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  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۴ سپتمبر ٢۴
 ن کارگری پيرامون حکم شالق برای فعاال) توفان( حزب کارايراناطالعيه

وحکم شالق برای فعاالن كارگری“ وطنی”داعش   
بندر امام خمينی چھار کارگر شريف  پتروشيمی رازی را به ) ئیجزا( دادگاه عمومی ١٠٣ ۀين چند روز پيش شعبھم

بربرمنشانه که بيش از سه دھه است  و “داعشی”اين اقدام  .شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق محکوم کرده است

و » اخالل در نظم« اين کارگران به اتھام درايران ادامه دارد درپی شکايت مدير عامل شرکت پتروشيمی رازی از

 ٢٨ فعال کارگری در تاريخ ۴بنا به ادعای شاکی اين ”ی دادگاه درج شده که أدر ر. صادر شده است» توھين و تھديد«

ھای غير موجه   کارگران پتروشيمی رازی را تحريک و ترغيب به اعتصاب کردند  و با طرح درخواست٩٢ ]دلو[بھمن

  ؟!“.اند ع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پيمانکاری و تعطيلی کارگاه شدهو خارج از موضو

کوشد با ايجاد فضای ارعاب  دھد مذبوحانه می رژيم سرمايه داری اسالمی حاکم  که پاسخ نان و آزادی را با شالق می

به  مراد سوارباشد وخيال خود تا ابد بر خره و نشان دادن مشت آھنين مانع گسترش اعتراضات کارگری گردد تا ب

به  که رژيم جمھوری اسالمی ھر اندازه بيشتر سرکوب کند و غافل ازاين .پاول ثروت جامعه ادامه دھد چغارت و

قھرآميز   اين ثروت آفرينان جامعه بپردازد به ھمان اندازه انقالب آتی ايران خونين تر و،تحقير کارگران توھين و

 .  پھلوی نخواھند داشتۀد و رژيم ماليان سرنوشتی بھتر ازسرنوشت رژيم خودفروختترخواھد بو

کارگران حق دارند که برای حقوقی که از آن محروم شده اند مبارزه کنند، دست به اعتصاب وتحصن بزنند و تشکلھای 

بايد توسط تمامی مزدبگيران  کارگر را جلوگيری نمايد ۀھرکوششی که فعاليت مشروع طبق. مستقل خود را ايجاد نمايند

سرکوب تودھای مردم توسط رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی ھم به . و نيروھای مترقی ايرانی وبين المللی محکوم شود

سود استثمارگران و چپاولگران ايرانی وھم به نفع امپرياليستھا و جنگ افروزان  بين المللی است که با تحريم ھای 

 سرکوب مستمر تشکالت نوپای کارگری و دستگيری . مردم ايران را وخيمترکرده انداقتصادی خود شرايط زندگی

 .رھبران آن تا کنون نتوانسته است خللی در ارادۀ اين کارگران شريف و مبارزوارد سازد

جمھوری اسالمی را در محکوميت "بندر امام خمينی) ئیجزا( دادگاه عمومی ١٠٣ ۀشعب"  حکم )توفان(حزب کارايران 

کند و ايقان دارد که کارگران  شدت محکوم میه ار کارگر شريف ايران به شش ماه زندان وپنجاه ضربه شالق بچھ

 .ايران با اتحاد وتشکل ومقاومت يکپارچه پاسخ شايسته ای به اقدامات جنون آميزداعشيان حاکم خواھند داد

  !کشان ايراندست کارگران وزحمته سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

  ! بشريتئیزنده باد سوسياليسم اين پرچم رھا

  )توفان(حزب کارايران
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