
   من شاھرخ زمانی کارگر زندانی

  :از درون زندان گوھر دشت با شما سخن می گويم 

  

  

معلمان مبارز ، معلمانی که مرا و فرزندانم را سواد آموختيد شما که اکنون در جھت بيداری فرزندان ايران مانند سالله ھای خويش از 
ع وجود خود را چراغ روشنايی کودکان و جوانان قرارداديد بدانيد شم... جمله باغچه بان، خانعلی ، صمد بھرنگی ھا و فرزاد ھا و 

پايان شب سيه سپيد است و ظلم و ستم شکست خواھد خورد و روز پيروزی خواھد رسيد ، اما بايد بدانيم ظلم و ستم و استثمار طبقاتی 
متشکل و متحدانه دست به مبارزه بزنند ... گان و خود به خود نابود نحواھد شد و بايد ھمه ی کارگران ، معلمان ، پرستاران ، بازنشست

و اين ھمه نيرو بايد در اتحاديه ھا ، فدراسيون ھا و کنفدراسيون ھای خود و ھمچنين در تشکل سياسی و سراسری طبقاتی خود متشکل 
سياسی و ازادی و دمکراسی شوند تا بتوانند با استثمار و ظلم ستم و غارتگری مقابله کرده ضمن کسب حقوق اقتصادی خود به حقوق 

نيز دست بيابند ، معلمان مبارز و ادامه دھندگان راه معلمان انقالبی، شما رسالت بسيار سنگينی بدوش داريد شما بايد ھم جھت با 
کارگران مبارز و معترض اقدام به متشکل شدن خود و متشکل کردن طبقه زحمتکشان کنيد ، بدون گسترش و ھمه گير شدن 

سراسری و بدون سازماندھی آگاھانه ھمه ی فعالين و مبارزان نمی توانيم با دستگاه سرکوب آموزش ديده با متد جديد اعتراضات 
دستگاه ھا و نھاد ھای سرکوبگر جھانی مبارزه کرده و کسب پيروزی کنيم ، ما کارگران و معلمان و پرستاران و ھمه زحمتکشان بايد 

د با متد جديد و سازماندھی ھم طبقه ای ھايمان در بعد کل طبقه و بر قراری ارتباط جھانی دست در دست بدھيم ضمن سازماندھی خو
می بينيم که جناح ھای مختلف سرمايه داری . با طبقه جھانی زحمتکشان علم مبارزاتی خود را ھر چه بيشتر رشد داده، بروز کنيم 

در کل و مرکزيت سرمايه داری از نيروھای سرکوبگر در ايران  ضمن مبارزه عليه ھم ديگر در بعد طبقاتی متحد يکديگر ھستند و
گرفته تا داعشی ھا و تا دولت ھای اروپايی و امريکايی و نھاد ھا و تشکل ھای سياسی سرمايه داری، نھاد ھا و احزاب سرمايه داری 

د ، در نتيجه ما برای مقابله با طبقه دستشان در يک کاسه است و ما را متحدانه سرکوب می کنن) طبقه کارگر( ھمگی در سرکوب ما 
استثمارگر و خدم  و حشم اش در نھاد ھای دولتی و غير دولتی و مقابله با انواع سرکوب ھيچ راه و چاره ای جز وحدت و تشکيالت 

نفدراسيون ھا و نداريم ، پس دوباره اعالم می دارم دست در دست و متحدانه پيش بسوی متشکل شدن در اتحاديه ھا ، فدراسيون ھا ، ک
سازمان سياسی طبقاتی زحمتکشان ، دوستان مبارز نيازی نيست منتظر شويم تا ھمه ی نيروھای مبارز در اتحاديه ھای خود متشکل 

وند بعد از آن دست به ايجاد فدراسيون و کنفدراسيون بزنيم بلکه ھمين امروز می توانيم با ايجاد ھيات ھای موسس فدراسيون از ش



طريق متشکل شدن تشکل ھای موحود مانند کانون ھای صنفی معلمان ، سنديکای کارگران شرکت واحد ، سنديکای ھفت تپه 
و با ... نايان ، کميته ھای و اتحاديه ھای کارگری و تشکل ھای موجود در پتروشيمی ھا و ،سنديکای نقاشان ، سنديکای خبازان و ب

تجمع نمايندگانی از اين تشکل ھا اقدام به ايجاد فدراسيون و کنفدارسيون نماييم اين می تواند شروع تشکل ھای رزمنده و بزرگ 
ديک بتوانيم از پراکندگی نجات يافته مبارز ه ھای پراکنده را به سراسری طبقاتی ما زحمتکشان باشد تا از طريق انھا در آينده نز

سراسری و کوبنده تبديل نماييم در آن صورت کارفرمان و دولتشان نمی توانند قوانين ضد کارگری مانند گنجاندن ماده ای ضد 
ان عسلويه کارفرما به کارگران تحميل اعتصاب در قرار داد  ھای کاری را بر ما تحميل کنند مانند ماده ای که در قرار داد کارگر

آنھا را اخراج کند از اين گونه تحميالت بسيار است و ھر روز از " کرده است که اگر دست به اعتصاب بزنند کارفرما حق دارد سريعا
رکوب وظيفه و رسالت پراکندگی ما سو استفاده کرده موارد جديدی نيز به ما تحميل می کنند ، امروز مبارزه و مقابله با اين شرايط س

تاريخی ما کارگران و معلمان مبارز است که از ھم اکنون اقدام به متشکل شدن و متشکل کردن دوستانمان در تشکل ھای صنفی و 
  سياسی طبقاتی کنيم 

ه خواھان من شاھرخ زمانی از زندان رجايی شھر ضمن اعالم حمايت از اسماعيل عبدی و ديگر معلمان مبارز و زندانی و ضمن اينک
آزادی بدون قيد و شرط معلمان و کارگران زندانی و زندانيان سياسی ھستم و به خصوص خواھان آزادی فوری معلمان مانند اسماعيل 

و ديگر معلمان زندانی می باشم ، و ھمچنين به شما معلمان ) که اکنون در انفرادی است(عبدی ، باغانی ، قنبری ، رسول بداغی 
م الزم است يکی از مطالبات شما و کارگران مبارز آزادی زندانيان سياسی باشد چرا که آزاد شدن  زندانيان سياسی مبارز اعالم ميکن

  . نشانه قدرتمند شدن تشکل ھای مستفل طبقاتی و مردمی است 

برزميد دوستان، آينده از  مرا قدم به قدم و  دوشا و دوش از صميم قلب در اين مبارزه ھر دم افزاينده متحد و در کنار خود بدانيد ،
  آن ما زحمتکشان است

  چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکيالت است

  

  

  

  .کارگز زندانی ، معلم زندانی ، زندانی سياسی آزاد بايد گردد
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