بندھای سرمايه و ستم از پای كارگران مبارز گسسته باد!
با اوجگيری مبارزات كارگری  ،بار ديگرسلولھای زندانھای ايران را با شريف ترين  ،آگاه ترين
و مبارزترين فرزندان طبقه كارگر ايران انباشته اند .كدام رھبر وكدام كارگر مبارزی است كه
گذارش به سلولھای اوين و قزل حصارو گوھردشت و  ...نيفتاده باشد.
از آن روزھائی كه بازجوھای محمود صالحی چكمه بر كليه ھای ازكارافتاده اش می كوبيدند تا
مقاومتش را در ھم شكنند ،ديری نگذشته است .رضا شھابی بدون ھيچ اتھامی ،درعين برائت و
با وجود ارائه وثيقه ی سنگين ،ھم چنان در بند است و از دسترسی به ھر مداوايی محروم!
ابراھيم مددی ،نيما پوريعقوب ،اسانلو و ديگر کارگران مبارز ،به چھره ھائی مشھور بدل شده اند
و ليست زندانيان گمنام جنبش كارگری  ،طوماری بی انتھا را در بر ميگيرد.
جرم چيست؟ دفاع از حق زندگی و دستمزد شرافتمندانه ،دفاع از حق مبارزه و اعتصاب برای
نان و آزادی ودفاع از حق متحد شدن در تشكل ھای كارگری به دست خود كارگران و نه تشكل
ھای فرمايشی .جمھوری اسالمی اما ،اين را بر نمی تابد! چرا كه بھتر از ھركسی ميداند كه
عروج جنبش كارگری ناقوسھا را برايش به صدا در آورده .بنيانگزاران و ميراث خواران
جمھوری اسالمی كه به چشم خود اعتصابات كارگری قدرتمند سال ١٣۵٧را ــ كه رژيم شاه را
به زير كشيد ــ ديده اند واكنون ھم عطش مردم را درجستجوی " رھبر دلير سر سخت ما"
بهعينه می بينند  ،از پاگرفتن يك قطب كارگری به شدت ھراساناند وآنچه در توان دارند روی
دايره ريخته اند :زندان ،شكنجه ،اتھام اقدام عليه امنيت كشور ،احكام وثيقه ھای سنگين،
بازداشتھای مكرر ،وغيره .واينھا تنھا يك روی سكه است .اخراج و بستن درب كارگاه ھا به
روی كارگران  ،قراردادھای سفيدامضا ،كارگاھھای خارج از شمول به اصطالح قانون كار،
بيكاری و بيكارسازیھا ،حقوق معوقه و دستمزدھای زير خط فقر وغيره نيز ،اكنون گلوی طبقه
كارگر را به مرگ می فشارد .زنجيرھای سنگين سرمايه بر دست وپای كارگران و زحمتكشان ،
توان زندگی را از آنان ربوده  .كارگران گزينه ديگری ندارند جز تشكل و مبارزه ،گزينه
ديگری ندارند جز آنكه پنجه در پنجه سرمايه داران افكنده و رھبران وياران در بند شان را آزاد
كنند.
كميته حمايت از مبارزات كارگری درايران ــ تورنتو  ،كانادا به ھمراه ديگر نھادھای ھمبستگی
در سراسر جھان  ،از كليه فعالين كارگری  ،گروھھا ،سازمانھا و ياران طبقه كارگردعوت ميكند
كه كوشش خود را برای آزادی كارگران زندانی دو چندان نموده در حد امكان ،به حمايت خانواده
ھایشان برخيزند .در اين راستا ،شنبه سوم دسامبر  ٢٠١١را شب ھمبستگی و حمايت از
كارگران زندانی وخانواده ھای شان اعالم كرده و از ھمگان دعوت می نمايد در اين برنامه
شركت نمايند.

برای آزادی فوری و بی قيد و شرط كارگران زندانی و ھمه زندانيان
سياسی مبارزه كنيم!
ازخانواده ھای كارگران زندانی و زندانيان سياسی حمايت كنيم!

