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 !خطاب به فعالين جنبش کارگری

 
شش ون ماه هشتاد يفروردسوم  ستيب                                                                      سيداحمدی  ومحمودی 
 
 

 تا ٢۴(های مربوط به گردهمايی سراسری درباره کشتار زندانيان سياسی در ايران   همان گونه که در اطالعيه
اعالم شده، در پی پيشنهادات ارائه شده به کميته برگزارکننده، يکی از موضوعات مورد ) ٢٠٠٧، ماه اوت ٢۶

  .اختصاص داده شده است» زندانيان سياسی و جنبش کارگری«بحث به 
های سرمايه داری سلطنتی و جمهوری اسالمی    چه در رژيم بر کسی پوشيده نيست که مبارزه زندانيان سياسی

، ...ها همچون زندان گوانتانامو، زندان ابوغريب در کشور عراق اشغال شده و  های امپرياليست و چه در زندان
های  در طول حيات نظام. کنند های موجود اجتماعی مفهوم پيدا می تباط مستقيم با جنبشهمگی در ار

داری در ايران، نيروهای انقالبی و چپ، خواسته ها و مطالبات سياسی خويش را با منافع زحمتکشان،  سرمايه
  . اند  دهبه ويژه طبقه کارگر ايران پيوند زده است و همواره بخش جدايی ناپذيری از اين جنبش بو

برای حقوق حقه اشان شکل گرفته است،  ترين حرکت اعتراضی از طرف کارگران در نتيجه هرگاه کوچک
رژيم های . همواره خطر اخراج، بيکاری، زندان، شکنجه و اعدام همانند بختکی آنان را تهديد کرده و می کند

ای سياسی مدافع جنبش کارگری را جدا شان براين بوده اند که نيروه شاهنشاهی و جمهوری اسالمی تمام تالش
ها جلوه داده و با ايزوله کردن آنان، تأثير مبارزات هر يک را برديگری خنثی کرده و باعث عدم  از اين جنبش

  .ها با يکديگر شوند رابطه اين جنبش
 شود، رابطه  از جمله مواردی که ضرورت بحث و بررسی آن به ويژه در شرايط کنونی شديدًا احساس می

در اين . های اجتماعی با يکديگر و نيز رابطه مسئله زندانيان سياسی با جنبش کارگری می باشد جنبش
ای برای هماهنگی و بهبود کيفيت  خصوص کميته برگزارکننده گردهمايی پيشنهاد داده است که گروه کاری

 کار در اين زمينه  تا به تشکيل شود» زندانيان سياسی و جنبش کارگری«بحث ها در رابطه با موضوع 
  . پرداخته و زوايای پنهان و آشکار آن را مورد کنکاش قرار دهد

به همين منظور از کليه رفقا، چه آنهايی که در تشکل های مدافع جنبش کارگری و چه رفقايی که به شکل 
 اين زمينه مستقل در اين عرصه فعاليت می کنند، تقاضا می کنيم که با شرکت فعالشان بحث ها و گفتگوها در

طبيعی است که در اين راه، دست ياری شما را به گرمی می فشاريم . را در گردهمايی سراسری پربارتر نمايند
و هر فرصتی برای دخالتگری بيشتر فعالين سياسی، به ويژه فعالين دفاع از جنبش کارگری، را به فال نيک 

   .گيريم  می
ه دست آوردن نتايجی درخشان که ما را در ادامه راهمان در دفاع با اميد به برگزاری يک گردهمايی پر بار و ب
   .تر نمايد، و نيز راهگشايی برای نسل آينده باشد  از جنبش کارگری ايران متحدتر و متشکل

های زير تماس  با نشانی» جنبش کارگری و زندانيان سياسی«برای بوجود آوردن گروه کاری مربوط به 
   :بگيريد
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