
 

international@cpiran.org     http://cpiran.org/english 
 

 

 ایراندر ارگریبرای پشتیبانی از جنبش ک المللی بین فراخوان
در  ۷۱۰۲دسامبر جنبش سراسری داری در ایران،  ایهاسالم سیاسی سرم تیمکادر پی چهل سال ح

 ۰۱را در جنگ و تحریمی  جامعه ،این حکومت .دبو اجتماعی ک انفجاریشهر ایران  ۰۵۱بیش از 

زحمتکشان در ایران، در یک شعار کارگران و های  خواست امروزه .شانیده استساله به فالکت ن

در ایران  یکارگر خیزشی یک  بیان فشرده   ،این شعار !آزادی  کار، نان،   :شود می برجستهسراسری 

ر در براب ییشوراخودگردانی و  کنترل کارخانه با شعار ه،این جنبش در مجتمع نیشکر هفت تپ. است

 گارد ویژه یعنیحکومت اسالمی،  ۷۱۰۲ر اه دسامبم در .تگرفر قرادار  طبقه سرمایه و حکومت

مجتمع نیشکر هفته تپه، مجتمع پوالد ن کارگرا .تادبه میدان فرسرا  سرکوبگر خود نیروی ترین درنده

 بیکاران،  زنان،  گان، باخته لما  ،نگا بازنشسته  ن،راموزگاآ سازی هپکو در اراک، نماشی  اهواز،

در سراسر   و خدماتی سرمایهی و صدها مرکز تولید وبوس رانی تهرانکارگران اتی  ممنوعه سندیکای

 ها و ارسازیدها، بیکدستمز نبه پرداخت نشد اعتراض. هستند مبارزه طبقاتی نیپیشتازان ا ایران

نوامبر و  های هامبه ویژه در ، ووو یگتورشکسو  «یصی سازخصو»زیر نام به سران سپاه  واگذاری

به  و اشتهعتالء دبه ا روندی ور در ایرانحکومت ی است برکنارو خو اروشبا شعار  ،۷۱۰۲دسامبر 

 ،آوری به تروریسم دولتی روی های نئولیبرالیستی و سیاست .رود سوی یک شرایط انقالبی به پیش می

 ای  مسلح شدن به سالح هسته ایگذاری میلیاردها دالری بر هزینهابتی و نی جنگ  های نظامی، دخالتگری

را به تخریب   ساختارجامعه ،و حاکمیت اقتصاد رانتی و داللی و مافیاییهای قاره پیما،  وشکو تولید م

یل نظامیان و سپاه پاسداران و تبدبه اقتصادی  های واگذاری مهمترین بخش .نشانیده است فالکت و

به  است، تیحکوم باند این دوکه کارگزار  دولتوالیت فقیه، این دوباند در موازی با  گان باند وابسته

در پشتیبانی از  پیشرو دانشجویان. اند تبدیل شده حاکممناسبات دار در  مهمترین بخش طبقه سرمایه

، کارگران به پاخاسته درگروه ملی فوالد شکرهفت تپه های کارگران نی همصدا با اعتراضو  کارگران

وراهای صنفی آموزگاران در ش! تمام ایرانفردا  - از هفت تپه تا تهران : فریاد همبستگی میزننداهواز 

دو روز پیایپی در تدارک در  ۷۱۰۲بر و نوامبر سراسر ایران با دو اعتصاب سراسری در اکت

 با ۷۱۰۲دسامبر  ۷۲ در روز و مرد گاران زنآموزاصفهان همایش  در .اعتصابی سراسری هستند

دگان کامیون ی راننها بعتصاا .شد روبرو موزگارآ ۵۱و دستگیری  ورآ کاش گاز ه وحمله گارد ویژ

ی که بیشتر گان  نشستهزبا های همایش  آویختن اعتصابیون روبرو شده، دار در سراسر ایران، با تهدید به

هایشان را   گان حکومتی سپرده وابستهمال باختگانی که صدها بانک وابسته به سپاه و  کارگران هستند و

د یک خیزش سراسری و در حال پیشروی به ر آمیش دهمه پ اند ووو ربوده و اعالم ورشکستگی کرده

کارگران و زحمتکشان و جامعه در سوی دیگر به  و وکل حاکمیت در یکس .در ایران استاعتالء  سوی

 .شوند سراسری آماده می یک قیام آرایی برای صف

ینده نماینده وفعال کارگری و آزادی موقت آنان، اسماعیل بخشی نما ۰۲در هفت تپه، در پی دستگیری 

در نتیجه عقب  یمیلیون تومان ۰۱۱ی  یقهبا وث زا داروهای توهمو خوراندن  از شکنجه پس ورایی ش

هفت تپه شکرنیسابقه با شتاز و پی کارگر،  علی نجاتی مااط آزاد شده به صورت مشرونشینی رژیم 

 در دستو از مکان بازداشت وی نشانی  هشدگاه برده  نجهکشبه  ستگیر ود ۷۱۰۲نوامبر  ۷۹روز

صدها  اند، به شکنجه گاه سپرده شده دستگیر و  جتمع پوالد اهواز،رگران پیشتاز مدهها تن از کا .نیست

صنفی از فعالین شورای سراسری  بیبیح محمد .در بازداشت و زیر شکنجه هستند نفر از آموزگاران

گان کامیون و اتوبوس و  و راننده ضربه شالق محکوم شده ۲۰ زندان و هفت سال و نیم به آموزگاران

 . اند کوم شدهایران به شالق و شکنجه محهای سراسر  مردان آزادیخواه، در زندان زنان و

  : ی از فراخواندر پشتیبان ما 
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 تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای

 حومه و هرانت وسرانیاتوب احدو شرکت کارگران سندیکای

 تهران مانمعل صنفی کانون

 بازنشستگان اتحاد گروه

 کارگری های تشکل ایجاد به کمک برای هماهنگی کمیته

 عدالتخواه معلمان

را تا پیروزی آنها ادامه دهیم و  ...از مبارزات کارگران »:اند اعالم کردهخود ن بیانیه یآخر که در

کارگر متحد و متشکل  .دیت ما کارگران از یکدیگر شوامنع از حاجازه ندهیم که تهدید و سرکوب ما

 (۸۱۰۲امبردس ۷) «!زهمه چیز، کارگر منفرد و متفرق هیچ چی

سینه سپر ساخته در  ۸۱۰۲دسامبر  ۸۲ران در روز وزگاهای اعتراضی آم زنان پیشاپیش همایش

 :زنند یاد میسرمایه فر هر گارد ویژی سرکوبگورنیبرابر 

 !همه بیدادن فریاد از ای  ،فریاد

 !ذله کردهو مردم ،پله کردن واسالم

 :زنند یاد میفر اهداننی در زن دبستااشاره به سوختن کودکا در و رو بروی حکومت

 !ها هچش به جان بتآ  بودجه شده سهم شما، 

بح تا شام در صاز پوالد مجتمع  نیشکر و صنعت در کارگر رانهزااین همان شعارهایی است که 

 .زنند یم ادها فری خیابان

 !حق ماست  ماست،حق رفاه اجتماعی 

 ،ین جاستدشمن ما هم :نندز می یادفر ،یر ستمز و زنان

 !ندکن مجلس حمایت می  خیانت می کند، دولت

 !باید گردد دآزاکارگر زندانی ، معلم زندانی

  !دپذیر یرد، ذلت نمیمجو می شندا 
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طبقه و از  دهای حساس به حقوق انسانامی نهاز تما راندر ای به پاخاسته انکارگر در چنین شرایطی

 گیستدر همب فه داریم کهوظی ما .ندگی داربستهم و انتظار در خواست ستییسوسیال کارگر جهانی و

داری اسالمی علیه کارگران را محکوم و متوقف  حکومت سرمایه ماشین سرکوبالمللی و طبقاتی  بین

 عقیدتیومی زندانیان سیاسی ن، دانشجویان و تماآموزگارا کارگری، و برای آزادی تمامی فعالین  سازیم

در ایران یک واقعیت عینی  ها انسانی ارزشو  یادآز و  کار  ،نانسراسری برای  خیزش .مش ورزیتال

 .است

 ۷۰۲۸ردسامب ۷۲ -مونیست ایرانحزب ک الملل دفتر روابط بین 


