
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 ايران آئينۀ
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  پيام به 

   که قلبشان برای کپنھاگگان کنفرانس شرکت کنند
  !جھانی بدون زندان، شکنجه واعدام می تپد

  
  ! را بپذيريدرفقای عزيز درودھای گرم ما

م و اما از چھارگوشه جھان،  اره ظل ا درب م ت مريکای التين، آسيا، اروپا و کشورھای خاورميانه در اينجا جمع شده اي

يش از. ستمی که ھنوزبرانسان قرن بيست و يکم روا ميشود، صحبت کنيم ون  م١١ما در دنيائی زندگی ميکنيم که ب لي

  . يابندسف ھرروز افزايش میأ با کمال تھا اسيرند وانسان در کل جھان در زندان

ا آن رودرؤدر واقع اين انسانھای در بند بيش از آنکه خود مس ه ب ند ک اگوار باش وامع و و ھستند ج رول اين اتفاقات ن

بانه روزی، فقط ؤی مسدولتھائ ا تالش ش ه ب ی ک روت ھستند و اکثريت ام نعمات و ث ول اند که درآن اقليتی صاحب تم

ليونھا نيزمنگه ميدارند، زير خط فقراند، بيکارند، از حقوق و امکانات رفاھی و اجتماعی بی بھره اند و خود را زنده 

  .روی آورده اند...  و ءانسان که ازسرناچاری به اعتياد، فحشا

یانسانھائدر زندانھا  دبختھا را م ا و ب ن مشکالت، نابرابريھ ام اي ل تم د و ضمن اينکه نظام حی ھستند که عل اکم دانن

زندان، شکنجه نتوانسته است و . موجود را مسبب اين ھمه بالھای اجتماعی می دانند عليه آن به مبارزه بر خاسته اند

ده سرمايه داری ۀنميتواند آنھا رااز روحي ن نظام گندي ل اي سليم در مقاب  مقاوم و مبارزاتی شان تھی کند و آنھا را به ت

د سانھ. وادار کن دان ان رون زن ا داشتن درون و بي ه، ب رای ھم انی ب رای ساختن جھ ال ب شماری خواھان و در تق ای بي

  .امکانات و شرايط برابر و بھره مند شدن ھمگان از نعمات زندگی ھستند

ه  ان سطحی است ک ا در چن شورايران و امريک ال دردو ک رای مث دام ب دان و اع االنه زن زايش س ارموجود اف ق آم طب

د سب کنن د ک ارتوحش را ميتوانن ر . افتخ وقی و فق اربی حق ان، در کن الد و نگھب دان، ج رورش زن ع در پ ن جوام اي

  . ھستند تا گوی سبقت را از ديگردولتھای ضد انسانی مانند خود، بگيرندءشھروندان، نيزدر تقال

  

  دوستان و رفقای گرامی
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 شان، ۀنظام استثمار گران آگاھانه ای است که نظم موجود يعنی دولتھای سرمايه برای حفظ اعدام يک قتل عمد کامالً 

  .طی برنامه ای از قبل طرح شده و با استفاده از ابزارھای سرکوب انجام می دھند

سان  ن ان و رسمی اي ه لغ ادی را وادار ب مبارزات تا کنونی برای لغو حکم اعدام ثمرات زيادی داشته و کشورھای زي

  . کشی عامدانه و ددمنشانه نموده است

جمع شده ايم ومانند بسياری ديگر از انسان ھا در پی ايجاد جھانی عاری از بربريت سازمان اما برای ما که اين جا 

  .ايستيم وحشيگری قرون وسطائی سرما يه ب فعاالنه و متحد در مقابل اينديافته واعمال جنايتکارانه ھستيم، می باي

ه اگر سرمايه داری بعنوان نيروی حاکم، زندان، شکنجه و اعدام  را وسيله اي ی قرار ميدھد تا به عمر ننگين اش ادام

ارزه  شکل شدن و مب ا چاره ای جز مت ن جنايتھ بدھد، نيروی اجتماعی مقابل آن يعنی کارگران برای پايان دادن به اي

د ه آن ندارن ه علي ه جانب ن . ھم امی اي ه تم ه ب د متحدان ارگران ميتوانن ار ک ی در کن اعی مترق ای اجتم امی نيروھ تم

  .  سرمايه داری پايان دھندوحشيگری ھا نظام

يش  جنبش کارگری ايران درسال ھای اخير مبارزات زيادی را برای کسب حقوق وايجاد تشکل ھای مستقل خود به پ

ا، شکنجه . برده است که برای آن بھای سنگينی نيز پرداخته است دھھا نفر از رھبران کارگری سخت ترين زندان ھ

ام . دو يا اخراج از کار را تحمل کرده ان ددی، رضا شھابی، بھن راھيم م الو، اب ر منصور اس ی نظي ون رھبران ھم اکن

  . در زندان جمھوری اسالمی سرمايه در بدترين شرايطی به سر ميبرند... ابراھيم زاده و 

ران در خارج کشور، طبقما فعاالبه باور ارگری اي بش ک انی می ۀن متشکل در نھادھای ھمبستگی با جن ارگر جھ  ک

دان و شکنجه و  یئطبقه ھم حمايت تواند با  ھايش، برای نابودی سرمايه جھانی به مبارزه بر خيزند وجھانی بدون زن

  .اعدام بنا کند

با  اين اميد که اين چند روز نشست مان، ما را به امر و ھدف مشترک با افقی روشن و متحد  نزديک نموده که ھمانا 

  .ونه ستم و استثمار، شکنجه، زندان و اعدام می باشدمبارزه برای جامعه ای برابر و عاری از ھر گ

  .از برگزارکنندگان اين کنفرانس سه روزه صميمانه تشکر می کنيم و دستشان را به گرمی ميفشاريم

  

  !مبارزه عليه زندان، شکنجه و اعدام را گسترش دھيم

  ! و بدون قيد و شرط آزاد بايد گردندتمامی زندانيان سياسی فوراً 

  ھمبستگی جھانی کارگریزنده باد 

  

  

 


