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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ جون ١٨

  

  يورش وحشيانه به فعاالن کارگری درکرج  محکوم است

  پيکار کارگران خاموش شدنی نيست
  

 ، نزديک به  ]جوزا[ خرداد ماه٢۶جمعه »   برای ايجاد تشکل ھای کارگری ھماھنگیۀکميت« از طبق اطالعيه ای

گو برای منافع صنفی سياسی خود گرد آمده  و ن کارگری در شھر کرج که جھت بحث و گفت نفر از از فعاال۶٠

اسامی  . اطالعات رژيم ضد کارگری سرمايه داری جمھوری اسالمی  بازداشت شدندۀمورين ادارأبودند توسط م

  :برخی از بازداشت شدگان که  تاکنون انتشار يافته  بدين قراراست

 ميترا ھمايونی، وفا قادری، ريحانه انصاری، خالد حسينی، محمود صالحی، سعيد مقدم، سيروس فتحی، غالب 

پور، عباس اندريانی، صديق امجدی، فتاح  ری، مسعود سليمپور، جالل حسينی، عليرضا عسک عبدیحسينی، محمد 

خراباد، فرامرز  انی، مازيار مھرپور، محمد موالنايی، واحد سيده، جليل شريفيان، صديق خسروی، يوسف آبسليم

پور ، فردين  زاده، عباس ھاشم نژاد، جليل محمدی، نظام صادقی، افشين نديمی، حسين پيلوتی، رحمان ابراھيم فطرت

ی، ابراھيم مصطفائيو، ريبوار عبداللھی، خد ميرکی، سعيد مرزبان، شيرکو حسينی، جواد معصومی، جميل راست

  .... علی آزادی و فرامرز احمدی در ميان بازداشت شدگان ھستند

 ايران که به طور کلی مبارزات تاريخی گرانقدر و ھمپای آن تجارب تشکيالتی و سنديکائی کارگران قھرمان

گذشته متشکل و متحدانه ھاى طی نسلخود ھاى فراوانی را پشت سرگذاشته اند ، برای نيل به مطالبات و آرمان

وضع وخيم .  نداشماری را در راه آمال و اھداف خود به جای گذارده مبارزه کرده و در اين راه قربانيان بی

 ۀصنفی، سياسی و اجتماعی بر دوش اين طبقه  که آفرينندھاى اقتصادی ايران ھمراه با سرکوب ھر نوع آزادی

تکاپو  با اين حال کارگران ايران ھرگز برای احقاق حقوق خود از .کند نی می سنگي،ثروت و پيشرفت و ترقی است

فتاده و با اعتصاب، تحصن، راھپيمائی و کم کاری ھر چند غير متشکل، ھم اکنون در صف مقدم مبارزات ني

 جنبش صدھا اعتصابات کارگری در سالھای اخير نشان از رشد. اجتماعی در اين برھه از تاريخ ايران قراردارند

تأسيس سنديکای . خود قرار داده استھاى کارگری دارد که تشکيل سنديکاھای مستقل از دولت را در رأس برنامه
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درخشان ھاى مشابه و پيکار متحد کارگران در اين  سنديکاھا  نمونهھاى شرکت واحد، سنديکای ھفت تپه و اتحاديه

سرکوب مستمر تشکالت .  به وحشت انداخته استکه رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی راو گام ارزشمندی است 

نوپای کارگری و دستگيری رھبران آن تا کنون نتوانسته است  خللی در ارادۀ اين کارگران شريف  و مبارزوارد 

  .سازد

ورفته است   سرمايه داری جمھوری اسالمی که در باتالق بحران سياسی اقتصادی فرضد کارگری رژيم

ليکن رژيم را توان خاموش کردن اعتراضات . بيند جز بازداشت و اخراج و سرکوب کارگران مبارز نمیاى چاره

کارگری و تالش برای ايجاد اتحاديه ھای مستقل کارگری نيست  و اين تالشھا سالھاست  که به يک امر طبيعی 

دليل يورش وحشيانه  و بازداشت  . نبرد فرا می خوانندبه تر رژيم را  برای کارگران تبديل گشته و ھر روز قدرتمند

 مزد بگيران است  و ۀن کارگری، ھراس رژيم ارتجاعی و مستبد اسالمی از گسترش مبارزات سازمان يافتفعاال

ھاى تالش. بيند اری راھی جز توسل به قھر و سرکوب بربرمنشانۀ کارگران پيش روی خود نمیدرژيم سرمايه

  .يابد  جنبش کارگری با شکست روبرو شده و دامنۀ اعتراضات کارگری ھر روز گسترش میرژيم برای مھار

 کارگران ھمبستگی و حضور نيرومند تشکالت مستقل کارگری در صحنۀ جامعه است که با  رمزموفقيت

ن ماشين تلفيق آگاھی سوسياليستی توسط حزب رزمندۀ طبقۀ کارگر سرانجام پيروزی نھائی را که ھمانا در ھم شکست

  .اری، الغای مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و استقرار سوسياليسم است، به ارمغان خواھد آورددسرکوب سرمايه

کند و از سازمانھا و احزاب   محکوم مین کارگری در کرج را قوياً بازداشت فعاال) توفان(کارايران حزب

 می خواھد که به ھرطريق ممکن به اقدام  مارکسيست لنينيست برادر و ھمه نيروھای ترقی خواه و انقالبی

 رژيم  سرمايه داری جمھوری اسالمی که خدمت به امپرياليسم جھانی است اعتراض نمايند و خواھان ۀافسارگسيخت

  .آزادی فوری و بی قيد شرط ھمه بازداشت شدگان گردند

  

 ! کارگران زندانیۀآزادی فوری و بی قيد و شرط ھم

  !دست مردم ايرانه داری جمھوری اسالمی بسرنگون باد رژيم سرمايه 

  !زنده باد آزادی و سوسياليسم

  )توفان(حزب کارايران

   خورشيدی١٣٩١ ]جوزا[ خرداد ماه٢٨يکشنبه 
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