مقتدرتر از قبل عليه رژﯾم سرماﯾه داری اسالمی می رزميم
کارگران و جوانان انقالبی:
»جنبش دموکراتيک کارگری« که با انتشار بيانيه ای به تارﯾخ  ٨اردﯾبھشت  ١٣٩٠رسما
اعالم موجودﯾت کرده و اولين شماره ی ارگان رسمی اش نشرﯾه ی »آوای انقالب« را به
مناسبت روز جھانی کارگر منتشر کرده بود ،به دنبال توزﯾع و پخش گسترده ی اﯾن نشرﯾه
در نقاط مختلف اﯾران ،در تارﯾخ  ١٩خرداد  ١٣٩٠مورد ﯾورش رژﯾم قرار گرفت .در پی اﯾن
ھجوم وحشيانه ﯾک نفر از اعضا دستگير و تعدادی نيز پس از مدتی زندگی مخفی با
تصميم گيری جمعی از اﯾران خارج شدند.
ﯾورش فوق در فعاليت ھای »جنبش دموکراتيک کارگری« وقفه ای اﯾجاد کرد که اکنون در
طی بازسازی سازمانی فعاليت ھای خود را از سر می گيرد.
الزم به توضيح است که تعدادی از فعالين کارگری از جمله شاھرخ زمانی ،محمد جراحی
و ...که ھيچ ارتباطی با »جنبش دموکراتيک کارگری« نداشتند با اتھامات دروغين ھمکاری
و ارتباط با اﯾن گروه دستگير ،شکنجه ،محاکمه و زندانی شدند.
ما اﯾن دستگيری ھا را محکوم کرده و خواستار آزادی اﯾن افراد بی گناه ھستيم و
دستگيری فعالين کارگری را با اتھامات دروغين عمل رذﯾالنه ی دستگاه امنيتی و قضاﯾی
رژﯾم می دانيم که با قصد اﯾجاد تفرقه و بدبينی ميان توده ھای کارگری و جنبش
دموکراتيک کارگری انجام شده است .به موازات اﯾن عمل رژﯾم سرماﯾه داری جمھوری
اسالمی طی سنارﯾوھای از پيش طراحی شده با استفاده از عوامل مستقيم و غير
مستقيم خود اقدام به تبليغات سو عليه مجموعه ی »جنبش دموکراتيک کارگری« و
برخی اعضای آن کرده است.
ما از کارگران و جوانان انقالبی می خواھيم ھوشيارانه در مقابل تبليغات سو عوامل غير
مستقيم جمھوری اسالمی که با نقاب رفاقت در ميان ما حضور دارند ھوشيارانه برخورد
کنند.
کارگران ،معلمان ،جوانان و دانشجوﯾان انقالبی؛
با توجه به وخامت ھرچه بيش تر اوضاع اقتصادی کشور و خالی شدن بيش از پيش سفره
ھای مردم و نيز باال گرفتن جنگ گرگ ھا ،درون باندھای تبھکار رژﯾم ضرورت مبارزه ی
سازمان ﯾافته عليه ارتجاع مذھبی حاکم بيش تر از ھر زمان دﯾگری احساس می شود .با
سازماندھی ھسته ھا و کميته ھای مخفی انقالبی در محل کار و زندگی ،خود را برای
اﯾن نبرد محتوم آماده کنيم.

پيش به سوی اﯾجاد تشکل ھای توده ای زحمت کشان
زنده باد اعتصاب عمومی سياسی زحمت کشان
زنده باد انقالب
زنده باد حاکميت شوراﯾی زحمت کشان
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