده ، شا

 و در جھت ايجاد تشکل ھا و  با فعاليت متحدانه، گسترده و ھمه جانبه دفاع کنيم... مھدی فراحی شانديز و 

  .ماده نماييمآ شديد و قريب الوقوع ۀسراسری کردن آنھا خود را برای يک مبارز

  سوی ايجاد فدراسيون سراسری کارگریه پيش ب

   کارگرۀسوی ايجاد حزب انقالبی طبقه پيش ب

  

   حمايت از شاھرخ زمانی ۀکميت
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