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  سايت گزارشگران: فرستنده

  ٢٠١٩ دسمبر ١٨
 

  خيزش  شورای مستقل در حمايت ازۀبياني
 نضرورت اتحاد عمل عليه ارتجاع حاکم در ايرا  و]عقرب[ آبان ماه

   
در ايران مبارزات ضد استبدادی و عدالتجويانه و ھمچنين طبقاتی 

 سال گذشته جنبشھای اجتماعی ، در ميان ۴٠در .  دارد ھمواره ادامه

آنھا کارگران، زحمتکشان، بيکاران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، 

زنامه  حقوقدانان، نويسندگان، رو زنان، دانشجويان، بازنشستگان،

ملی و محيط  قحقو و حاميان حقوق بشر، نگاران، اقليت ھای مذھبی ، ھنرمندان ، کسبه، کاميونداران، دست فروشان 

سرمايه   ، رژيماما. کنند ديگر عليه ستم، تبعيض و استثمار، برای آزادی و برابری مبارزه می زيست در پيوند با يک

ِ سرکوبگرانه وچپاول ثروتھای توليد شده از سوی کارگران ۀن به سلطِداری و وابستگان سياسی و اقتصادی آن، ھمچنا
  .ددھن و زحمتکشان ادامه می

ِ در اعتراض به افزايش ناگھانی سه برابری در ءِ امسال، توده ھای مردم در صدھا شھر ايران، ابتدا]عقرب[در آبان
ِو بالفاصله با تعميق شعار ھا جھت سرنگونی نظام و در راستای آزادی و عدالت اقتصادی به خيزش   قيمت بنزين ِ ِ

 ۀ مردم عليه استبداد و استثمار و در واقع در ادامۀاين حرکت عظيم ناشی از خشم فرو خفت. خيابانی دست زدند ۀگسترد

ِاعتراضات وسيع دی ماه ضد ديکتاتوری، ساختار شکنانه و در اعتراض ً  شعارھا و مطالبات عمدتا . بود١٣٩۶ ]جدی[ِ

ِوالن جنايتکار جمھوری اسالمی با اتخاذ تدابير شديد امنيتی به ؤاما، مس. ِبه نظام سياسی و اجتماعی موجود بود 
برآورد شده است که صدھا تن کشته شده و ھزاران .  مردم دامن زدندۀسرکوب و کشتار وحشيانه عليه خيزش حق طلبان

و اکنون ھر روزه جسد تعدادی ازبازداشت  دح و بازداشت گرديده، در زير شکنجه و خفقان شديد قرار دارننفر مجرو

  .گان در رودخانه ھا و سدھا پيدا شده استشد

در سالھای اخير تجمعھای کارگری در محيط کار و در ميادين عمومی اعتصابات و اعتراضات خود را قاطعانه عليه 

اخراج سازی، نپرداختن يا   سرمايه داری و از جمله حذف يارانه ھا، لوايح ضد کارگری،ِسياست ھای ضد مردمی

شدت گيری .  برنامه ھای رياضت اقتصادی به پيش برده اندًانجماد در دستمزد ھای کارگران، خصوصی سازيھا و کال

اد، تن فروشی، کارتن خوابی فقر، محروميت، بيکاری و گرانی ميليون ھا کارگر و زحمتکش را به حاشيه نشينی، اعتي
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ِعالوه بر جنبش کارگری در ميان ساير جنبشھای مردمی، نيز اعتراض . و آسيب ھای بيشمار اجتماعی روانه کرده است
ِ روز دانشجو، بسياری از دانشجويان با شھامت در ھمراھی ]قوس[برای نمونه در شانزدھم آذر. و تظاھرات ادامه دارد

زنده باد زندگی، زنده باد "اعتراض به سرکوب خونين و کشتار مردم بانگ زدند با خيزش توده ھای مردم و در 

خون ھای خشکيده بر کف خيابان را …منفعل نيستيم…ما دانشجويان"و "  شورائیۀنان، کار، آزادی، ادار"، "مقاومت

پيوند دانشجو، معلم، بديھی است که  .مردم درود ھای بی پايان فرستادند ۀو برای مقاومت رزمند" فراموش نمی کنيم

  .کارگرو ديگر جنبشھای اجتماعی ضروری است

مقاومت  سرمايه که به غارت و اختالسگری مشغول است،  ۀِدر واقع جنبشھای مختلف مردمی ھمواره در برابر سلط

ين ِفعاالن صنفی و مدنی در ميان جنبشھای متنوع اجتماعی که از حق تشکل مستقل برخوردار نيستند به ا. کنند می

 که خصلت سراسری داشت بيانگر ]عقرب[خيزش آبانماه. شناخت رسيده اند که بسياری از مطالبات آنھا مشترک است

فعاالن اجتماعی در حين . باشد وجود مطالبات مشترک عليه ستمھای اجتماعی و برای آزادی و عدالت اقتصادی می

 ِسی بين رزمندگان گوناگون در جامعه را تحکيم میِ پيوند سياۀِمبارزه با رژيم و جريانات ساخته شده از سوی آن پروس

ِ بيشتر توده ]عقرب[در خيزش آبان ماه. باشد ِثرترين حرکت برای پيروزی انقالب اجتماعی میؤ که در واقع م،خشندب
ِھا به طبقات و اليه ھای کارگری و زحمتکش تعلق داشتند که چشم انداز يک انقالب سراسری اجتماعی با اتکاء به خود 

  .دھد  آزاد و برابر را نويد میۀ جامعو برای يک

 ۀِ سرکوب وحشيانه، کشتار و بازداشتھای گسترد،ما در شورای مستقل ضمن ھمبستگی با جنبشھای اجتماعی در ايران

 را به شدت محکوم نموده، خواستار آزادی فوری، بدون قيد و شرط تمامی ١٣٩٨ ]عقرب[معترضان در آبان ماه

در خارج از کشور  ام . عقيدتی و توقف در بازداشت، شکنجه، ترور و اعدام ھستيمدستگير شدگان، زندانيان سياسی و

 با اتحاد عمل به ياری وپشتيبانی صفوف ميليونی دمی باي ، که شمارمان ھر روز بيشتر می شود و ميليون ھا ھستيم

تماعی در ايران ھمراه ِمبارزان داخل بر خيزيم ، خود را در شھرھای مختلف سازمان دھيم وحول مبارزات جنبش اج

ًبدون شک، تحقق خواسته ھای اساسی اکثريت جامعه در چارچوب نظام ارتجاعی موجود مطلقا . وھمسو عمل کنيم  ِ ِ ِ ِ
ِممکن نيست و از اين رو در ھمبستگی و اتحاد ميان مبارزات حق طلبان  با سرنگونی ، جنبشھای اجتماعی و کارگریۀِ

  .ِانسانی نوين فراھم خواھد گشتِرژيم حاکم، شرايط برای مناسبات 

  نشورای مستقل ھمبستگی با جنبشھای اجتماعی در ايرا
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