
 
 سايت کارگری افق روشن

                                                            www.ofros.com  

 ! کارگران سراسر جهان
 به احکام بيدادگاههای دولت بورژوازی

  . عليه فعالين جنبش کارگری اعتراض کنيد ايران

  
 ماه هشتاد و پنجآبان دوم ست يب                                                                       یفعالين جنبش لغو کار مزد

 
  

جرم اين افراد . دولت بورژوازی مجددًا برای چند تن از فعالين جنبش کارگری ايران حکم زندان صادر کرده است

همان مراسمی که . خواسته اند مراسم اول ماه مه را در شهر سقز برگزار کنندآن بوده است که در چند سال قبل می 

. با تهاجم نيروهای جنايتکار بورژوازی در هم کوبيده شد و امکان اجرای آن از توده های کارگر بکلی سلب شد

. هانی استدستگيری، زندان و شکنجه و اعدام فعالين جنبش کارگری بخش کامًال اليتجزائی از حيات سرمايه ج

نظام وحشی و بشرستيزی که پايه های موجوديتش بر استثمار و گرسنگی و فقر و سيه روزی عظيم ترين بخش 

انسانهای دنيا استوار است برای دفاع از ماندگاری شرارت آميز خود سوای توسل به اسارت و کشتار راه حل 

ايران واکنش قهری سرشت سرمايه در مقابل احکام صادره دولت اسالمی بورژوازی . ديگری در پيش روی ندارد

آنچه مايه تعجب است نه جنايت و توحش بورژوازی عليه فعالين جنبش . اعتراض و پيکار توده های کارگر است

حکم زندان محمود صالحی، . کارگری ايران که سکوت ما کارگران دنيا در مقابل اين وحشتيگريها و جنايتهاست

بورژوازی برای .  حکم نظام سرمايه داری عليه طبقه کارگر بين المللی استجالل حسينی و فعالين ديگر،

ماندگارسازی استثمار ما و برای حفظ قدرت خويش لحظه به لحظه اين جنايات را عليه توده های طبقه ما در شش 

توانيم پاسخ جنايت سرمايه داری را تنها با قدرت متحد طبقاتی و بين المللی خود می . گوشه جهان روا می دارد

. در هر کجای جهان که هستيم فرياد اعتراض خويش را عليه احکام بيدادگاههای دولت بورژوازی بلند کنيم. گوئيم

در هر کارخانه و کارگاه و مدرسه و در کليه مراکز کار و توليد،  مقابله با اين توحش و بيداد را موضوع گفتگوی 

ين کارگری ايران اعالم همبستگی نمائيم و دولت بورژوازی ايران را از هر گوشه جهان با فعال. روز خويش سازيم
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