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ی دارهي آخته نظام سرماغي تري در زیکارگران اعتصاب  

 
م فرورين هشتاد وهفتپنجت بيس                                                                        )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم  

  
  

در تهران ) کيان تاير(اعتصابی الستيک البرز   نيروی انتظامی جمهوری اسالمی به تجمع کارگران٢۴/١/٨٧شنبه 

يورش مسلحانه پليس با تخريب ديوار کارخانه صورت گرفت . بازداشت کرد يورش برد و شمار زيادی از کارگران را

نگرفته اند و   ماه است که دستمزد۴کارگران الستيک البرز حدود . تخريب شده بالفاصله بازسازی شد که البته ديوار

   . اسالمشهر را بسته بودند-از همين رو اعتصاب کرده و جاده تهران

سازی ايران صدرا در بوشهر، که در اعتراض  ن صدها کارگر اخراجی شرکت کشتیاز سوی ديگر و در همين زما

در اين هجوم . چکمه پوشان مسلح سرمايه قرار گرفتند و تارومار شدند به اخراج خود تجمع کرده بودند، مورد هجوم

  . تن از آنان بازداشت شدند٣خبرنگاران نيز از تعرض مصون نماندند و  مسلحانه، حتی

اعتصابی به تدريج به يک رودررويی آشکار و بی  های اخير، رودررويی دولت با توده کارگران معترض ودر سال 

اکنون ديگر دولت سرمايه برای سرکوب توده کارگران شمشير را کامال از نيام  پرده و قهرآميز مبدل شده به طوری که

يا به : کارگر نيست  اتمام حجت آشکار با طبقهواين چيزی جز . گذاشته است کشيده و آن را روی گردن آنان  بيرون

   !از هرگونه زندگی دست بشوييد فقر وفالکت و ننگ وخفت زندگی در زير يوغ سرمايه گردن گذاريد يا

ننگين و آکنده از شرمندگی را نيز به کارگران نشان می  اما همين اتمام حجت در عين حال راه رهايی از اين زندگی

وهمين . سرکوب َآشکار دفاع آشکار نيروی سرکوبگر از سرمايه و سرمايه دار است که ايندهد، زيرا آن روی س

 . استکارگران می آموزد که نجات آنان در گرو اتحاد و تشکل برای يورش به نظام سرمايه داری تجربه به

  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

  ) تهرانمنطقه(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
٢۵/١/١٣٨٧  
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