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  !مي فعاالنه بکوشراني ای از جنبش کارگرتي حرکت گسترده  در حماکيدر تداوم 
 

  م آبان ماه هشتاد و ششهن  بيست                                                                          نرايا ستيحزب کمون  ...
 

  
هانه در های پيشرو و آزاديخوا کارگری و حرکت از ترس پيشروی جنبش ، ايراناسالمی  ضدکارگریحکومت

راه  ، خودخام  راه انداخته است تا به خيال را در مالء عام از دستگيری، سرکوب و اعدامموج جديدی ،ايران

  از همچنين،اسالمی سرکوبگر رژيم در اين راستا .را سد نمايد  اجتماعیهای بش گسترش جن رشد وسازمانيابی و

 سرکوب گسترده تر و در جهتعنوان مستمسکی ه  ب،های غربی  اتمی و تهديدات آمريکا و دولت و رقابتکشمکش

 موج .بهره برداری می کندهای اعتراضی  کت و ساير حر، جنبش زنان، جنبش دانشجويیوحشيانه تر جنبش کارگری

 آن ی آمار ابعاد بهتوان حتینمی  اطالعيه  که در چهارچوب يکبه حدی گسترده است و سرکوب  هااين وحشيگری

  :که  از جمله اين نموداشاره

 وخيم و در شرايط هراحتی شديد کليعليرغم نا ٢٠٠٧کارگری از آوريل  فعال سرشناس جنبش ی،محمود صالح -

    .جسمانی در زندان سنندج به اسارت کشيده شده است

 فعال جنبش کارگری و عضو کميته هماهنگی و کميته دفاع از محمود صالحی در روز روشن و در ،مجيد حميدی -

   . اسالمی مورد سوء قصد و ترور قرار می گيردحکومتحال رفتن به سرکار جلو درب خانه اش توسط عوامل 

 سال محکوم شده و ٢ و ٥کارگران شرکت واحد به کای هيئت مديره سنديبراهيم مددی اعضای  ا ومنصور اسانلو -

  . دندر زندان اوين بسر می براکنون 

چند نفر از فعالين کارگری و نمايندگان کارگران نيشكر هفت تپه از جمله جليل محمدی و رحيم بوسحاک توسط  -

  .  شده اندتحت بازجويیات  اداره اطالعدر دستگير شده و سرکوبگرماموران 

 حکومت در بيدادگاه »یموماخالل در نظم ع«به اتهام  ٢٠٠٧ ژوئيه ١٠فعالين کارگری سنندج در روز  تن از ١١ -

  . شالق محکوم شدند ماه زندان و ضربات ٦به 

  .رد کارگری سنديکای نقاشان ساختمانی در تهران دستگير شده و تحت بازداشت بسر می بفعال رضا دهقان -

 و بيكار در شهر سنندج نيز دوباره ی آارگران اخراجیاتحاديه سراسرفعالين  دو تن از صديق کريمی و شيث امانی -

  .س محکوم گرديده اندبه حب به جرم محاربه به محاکمه کشيده شده و

 از جمله مريم حسين  ساير فعالين سياسی اجتماعی روزنامه نگاران وها نفر از فعالين جنبش زنان و دانشجويان و ده -

 پشت درهای زندان  و غيره کيوان رفيعیان، عندان حسن پور، هيوا بوتيمار وعبداهللا حيدريان، علی حيدريخواه، 

به جوخه های در مالء عام به صورت دسته جمعی و  »اراذل و اوباش«تحت عنوان نيز صدها تن قرار گرفته و 

  ........................... و .اعدام سپرده شدند

 احمدی نژاد مرعوب دولتهای انقالبی و پيشرو در ايران در برابر سياست سرکوب و توحش  طبقه کارگر و جنبش
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فعالين کارگری تالش . داده اند  بلکه اعتراض و مبارزه خود را دنبال کرده و گسترش،نشده اند، ساکت ننشسته اند

کارگری را ادامه داده و اعتراضات کارگران رو به گسترش رفته و توده ای  های طبقاتی ی ايجاد تشکلخود برا

مبارزه قدرتمند کارگران نيشکر هفت تپه، اعتصاب کارگران شرکت واحد، حرکت ارزشمند اول ماه مه در . است

 شامل کارگران آارخانه قند نيشابور، شرآت ايران شعله، شرآت سقز، راهپيمائی کارگران کارخانه های نيشابور

 هزار نفری ١٢، اعتصاب ش، شرآت يخچال سازييآزمايش، آارخانه يخچال سازی البرز و شرآت آريا شرقآساي

يی از  هاکارگران نيشكر کارون در خوزستان، اعتراض کارگران نساجی، شاهو، قند بردسير و غيره تنها گوشه

  . اعتراض قدرتمند کارگران ايران است

 ا تداوم و گسترش ب، و به عقب راندن هجوم وحشيانه آن اسالمیتحکوممبارزه با سياست سرکوب و اختناق 

پيوند بين  برقراری  ومبارزه متحدانه گسترش  تنها از طريق. عملی و امکان پذير استکارگری و پيشرو اعتراضات

با هدف جلب  ت افشاگرانه عليه حکومت اسالمیا اعتراضشدر داخل کشور و همچنين گستر جنبش های اجتماعی

، می توان خواست ها و مطالبات طبقاتی را به حکومت اسالمی تحميل کرد و زمينه را ت و پشتيبانی بين المللیحماي

  .برای دست زدن به تحوالت سرنوشت ساز تاريخی مساعد کرد

کارگری و دانشجويی در داخل کشور و همچنين از جانب کميته ها تشکل های  از جانب یهاي فراخوان ،اين راستادر 

 راه انداختن کارزاری گسترده در جهت محکوم نمودن سياستبرای هادهای همبستگی کارگری در خارج کشور و ن

  . استانتشار يافتههبران کارگری آزادی فعالين و ر و برای حکومت سرکوب و اختناق های

حمايت از جنبش  ها را گام مثبتی در راستای فراخوانما به عنوان تشكيالت خارج کشور حزب کمونيست ايران اين 

 اعمال  خود ضمن محکوم کردنارزيابی کرده و به سهمکارگری و افشای سياستهای سرکوبگرانه جمهوری اسالمی 

ل کهمه نيروهای چپ و تشمپين سراسری فعاالنه شرکت کرده و در اين ک،  اسالمیحکومت وحشيانه و ضدانسانی

 به  ونند شرکت کمشترک اين کارزار در،  ممکنهر طريقاز که  را فرامی خوانيم  کارگری و مردم آزاديخواههای

  .را تقويت نمايند  آناشکال مختلف

  

  !زنده باد همبستگی بين المللی کارگران

  !زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

  کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران

  ٢٠٠٧ نوامبر ١٩      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Abroad Committee  

Of Communist party of Iran 

Box 2018, 127 02 Stockholm-Sweden 

www.cpiran.org E-mail: kkh@cpiran.org 

  


