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!يه اخراج ، عليه بيکاری بپا خيزيمعل  

!کنيم حمايت) صبا(ان راه آهن تبريزاز کارگر  
 

  ١٣٨٨ فروردين ۵شنبه چهار                                                                                         ی همبستگتهيکم
 

   
، نابرابری و بی عدالتی  بيکاری، بی حقوقی،نظام سرمايه داری سگ نگهبانتحت سلطه حکومت جمهوری اسالمی 

ست کشور جهان يش از دويدر حاليکه ايران با داشتن دهمين رتبه معدن در ميان ب.به باالترين حد خود رسيده است

ا با چپاول تمامی امکانات ، امجهان استهای ثروتمند ترين کشوريکی از... و، طال ، آهن، روی، گاز،مسمانند نفت

فسنجانی، رفيق مانند عسگر اوالدی، رميليادر ١٠٠٠جمله کوچک ازسرمايه داران بزرگ وتوليدی توسط مادی و

را سپری می گارمردم ستمديده بد ترين روز... ی وکاشانامامی  ،طبسی ،مهدوی کنی، آيتاهللا ، محسن رضايیدوست

 درصد ٧۵مهوری اسالمی است قالب جی جنايات سرمايه داران درگوشه ای از آمارهای رسمی اثبات و گويا .کنند

تحت شرايط فقر سن  ،، هفت ميليون معتادمردم زير خط فقر بسرمی برند، بيست ميليون گرسنه،هشت ميليون بيکار

ده ری اسالمی افسرده شده اند، از هر درصد مردم به خاطر حاکميت جمهو٦٨ سال رسيده است، ١١فاحشگی به 

 کليه برای امرارمعاش فروخته ميشود، صدور و فروش دختران به ١٤٠٠٠ ،سالدرازدواج شش تا طالق است، 

 دقيقه يک خود کشی ٤٠ساعت و ١ه توسط باندهای حکومتی، هر دوبی و کشورهای ديگر مانند بازار فجير،پاکستان

و داروهای روان گردان توسط حکومت اسالمی برای حفظ حاکميت خود به پخش گسترده مواد مخدر اتفاق می افتد،

   ...ه باند های رفسنجانی ، خامنه ای ، ناطق نوری ووسيل

  : مردم زحمتکش
 سرمايه داری و در جهت اجرايی سنگ نگهبانکومت اسالمی به عنوان ح، بحران جهانی کنونی سرمايه داری در

...) ، واقعی کردن قيمتها وخصوصی سازی ، حذف يارانه ها تعديل اقتصادی ،تعديل نيرو،(سياست های امپراليستها 

ی شعبه های خودرو ساز(صنايع مونتاژارزان به عنوان نمونه در، نيروی کار)نفت وگاز(ای تامين ارزان انرژی بر

به ...) ، سامسونگ و صنايع الکترونيک از جمله ال جی،...مانند پژو، رنو ،مزدا خاورواز شرکت های چند مليتی 

ی رژيم اسالمی با اجرای طرحها :اين جهتدر ،سازی ميليونی کارگران دست می زندنابودی توليد و بيکار

امنيت ... و  روزه٢٩، قرادادهای سفيد امضاء و، اخراجهای دسته جمعیخصوصی سازی و تعطيلی کارخانجات

جمهوری اسالمی با چنگال گرسنگی نيرو  .شغلی را نابود کرده و عدم پرداخت حقوق ها را عادی جلوه می کند

به عقب نشينی می کند، اما کارگران و زحمتکشان نه ن را تحليل برده و آنها را واداروپتانسل انقالبی مردم و کارگرا

روز مبارزه  خود عليه استبداد و بهره کشی هر بلکه با تشديد مبارزات،لت و عقب نشينی تن نداده اندين ذتنها به ا

 ميليونی ٤٠در اين مبارزه طبقه انه وسراسری کنند  می کنند و می روند تا مبارزات خود را متحدخود را گسترده تر

- لی مبارزه عليه حکومت اسالمی اصستون ، هانج  ميلياردی کارگران۵/٢ارتش  گردانی از،کارگران ايران



، تهراندروب، ايرانخودرو والستيک البرزجن هفت تپه و نوردو فوالد اهواز درمبارزات کارگران .فاشيستی است

صنايع نساجی و راه  اردبيل،رتابل و سبالن درذوب آهن و آ ،، آزمايش والستيک دنا در شيرازذوب آهن اصفهان

ازاين دست ... ، مازندران وکاشان ونساجی های کردستان، نساجی های قزوينتبريز وسازی درتراکتور وآهن 

اين اعتراضات کدام ازاما هر .دنآگاهانه شويک دست ود تانمی روکارخانه به خيابانها کشيده شده ومحيط هستند که از

به صورت تنها وپراکنده به خيابان آمده اند که اين پراکندگی باعث هدر رفت توان اعتراضی کارگران شده است و 

رژيم سرمايه داری اسالمی با استفاده از اين تفرقه و پراکندگی تالش می کند ضمن سرکوب شديد آنها ارتباطات 

بر قراری ارتباط ميان آنها است حکومت اسالمی همچنين با دقت سعی درجلوگيری ازد وموجود ميان آنها را قطع کن

تشکل های سياسی و مخفی جلو گيری سرمايه داران با تمام امکانات کشوری و جهانی تالش می کند از شکل گيری 

درمقابل چنين .ميد کندکند همچنين با طوالنی و فرسايشی کردن اعتراضات و اعتصابات کارگران را خسته و نا ا

  . سراسری استوحدت وتشکيالتسياستی چاره کارگران فقط و فقط 

  :کارگران ومردم آزاده تبريز
ارگران نساجی جلو استانداری تبريز، مبارزه پيروز مندانه کارگران تراکتور سازی کتظاهرات در ماههای اخير 

عليه اخراجهای دسته جمعی نشان از ) صبا(تبريز هن و امروز مبارزه کارگران راه آ... عليه مرخصی اجباری و

علی رغم خواستها و هدف مشترک کارگران  .ارتقاع مبارزات و بيداری نيروی انقالبی در ميان کارگران تبريز است

، نداشتن تشکيالت سراسری برای يکپارچه کردن مبارزات و تبديل آن به سيل بنيان کن برای بدست آوردن خواستها 

تنها راه چاره ما کارگران ايجاد تشکلهای . ی نظام سرمايه داری اسالمی عامل کندی و عدم پيروزی استو نابود

  .کارگران است)  سنديکای واتحاديه (و اقتصادی  )حزب(سراسری سياسی 

کارگران پااليشگاه  ،، کارگران پترو شيمیکارگران آيدين ،تراکتورسازی کارگران  ،کارگران شاغل

  :زحمتکشان ،...و
 می تواند روی بام شما هم بنشيند اگر می خواهيم گرفتار بيکاری نشويم و به خواسته هايمان  کهبيکاری جغدی است

برسيم بايد به مبارزه متحدانه با کارگران بيکار، اخراجی و حقوق نگرفته بخصوص کارگران نساجی خامنه و 

 برای کار دائم و عليه اخراج ها و در اعتراضات آنها،سازمانيافته و فعال  صفوف فشرده باراه آهن تبريز ) صبا(

  اسالمی سرمايه داریبا ايجاد ارتباط های سازمان يافته و دور از چشم حکومت.  شرکت کنيمعليه استبداد اسالمی 

   .اعتراضات را از پراکندگی نجات بدهيم و سراسری ، مداوم و پيروزمند کنيم) مخفی(و عوامل آن

  : راج شده وحقوق نگرفتهکارگران بيکار، اخ
، هی و اتصال کليه افراد خود به هم، سازماند و محالت،هسته ها و کميته های مخفی کارخانجات هابا ايجاد انجمن

قراری تظاهرات يکدست و يک صدا در مقابل نهادهای عمومی و دولتی در مراکز شهرها دشمن را وادار اقدام به بر

  .به عقب نشينی کنيم 

  :نکارگرا



مسکن ، آزادی ، برای نابودی جمهوری اسالمی بخاطر  ليه استبداد و بهره کشی برای نان ،ع

  .حکومت شورايی سوسياليستی خودمان مبارزات خود را تشديد کنيم 

حمايت کنيم) صبا(از مبارزه کارگران راه آهن تبريز   

ط در حکومت شورايیفق، آزادی  کار، مسکن) شغل دائم (منيت شغلی ا  

    زنده باد انقالب،زنده باد اعتصاب عمومی و سياسی

، پيش بسوی ايجاد حزب طبقه کارگرش بسوی ايجاد اتحاديه های سراسریپي  

، برقرار باد حکومت جمهوری شورايی سوسياليستیسرنگون باد جمهوری اسالمی  

 

 کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه کارگران ساختمان
h.karegary87@gmail.com 

 


