
 !برای آزادی جعفرعظیم زاده مبارزه کنیم 
 
، توسط رژیم سرمایه داری جعفرعظیم زاده دبیرهیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران   

برمنطق سرد مداران  وجرم جعفرعظیم زاده چیست که بنا" گناه . " اسالمی روانه زندان گردید

؟ دالیل حکم بیدادگاه اسالمی جمهوری اسالمی می باید محکوم به شش سال زندان گردد

درتجمع اول ماه مه روزجهانی کارگران، شرکت  تشکیل اتحادیه آزاد: » عبارتند از

اعتراض به افزایش ماده های ضد کارگری درقانون  ،، نامه به وزیرکارکارگردرپارک الله

که درغارتگری صندوق « ، وشکایت ازسعید مرتضوی کار، جمع آوری طوماراعتراضی

کدامیک ازاین اتهامات خالف قوانین نوشته شده . مان تأمین اجتماعی دست داشته استساز

این . اند تمامی این اقدامات درمحدوده ی قانون بوده. ؟ هیچکدامجمهوری اسالمی می باشند

نشان ازآن دارد که جمهوری اسالمی چون همیشه حتی به اندک اشارات این یا آن فعالیت 

 . وحه درقوانین خود نیز، پا یبند نیستمحدود اجتماعی مصر

 ...، اقلیتهای ملی ومذهبی ونویس  ، وبالگصدها د یگرفعال کارگری، معلمان، دانشجوئی

 حتی همان قوانین نیم بند جمهوری اسالمی درزندان بسرمیبرند و و برخالف قوانین حقوق بشر

، محمود صالحی به نه داشته باشیم ها اشاره  اگرتنها به آخرین نمونه. یا درتحت تعقیب میباشند

ی سخنگوی کانون صنفی معلمان درزندان محمود بهشتی لنگرود. سال زندان محکوم شده است

فهرست . زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است در برای دومین بار می باشد و

 .زندان یا تحت تعقیب میباشند، بسیار طوالنی است  آزادیخواهان اجتماعی که در

برای با ثبات نشان دادن بازارایران به روی سرمایه جهانی و م سرمایه داری اسالمی رژی

نه تنها فریاد اعتراض . امپریالیستی، احتیاج به برقراری آرامش گورستانی برجامعه ایران دارد

ن بلکه هرصدای آزادیخواهی سایراقشارناراضی اجتماعی بایستی درگلوخفه شود تا این کارگرا

گذاری درایران وغارت   رگ سرمایه دارخارجی بتواند با خیالی آسوده به سرمایهیا آن بز

، آن بزرگ سرمایه داران و جانبهدراین معامله د. دسترنج کارگران ومنابع ملی بپردازد

زمره کشورهای امن  از بردولتهای خود ومتحد ینشان فشارمی آورند که جمهوری اسالمی را

ی اروپائی برروی ازاینروست که مرزهای کشورها. رندبشما ومجری قوانین حقوق بشر

، وظیفه ی هرآزادیخواه است اعتراض علیه این معامله دوجانبه. شود پناهجویان ایرانی بسته می



. 

های سرکوب دگراند یشان درایران بهره  ن برنامهمی باید ازتمامی امکانا ت برای عقیم گذارد

می باید . کارگری وسیاسی را یکپارچه ومجدانه پی گرفتگرفت وخواست آزادی کلیه زندانیان 

ما ازهراقدام وکمپین  .شرط جعفرعظیم زاده متحداً اقدام کرد و برای آزادی فوری وبدون قید

 .متحدانه انقالبی دراین زمینه جانبداری کرده وهمگی رابه همراهی فرا می خوانیم
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