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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٢ جوالی ٠٢
 
 

 تشکل کارگری و دمکراتيک برای اعتراض به ۵٠به احزاب برادر و بيش از )  توفان(فراخوان حزب کار ايران 

  ن کارگری در ايرانب و شتم فعاالدستگيری ضر

  

 :نامه به 

ن کارگری ، تشکل ھای مترقی ، و مردم کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانھای مارکسيستی لنينيستی ، فعاال

 جھانۀ آزاد

  

ن کارگری ايران بايد از زندانھای جمھوری اسالمی بدون فعاال

 ! قيد و شرط آزاد شوند
  

  رفقای گرامی ،

 ، نيروھای امنيتی و اطالعاتی رژيم ضد کارگری و سرمايه داری جمھوری اسالمی ٢٠١٢ جون ١۵در تاريخ 

 ۀکه در شھر کرج گرد آمده بودند تا در مورد حقوق پرداخت نشدرا ن کارگری  نفر از فعاال۶٠حدود ايران 

 تشکل ھای مستقل  کارگرانی که  برای ايجادۀمين شغلی و  اخراج سازی وسرکوب افسارگسيختأکارگران وعدم ت

تا کنون تعدادی از دستگير .   زندان کردۀدستگير و روان، کنند بحث ، تبادل نظر و چاره جوئی کنند تالش می

  .برند سر میه  نفر از آنھا ھنوز در بازداشت ب٩شدگان آزاد شده ولی 

کنند  ود مبارزه میی خئسرکوب کارگرانی را که برای کسب حقوق عادالنه و پايه )  توفان(حزب کار ايران 

 محکوم نموده و بار ديگر انزجار شديد خود را از رژيم ضد کارگری و سرمايه داری جمھوری اسالمی ابراز می

 خود به مبارزه روی آورند وسازمانھای ھای ۀکارگران ايران حق دارند که برای دريافت حقوق پايمال شد. دارد

عاليت مشروع کارگران ايران  بايد توسط ھمه مزدبگيران و ھرنوع ممانعت از ف. مستقل خود را تشکيل دھند

جمھوری اسالمی  نه تنھا ۀ سرکوب مردم در ايران توسط رژيم عقب ماند. نيروھای مترقی در جھان محکوم شود
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 ايرانی بوده بلکه عمال نيز در خدمت امپرياليست ھا و جنگ افروزان گراندر خدمت به استثمارگران و چپاول

  .که با تحريم اقتصادی و تھديد به تجاوز نظامی شرايط بد مردم ايران را بدتر کرده اندجھانی است 

  رفقای عزيز، 

وضعيت معيشتی کارگران و .  اجتماعی فر رفته است- اقتصادی -رژيم جمھوری اسالمی در بحران عميق سياسی 

دگی مردم راھی جزاعتراض به  شرايط حاکم بر زنۀمجموع. زحمتکشان ايران سال به  سال وخيم تر شده است

کارگران که سنگين ترين بار . حاکمان و مبارزه عليه تماميت رژيم ضد مردمی جمھوری اسالمی باقی نگذاشته است

وخامت اقتصادی را  بر دوش  می کشند برای پايان دادن به وضعيت اسفناک خود تالش دارند صفوف خود را 

. شايندکجانبه رابر روی اکثريت جامعه ب وسيع و ھمه ۀبنا نھند و راه مبارز پايداری ۀفشرده کرده و نھاد ھای رزمند

شدت ھراسناک ه رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی که از اتحاد و ھمبستگی بين کارگران و ديگر اقشار جامعه ب

رژيم . بيند ین کارگری و مردم  مبارز نديده و نم فعاالجز بازداشت و سرکوباى  چارهاست برای حفظ قدرت خود 

اسالمی ايران بارھا و بارھا دست به چنين اقدامات ارتجاعی زده است اما اعتراضات کارگری و مردمی خاموش 

 با با نيروھای صدھا اعتصاب، تحصن، کم کاری، اعتراض علنی، راه پيمائی،  و رودرروئی مستقيم.  شدنی نيست

  .ند سال اخير شاھد اين حقيقت استچسرکوبگر رژيم در 

ز موفقيت کارگران در تالششان برای يک زندگی انسانی درست دراتحاد و ھمبستگی آنان در نھادھای مستقل را

کارگری نھفته است که چنانچه اين ھمبستگی و اتحاد به بخش ھای ديگر جامعه گسترش يابد و خود را با سالح 

ود مجھز نموده و خود را به سطح ش  کارگر آموزش داده میۀ طبقۀآگاھی سوسياليستی که توسط حزب رزمند

شود که قادر خواھد بود ماشين سرکوب رژيم را در ھم   دھد آنزمان به آنچنان نيروی مادی تبديل میءباالتری ارتقا

  .شکند و مالکيت بر ابزار توليد را ھمگانی کند و سوسياليسم را برای خود و زحمتکشان جامعه استقرار دھد

کند و  اد شرايط يک زندگی انسانی دفاع میجن کارگری برای اي فعاالۀارزات عادالنبماز ) توفان(حزب کار ايران 

ن ، و بد رفتاری با فعاالما دستگيری، شکنجه. نمايد کوشش آنھا برای ايجاد سنديکای کارگری را تحسين می

  .کنيم  محکوم میکارگری را شديداً 

 لنينيست و ھمه –ن المللی سازمانھا و احزاب مارکسيست از رفقای متشکل در کنفرانس بي) توفان( حزب کار ايران 

ھر طريق ممکن صدای اعتراض خود به رژيم جمھوری ه خواھد که ب نيروھای مدافع کارگر و انسانھای مترقی می

اسالمی عليه بازداشت ھای غير انسانی اخير در کرج و عليه به اسارت گرفتن رھبران کارگری فعال در سنديکاھا 

ن کارگری در بند و تمامی زندانيان  و ھمه فعاال کنند و آزادی بی قيد و شرط ھمه دستگير شدگان اخير رساتررا 

  .سياسی در ايران را مطالبه نمايند

تواند رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی  فقط تشديد مبارزات زحمتکشان ايران و حمايت واقعی بين المللی است که می

  .وب توده ھا را متوقف سازدرا به عقب نشينی وادارد و سرک

  !آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمه کارگران زندانی

 !        زنده باد مبارزه طبقه کارگر ايران 

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی بدست مردم ايران

  !زنده باد آزادی و سوسياليسم

  )توفان(حزب کارايران

 ٢٠١٢ ژوئن ٢٢
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  : لنينيستی -احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانھای مارکسيستی

ب حزب کمونيست کارگران تونس  ،   حزب کمونيست انقابی ترکيه   ،  حزب کمونيست کارگران دنمارک  ، حز

  ،   تشکيالت برای احيای حزب نارویلمان  ،  پالتفرم کمونيستی اکمونيست کارگران فرانسه  ،  حزب کمونيست 

 -مارکسيست(کمونيست يونان  ،  سازمان برای بازسازی حزب کمونيست ايتاليا  ،  حزب کمونيست اسپانيا 

، حزب کمونيست )   لنينيست-مارکسيست(،   حزب کمونيست کار دومينيکن  ،   حزب کمونيست مکزيک ) لنينيست

،  )   لنينيست-مارکسيست(، حزب کمونيست انقالبی ولتا ،  حزب کمونيست شيلی )   لنينيست- مارکسيست(کلمبيا 

، حزب کمونيست انقالبی برزيل  ،  حزب کمونيست ونزوئال )   لنينيست- مارکسيست(حزب کمونيست اکوادور

  يست بنين، حزب کمون)  لنينيست- مارکسيست(

  

 

  

 

 


