
 
 
 

 !سرکوب وحشيانه کارگران شرکت واحد محکوم است
 

ارگران محروم و به پاخاسته شرکت کارگری جمهوری اسالمی بار ديگر کرژيم ضد)  بهمن ماه٨ و ٧(در تاريخ جمعه و شنبه 
اين ان در جري مطابق گزارشات منتشر شده . را مورد تعرض وحشيانه دستگاه سرکوب خويش قرار دادواحد اتوبوسرانی تهران
بسياری از کارگران . نمودنددستگير  شان را  همراه با اعضای خانواده کارگر اين شرکت١٢٠٠ بيش از هجوم مزدوران رژيم،

پاخاسته و منکوب نمودن دفاع مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اراذل و اوباش رژيم برای زهر چشم گرفتن از کارگران به  بی
. دادند ابايی به خود راه ن نيزرفتاری با کودکان خردسال کارگران زحمتکش و شکنجه و بد کتک زدن دستگيری، ازآنها، حتی

بار ،  در کشور ماداران زالوصفت وابسته ، اين مجری بی چون و چرای سرمايه، رژيم جمهوری اسالمیبا اين اقدام جنايتکارانه
 .ر معرض قضاوت افکار عمومی گذاردد ا وضوح هر چه تمام تر ماهيت ضدخلقی نظام ديکتاتوری حاکم را بديگر

 
ها برای  مورد حمله بيرحمانه ماشين سرکوب حاکم قرار گرفتند که در طول ماه شرايطی درکارگران محروم شرکت واحد 

اقدام کرده و کوشيده بودند تا با ايجاد يک نهاد صنفی مستقل از " قانونی"از طرق احقاق حقوق عادالنه خويش بارها و بارها 
مبارزات خويش را در چارچوب نظام موجود متشکل ساخته  ،"شورای اسالمی کار"و " خانه کارگر"های سرکوبی نظير  انارگ

 اما گردانندگان . جلب کنند و ضرورت بهبود آنو نظر مقامات ضدخلقی حکومت را به وضعيت وخيم کار و معاش خويش
 اربابان جهانخوار آنان  و وابستهداران  سرمايهرگران به نفعکا ای جز تسهيل غارت و استثمار جمهوری اسالمی که وظيفه

. ندا با چماق سرکوب و زندان جواب دادآميز کارگران ر های صنفی عادالنه و مبارزات مسالمت  خواستندارند، همچون هميشه
جوم رکت واحد ه مزدوران جمهوری اسالمی به محل تشکل کارگران در ش،ها بود که چند ماه قبل در جريان همين سرکوب

نظير اقدام به بريدن زبان منصور اسانلو از فعالين (های خويش  آور وحشيگری  و نمايش رعببرده و با ضرب و شتم کارگران
اما کارگران مبارز شرکت واحد با تداوم . کوشيدند تا صدای کارگران به پاخاسته را در گلو خفه کنند) سنديکايی اين شرکت

ا باالخره مقامات رژيم که باره. شان پافشاری کردند های عادالنه و بر خواست به مقاومت پرداخته مبارزه و همبستگی خويش
 ای در مقابل آنها دست نخواهد زد و"عقب نشينی"جمهوری اسالمی به هيچ  علنا کارگران را تهديد نموده و اعالم کرده بودند که

 شماری از ، و به اميد در هم شکستن مقاومت کارگرانهيورش وحشيانه خود به کارگران را سازمان داد ،"سنديکا بی سنديکا"
در چنين شرايطی بود که کارگران مبارز شرکت واحد در هفته گذشته اعالم . فعالين سنديکايی را دستگير و روانه زندان نمود

مقامات اما . شان دست به اعتصاب خواهند زد ت صنفی و عادالنه تحقق مطالباهم قطاران خويش و برای آزادی نمودند که برای
 جنگی وحشيانه و نابرابر ، بگير و ببند صدها کارگر محرومضدخلقی جمهوری اسالمی با يورش به کارگران و ضرب و شتم و

فت جدی و متشکل ال که ديکتاتوری حاکم تحمل کمترين مخندنشان داد دفاع تحميل کردند و يکبار ديگر را به کارگران بی
  مطالبات صنفی نظير بهبود شرايط کار، دستمزد عادالنه و ايجاد تشکلترين  ابتدائی حتی اگر اين مخالفت بر سر-کارگران

 بر  به هر جنايتیخلقی برای حفظ و صيانت از اين نظام ضد حاکم، را نيز ندارد و آنها بعنوان مجريان نظام-صنفی مستقل باشد
  . دست خواهند زدير توده های تحت ستم ايرانن و ساعليه کارگرا

 
های عادالنه کارگران شرکت واحد برای بهبود شرايط کار و حق داشتن تشکل  چريکهای فدايی خلق ايران از تمامی خواست

نانه  تجربه مبارزات قهرما.کرده و خواهان آزادی بدون قيد و شرط تمامی کارگران دستگير شده می باشندمستقل کارگری دفاع 
تا زند که  ييد میر ديگر بر اين واقعيت مهر تأ کارگران شرکت واحد و برخورد رژيم ضدکارگری جمهوری اسالمی با آنها يکبا

 برای تحقق اعتراضات کارگری سرکوب وحشيانه ی وابسته در کشور ما برقرار است،دار زمانی که نظام ارتجاعی سرمايه
حقوق صنفی و سياسی کمترين  تثبيت واقعيت اين است که. ره وجود خواهد داشتهمواسياسی کارگران  های صنفی و خواست

قالبی که سرنگونی رژيم و ناپذير به گسترش مبارزات قهرمانانه کارگران برای سازمان دادن ان طبقه کارگر ما به نحوی اجتناب
 .م کاناليزه نمائي را در اين جهترگرمبارزات طبقه کا  بکوشيم تا. گره خورده استد،باش خلقی حاکم هدف آن مینظام ضد

 
 !پيروز باد مبارزات قهرمانانه کارگران بر عليه رژيم جمهوری اسالمی

 ! نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
 !برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر

 !کمونيسم باد  پيروز!زنده باد انقالب
 

 وزی راهمانبا ايمان به پير
 چريکهای فدايی خلق ايران

    ٢٠٠۶ ژانويه ٢٩


