
!باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند، فرزندان آگاه مردم، فعاالن جنبش دانشجویی  
.     چند ده تن از دانشجویان مبارز از گرایش هاي گوناگون سیاسی و عقیدتی همچنان در زندان به سر می برند                           

رسانه هاي وابسته به پرونده      مقامات و   . فشارهاي روحی و جسمی بر آنان براي اعتراف به اتهامات واهی ادامه دارد                
. شماري از آنان را تهدید می کند       ، خطر صدور حکم هاي سنگین و حبس طوالنی         . سازي براي این مبارزان مشغولند     

 . این تهدیدي علیه همه جنبش هاي اجتماعی حق طلب و آزادیخواه است
بارزات کارگران و معلمان و زنان و         دفاع از م  .      جرم دانشجویان دستگیر شده چیست؟ تبلیغ خواسته هاي مردم           

تبلیغ ، جرم آنان . مخالفت با سرکوبگران داخلی و مداخله جویان خارجی           . همه زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه      
ضرورت اتحاد و همبستگی طبقات و قشرهاي تحت استثمار و ستم در مقابل دولت سرمایه دار و سرمایه داري                             

به میدان آمده اند و در مقابل تهدید و چماق سرکوب تسلیم                ،  کرده اند   جرم آنان اینست که جرات      . جهانی است 
کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت       ، جرم آنان هم صدایی با مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی            . نشده اند 

 اعتراض بر   و ده ها هزار کارگر دیگري است که هر روز در سراسر کشور علیه فقر و فالکت و فساد به مقاومت و                         ، تپه
 .آگاه بودن و تالش براي انتشار این آگاهی در جامعه است، جرم آنان. می خیزند

 ! مبارزان جنبش کارگري!      کارگران حق طلب و مقاوم
این جنبش یک بخش مهم از بدنه          .      سرکوب جنبش دانشجویی و دستگیري فعاالنش کامال به ما مربوط است               

اعتراض ، دفاع از جنبش دانشجویی   . پیروزي و بهروزي همه محرومان جامعه است       بزرگ مبارزه اي است که هدفش         
وظیفه ، و اعالم همبستگی با این جنبش در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگري                ، علیه سرکوب دانشجویان مبارز    

ا دانشجویان  مقامات براي اینکه ما را بترسانند مسلما تبلیغ خواهند کرد که اعالم همبستگی کارگران ب                        . ماست
مگر غیر از اینست که دولت سرمایه داران         . بگذارید هر چه دلشان می خواهد بگویند       ! مساوي است با فعالیت سیاسی     

باتومی که در   . رنگ سیاست هاي خود را زده است؟ در این جامعه همه چیز سیاسی است               ، به هر گوشه زندگی مردم    
هر دو  ، و باتومی که در دانشگاه تن دانشجویان را کبود می کند           جریان اعتصاب و تحصن کارگري به سر ما می خورد             

همبستگی . مساله اینست که چه سیاستی درست و مردمی است و چه سیاستی نادرست و ضد مردمی                  . سیاسی است 
. جنبش کارگري با جنبش دانشجویی و همه جنبش هاي اجتماعی دیگر یعنی تقویت سیاست درست و مردمی                         

 .بیایید تا این گام را محکمتر و متحدانه تر برداریم. یکتر شدن به افق پیروزي و رهایییعنی گامی براي نزد

! از آن طبقه کارگر استفردا  

 جمعی از فعالین کارگري
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