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 )توفان(اعالميه حزب کارايران

 کنيم قتل کولبران زحمتکش را محکوم می
   

با شليک " حيدر فرجی"و " قادر بھرامی" دو کولبرکرد به نامھای ١٣٩٦ ]سنبله[ شھريور١٣بامداد روزدو شنبه 

 شان به بيمارستان صالح الدين ايوبی شھر ۀنيروھای سرکوبگررژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی جان باختند و جناز

ت به تظاھرات مردم بانه روز سه شنبه دس  پاسداران سرمايه ،ۀدراعتراض به اين عمل جنايتکاران .بانه تحويل داده شد

خبرھا حاکيست گرازھای اسالمی رژيم به مردم يورش برده به ضرب وشتم  .زده وشھر را به نيم تعطليلی کشاندند

  .اعتراض کنندگان پرداختند و شماری را بازداشت کردند

ظامی که ن.  کولبران زحمتکش فقط موضوع مردم کردستان نيستسألۀکيد شود اين است که مأآنچه بايد دراين رابطه ت

زحمتکشان کولبر را به گلوله می بندد ھمان نظام سرمايه داری است که بيش ازسه دھه است که کارگران معترض در 

ھمان نظامی است که . خاطر اعتراض به بی حقوقی شان سرکوب کرده و به زندان افکنده استه اقصی نقاط کشوررا ب

ھمان نظامی  . ننگين خود داردۀوقبرخوابی وھزاران مصيبت اجتماعی را درسراسر ايران درکارنامکارتون خوابی 

يک  در. است که کارگران زحمتکش نظير رضا شھابی را به بند کشيده و صدھا کارگر درايران را به قتل رسانده است

  .شان سراسرايران است کارگرن وزحمتکۀ ھمۀکالم رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی دشمن قسم خورد

 کارگران وزحمتکشان وھمه خلقھای ايران عليه دشمن مشترک وبرای استقرار آزادی ، ۀ مشترک ھمۀازاين روی مبارز

 مشترک بدون خط کشی ومرز روشن با ساير ۀاين مبارز. دمکراسی و عدالت اجتماعی امری حياتی و تعيين کننده است

  .به پيروزی نخواھد و  امپرياليسم و صھيونيسم بيراھه است  مردم ايران اعم ازۀدشمنان قسم خورد

که ضد رژيم سرمايه داری و ضد امپرياليست و ضد صھيونيست است ضمن ابراز ھمدردی با ) توفان(حزب کارايران

کند وبراتحاد ويگانگی   جمھوری اسالمی را محکوم میۀ اين جانباختگان زحمتکش اقدامات بربرمنشانۀخانواد

  .فشارد ن انقالبی عليه ارتجاع وامپرياليسم پای میاپوزيسيو

  !دست مردم ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

  !ی بشريتئزنده باد سوسياليسم اين پرچم رھا

  ١٣٩۶ ]سنبله[ شھريور ماه١۵ -)توفان(حزب کارايران

 


