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دند شه نخوامي تسلی دارهي در مقابل نظام سرمایفعاالن آارگر  

١٣٨٧اسفند  ١۴شنبه چهار                                                                              ك آمی برای هماهنگۀتيآم  
 

 
 یق، با خواست تشكل خواهين طريا است، تا ازیسرآوب جنبش آارگرران، دست به آاريا دریه دارينظام سرما

  . آارگر مقابله آندۀطبق

 بخصوص در خته شدن خشم آارگران،يموجب برانگ آارگرۀ طبقیت زندگيشدن وضعم تريوخ  ویتضاد طبقاتديتشد

 یگسترش اعتراضات آارگر ویابيشاهد شدت آن جان جا وياسبب شده است، ما در  گشته وی بحرانیآارخانه ها

شدت داده زي را نیران، تهاجم به جنبش آارگريا دریه داري، سرمای اعتراضات آارگریابيبه موازات شدت . ميباش

اضات ل گسترش اعتريها به دلآن ازیم، آه شماريا  بودهی فعاالن آارگریريشاهد دستگر، بارهاي اخیهاماهدر .است

  . ادامه داردی فعاالن آارگری هایريچنان روند دستگاما هم. زندان آزاد شده اند ازی و جنبش آارگریفعاالن آارگر

ست ها، در يكاتوريانجمن آارعضو وی آارگریهاجاد تشكلي آمك به ای برای هماهنگۀتين شمس، عضو آميافش

ت به ينهان دستگرد اصفهان منتقل گشت آه دربه زنداالفاصله و بريمحل آارش دستگ دریماه سال جارريت١٣خ يتار

 ی در شهرهای مهر ماه سال جار١٢خ ي مناطق غرب، شمال و تهران در تاریته هايآم. ك سال زندان محكوم گشتي

آن دادند آه درن مناسبت انتشاريبه ازي نیب داده و قطعنامه اين شمس ترتيافشدفاع از دريیمختلف گلگشت ها

 و یفعاالن آارگرزين اهوازشهرن دريچنهم.  شدندیزندان فعاالن ريسا ن وي افشیآزادته خواستارين آمي ایاعضا

  .ن شمس برگزار آردندي افشیري را در اعتراض به دستگیمراسم يیدانشجو

 يیوشه هاد، گي آارگران، آوشیت زندگيدن وضعير آشي خود، با به تصویت اجتماعي سال ها فعالین شمس، طيافش

ن، رد يدرآمده توسط افشري به تصویكاتورهايآاردر. رود، نشان دهديران ميا آارگریطبقه  آه امروز بریستمرا از

  . شودی مشاهده میبه خوبه داريو سرما آارگری تضاد دو طبقه یپا

 را یض طبقاتي تبعین رد پايافش. ميني بیرا من آاريحن، درد و رنج آارگران دري افشیكاتورهايآار ازیاريبسدر

ان ي را عرید تضاد طبقاتي آوشیت آارگران ميط آار آارگران دنبال آرده و با دنبال آردن وضعيبخصوص در مح

  .آرده و در انظار عموم قرار دهد

 وارد آرده در آنار خود یب جدي زندان به جسم او آسیط طاقت فرساي آه شرایحالرا درزين عزياما امروز، ما افش

در زينن خاطري شده است و بدیوي حاد ریماريبط سخت زندان دچاري شراۀن به واسطيافش. ميني بیو خانواده اش م

  . برد تا به معالجات خود ادامه دهدیمرون از زندان به سريب

 ی خانواده  را بهیشرو آارگرين پي ایم و آزاديخوشحالاريم بسيني بیخانواده اش مآنارن را درين آه افشياما از

  .مي آنی می سالمی او آرزویم و برايي گویك مي تبری فعاالن جنبش آارگرین و همه ي افشیگرام

  ی آارگریجاد تشكل هاي آمك به ای برای هماهنگۀتيآم
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