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 اعالم پشتيبانی فعالين جنبش مستقل کارگری مقيم آمريکا از

"شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری"   
 

  هفدهم اسفند ماه هشتاد و پنج                                                           ين جنبش مستقل کارگری مقيم آمريکافعال
 

 
  عاشقان سرافرازی ايران مايه طبقه کارگر  وحدت  راستایدر" کاری تشکلها و فعالين کارگریشورای هم "ايجاد 

فعالين کارگری و   تشکل ها و د عمل مياناتحا  اين. سرمايه داری است مناسبات استثمار  يوغ  از کارگران  آزادی

 گراستثمار  قسم خورده طبقاتاندام دشمنانم جنگ طبقاتی متحدانه که لرزه بردانشجوئی گاميست آگاهانه برای اعال

  .انداختخواهد  و اربابان خارجی اش

مريکا و متحدينش چه از آديدات مداخله گرايانه امپرياليسم هته مشخصه اش اوجگيری ککنونی شرايط به ديده ما در 

که در واقع  صدور دمکراسی خاص خويش  احتمال ضربه نظامی، و چه از طريق يا  و  طريق محاصره اقتصادی

به غير متحد خويش است، طبقه کارگر ايران هيچ راه ديگری جديد استثمارگر طبقات ستمگر وهدمکراسی باعطای 

رهبری  امپرياليستها به صف و  اسالمی  جمهوری يم ژر  ارتجاع هار صف برابر خود در صف مستقل  ايجاد  از

مداخله ايران هيچ راه ديگری به جز کارگرطبقهاز اينرو . نمی تواند باشد آمريکا را برای خويش متصور امپرياليسم

و برنامه رژيم جمهوری اسالمی در مقابل ترفندها و ، حفظ استقالل صفوف خويش سرنوشت خودريآگاهانه برای تغي

  .در برابر خويش نمی بيند امپرياليسم آمريکا و نوکران و متحدان داخلی اشآلترناتيو  عملی شدن ن ندادن بهامکا

دوی اين آلترناتيوها ی جهان کهنبا هرد و ميان منافع طبقه کارگرو صف بدنبال منافع طبقاتی خويشناين دزيک اهر  

آنان صف خود را برای ادامه استثمار ما بوجود . دارد و جهان قرارزحمتکش ايرانیخون ميليونها کارگريايی از در

 آنان بايد متحد  در مقابلنيز و ما . خويش تبديل سازند که ما را به دنبالچه برنامه های دآورده اند و قصد آن کرده ان

فارغ ايجاد جهانی ديگرکه و نويد داده ايد . همت بسته ايدرفقا به رفع اين کمبود کمرتان وو هم اينک شما دوس. شويم

 يماهو، خنگه داريم راه اين دو نيرو جدا  راه صفوف متحد خويش را از ميسر است، اگر  و استثمار طبقاتی ستم  از

.       بر ويرانه های آنها فردای روشن را بنيان کنيمتوانست   

مقيم ايران کارگری جنبش مستقل فعالين ما جمعی از "شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری "دوستان و رفقای 

و پشتيبانی خود از راه دور می فشاريم و بدينوسيله حمايت تان را دستانبه اين عمل شما، انقالبی ضمن درود آمريکا 

.از شما  اعالم می کنيم  
. اتحاد و استقالل ماست،ضامن پيروزی ما  

  وحدت و تشکيالت مستقل ماست،چاره ما

کارگری مقيم آمريکابش مستقل جنفعالين   

  ١٣٨۵  اسفند١٦چهارشنبه 


