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 خارج کشور حزب کمونیست ایران تشکیالت کمیته فراخوان

 جمهوری اسالمی حمایت کنیم!  رژیمبا تمام توان از جنبش مردم برای نان و خالصی از  

اکنون چند روز است که در پی تصمیم دولت رئیسی در مورد حذف ارز ترجیحی برای واردات کاالهای  

شدن   گران  و  گوشت اساسی  آرد،  نظیر  اساسی  کاالهای  از  مرغبسیاری  برنج،  ،  لبنیات،  مرغ،  تخم   ،

در بر گرفته است.   ایران را  توده ای شهرهای مختلف  اعتراضات  از  ماکارونی و روغن موج جدیدی 

های تبلیغاتی آن، از آنجا که مردم  عیدهای سران ریز و درشت رژیم و بنگاه و  اعتراضات علیرغم وعده  

کوب شده کوچکترین باور و اعتمادی به تمامیت رژیم جمهوری اسالمی ندارند بسرعت به  زحمتکش و سر

شهرهای کوچک و بزرگ کشور از استانهای جنوبی و مرکزی و غربی کشور تا شمال و مرزهای خراسان  

فرا روییده است. مردم میدانند حکومت سرکوبگر، فاسد و جنایتکار جمهوری اسالمی نه میخواهد و نه  

 واند کوچکترین دردی از آالم بیشمار آنان بکاهد. میت 

دارد.    ادامه  کماکان  کشور  معلمان  مبارزات  که  است  نهاده  گسترش  به  رو  حالی  در  اخیر  اعتراضات 

که برای پیگیری مطالبات معیشتی،   ان« های صنفی فرهنگیان ایرشورای هماهنگی تشکل »  فراخوان اخیر 

با موفقیت در بیش از    دانیو آزادی معلمین زن  آموزشی و اجتماعی شهر کشور روز    ٣٠صادر گردید 

  که مطالبات آنان بسیار مشابه و همسو است ها  اردیبهشت برگزار گردید. همزمانی این حرکت   ٢٢پنجشنبه  

در کنار هدف قرار دادن عامل اصلی اینهمه گرانی، فقر، فساد، سرکوب و تبعیض و استثمار که تمامیت  

وری اسالمی است ضرورت همراهی، همبستگی و هماهنگی هر چه بیشتر این  رژیم سرمایه داری جمه

 است. و در دستور کار گذاشته جنبشها برای دستیابی به مطالبات برحق و انسانیشان را صد چندان نموده 
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بحرانهای هر دم فزاینده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در     تمام شواهد موجود نشان میدهد که 

ج اعترضی کارگران و زحمتکشان که از هر کارخانه و کارگاه و بیمارستان و مدرسه و کوی و  کنار اموا

رژیم حتی در میان هواداران سنتی خود، نظام حاکم    مشروعیت برزن در حال سر برآوردن است، و بحران  

ر صورت  بر ایران را با یکی از جدی ترین بحرانهای چهل سال گذشته روبرو گردانده است. وضعیتی که د 

پیروزی پیشروان جنبش کارگری و نیروهای مدافع این طبقه در ایجاد تشکلهای سراسری طبقاتی و توده  

جو پیوستن  بهم  بی ای،  مردم  اعتراضی  بساط  ه بارهای  و  تبدیل شود  کنی  بنیان  سیل  به  میتواند  آمده  جان 

 دان تاریخ پرت کند. جمهوری اسالمی را در هم پیچیده و به زباله 

داند با تمام قوا در جهت تقویت همبستگی  تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست ایران وظیفه عاجل خود می 

و   همکاری  نماید.  تالش  عالم  جای  همه  در  زحمتکشان  و  کارگران  مبارزات  با  سوسیالیستی  و  طبقاتی 

ور از سکتاریسم  مساعدت با همه نیروهایی که خود را همسو و هم سرنوشت با این مبارزات میدانند و بد 

های خود قرار دهد و از این رو زمین را زیر پای جمهوری  در این جهت تالش میروزند را در صدر برنامه 

 اسالمی و مدافعین آن در خارج کشور داغ نماید. 

های سیاسی و اجتماعی  و آزادی   انسانی ما از همین رو از همه فعالین چپ و کمونیست و مدافعین حقوق  

در خارج کشور میخواهیم در این راستا تالشهای خود را همسو و متمرکز نمایند. بایستی هزینه سرکوب و  

باال برد. جلب نظر  شکنجه و فشارهای وارده بر مردم معترض از جانب جمهوری اسالمی را بیش از پیش  

آزادی و مخالف شکنجه و   نیروهای مدافع  تشکلهای زنان و همه  نهادها و تشکلهای کارگری،  توجه  و 

المللی با مبارزات  دیکتاتوری از جمله اقدامات دیگری هستند که میتوانیم با انجام آن جبهه همبستگی بین 

 ویت کنیم.   جان آمده ایران و علیه رژیم جمهوری اسالمی را تق ه مردم ب 

 خارج کشور حزب کمونیست ایران  تشکیالت  کمیته
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