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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١١ دسمبر ١۴

  

  ! علی نجاتی، رضا شھابی و ساير کارگران و زندانيان سياسی بکوشيم

 

 

 

با جنبش کارگری در ايران ــ درخارج کشور  توسط نھادھای ھمبستگی ٢٠١١ نومبر ١۵رخ مؤ کهای اطالعيهدر

رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی : "درمورد علی نجاتی و رضا شھابی دو کارگر زندانی انتشار يافته، آمده است

ت مديرۀ  عضوھيأوضعيت سالمتی علی نجاتیبی توجه به تمامی اخطارھا و تذکرات محافل کارگری در مورد 

ئيديۀ پزشکی دال برعدم توانائی وی برای تحمل يک سال ديگر زندان أسنديکای کارگران نيشکرھفت تپه و حتی ت

ش به دادگاه مراجعه کرده بود، دستگير و زندانی ا نومبر ايشان را که برای ارائۀ مدارک پزشکی١٢تحميلی، روز

رساند که خالف  نه توزی اين رژيم ضد بشری حامی سرمايه را میاين عمل جنايتکارانه، نھايت سبعيت و کي. نمود

لمللی و اصول انسانی، حتی ازمحبوس کردن يک فعال کارگری با چنين وضعيت جسمی وعواقب اتمام قوانين بين

ما ضمن اين که اساساً صدورحکم زندان برای علی نجاتی   .يش، خود داری نمی کندھاخطرناک ناشی از بيماری

اجتماعی را باطل و نادرست ھای ن کارگری و سايرجنبشو ديگرفعاال) به مدت يک سالرای دومين بار و اکنون ب(

ما رژيم جمھوری اسالمی و مشخصاً . دانيم، خواھان لغو آن و آزادی فوری و بدون قيد وشرط علی نجاتی ھستيم می

 " .مداني ول سالمتی و جان علی نجاتی میقاضی و دادستان اين پرونده را مسؤ

برای آزادی فوری و بی قيد وشرط  
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حزب ما ضمن پشتيبانی از اين اطالعيه و حمايت از کارگران زندانی و ھمۀ زندانيان سياسی مدتھاست اقدامات 

لمللی درھمبستگی با کارگران ايران انجام داده و با ارسال نامه به احزاب مارکسيست لنينيست جھان و امشخص بين

 از جمله زندانيان سياسی و سرکوب کارگران جلب نموده کارگری نظر آنھا را به مسائل کارگری ايرانھای اتحاديه

که در ای در نامه.  جمھوری اسالمی گرديده استعملی عليهھای گران ايران و آکسيونو خواھان ھمبستگی با کار

 : اتحاديه و سازمان کارگری ارسال داشته، آورده است۵٠بر ماه امسال به احزاب کمونيست و بيش از واکت

  

. جمھوری اسالمی ايران شرايط بسيار دشوار اقتصادی برای کارگران و زحمتکشان ايجاد نموده استرژيم .......«

صدھا اعتصاب و تظاھرات برای دريافت حقوق معوقه، برای افزايش دستمزد، برای باالبردن حد اقل حقوق ماھانه، 

قراردادھای موقت صورت گرفته برای شرايط بھتر کار، برای تشکيل سنديکای مستقل و برای حذف پيمانکاری و 

دی، عقد قراردادھای موقت و پيمانکاری، سياستی است که کارفرمايان برای اقتصاھای در بسياری از بخش. است

اين سياست از . شود ند و اين سياست توسط رژيم جمھوری اسالمی حمايت میااستثمار بيشتر کارگران اتخاذ کرده

ين ا. شود نئوليبرالی سازمان تجارت جھانی نشأت گرفته و توسط آن به کشورھای عضو ديکته میھای سياست

کارگران، چه رسمی و .  مختلف اقتصادی استھای سياست خانمان برانداز مشکل عموم کارگران ايران در بخش

ند که در حذف اين پديدۀ ضد کارگری دارای منافع مشترک امداوم و چه غير رسمی و موقت، به اين نتيجه رسيده

  . ھستند

مختلف نيروی کار ھای کارگران ايران در بخشمطالبۀ تشکيل سنديکای کارگری نيز يکی از مطالبات عمومی 

ن کارگری را به خاطر تالش در جھت برپائی تشکل مستقل گری اسالمی ايران بسياری از فعاالرژيم ضد کار. است

طوالنی زندان را پشت سر ھای  در ايران سال ئیبسياری از رھبران جنبش اتحاديه. زندانی و شکنجه نموده است

رژيم ايران اتحاد کارگران را . کای مستقل کارگری کابوسی برای رژيم جمھوری اسالمی استتشکيل سندي. ندانھاده

کند که ھر جنبشی در جھت برپائی تشکل مستقل را  داند و به ھمين دليل سعی می آور برای خود می تھديدی مرگ

ا پيگيری و تالش با وجود سرکوب وحشيانۀ رژيم جمھوری اسالمی، کارگران و زحمتکشان ايران ب. خفه کند

تالش و کوشش در اين جھت . مختلف صنعتی تشکيل دھندھای ند چندين سنديکا در بخشاخستگی ناپذير خود توانسته

جھت حرکت جنبش کارگران در سمت کسب موفقيت و به عقب . شود ديگر ھم به وضوح ديده میھای در بخش

  . راندن کارفرمايان و رژيم حامی آنھا است

اری و دخواھد که مبارزات خود را عليۀ رژيم سرمايه از کارگران و تمامی مردم ايران می) توفان(حزب کار ايران 

نمائيم که ھمبستگی خود  یما کارگران و زحمتکشان ايران را تشويق م. ضد کارگری جمھوری اسالمی شدت بخشند

يک بخش ھای البات و خواستمط. مختلف نيروی کار ابراز دارندھای ارزات رفقای کارگر خود در بخشرا با مب

دستاوردھای مبارزاتی يک بخش .  تمامی کارگران و زحمتکشان ايران استھای از کارگران، مطالبات و خواست

پيروزی نھائی در اتحاد ھمۀ کارگران و زحمتکشان در . از کارگران دستاوردی است برای ھمۀ کارگران و مردم

اری دير ممکن برای رھائی طبقۀ کارگر ايران از يوغ بندگی سرمايهاين تنھا مس. زير پرچم حزب طبقۀ کارگر است

  »است

از زندان مورد توجه بسياری از احزاب و ھا انتشار اين نامه در دفاع از مطالبات  کارگران و آزادی فوری آن

و لمللی قرار گرفت و در نشريات حزب مارکسيست لنينيست اسپانيا و ھندوستان و چند حزب ابينھای سازمان

ن کارگری، نيروھای ب مسرت و شادمانی ما و ديگر فعاالتواند موج اتجاديۀ کارگری انعکاس يافته و اين امر نمی
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دھد و درجھت آزادی فوری  لمللی خود قاطعانه ادامه میاحزب ما به اين اقدامات بين. مترقی و انقالبی قرار نگيرد

  . گرفتکارگران شريف زندانی تمام مساعی خود را به کارخواھد

 اراندلمللی کارگران عليۀ سرمايهازنده باد ھمبستگی بين

  !ن کارگری و ھمۀ مردم ايران کوتاه بادضد کارگری جمھوری اسالمی از فعاالدست رژيم 

  .برای آزادی فوری علی نجاتی، رضا شھابی و ھمۀ زندانيان سياسی بکوشيم

  

 


