پيام تبريک وبالگ کارگران سوسياليست به مناسبت آزادی افشين نديمی
ھمچنانکه در اخبار شنيده ايم ،افشين نديمی از فعالين کارگری شھر سنندج بعد از تحمل چھار ماه زندان،
آزاد گشته است .اين خبر باعث خوشحالی تمامی کارگران و فعالين کارگری ايران است و وبالگ کارگران
سوسياليست کردستان نيز ،خود را در اين شادی وصف ناپذير شريک ھمه فعالين کارگری ،کارگران و
خانواده افشين نديمی می داند و اين آزادی را به جنبش کارگری کردستان و ايران ،تبريک می گويد.
افشين آزاد شد ،اما ھنوز دھھا نفر از فعالين و پيشروان کارگری و نيز فعالين سياسی متعددی در زندانھای
رژيم در بند ھستند ،کسانی که تنھا به جرم دفاع از حقوق طبقاتی خود و ھم طبقه ای ھايشان در برابر
تھاجم يکی ازھارترين دولتھای سرمايه داری ،به زندان محکوم شده اند و حتی بعضی از آنان در بازداشت
ھای طوالنی مدت بدون مالقات ،زير شديدترين فشارھای ممکن قرار دارند تا بدين وسيله اين فعالين و
پيشروان کارگری را جلو چشم طبقه کارگر ضعيف و ناتوان نشان دھند ،اما اين فعالين کارگری دربند با
مقاومت دليرانه شان در مقابل اين فشارھا و نيز اتھامات واھی رژيم ،و با دفاع از حقوق طبقاتی خود حتی
در بازداشتگاھھا و زندانھا ،ماموران سرمايه داری را مايوس نموده اند و ھر چه بيشتر با پافشاری و
مقاومت جسورانه شان در پيش چشم کارگران محبوب تر شده اند.
کارگران و زحمتکشان ايران!
رژيم سرمايه داری ايران ،در غياب نيروی متشکل ما است که به خود جرات چنين تھاجم و وحشيگری
قرون وسطائی را می دھد .ھر حرکت متشکل و يکپارچه کارگری برای آزادی اين عزيزان ،عقب نشينی
بزرگی را به رژيم تحميل خواھد نمود .رژيم سرمايه داری نمی تواند به مانند دھه  ۶٠با سرکوب و کشتار،
جنبش کارگری و طبقه کارگر را از فعالين و پيشروانش محروم نمايد .دستاورد اين دوره مبارزه کارگران و
فعالين کارگری سوسياليست ،معرفی چھره ھای خوشنام و صديق کارگری به جنبش کارگری ايران بوده
است و اين پروسه ھمچنان ادامه دارد و با زندانی نمودن شھابی ھا و نديمی ھا و اسانلو ھا و ...دھھا فعال
خوشنام ديگر که از دل مبارزات کارگران بيرون می آيند خود مايه دلگرمی کليت طبقه کارگر ايران است.
بايد مبارزه متحدانه و متشکل را برای آزادی کارگران زندانی و ساير فعالين سياسی دربند و در نھايت
برای به زانو درآوردن رژيم ،سازمان داد .امروزما بايد بتوانيم خواست و مطالبه آزادی عزيزانمان از
زندانھای مخوف حکومت اسالمی سرمايه را ،که در اول ماه می ھا آن را فرياد می زنيم به يک حرکت
جمعی و متشکل سراسری تبديل نماييم ،نبايد اجازه داد که اين مطالبه روی کاغذھا و در بايگانی تاريخ
جنبش کارگری بماند ،بايد مبارزه ای يکپارچه را حول اين خواسته ھای مشخص سازمان داد .بنابراين :
پيش به سوی مبارزه ای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و ساير فعالين سياسی
پرتوان باد جنبش سوسياليستی کارگران ايران
نابود باد رژيم سرکوبگر اسالمی سرمايه در ايران
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