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 مجمع دفاع از مبارزات کارگران درایران و پشتیبانی از 

!سندیکای مستقل هفت تپه، همزمان با سالگرد خیزش آبان  
 

 گرداولین سال  حالی برگزار می کنیم که همزمانررا د نهادهای همبستگیمجمع عمومی سیزدهمین 

. استدر ایران  ماه خیزش آبان  

خیزش آبان ۸۹، مکمل خیزش دی ماه ۸۶ نیز به مدت چند روز فضای سیاسی ایران را لرزاند و زمین 

را زیر پای رژیم اسالمی داغ کرد. رژیم سرمایه داری جمهوری با دست بردن به جیب خالی میلیونها 

 کارگر و زحمتکش تهیدست با طرح سهمیه بندی بنزین، قیمت آن را سه برابرافزایش داد.

 اقشار هماهنگ بطور ایران شهر ۱۰۰ از بیش در ۸۹ آبان ۲۲ در بنزین قیمت افزایش به اعتراضدر

 بخش با رژیم بار این .دآمدن خیابانها  به معترض جوانان و بیکاران خیرهذ ارتش گرسنه، و تهیدست

 منفعت به منفعتشان طبقاتی نظر از که  ،بود رو به رو خیابان در ای گرسنه مردم های توده از عظیمی

 توده شورش. کنند ترک را میدان توخالی وعیدهای و وعده با نبودند حاضر و خورده گره کارگر طبقه

 بقای حفظ برای رژیم .انداخت وحشت به را مرژی استثمار، و ستم و بیکاری و فقر از مدهآ تنگ به های

رسید و هزاران نفر  ۱۲۰۰که شمار کشته شدگان تا  .زد متعرضین ی وحشیانه کشتار به دست خود

شماری از این . دستگیر و هنوز از سرنوشت تعدادی از این دستگیر شدگان خبری در دست نیست

 ی جان سپرده، و پیکرهای آنها در اطرافزندانیان در زیر شکنجه های قرون وسطایی جمهوری اسالم

 . ندشهرها یا در رودخانه ها پیدا شد

های مطالباتش را درچهارچوب جناح بندیکه  ۹۹بر خالف خیزش  ۸۹و آبان  ۶۸خیزش های دیماه 

تحقق مطالباتش را خارج از چهارچوب سیاست و میکرد، خیزش گرسنگانی بود که درون رژیم جستج

و جمهوری اسالمی نابود باید ، دیگه تمومه ماجرا اصالح طلب، اصول گرا" .های رژیم جستجو کرد

که  استاین افق انعکاس آن نیازهای عینی  .بر روی اکثریت جامعه گشود ، افق روشنی را" گردد

، کارکنان بهداشت و اضات کارگران و زنان و دانشجویان، معلمانسالها به اشکال مختلف دراعتر

 .استکلیه بیکارشده گان خود را نشان داده  خدمات، بازنشستگان و

، نمونه واقعی یک حرکت قهرآمیز توده ها علیه سرمایه داری در مقابله با ۸۹هر چند  خیزش آبان 

را نشان ضعف و کمبودی  ،در نبود طبقه کارگر متشکل ،۸۶رژیم بود، اما اعتراضات همچون دیماه 

خیزش توده ایی ضمن اینکه اجتناب ناپذیر است، و تلفات که بر این خیزشها سایه افکنده است، هر  داد

جبران ناپذیری را بدنبال دارد، اما حامل دستاوردهایی است که مبارزه طبقاتی را قدمها به جلو هدایت 

. میکند، همدلی و همبستگی را تقویت نموده، و مراحل سازمان یافتگی را تسهیل می نماید  



که ناتوانی بعداز خیزش آبان و با پاندومی کرونا رژیم اسالمی همچون دیگر دولت های سرمایه داری 

جان و هستی مردم  ، در ایران نیزنها نشان دادندخود را در رابطه با سالمتی و بهداشت انساسیاسی 

.ه استکرونا قرار گرفت زحمتکش بر سر دو راهی گرسنگی و  

نا در تالش بوده و هست که شکاف عمیق بین جامعه و حکومت را به نفع رژیم اسالمی زیر پوشش کرو

با وجود شدت شیوع کرونا در . از طرح مطالبات اجتماعی کاهش دهدبقای خود و عقب نشاندن جامعه 

جمهوری اسالمی حلقه های استبداد و  ،کارکنان بخش خدمات بهداشتی مردم وایران و مرگ بسیاری از

دستگیر وعده زیادی را اعدام  زیادی از فعالین جنبش های اجتماعی راد و تعداد سرکوب را تنگ تر کر

نیز  اعتراضات اجتماعی برای آزادی زندانیان سیاسی که در شرایط حاد کرونایی بسر می برند و. کرد

در عین حال در چنین . سترش یافتاعدام کارگرشیرازی نوید افکاری گ اعدام بویژه با شکنجه ولغو

اعتراضات و اعتصابات کارگری بویژه اعتصاب طوالنی کارگران هفت تپه و نیز اعتصابات  شرایطی

کارگران بخش های نفت و گاز و پتروشیمی و عسلویه در رابطه با پرداخت حقوق های معوقه و 

بویژه کوتاه کردن دست کارفرمایان بخش خصوصی توانست افق مطالباتی جامعه  افزایش دستمزد ها و

رژیم مجبور شد  ،علیه خصوصی سازیبا اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه . لو ببردرا به ج 

.، رستمی و اسد بیگی را خلع ید کندکارفرمای هفت تپه  

که بخاطر شرایط  کرونایی در فضای مجازی  ،اعتراضات اجتماعی در ایران ،در سالگرد خیزش آبان

آزادی بی قید و شرط  اعدام در ایران و وشکنجه حول لغو ،خود را بوضوح نشان داده و می دهد

عاصی از فقر و امروز راه رهایی کارگران و زحمتکشان  .ان سیاسی خود را برجسته کرده استزندانی

 جامعهو اراده امورمتشکل شدن میزان بیشتر گره خورده به فالکت و نکبت سرمایه جمهوری اسالمی 

بل سرکوبهای دشمن تا دندان مسلح دوام آورده و یک اتحاد میباشد، تا بتوانند در مقابه دست توانای خود 

.و همبستگی سراسری برای تغییر این مناسبات بوجود آورند  

تشکل ها در کشورهای مختلف ضمن گرامیداشت نهادهای همبستگی همراه و همگام با دیگر  

شکنجه ، لغو دییکار جنبش مردم برای نان و آزابرای حمایت از پ ۸۹جانباختگان خیزش آبان ماه 

گرد درآکسیون های سال  ۲۰ ۲۰نوامبر  ۱۱ر اعدام و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی دو

.د کردنخیزش آبان فعاالنه شرکت خواه  

!توقف فوری اعدام در ایران  

!آزادی بی قید و شرط  همه زندانیان سیاسی  

!زنده باد جنبش نان و آزادی  

!زنده باد کارگران هفت تپه  

!رنگون باد رژیم اسالمی سرمایه داریس  

 

۲۰ ۲۰ـ نوامبر ۹۹آبان   
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