بيانيه ۴٣

فراخوان
روز جھانی کارگر ،متحدانه خواھان آزادی زندانيان باشيم
اول ماه می ،روزجھانی کارگر در حالی فرا می رسد  ،که
بحران ھای سالھای گذشته ھمچنان به شدت ادامه دارند ،
بحران ساختاری سرمايه پايه ھای نظام سر مايه داری را
به لرزه در آورده است  .طبقه کارگر به وسعت جھانی
برای کسب مطالبات ريز و درشت خود در جھانی تحت
سلطه سرمايه ھمچنان می رزمد.طی سال گذشته نبرد ھای
طبقاتی شدت بيشتر يافته و صف بندی ھای طبقاتی شفافتر
شده است  ،بدون شک امسال نيز مبارزه کارگران پر قدرت
تر از گذشته به پيش خواھد رفت .ھرچند که ھنوز برنامه
روشن و شفاف و رھبری سازمانی متشکل و انقالبی ندارد .در ايران نيز مبارزات کارگران نسبت به سالھای قبل
آگاھانه تر در جريان بوده و است ،کارگران و فعالين انقالبی بھتر و بيشتر از گذشته دريافتند که بايد در جھت
ھرچه متشکل تر شدن گام بر دارند و در ھمين حال نظام سرمايه داری اسالمی نيز برای باقی ماندن انواع
سرکوبھا را گسترش داده  ،به دستگيری ھا و محاکمات افزوده است ،برای زھر چشم گرفتن از مبارزان ،حکم
ھای ھر چه طوالنی تر به زندانيان بی گناھی که گرفتار پرونده سازی ھای دروغين شده اند می دھد.
دوستان و رفقا می دانيم امثال نيز ھم چون سالھای گذشته البته رزمنده تر از قبل مراسم ھای اعتراضی روز
جھانی کارگر در تمامی جھان برگزار خواھد شد و انگيزه ھای بسيار ارزنده ای در کالبد طبقه کارگر سر ريز
خواھد کرد .تمامی کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود در آنھا شرکت کرده  ،مطالبات خود را فرياد خواھند زد.
ما در کميته حمايت از شارخ زمانی از تمامی کارگران می خواھيم  ،بيايد در تظاھرات  ،گردھم آيی ھا و مراسم
ھای روز جھانی کارگر در ھر شھر و کشوری که ھستيم ھمراه ھم طبقه ای ھای خود به صورت متشکل شرکت
کنيم .در ھمين راستا از تمامی ايرانيان مقيم ترکيه می خواھيم در صورت امکان در گرد ھم آيی ميدان تکسيم
استانبول فعاالنه شرکت کنند و اگر امکان آمدن از شھر خود به استانبول را نداريد در شھری که مستقر ھستيد با
تشکل ھای کارگری ترکيه در آن شھر ارتباط بر قرار کنيد و ھماھنگ با انھا با در يافت کمک ھای در ارتباط با
پارچه نوشته ھا و چاپ پوستر و غيره متشکل و گسترده تر شرکت کنيد ).شما می توانيد برای سھل تر شدن بر
قراری ارتباط با تشکل ھای کارگری و انقالبی کارگران ترکيه با کميته حمايت از شاھرخ زمانی از طريق ايميل يا
تلفن تماس بگيريد تا ترتيب بر قراری و ھماھنگی شما با تشکل ھای مورد نظر داده شود(.

کميته حمايت از شاھرخ زمانی ضمن دفاع از تمامی مطالبات طبقه جھانی کارگر بخصوص کارگران ايران ،
آزادی کارگران زندانی و زندانيان سياسی را در مراسم ھای فوق به ھمراه ھم طبقه ھای خود با صدای بلند
فرياد خواھد زد .در اين راستا از تمامی دوستان  ،رفقا و آزادی خواھان در سراسر جھان به خصوص در ترکيه
دعوت می کند  ،به صورت متشکل و متحد در تجمعات فوق حضور يافته  ،يک صدا خواھان آزادی کارگران
زندانی و زندانيان سياسی از جمله شاھرخ زمانی  ،رضا شھابی  ،بھنام ابراھيم زاده  ،علی نجاتی  ،محمد جراحی
 ،مھدی فراحی شانديز  ،رسول بداغی و ...باشيم.
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