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ميکنيم را محکوم ی کارگرني به فعالی اسالممي رژانهي وحشورشي  

 
١٣٨٧دی تم ششنبه هيک                                                                سييسو/یدي تبعشرويکارگران پ ازیجمع    

        
  زنان مبارز معلمان، دانشجويی، ،فعالين جنبش کارگری رفقا، ،دوستان ،انسانهای آزاديخواه

همانگونه که مطلع شديد طی روزهای اخير رژيم وحشی جمهوری سرمايه داران اسالمی يورش جديدی را به فعالين 

ان را گرفته وبا ايجاد رعب  کار خود قرار داده تا با خيال خام خود جلوی پيشروی طبقه کار ايرکارگری در دستور

رژيمی که بخوبی ميداند کارگران متشکل  .متشکل شدن واعاده حقوق خود باز داردياس وبد بينی آنان را از ،ووحشت

  .چگونه ميتوانند نظام غارتگر وپوسيده شيادان اسالمی را برچينند

ده در ابتدا با انواع ترفندها دست به حيله گری رژيم اسالمی که متوجه بحران جهانی نظام غارتگر سرمايه داری گردي

زده وخود را مبرا از بحران جهانی ميدانست اين نه به آن دليل بود که متوجه آن نبود بلکه بدان دليل که با گفتن اين 

  .دروغ ها لرزش پايه های سست نظام وابسته خود به سرمايه جهانی را از اذهان عمومی پوشيده نگاه دارد

 برای جيره خواران ووابستگان جهانی آن بصدا در آمد،انی نظام سرمايه داری زنگهای خطردن بحران جهحاد شبا 

برده وبی اثری آن وحشی گريها های وحشيانه خود را تا کنون بکارسرکوباسالمی ايران که تمامی حيله ها وجمهوری 

اعدامهای دستجمعی قربانيان نظام سرمايه داری که  .يخواهد دوباره آزموده رابيازمايدرا به وضوح شاهد است، م

را با سرعت غير بصورت مداوم ادامه دارد ونه تنها تاثيری بر روند ناهنجاری های اجتماعی نداشته بلکه آمار آن 

فروشنده ومصرف کننده مواد  ،وغارتگررژيمی که سران آن خود بزرگترين دزد  .قابل پيش بينی باالبرده است

قاتل و قداره بندان حرفه ای ودخيل درهرگونه کار مافيايی وجهل مدارک ميباشد  ،دختران متجاوز به زنان و مخدر،

م اسالمی ميخواهد با دستگيری و به بند کشيدن اکنون رژي آيا خود بزرگترين عامل ناهنجاری های اجتماعی نميباشد؟

فعالين کارگری واجتماعی حتی با تهديد به اعدام معلم دلسوزی مانند فرزاد کمانگر، شايد در آينده نزديک تعداد 

بيشتری از فعالين را به اين شکل به گروگان گرفته تا بقيه زحمتکشان ازآزادی و عدالت خواهی دست شسته وميدان 

  .زهی خيال باطل خالی بگذارند، !!!!ر سرمايه داران مقدسسرکوب وغارت بيشترا برای 

وش هفت تپه را بخاطر شهامت جست ابتدا نمايندگان سنديکای خود در اين رابطه دستگيريهای اخير بسيار قابل توجه ا

در ايجاد سنديکای کارگران هفت تپه ومرعوب نمودن آنان به بيدادگاهای خود فراميخوانند تا در صورت لزوم آنان را 

فعال کارگری افشين !  خود مبارزات کارگران هفت تپه را به سکوت بکشانندبه زندان محکوم نموده و بخيال خام

شان محسن ، سپس سراغ فعال کارگری  بيژن اميری رفته و در خانه ايشمس را دستگير وبه زندان محکوم ميکنند

با يورش به خانه پدرام نصراللهی از فعالين کارگری  را دستگير نموده و روز گذشته  ،ی را دستگير ميکنندميحک

واين  .سنديکای واحد واتوبوسرانی تهران را دستگير و به سياهچال اوين منتقل مينمايندابراهيم مددی نايب رييس 

اين فعاالن نقش برجسته ايی در تشکل يابی کارگران ايفاء مينمايند ورژيم بخيال خود درحاليست که هرکدام از
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  .سترش اين دستگيريها پرونده تشکالت کارگری را جمع نموده واين تشکالت را به انحالل بکشاندگبا ميخواهد 

 فعالين کارگری در داخل وخارج کشور درخواست داريم در درجه اول هوشياری خود را حفظ نموده ودر ما از کليه

نبايد به رژيم فاشيست وضد بشر جمهوری . خود قرار دهندکاردستور جنبش اقدامات عملی مشترکی را درجهت تقويت

همين جا آمادگی خود را برای هرگونه اقدام در .اسالمی اجازه داد تا فعالين کارگری واجتماعی را قربانی نمايد

  .ليه جانيان حاکم برايران با کليه تشکالت مستقل کارگری وضد سرمايه داری اعالم ميداريممشترکی ع

منصور "فوری و بی قيد و شرط فعالين کارگری از جمله ما خواهان رفع اتهام از نمايندگان سنديکای هفت تپه، آزادی 

فرزاد "و همچنين " ام نصراللهیپدر"،"محسن حکيمی"، "بيژن اميری"، "ابراهيم مددی"،"افشين شمس"، "اسانلو

 .ميباشيم" کمانگر
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