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زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 کار  گيری آن را نشريه انداز شکل جنبشی که چشم
بينی کرده بود،  يک ھفته پيش از وقوع آن پيش

ھا فشارھای  ھای مردمی که سال توده.  فرارسيد
شمار اقتصادی و سياسی، ستمگری و بی  بی

حقوقی را تحمل کرده بودند، به پا خاستند و به 
. ای علنی، مستقيم و تعرضی روی آوردند مبارزه

اعتراضات و تظاھرات منفرد چندين ماه گذشته 
تظاھرات، تقريباً .  به جنبشی سرا سری فرا روئيد

 شھر، ٧٠در متجاوز از .  تمام ايران را فراگرفت
ھای زحمتکش مردم، به نبرد عليه ستمگران  توده

 .حاکم بر ايران برخاستند
ای،  شعارھای مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه

مرگ بر روحانی، کار، نان، آزادی، شعارھای 
در برخی شھرھا، .  ھمگانی اين جنبش بود

ھای زحمتکش مردم، جوانان فقير و بيکار با  توده
يورش به مراکز ستم و سرکوب، خشم و انزجار 

 .خود را از نظم موجود به نمايش گذاشتند
ھای کارگر و زحمتکش، جوانان بيکار،  توده

 نخستين موج جنبش در يک دوران انق0بی

 در اين شماره 

 پيام کميته اجرائی 
 )اقليت(سازمان فدائيان

 به مردم مبارز و
 آزاديخواه ايران

 : اط0عيه مشترک
خواھانه  از مبارزات آزادی

مردم زحمتکش عليه نظم 
 موجود حمايت کنيم

ھای سازمان ای از اط0عيه خ0صه  

 طبقه کارگر و خيزش توده ھای شھری

 جنبشی برای
 آزادی –نان  -کار

 
توان و بايد اعتراضات اخير را جنبشی  چرا می

آزادی ناميد؟ ويژگی   –نان   –برای کار 
اعتراضات اخير چيست و چه چيزی آن را به 

 متمايز ٨٨طور مثال از اعتراضات سال 
توان اين نام را بر آن نھاد؟ آيا  سازد که می می

تواند در چارچوب  آزادی می  –نان   –جنبش کار 
داری تحقق يابد يا برای تحقق اين  نظام سرمايه

شعار بايد نظم موجود را در ھم شکسته و نظمی 
نوين برپا ساخت؟ و باUخره اين نظم نوين 

 چيست؟
 

با شروع اعتراضات اخير، جريانات گوناگون 
بورژوازی چه در درون اردوی حاکم و چه 
. خارج از آن، نظرات متفاوتی ابراز داشتند

ھای بورژوازی  ترين جناح برخی از ارتجاعی
طلبی را بردوش  خارج از کشور که پرچم سلطنت

ھايی برای مردم ايران فرستاده و  کشند حتا پيام می
جنبش را کردند و در اين راه "  رھبری"ادعای 

 جنگ علنی 
جمھوری اس0می عليه 
 توده ھای به پا خاسته

 
 تن از جوانان مبارز و ٣٠کشتار بيش از 

 ھزار نفر از توده ھای ۴دستگيری دست کم 
معترض توسط نيروی انتظامی و سازمان 
اطZعاتی جمھوری اسZمی طی دو ھفته گذشته، 
يک اعZم جنگ علنی عليه جوانان و توده ھای 

جنگی تمام عيار عليه جوانان .  بپا خاسته است
بيکار و توده ھای سرکوب شده، توده ھايی که 
طی دو ھفته گذشته با شعار نان و آزادی و مرگ 
بر خامنه ای عليه فقر و گرانی، دزدی و احتکار 
و فساد حاکم بر دستگاه دولتی در بسياری از 
. شھرھای کوچک و بزرگ ايران حماسه آفريدند

يک خيزش انقZبی و عمومی که تمام ستون ھای 
 . کاخ ستمگران حاکم بر ايران را به لرزه انداخت

نوع شعارھا و گستردگی اين خيزش توده ھای 
ستمديده عليه نظام فاسد و تبھکار جمھوری 
اسZمی ھمانند ريختن آب در خوابگه مورچگان 

اعتراضات مردم و کوس 
 طلبان رسوايی اص0ح

١٠درصفحه   
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١از صفحه   

 نخستين موج جنبش در يک دوران انق0بی

تھيدستان شھرھا، نيروی محرک اين جنبش 
ترکيب طبقاتی جنبشی که از اعماق جامعه .  بودند

وضوح  جوشيد و شعارھای راديکال آن، به
خصلت و مضمون انقZبی اين جنبش را بازتاب 

 . داد
ای ، حدود ده روز دوام آورد و  تظاھرات توده

رژيم .  اکنون ظاھراً جنبش فروکش کرده است
ھا ھزار تن از  ستمگر حاکم بر ايران، ده

ھای  مزدوران مسلح خود را به جنگ توده
مردم را در .  زحمتکش مردم ايران فرستاد

شھرھای مختلف به گلوله بست و به خاک و خون 
 تن از مبارزان جان خود را از h٣٠اقل .  کشيد

 ھزار ۴حدود .  صدھا تن زخمی شدند. دست دادند
رژيم .  تن دستگير و به اسارت گرفته شدند

گری عليه  جمھوری اسZمی با اين وحشی
بار  ھا تن از مردم به پا خاسته ايران، يک ميليون

ديگر افسانه دشمن خارجی را که ھمواره در 
نشان .  دمد، برمZ کرد ھای تبليغاتی خود می بوق

ھای زحمتکش مردم  اش، توده داد که دشمن واقعی
 .ايران ھستند

ازاين سرکوب وحشيانه و ظاھراً فروکش  پس
تظاھرات، سران و مقامات رژيم، شادمانه 

ھا به  آن.  اند پيروزی بر دشمن را جشن گرفته
. يافته اعZم کردند زبان مرتجعين، فتنه را پايان

آنچه در طی ده روز .  يک خيال باطل است اما اين
ھای  در ايران رخ داد و صدھا ھزار تن از توده

زحمتکش به نبردی تعرضی عليه ستمگران روی 
چرا که موج نخستين .  آوردند، اول کار است

. جنبش، در دورانی است که تازه آغازشده است
با اين جنبش، دوره جديدی در زندگی سياسی 

 .مردم ايران گشوده شده است
عنوان  مختصات اين دوران، که بايد از آن به 

يک دوران انقZبی نام برد، در اين است که 
شده بودند،  تضادھايی که در طول چند دھه انباشته

. سرانجام، در باhترين نقطه ستيز، منفجر شدند
دورانی از زندگی سياسی غيرفعال، ھمراه با 

ھای مبارزه سطح پائين و قانونی با  شکل
مطالباتی برای بھبود در چارچوب نظم موجود به 
پايان رسيد و جای خود را به زندگی سياسی 
فعال، با مبارزات سياسی علنی، مستقيم و 

تغييری کيفی در رفتار و روحيات .  تعرضی داد
ھا بر ترس ناشی از سرکوب  آن.  ھا رخ داد توده

غلبه کردند و فعال و رزمنده، وارد درگيری با 
مبارزات پردامنه و سراسری .  رژيم حاکم شدند

وضوح نشان داد که اين  ھای زحمتکش به توده
ھمان دوران تغيير و تحوhت سريع و 

دورانی .  ھاست ھای بزرگ در تاريخ ملت چرخش
ھا و مبارزات را به ھمراه  که حادترين درگيری

 .خواھد داشت
اين دوران،ھمراه با يک بحران سياسی آغازشده 

ھای سياسی چندين  است که متمايز از تمام بحران
ھايی که خود   توده ابعاد وسيع.  دھه گذشته است

جوش، به عرصه مبارزه سياسی فعال روی 
آوردند و شعارھايی را که سردادند، نشان داد که 
اين بحران، دارای محتوی و مضمونی انقZبی 

ھا  ميليون.  طلبد است، يعنی نفی نظم موجود را می
تن از مردم ايران که به تظاھرات روی آوردند، 
آشکارا نشان دادند که ديگرھيچ توھمی به تحقق 

ھايشان در چارچوب نظم موجود ندارند و  خواست
از ھمين روست که .  خواھان برچيدن آن ھستند

مبارزه نيز شکلی نه قانونی، بلکه فراقانونی و 
 .انقZبی به خود گرفت

ای انقZبی در ايران  گوييم دوره که می اين
آغازشده است، فقط به اين معناست که دوره 
جديدی در زندگی سياسی و مبارزاتی کارگران و 

ھای تحت ستم، ھمراه با  زحمتکشان و تمام توده
ھا برای  تغييری جدی در روحيات و رفتار توده

اين اما بدان معنا .  نفی نظم موجود فرارسيده است
نيست که تمام شرايط عينی و ذھنی برای 
برانداختن جمھوری اسZمی و سرنگونی طبقه 

جنبش ھنوز .  دار حاکم  فراھم شده است سرمايه
رشته مراحل و اشکال مبارزاتی را طی  بايد يک

کند و زير فشار خود، شکافی عميق در طبقه 
حاکم و دستگاه دولتی ايجاد نمايد تا اعتZی 
محدود نخستين مراحل دوران انقZبی، به يک 

اگر به تجربه دوران .  موقعيت انقZبی بيانجامد
سرنگونی رژيم سلطنتی رجوع کنيم، از اواخر 

شود،   است که دوران انقZبی ظاھر می۵۶سال 
، موقعيت انقZبی شکل ۵٧در شھريورماه سال 

گيرد و در بھمن ھمان سال است که قيام  می
ھمين تجربه نشان داد که .  دھد مسلحانه رخ می

نشينی جنبش و مبارزات،  شکل پيشروی و عقب
ھر پيشروی با .  وار است در اين دوران، موج

نشينی ھمراه است، پی آمد اين  يک عقب
نشينی نيز موجی قدرتمندتر و بلندتر خواھد  عقب
در فاصله اين دو مرحله، مبارزات .  بود

يابد  اين روند ادامه می.  محدودتری رخ خواھد داد
که کارگران به عنوان يک طبقه در اين  تا وقتی

ھای نا  تمام خفتگان و تود.  جنبش حضور يابند
به جنبش بپيوندند، جنبش شکل .  آگاه، بيدار شوند 
ای به خود بگيرد و مبارزه به  يافته کامZً سازمان

ترين اشکال، از نمونه اعتصابات عمومی  عالی
اقتصادی و سياسی، و سرانجام اعتصابات  سرا 

البته در .  سری سياسی و قيام مسلحانه تکامل يابد
يافتگی، آگاھی و  تمام اين مراحل نقش سازمان

ھای طبقه  سو، و تاکتيک رھبری جنبش از يک
توانند نقش و  حاکم از سوی ديگر،ھر يک می

اين .  تأثير خود را در روند اين جنبش داشته باشند
واقعيتی است که جمھوری اسZمی و تمام 

اند که تنھا  چنان رسوا و ورشکسته ھای آن جناح
بينند و اين  راه بقاء خود را در تشديد سرکوب می

ھا برای مقابله با  يگانه تاکتيک و استراتژی آن
اما فراموش نبايد کرد که .  جنبش انقZبی است

بورژوازی ايران از حمايت بورژوازی 

ھای امپرياليست نيز  اپوزيسيون و قدرت
که جمھوری اسZمی ديگر  وقتی.  برخوردار است

ھا و  ھا تاکتيک قادر به مقابله با جنبش نباشد، آن
دليل نيست که  بی.  ھای ديگری ھم دارند بديل
ھای اپوزيسيون بورژوازی،  اکنون برخی گروه ھم

طلبان، ارتش را به ياری  ازجمله سلطنت
اند و  خطرات در برابر جنبش فراوان.  اند طلبيده

ھا  ھا مقابله و بر آن جنبش بايد در ھر مرحله با آن
 .غلبه کند

اما تا جايی که به جنبش انقZبی در مرحله کنونی 
گردد، نه کسی بايد دچار اين توھم بوده  بازمی

رغم تمام  موج نخست اين جنبش به باشد که
مقاومت، وسعت و خصلت تعرضی آن 

توانست تا سرنگونی رژيم، بدون وقفه ادامه  می
که با فروکش کنونی تظاھرات،  يابد و نه اين

خصلت انقZبی .  جنبش به پايان رسيده باشد
گويد که اين  دورانی که فرارسيده است به ما می

فروکش کنونی جنبش، موقتی است و چيزی 
تر آن با  موج دوم و قدرتمند نخواھد گذشت که

. تری از مبارزه فرا خواھد رسيد اشکال عالی
اکنون بايد شعارھای موج دوم  بنابراين از ھم

ھای اعتصاب و برپائی  جنبش، ايجاد کميته
ھای کارگر و  اعتصابات را وسيعاً به ميان توده

 . زحمتکش برد
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١از صفحه  اينھا ريشه اعتراضات اخير ھستند که در  
شعارھای معترضان نيز به خوبی شنيده 

. ھا بيکار خواستار کار ھستند ميليون.  شوند می
ھا  ھا گرسنه خواستار نان ھستند و ھمان ميليون

قريب به اتفاق .  باز خواستار آزادی ھستند
کار نان آزادی، مرگ بر :  چون شعارھا ھم

ديکتاتور، مرگ بر گرانی، مرگ بر بيکاری و 
 .گر ھمين مساله است غيره بيان

تا حدود "  طلب اصZح" جناح ٨٨اگر در سال 
زيادی رھبری اعتراضات را با طرح شعارھايی 

در "  انتخابات رياست جمھوری"در رابطه با 
ھا حاکی از نفی  دست گرفت، اين بار شعار توده
شعار مرگ بر .  کليت نظام جمھوری اسZمی بود

ای و  روحانی، در کنار شعار مرگ بر خامنه
طلبان سر داده  ديگر شعارھايی که عليه اصZح

 .گر ھمين مساله است شد، بيان
بورژوازی شھری   بيشتر خرده٨٨اگر در سال 

بويژه در شھرھای بزرگ ميدان دار اعتراضات 
بود، اين بار جوانان بيکار و به ستوه آمده از ظلم 

برای .  دار اعتراضات ھستند نظام حاکم ميدان
ھايی که  ھمين بود که بويژه در شھرھا و استان

فقر و بيکاری بيشتر است، شاھد خروش 
 معترضان بوديم،  ای تر و توده خشمگينانه

چون ايذه، دورود، تويسرکان و  شھرھايی ھم
 .غيره

 –نان   –بنابر اين، اين جنبش، جنبشی برای کار 
ھای واقعی  ست و اين جنبش به دليل ريشه آزادی

آن، نه تنھا خاموش نخواھد شد، بلکه ھر بار 
ھای بيشتری را از ميان کارگران و  توده

اما اين .  زحمتکشان ھمراه خود خواھد ساخت
تر و  جنبش در تداوم خود، ضمن فراگيرتر، عميق

تر شدن نوع اعتراضات، به يک سوال مھم  متنوع
جنبش تا ھم اکنون به اين .  ديگر بايد پاسخ دھد

 –نان   –سوال پاسخ داده است که تحقق کار 
آزادی در چارچوب جمھوری اسZمی ممکن 
نيست و شعار مرگ بر جمھوری اسZمی بيان 

 –توان به کار  اما چگونه می.  ست ھمين آگاھی
آزادی تحقق بخشيد؟ پاسخ ما به آن   –نان 

. حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان است
چه )  ديکتاتوری بورژوايی(ھيچ دولت بورژوايی 

مجلس   –رفراندوم (در شکل پارلمانی آن 
قادر )  سلطنت(و چه در شکل فردی آن )  موسسان

به پاسخ به اين خواست کارگران و زحمتکشان 
بايد  آزادی می  –نان   –بنابراين شعار کار .  نيست

حکومت شورايی   –آزادی   –نان   –به شعار کار 
 .فرا رويد

در واقع افزايش فقر .  شوند به سال ثروتمندتر می
ی ثروتمندتر شدن  اکثريت بزرگ جامعه، نتيجه

گروھی که با .  اين گروه بسيار کوچک است
 .ھزاران رشته پيدا و ناپيدا با حاکميت پيوند دارد

نظير کنونی در ميان طبقه حاکم  فساد گسترده و کم
فسادی که امروز .  ی ھمين روابط است نيز نتيجه

ی  در تاروپود دستگاه حاکم ريشه دوانده و ھمه
. اند مزدوران رژيم از سر تا نوک پا به آن آلوده
ترين  عوامل و مزدوران رژيم يا خود به بزرگ

گيری  اند يا با بھره داران کشور تبديل شده سرمايه
ھای سرکوب و  از موقعيت خود در دستگاه

 .کنند بوروکراسی در ناز و نعمت زندگی می
چون فقر و  بحران اقتصادی و نتايج آن ھم

ھای اجتماعی  چنين منجر به بحران بيکاری، ھم
ھا کودک کار و  ميليون.  متعدد عميقی شده است

فروشی، اعتياد، افزايش خودکشی و  خيابان، تن
ديگر معضZت اجتماعی ھمه ريشه در ھمين 

 .ھا دارند نابرابری
ھا به وضعيت جاری نيز  ھا اعتراضات توده سال

رژيم ھرگونه .  با سرکوب رژيم روبرو شده است
حتا اگر انتقادی در چارچوب  –صدای مخالفی را 

. با قھر پاسخ داده است  –سيستم حاکم بوده 
سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان يک 
نمونه آن است و سرکوب خونين اعتراضات سال 

ھای  ممنوعيت ايجاد تشکل.  ای ديگر  نمونه٨٨
ھای صنفی کارگری و  سياسی مخالف و يا تشکل
برای رژيم حتا مثZ .  غيره باز يک نمونه ديگر

آب بازی در پارک و شادی جوانان يک مخالفت 
ھای پنھان  سياسی محسوب شده و دست

. بيند را در آن می"  اسرائيل، آمريکا و عربستان"
. دوچرخه سواری زنان نيز از ھمين جمله است

بسياری از کارھايی که در کشورھای دنيا معمول 
است در ايران مخالفت سياسی محسوب شده و 

اين فضای واقعی .  شود توسط رژيم سرکوب می
 .اختناق و ديکتاتوری در ايران است

در چنين شرايط بحرانی، سياست خارجی رژيم 
به يک عامل ديگر در تشديد بحران و گسترش 

تمام درآمدھای دولت که .  فقر تبديل شده است
ھای  حاصل کار کارگران است يا نصيب دستگاه

سرکوب و تحميق مذھبی شده و يا خرج جنگ و 
ای رژيم در سوريه، لبنان،  ھای منطقه طلبی جاه

 . شود عراق، يمن و غيره می

ھای تحت تسلط دول  از تبليغات وسيع رسانه
"امپرياليستی نيز برخوردار شدند سازمان . 

نيز به عنوان بخش ديگری از اين " مجاھدين خلق
ارتجاع که ھمان ادعاھا را دارد، از اين حمايت 

 .برخوردار شد -صدای آمريکا  -وبيش  کم
ھای بورژوازی خارج از  برخی ديگر از جناح

ای دول  کشور که باز از امکانات رسانه
ويژه بی بی سی  به  –مند ھستند  امپرياليستی بھره

چون  با پناه گرفتن در پشت شعارھايی ھم  -
جا پيش رفتند که  ، تا آن"رفراندوم"
گيری حاکمان کنونی  خواستار کناره"ناصحانه"

تا "  معتمدان مردم"از قدرت و واگذاری قدرت به 
" پارلمانی"و انتخابات "  رفراندوم"برگزاری 

 .شدند
اما جناح اصلی بورژوازی حاکم و در راس آن 

" جان ناپلئون دائی"ای مثل ھميشه در قامت  خامنه
ھا،  ناميدن اعتراضات توده"  فتنه"فرو رفت و با 

خواندن معترضان، از عربستان و "  آشغال"و 
اسرائيل و آمريکا و غيره به عنوان عامZن 

نکته جالب ماجرا اما .  اصلی فتنه نام برد
چون  بودند که با شعارھايی ھم"  طلبان اصZح"
اصولگرا، "و "  مرگ بر جمھوری اسZمی"

به ھمان "  طلب، ديگه تموم ماجرا اصZح
رسيدند و پای "  کيھان شريعتمداری"ھای  تحليل

را در "  فتنه آمريکايی و صھيونيستی و غيره"
 .ھا ديدند اعتراضات توده

 اما واقعيت چيست؟
ست و رژيم  جامعه ايران دچار بحران عميقی

ھا نه تنھا  جمھوری اسZمی در طول تمام اين سال
راه حلی برای مقابله با بحران نداشته، بلکه به 
. دhيل متعددی خود به عامل تشديد آن تبديل شد

رژيم اگر چه با سرکوب، نيرنگ و رنگ 
ھای متوالی، تاکنون از سرنگونی  کردن عوض

ھا جلوگيری کرده، اما تداوم و  نظام توسط توده
ھای  تعميق بحران باعث تلنبار شدن خواست

ترين اتفاقی  ھايی گرديده است که با کم توده
شان زبانه کشيده و به صورتی ويرانگر  خشم

 .کشند نظام حاکم را به چالش می
ھای  اما ريشه اين بحران  در کجاست و خواست

 ھا کدامند؟ توده
بحران اقتصادی حاکم منجر به رانده شدن 
اکثريت بسيار بزرگی از جامعه به زير خط فقر 

يکی از نتايج اين بحران، بيکاری .  شده است
حداقل ده ميليون نيروی آماده به کار است که ھيچ 

بحران ھم چنين باعث .  اميدی به آينده ندارند
بيکاری و رانده شدن صدھا ھزار کارگر به 

حقوقی و سرکوب  ی بی نتيجه.  ھا شده است خيابان
ھای کارگران، معلمان، پرستاران و  خواست

ھا،  ديگر زحمتکشان جامعه در طول اين سال
. تحميل فقر بيشتر و استثمار شديدتر بوده است

دستمزدھای واقعی کارگران سال به سال کاھش 
ترين  ی سياه خود را به وحشيانه يافته و فقر چھره

ھم اکنون دستمزد .  شکلی نمايان ساخته است
شود و  ھا کارگر با تعويق پرداخت می ميليون

اگر کارگری ھم .  ھا نيست گوی آن کسی ھم پاسخ
اعتراض کند، اخراج شده و به جای او کارگر 

و اين ھمه در .  شود ديگری به کار گرفته می
ست که بخش بسيار کوچکی از جامعه سال  حالی

 آزادی –نان  -جنبشی برای کار



 ۴ ٧۵٧ شماره  ٩۶نيمه دوم دی     ۴

١از صفحه   

 جنگ علنی جمھوری اس0می عليه توده ھای به پا خاسته
بود، که به يکباره رھبران و تمامی دست اندر 
. کاران جمھوری اسZمی را به وحشت انداخت

سراسيمگی و بھت زدگی دستگاه ھای دولتی 
اولين مشخصه آشکار ھيئت حاکمه ايران در 
نخستين روزھای مواجھه با موج اعتراضات 

سرکوب، کشتار .  جوانان و توده ھای ستمديده بود
و دستگيری وسيع جوانان بپا خاسته، واکنش 
بعدی دولت بود که عمدتا با سکوت مسئوhن 
حکومتی و بدون تبليغات علنی نيروی ھای 

 . سرکوبگر و اطZعاتی عملياتی شد
بھت و سراسيمگی ھيئت حاکمه اما، با سخنان 

 دی ماه مبنی ١٢چند دقيقه ای خامنه ای در روز 
در قضايای روزھای اخير، دشمنان "بر اينکه 

ايران با ابزارھای گوناگون در اختيارشان از 
جمله پول، سZح، سياست و دستگاه امنيتی ھم 
پيمان شدند تا برای نظام اسZمی مشکل ايجاد 

، پايان يافت و به اعZم جنگی علنی عليه "کنند
با اين ھمه، در .  توده ھای معترض تبديل شد

شرايطی که بازداشت گسترده معترضين ھمراه با 
کشتار توده ھای بپاخاسته در ابعاد کم سابقه ای 
پيش می رفت، مسئوhن امنيتی رژيم اما، از 
اعZم تعداد کشته ھا و بطور اخص  از آمار 

پيشبرد اين .  دستگيرشدگان خودداری می کردند
سياست ھيئت حاکمه، تماما برگرفته از وحشت 
آنان از بيشتر شعله ور شدن خشم و عصيان 

 .جوانان و توده ھای بپاخاسته بود
اعZم قطره چکانی آمار بازداشت شدگان که با 

 نفر در روز پنجم اعتراضات ٧٠٠اعZم رسمی
، ٩٠٠شروع شد و در روزھای بعد به تعداد 

 تن رسيد و سرانجام محمود ١٧٠٠ و ١٢٠٠
صادقی نماينده مجلس ارتجاع از دستگيری 

 نفر پرده بر داشت، خود دليل روشنی بر ٣٧٠٠
وحشت ھيئت حاکمه نسبت به واکنش خشم آگين 
جوانان و توده ھای معترض نسبت به اقدامات 

در واقع دستگاه امنيتی .  سرکوبگرانه آنان بود
جمھوری اسZمی به رغم اعZم جنگ علنی به 
مردم بپاخاسته، نگران بود که مبادا در آن شرايط 
معين که خيزش انقZبی توده ھای جان به لب 
رسيده ھر روز ابعاد بيشتری می يافت، اعZم 
علنی و رسمی آمار کشته ھا و تعداد 
دستگيرشدگان به جای ايجاد رعب و وحشت در 
دل توده ھای بپا خاسته، موجب خشم و 

 .عصيانگری بيشتر آنان گردد
اين نگرانی ھيئت حاکمه ايران عZوه بر سرعت 
و گستردگی خيزش عمومی مردم، ريشه در 
شرايط بحرانی رژيم و ناتوانی آن در پاسخگويی 
به انبوه مطالبات تل انبار شده کارگران، جوانان 

وضعيتی که ھمانند .  و توده ھای فقر زده داشت
آتش زير خاکستر ھر لحظه در حال شعله ورتر 

پوشيده نيست، بحران و گردابی که .  شدن است
جمھوری اسZمی اکنون در آن دست و پا می 

 ۶٠زند، بسيار متفاوت با وضعيت سال ھای دھه 
 . است

جمھوری اسZمی ھم اينک در شرايط سال ھای 
 نيست که صرفا برای ايجاد رعب و ۶٠دھه 

وحشت در جامعه دست به سرکوب و کشتار می 
به رغم اينکه اقدام به کشتار، سرکوب و .  زد

ايجاد رعب و وحشت در جامعه ھمواره سياست 
استراتژيک ھيئت حاکمه در مواجھه 

بااعتراضات توده ای بوده است، اما در اين 
شرايط معين، سياست جمھوری اسZمی بسيار 
. فراتر از ايجاد رعب و وحشت در جامعه است

اينبار اما، رھبران تبھکار نظام و طبقه حاکم 
عZوه بر ايجاد رعب و وحشت، سياست بنيادی 
شان بر پايه سازماندھی يک جنگ علنی تمام 
عيار عليه زحمتکشان، جوانان و توده ھای 

سياستی که در آينده .  عصيانزده استوار است
 . بيشتر برآن متمرکز خواھند شد

کشتار جوانان در خيابان ھا و بازداشت ھای 
بسيار گسترده و به قتل رساندن دستگيرشدگان در 
زير شکنجه ھای مرگ آور که اسامی شان يکی 
پس از ديگری اعZم و پيکر شکنجه شده آنان 
تحويل خانواده ھا داده می شود، اينبار بسيار 

ھمه اين اقدامات . فراتر از وقايع کھريزک است
سرکوبگرانه گوشه ھايی از اعZم جنگ علنی 
رژيم جمھوری اسZمی عليه توده ھای جان به 

جمھوری اسZمی، ھم اينک در . لب رسيده است
وضعيتی است که خطر ساقط شدن خود را به 
دست نيروی پرتوان طبقه کارگر، جوانان پر 
شور و خشمگين، زنان سرکوب شده و توده ھای 
.  زحمتکش جامعه به خوبی احساس کرده است
وضعيت پيش آمده برای حاکمان جمھوری 
.  اسZمی يک زنگ خطر بسيار جدی بوده است  

چرا که، تمامی سران و دست اندرکاران اين نظام 
مستبد و ارتجاعی به خوبی بر اين امر واقف اند 
که با يک خيزش ھمگانی تر و در شرايطی که 

 باشد،  تری ارتقاء يافته جنبش به مرحله عالی
تمامی دم و دستگاه اين نظام توسط ھمين مردم و 

به دليل وسعت .  توده ھای ستمديده نابود می شوند
کشتارھا و سرکوبی که ھيئت حاکمه ايران طی 
چھار دھه بر توده ھا روا داشته اند، آنان بھتر از 
ھر کسی می دانند که در يک خيزش عمومی که 
به قيام مسلحانه توده ای منجر شود، ھيچ روزنه 
اميدی برای زنده ماندن ھيچ کدام از جانيان 

 .  جمھوری اسZمی وجود ندارد
به رغم اينکه کليت سازمان ھای سياسی بر لغو 
اعدام تاکيد دارند و برای تحکيم و تثبيت لغو 
اعدام در قوانين جزائی و قضايی کشور پيگرانه 
مبارزه می کنند، با اين ھمه رھبران جمھوری 
اسZمی بر اين امر به خوبی واقف اند، که 
ھمزمان با ساقط شدن کامل اين نظام و انحZل 
دستگاه ھای بوروکراتيک دولتی آن، تمامی دست 

اندکاران اين رژيم مستبد و فاسد پيش از اينکه 
دستگير و زندانی شوند، توسط توده سرکوب شده 

چرا که در يک موقعيت انقZبی .  نابود می شوند
و به ھنگام وقوع يک قيام مسلحانه توده ای 

، ھيچ سازمان و نيرويی ۵٧ بھمن ٢٢ھمانند قيام 
قادر نخواھد بود خشم انقZبی جوانان و نفرت 
فرو خفته توده ھای قيام کننده را نسبت به آمران 

.  دھه کشتار و جنايت مھار کنند۴و عامZن 
جنايتکارانی که نام و چھره ھايشان در ھر شھر 
و روستا برای عموم توده ھای ستمديده شناخته 

 .شده است
جمھوری اسZمی و سران آدمکش آن با چنين 
پيشينه و وضعيت مرگباری که برای خود فراھم 
کرده اند، بجز رو در رويی با توده ھا راه 

مرگ سينا قنبری .  ديگری برای خود نگذاشته اند
، محسن ) ساله٢۴(، وحيد حيدری ) ساله٢٣(

در )   ساله٢۴(، سارو قھرمانی ) ساله٢٣(عادلی
زندان ھای جمھوری اسZمی و مفقود شدن تعداد 
ديگری از دستگيرشدگان از جمله اشکان 
آبسواران يک خطر جدی برای جان بقيه 

خطری که تا ھمين لحظه .  بازداشت شدگان است
 در ٨٨نيز از فاجعه مرگ دستگيرشدگان سال 

 . بازداشتگاه کھريزک به مراتب فراتر رفته است
پوشيده نيست که در موقعيت فعلی، طبقه حاکم و 
تک تک افراد مزدوران اين نظام سرکوبگر، با 
کشتار جوانان در خيابان ھا و دستگيری ھای چند 
ھزار نفری و سپس به قتل رساندن آنان در 
شکنجه گاه ھای مخوف، صرفا به دليل ايجاد 

ديوار .  رعب و وحشت در جامعه کشتار نمی کنند
رعب و وحشتی را که جمھوری اسZمی طی 
ساليان دراز بنا کرده است، چندی است ترک 

واکنش و .  برداشته و در حال فرو ريختن است
عملکرد جمھوری اسZمی نسبت به خيزش 
انقZبی جوانان و توده ھای جان به لب رسيده 
مردم طی روزھای اخير، گويای اين حقيقت است 
که طبقه حاکم، توده ھای رنجديده و زحمتکش 

می نگرد و برای "  دشمن"ايران را به مثابه 
مقابله با لشکرکارگران و زحمتکشان، تھيدستان 
. و عموم ستم ديدگان صف آرايی کرده است

بنابراين، hزم است تا ما کارگران، جوانان، 
زنان، معلمان و عموم توده ھای زحمتکش نيز 
خود را برای نبردھای قھرآميز و سرنوشت ساز 

 . با اين دشمن سرکوبگر آماده کنيم



 ۵ ٧۵٧ شماره  ٩۶نيمه دوم دی     ۵

 طلبان اعتراضات مردم و کوس رسوايی اص0ح

ای خرمن خشم و استيصال  سرانجام، جرقه
 دی ماه، ٧از .  ھای مردم را برافروخت توده

ھزاران نفر در شھرھای کوچک و بزرگ به 
ھا آمدند تا به گرانی، به فقر، به بيکاری،  خيابان

به فساد سيستماتيک، به استبداد و سرکوب 
اعتراضاتی که با توجه به انباشته .  اعتراض کنند

شدن مطالبات مردم و ناتوانی رژيم جمھوری 
گويی به اين مطالبات، دور از  اسZمی در پاسخ

توان زمان و  گاه نمی گرچه ھيچ.  انتظار نبودند
مکان دقيق جرقه و آغاز خيزش مردمی را 

يکی )  اقليت(گويی کرد، اما، سازمان فداييان  پيش
بينی  ھايی بود که با روشن از معدود سازمان

سياسی و تحليل دقيق از اوضاع اقتصادی، 
سياسی و اجتماعی ايران وقوع اين اعتراضات 

که يکی از مقاhت نشريه  چنان.  را انتظار داشت
با عنوان )  اقليت(کار، ارگان سازمان فداييان 

ويژگی لحظه کنونی اوضاع سياسی در "
با بررسی تغييرات اخير در توازن "*  ايران

ھای طبقاتی به  بندی قوای سياسی و صف
را "  بحران انقZبی"روشنی، نزديکی يک 

 .بينی کرده بود پيش
و "  مرگ بر گرانی"اعتراضاتی که با شعار 

آغاز شده بود، طی چند "  مرگ بر روحانی"
ای، فساد  روز در گوشه و کنار کشور خامنه

ھای خارجی و  نھادينه در نظام، سياست
ھای  ھای اقتصادی ، ارگان ای، سياست منطقه

ھای سرکوب را نيز  تحميق مذھبی و دستگاه
اين مردم معترض به شعار .  ھدف قرار دادند

اکتفا نکردند و با حمله به مراکز دولتی و در 
ھای  برخی شھرھا به مراکز مذھبی و خانه امام

جمعه و پايين کشيدن و آتش زدن بنرھا و 
ای و خمينی و حتا آتش زدن  ھای خامنه عکس

پرچم جمھوری اسZمی، تمامی خط قرمزھای 
 .رژيم را زير پا گذاشتند

ھای بارز اعتراضات اخير آن بود که  از جنبه
طلبان بر سر ھر کوی و   اصZح کوس رسوايی

حقوق "چرا که اين مدعيان .  برزنی نواخته شد
که پيش از آن " فضای باز سياسی"و "  شھروندی

سرمست از پيروزی خود در فريب مردم و 
ھای رأی بودند، به  کشاندن آنان به پای صندوق

باره با مردمی روبرو شدند که از توھمات  يک
: دادند طلبانه درگذشته و به آنان ھشدار می اصZح

، "گرا، ديگه تمومه ماجرا طلب، اصول اصZح"
بنابراين ھراسيده و شتابان به زير عبای 

داستان با جناح ديگر  گرايان خزيدند و ھم اصول
و "  اغتشاشات"حکومت خواھان پايان دادن به 

 .شدند" گران اغتشاش"سرکوب 
روحانی در دھم دی ماه در ھمان حال که در 

ريخت و به  سخنان علنی خود اشک تمساح می
و مشکZت آنان  "  حق مردم در اعتراض"

" خشونت"و "  تخريب"کرد، از  اعتراف می
اما منظورش خشونت نيروھای .  انتقاد کرد

سرکوبی نبود که به مقابله با مردم فرستاده بود و 
تا ھمان زمان چندين نفر را کشته و زخمی و 

بلکه منظورش .  بسياری را دستگير کرده بودند
مردم خشمگينی بود که در برابر خشونت 

نيروھای انتظامی و بسيج رژيم از خود دفاع 
طلبانی که مردم را  کم نبودند اصZح.  کردند می
، عامل دست بيگانگان و "گر اغتشاش"

" مجاھدين"و "  طلبان سلطنت"خورده  فريب
ناميدند، مانند عباس عبدی که دو روز نگذشته، 

ھاشمی طبا .  خواھان برخورد شديد با مردم شد
مجمع .  توصيف کرد"  خرابکار"آنان را 

 دی با حضور محمد ١١روحانيون مبارز که 
خاتمی تشکيل جلسه داد، در بيانيه خود، مردم را 

" گری طلب و عوامل آشوب عناصر فرصت"
". کنند اھداف پليد دشمنان را دنبال می"ناميد که 

که از کشته و زخمی شدن "  حزب ندای ايرانيان"
، "قلبش به درد نيامده بود"و دستگيری مردم 

قلب ھر انسانی ...  اين اغتشاشات"مدعی شد که 
که دل در گرو توسعه کشور را دارد به درد 

و خواھان محاکمه دستگيرشدگان "  آورده است
گويی  و اين مشتی است از خرواری ھرزه.  شد

طلبی عليه مردمی که بر اثر  مدعيان اصZح
بار اقتصادی، سياسی و  ھای فاجعه سياست

اجتماعی خود آنان در چنبره فقر و تنگدستی و 
اند و اين بار نه  بيکاری و استبداد گرفتار آمده

فريفته و متوھم به آنان، بلکه با مطالبات واقعی 
ای نيز که  آن عده.  خود به ميدان آمده بودند

تری از خود نشان دادند و با  خودداری بيش
با مردم "  ھمدلی"فروکش اعتراضات به ظاھر به 

برخاستند، با استفاده از ھمان ادبيات سرکوب، به 
اعتراضات مردمی تاختند و آن را روشی 

برای طرح مطالبات خواندند و "  نامناسب"
" اعتراضات مدنی"و "  کسب مجوز"خواھان 

ھای خودی، اما خارج از قدرت  حتا گروه.  شدند
برای نمونه، .  رژيم نيز فرصت را از دست ندادند

ھا و  برخی شخصيت"، "حزب اعتماد ملی"
را مسئول اين "  نھادھای حاکميتی و حکومتی

وضعيت اعZم کرد و اعتراضات خيابانی را 
المللی و سوء  فرصتی برای جھانخواران بين"

توصيف کرد و خواھان "  استفاده کنندگان داخلی
ھای  روش"و اتخاذ "  نخبگان سياسی"گرايی  ھم

" نخبگان سياسی"گويی .  شد"  آميز مسالمت
جمھوری اسZمی، ھر چند امروزه مغضوب 
جناح حاکم، در ايجاد شرايط وخيم معيشتی و 

 . اند سياسی امروز مردم نقشی نداشته
با وجود اين بايد گفت، اگر يکی از اتھامات اين 

انديشان بدکنش عليه مردم خشمگين و به  تاريک
تنگ آمده از ظلم و ستم چندين دھه جمھوری 

و "  برانداز"اسZمی حقيقت داشته باشد، اتھام 
مردم در اين اعتراضات .  است"  ساختارشکن"

ھر چند خودجوش و سازمان نيافته، در شعارھا، 
شان، بلوغ سياسی و  اشکال مبارزه و آماج خشم

سران ريز و . نظيری از خود نشان دادند آگاھی کم
دانند که اين جنبش، با تمام  درشت رژيم نيز می

اوج و فرودھايش، به سرنگونی رژيم خواھد 
انجاميد و اين رژيم و تمامی برپاکنندگان نظام 

دان تاريخ  ننگ و جنايت، ظلم و ستم را به زباله
 .خواھد سپرد

 :زيرنويس
  *-  http://fadaian-aghaliyat.org/?

p=12895 

پيام کميته اجرائی 
) اقليت(سازمان فدائيان

به مردم مبارز و 
 آزاديخواه ايران

 
 !مردم مبارز و آزديخواه ايران

 
اعتراضات خيابانی پرشور و گسترده شما در 

ھای اصلی  شھرھای مختلف کشور، ستون
گران و مرتجعين را به لرزه انداخته  کاخ ستم

خيزش .  ھا ربوده است و خواب از چشم آن
دhورانه و شور و اشتياق شما برای پايان 

باری که جمھوری   دادن به وضعيت فZکت
بار آورده است، در تمام جھان   اسZمی به

ھای  طنين افکنده و در رأس اخبار رسانه
 .خبری قرار گرفته است

 
از )  اقليت(کميته اجرائی سازمان فدائيان 

مبارزه شما زنان و جوانان و عموم 
ای که از فقر و گرانی و  ديده زحمتکشان رنج

ايد، عليه تبعيض و  ستم و بيکاری به تنگ آمده
پا خاسته و برای آزادی و رفاه و   نابرابری به

گر  برابری چنگ در چنگ رژيم دزد و غارت
ايد، با تمام توان خود  جمھوری اسZمی افکنده

 .کند حمايت می
 

ھای مردم ايران،  خيزش قدرتمند شما توده
خور و استثمارگر که بر  عليه مشتی انگل مفت

ھای جامعه  ھای اقتصادی و ثروت تمام شريان
چنگ انداخته و اکثريت کارگران، معلمان، 
پرستاران، بازنشستگان و ساير اقشار 
زحمتکش را به زندگی در زير خط فقر 

ای برحق و مورد پشتيبانی  اند، مبارزه رانده
به اين .  تمام مردم زحمتکش جھان است

کار و نان و "مبارزه که بر پرچم آن شعار 
آذين بسته است، با تمام نيرو بايد "  آزادی

ادامه داد تا جنبش اعتراضی خيابانی، با 
جنبش اعتصابی کارگران، معلمان، پرستاران 
و ساير زحمتکشان ھمراه شود و با رژيم 
فاسد و مستبد جمھوری اسZمی تعيين تکليف 

 .کند
 

با تمام توان خود در )  اقليت(سازمان فدائيان 
کنار شماست و از مبارزات و مطالبات شما 

 .کند مردم زحمتکش قوياً دفاع و پشتيبانی می
ست و بايد   رژيم جمھوری اسZمی رفتنی

ھای زحمتکش مردم  سرنگون شود و شما توده
توانيد و بايد حکومت شورائی خود  ايران می

تان را، خود در  را مستقر سازيد و سرنوشت
 .دست گيريد

 
 به اميد پيروزی کارگران و زحمتکشان
 -سرنگون باد رژيم جمھوری اس0می

 برقرارباد حکومت شورائی
دھم  -)اقليت(کميته اجرائی سازمان فدائيان 

 ماه نود وشش دی
 



 ۶ ٧۵٧ شماره  ٩۶نيمه دوم دی     ۶

 

 خ0صه ای از اط0عيه ھای سازمان
 

چھار اطZعيه صادر کرد که بخش ھايی از اطZعيه ھا را در اين شماره می )  اقليت( سازمان فدائيان ٧۵٧ تا شماره ٧۵۶در فاصله ميان نشريه کار شماره 
 .خوانيد

 
در .   منتشر گرديد١٣٩۶ دی ١١ عنوان اولين اطZعيه است که در تاريخ"خانواده ھای دستگيرشدگان و جانفشانان خيزش ھای مردمی را تنھا نگذاريم"

جمھوری اسZمی و نيروھای انتظامی سرکوبگرش که در سه روز اول :  اين اطZعيه با توجه به آمار دستگيری ھای گسترده توده ھای بپا خاسته آمده است
ز گذشته اعتراضات مردمی، وانمود می کردند که صدای اعتراض توده ھای جان به لب رسيده را شنيده اند و به مطالبات آنان پاسخ خواھند داد، طی دو رو

 .به شدت به سرکوب، دستگيری و کشتار مردم روی آورده اند
در چنين وضعيتی که ھيئت حاکمه ايران تصميم به سرکوبگری و کشتار مردم گرفته است، نخست حضور پررنگ طبقه کارگر در دست زدن به اعتصابات 

ومی کارگری و نيز گسترش اعتراضات عمومی توده ھای وسيع مردم ايران از معلمان و دانشجويان گرفته تا زنان و مالباختگان در پيوستن به خيزش عم
گام بعدی، حمايت ھمه جانبه توده .  شھرھای مختلف کشور است، که راه کشتار و سرکوبگری بيشتر را بر نيروھای جنايتکار جمھوری اسZمی می بندد

ومی در ھای مردم ايران از خانواده ھای دستگيرشدگان جھت آزادی بازداشت شدگان و ھمدلی آنان با خانواده ھای کشته شدگان و جانفشانان اعتراضات عم
 . روزھای اخير است

ضمن محکوميت و انزجار شديد از اقدامات جنايتکارانه جمھوری اسZمی در دستگيری و کشتار معترضين، خواھان آزادی فوری )  اقليت(سازمان فدائيان 
 .و بی قيد و شرط بازداشت شدگان روزھای اخير است

 
اين اطZعيه که در ارتباط با .   منتشر شد١٣٩۶ ديماه ١٢ عنوان دومين اطZعيه است که در تاريخ "ياوه گويی ھای خامنه ای عليه توده ھای مردم ايران"

در ششمين روز از :   دی صادر شده است، چنين آغاز می شود١٢در روز سه شنبه "  ديدار ھفتگی او با خانواده شھدای جنگ"سخنان خامنه ای در 
اعتراضات ھمگانی مردم ايران، خامنه ای سکوت خود را شکست و در سخنانی نفرت انگيز مبارزات عمومی توده ھا عليه فقر و بيکاری، دزدی و 

 . ايران خواند" دشمنان"اختZس، سرکوب، بی حقوقی و بيعدالتی حاکم بر جامعه را، يکسره وابسته به 
طی چند روز گذشته در فضای ده ھا شھر ايران  "  مرگ بر خامنه ای"رھبر جمھوری اسZمی در شرايطی اين چنين به ياوه گويی نشسته است، که شعار 

اينگونه سخنان سخيف و مشمئز کننده خامنه ای، يادآور گزافه گويی ھای ارتشبد ازھاری نخست وزير حکومت نظامی رژيم مستبد .  طنين انداز شده است
را در خيابان ھا سر می دادند، می گفت، نوارھای "   مرگ بر شاه"ازھاری  در واکنش به توده ھای معترض که شعار .   است۵٧شاه در دوران انقZب 

مرگ "توده ھای ميليونی مردم ايران نيز روز بعد، با فريادھای کوبنده .  مرگ بر شاه را در پشت بام ھا گذاشته اند تا وانمود کنند که مردم مخالف شاه ھستند
 ".ازھاری بيچاره، بازم ميگی نواره، نوار که پا نداره: "جواب ياوه گويی ھای اظھاری را اينگونه دادند" برشاه

پاسخ توده ھای بپاخاسته و معترض، به اينگونه ياوه گويی ھای سخيف خامنه ای که توھينی آشکار به کارگران و توده : "اطZعيه، سپس با تاکيد بر اينکه
سازمان :  ، اينچنين خاتمه می يابد"ھای رنجديده مردم ايران است، فقط و فقط در ميدان مبارزه و با گسترش اعتراضات و اعتصابات عمومی ميسر است

در اين برھه حساس و تاريخی، برای وادار کردن رژيم به عقب نشينی و دادن پاسخی درخور به ياوه گويی ھای خامنه ای، شروع )  اقليت(فدائيان 
 .اعتصابات عمومی و به طور اخص اقدام و گسترش اعتصابات کارگری را يگانه راه حمايت عملی از خيزش عمومی توده ھای مردم ايران می داند

 
اين اطZعيه با توجه .  انتشار يافت١٣٩۶ ديماه ١۴ عنوان سومين اطZعيه سازمان است که در تاريخ"جان دستگيرشدگان اعتراضات اخير در خطر است" 

خواند و سخنان فرمانده سپاه پاسداران که از خيزش انقZبی توده ھا به عنوان "  دشمن"به اعZم مواضع خامنه ای که جنبش توده ھای مردم را وابسته به 
را دليل ادامه خيزش مردمی اعZم کرد، بر موضوع "  تعامل و مدارای باhی نظام"ياد کرد و موضع رحمانی فضلی ويزير کشور کابينه روحانی که "  فتنه"

اطZعيه در فراز پايانی خود با مورد خطاب قرار دادن کارگران، مردم مبارز ايران و توده ھای بپا .  در خطر بودن جان دستگيرشدگان تاکيد کرده است
مواضع اعZم شده روزھای اخير مسئوhن جنايتکار جمھوری اسZمی و به طور اخص :  خاسته در حمايت از دستگير شدگان اين چنين خاتمه می يابد

دانسته است، تماما گويای اين است که "  سطح تعامل و مدارای باhی نظام"سخنان رحمانی فضلی وزير کشور که علت تداوم اعتراضات مردم ايران را 
شکنجه ھای مرگ آفرين، اعتراف گيری ھای کذايی و پيامد آن اعدام تعدادی .  جانيان جمھوری اسZمی برای ارعاب توده ھای معترض، خيز برداشته اند

به ياری آنان بشتابيم و با اعتراضات وسيع خود، دست در .  از دستگيرشدگان، جدی ترين خطری است که ھم اينک انبوه بازداشت شدگان را تھديد می کند
ليه آنان دست خانواده ھای دستگيرشدگان در ھر مکانی که آنان بازداشت و زندانی ھستند، مانع از ھر گونه تعرض و اقدام جنايتکارانه جمھوری اسZمی ع

 .شويم
 
 ديماه ١٨عنوان چھارمين اطZعيه سازمان است که در ارتباط با جان باختن سينا قنبری در زندان به تاريخ " تکرار فاجعه کھريزک، اينبار در زندان اوين"

سينا قنبری، يکی از بازداشت شدگان خيزش انقZبی جوانان و توده ھای مبارز :  بخش ھايی از اين اطZعيه را باھم دنبال می کنيم.   انتشار يافته است١٣٩۶
 ساله، از جمله ميليون ھا جوان بيکار ٢٢سينا قنبری جوان .  و آزادی خواه توسط بازجويان جنايتکار جمھوری اسZمی در قرنطينه زندان اوين به قتل رسيد

چند و سرخورده ای بود که به دليل حضور در اعتراضات خيابانِی پر شور و گسترده جوانان و مردم آزادی خواه، توسط نيروی انتظامی بازداشت شد و 
 دی ماه، شکنجه گران اوين پس از چند روز سکوت، با سراسيمگی خبر جان باختن سينا قنبری ١٨امروز .  روز پس از دستگيری زير شکنجه به قتل رسيد

 . اعZم کردند" خودُکشی"را تحت عنوان 
دی فر، به قتل رسيدن سينای جوان در شکنجه گاه اوين که از آن به عنوان  قرنطينه نام برده می شود، يادآور کشته شدن محسن روح اhمينی، امير جوا

، ١٣٨٨جوانانی که در رويداد ھای پس از انتخابات فرمايشی رياست جمھوری .  محمد کامرانی و رامين آقازاده قھرمانی در بازداشت گاه کھريزک است
 . دستگير و پس از انتقال به بازداشتگاه  کھريزک، زير شکنجه ھای مرگ آور آدمکشان جمھوری اسZمی جان خود را از دست دادند

 سال گذشته ھمواره نشان داده اند که برای منکوب کردن توده ھا و ايجاد رعب و وحشت در جامعه، قبل از ھر چيز به ٣٨آدمکشان جمھوری اسZمی طی 
بازداشت شدگان روزھای اخير، اولين قربانيان اعمال جنون آميز بازجويان شکنجه گر و سيستم قضايی فاسد . سر وقت زندانيان و بازداشت شدگان می روند

با خانواده ھای آنان در جلوی زندان ھا .  به ياری آنان بشتابيم و برای آزادی آنان، دست به اقدامات اعتراض آميز ھمه جانبه بزنيم.  جمھوری اسZمی ھستند
 .و مکان ھای بازداشتی، برای آزادی بی قيد و شرط آنان، ھمگام و ھم صدا شويم

)اقليت(سازمان فدائيان :ضمن ھمدردی عميق با خانواده سينا قنبری و ديگر دستگيرشدگان جان باخته اينچنين خاتمه می يابد)  اطZعيه در فراز پايانی خود، 
 .، ضمن محکوميت و اعZم تنفر و انزجار عميق از جنايات جمھوری اسZمی، خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمه  بازداشت شدگان است
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 : اط0عيه مشترک
 خواھانه مردم زحمتکش عليه نظم موجود حمايت کنيم از مبارزات آزادی

ھای شھرھای   روز است خيابان١٠بيش از 
کوچک و بزرگ در سراسر کشور، 

ی اعتراضات پرشور جوانان، زنان و  صحنه
ست، که به پا  ھای زحمتکشی  عموم توده

باری که رژيم  اند تا به وضعيت فZکت خاسته
 .جمھوری اسZمی به بار آورده، پايان بخشند

خواه ايران با  مردم زحمتکش و آزادی
ھای دhورانه و تداوم اعتراضات  خيزش

اند که از فقر و ستم و  خيابانی خود نشان داده
اند، عليه تبعيض و  بيکاری به ستوه آمده

گرانی و نابرابری به اعتراض برخاسته و 
برای تأمين رفاه و آزادی و برابری، چنگ 
در چنگ نظام حاکم و سران مستبد آن 

 .اند افکنده
رژيم ارتجاعی و ددمنش حاکم بر اين خيال 

ی قھر و سرکوب  است که با توسل به قوه
ھای مردم  خونين معترضان قادر است توده

نيروھای سرکوب رژيم .  را مرعوب سازد
 نفر را به قتل رسانده و ٢٠تاکنون بيش از 

 تن را بازداشت و روانه ٢٠٠٠نزديک به 
اما تداوم اعتراضات و .  اند زندان ساخته

ھای خيابانی و شعارھای کوبنده مردم  خيزش
دھند که با  بار ديگر نشان می زحمتکش، يک

ھای مردم  توان توده حربه سرکوب نمی
ناراضی را از صحنه اعتراض و مبارزه 

مادام که مردم ايران از چنگال .  حذف کرد
ظلم و ستم و بيداد رھا نشده و به آزادی و 

اند، مبارزه ادامه و تعميق  رفاه دست نيافته
ی جنبش  ادامه.  تری خواھد يافت بيش

اعتراضی جوانان، بيکاران، زحمتکشان و 
تھيدستان جامعه، در پيوند با جنبش اعتصابی 
کارگران، معلمان، پرستاران و ساير 

تری خواھد يافت و  زحمتکشان تعميق بيش
مسير براندازی قطعی تمام نظم موجود را 

 .ھموارتر خواھد ساخت
 

 خواه ايران مردم مبارز و آزادی
 

ما امضاکنندگان اين بيانيه از خيزش انقZبی 
شما عليه رژيم ارتجاعی حاکم و از تمام 

ی  طلبانه خواھانه و برابری مبارزات آزادی
کنيم و امر خود را کمک  شما قوياً حمايت می

 .دانيم به تداوم اين خيزش سراسری می
ھای جوانان،  ما بر اين باوريم که خواست

بيکاران، زحمتکشان و تھيدستان و زنان 
کار، نان و ”ستمکش ايران که با شعار 

داران  به رويارويی با رژيم سرمايه“  آزادی
اند، جدا از  خور برخاسته ھای مفت و انگل
ھای کارگران، معلمان و پرستاران  خواست
 .نيست

ما از عموم کارگران و معلمان و ديگر 
آوری  کنيم با روی اقشار زحمتکش دعوت می

ی اعتراض  به اعتراض و اعتصاب، جبھه
عليه نظم موجود را تقويت کنند و اين 

تری ارتقا  ی عالی اعتراضات را به مرحله
 .دھند

ھای امپرياليستی به  گری قدرت ما مداخله
کمک نيروھای اپوزيسيون بورژوايی جھت 
به انحراف کشاندن اين خيزش سراسری را 
مانعی بر سر راه پيشروی و پيروزی اين 

دانيم و بر اين باوريم که تنھا با  جنبش می
يابی جنبش  تکيه بر آگاھی و سازمان

ديده  کارگری و جنبش به پا خاسته مردم رنج
 .ايران می توان اين موانع را برطرف کرد

چنين سرکوب و کشتار و بازداشت  ما ھم
کنيم و  کنندگان را شديداً محکوم می اعتراض

خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط 
شدگان و تمام زندانيان سياسی  بازداشت
 .ھستيم

 
گرامی باد ياد جانباختگان خيزش سراسری 

 مردم ايران
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری 

 اس0می
 زنده باد سوسياليسم–زنده باد آزادی 

 ژانويه ١٠برابر با  (١٣٩۶ دی ٢٠
٢٠١٨( 

 :امضاھا به ترتيب حروف الفبا
 

 حزب کمونيست ايران –
 

 سازمان راه کارگر –
 

 )اقليت(سازمان فداييان  –
 

 ھسته اقليت –

 ، ٧۵٧از شماره 
ھر ھفته انتشار 
 خواھد يافت

 رژيم جمھوری اس0می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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٩درصفحه   

١٠از صفحه   

 طبقه کارگر و
  خيزش توده ھای شھری

ونان و آزادی وارد عرصه نبرد و 
ھا  ميليون.  اند رويارويی با ارتجاع حاکم شده

 که ھر ساله بر تعداد  کارگر بيکار و اخراجی
شود، صدھا ھزار جوان  آن ھا افزوده می
نشين و  ھا حاشيه کار، ميليون بيکار و جويای

خانمان و تھيدستان و گرسنگان شھری،  بی
ھا و  آموزان بازمانده از تحصيل، ديپلمه دانش
آموختگانی که به دليل فقر اقتصادی  دانش

کماکان با والدين خود در يکجا زندگی 
توانند شغل مناسبی بدست  کنند و نمی می

ريزی کنند،  آوردند و زندگی مستقلی را پايه
نيروی اصلی اعتراضات اخير ھستند که 
جملگی بخشی از طبقه کارگر محسوب 

شعارھايی چون مرگ بر گرانی، و .  شوند می
" کارند آخوندھا راس  -ھا بيکارند  ليسانسه"

از نمونه شعارھايی است که موقعيت طبقاتی 
کننده را به روشنی بازتاب  نيروھای اعتراض

غير از معدود شعارھای  به.  دھند می
ارتجاعی و نژادپرستانه يا به طرفداری از 
خاندان رضاخان قلدر، که البته در سطح 
بسيار محدودی سر داده شد و به فوريت از 
سوی مردم طرد شد و تZش برخی 

ھای بورژوايی اپوزيسيون به  بندی گروه
نمايی آن نيز بجايی نرسيد،  منظور بزرگ

وحوش کار و نان و  تقريبا تمام شعارھا حول
آزادی، عليه سران دزد و فريبکار رژيم، 
عليه جمھوری اسZمی و رھبر ديکتاتور آن 

شعار بسيار برجسته و .  ای بود علی خامنه
ديگه   –گرا  طلب، اصول اصZح"ھوشيارانه 
از ھمان آغاز نشان داد که اين " تمومه ماجرا

جنبش اعتراضی از جنس ديگری است و با 
 رخ داد زمين تا ٨٨ و ٧٨آنچه که در سال 

اين مرزبندی روشن، .  آسمان فاصله دارد
ھای  جايی برای طرفداران ريزودرشت جناح

بورژوازی  ھای مرفه خرده حکومتی و hيه
اين جنبش با متمايز ساختن .  گذاشت باقی نمی

خط و مرزھای خود، نشان داد که فقط 
ھای حکومتی نيست، بلکه  مستقل از جناح

ست که خواھان  جنبشی.  ھا نيزھست عليه آن
.  نھايی با تماميت رژيم است تعيين تکليف

جنبش فقيرترين اقشار و تھيدستان، جنبش 
ترين سطح  ست که در پايين فرودستانی

در يک کZم از نظر .  برند معيشتی بسر می
طبقاتی، اين جنبش در اساس جنبش 

ھايی از طبقه  ھا و بخش اعتراضی hيه
 .کارگر و لذا ھمدست اين طبقه است

با اين ھمه، برخی محافل بورژوا 
ھا که بورژوازی از  امپرياليستی و پادوان آن

اش را مرکز  "توليدی"  و"  صنعتی"نوع 
اند که طبقه  دانند و مدعی تحوhت جامعه می

نقشی در   –و نبايد   –تواند  کارگر نمی

به جانب  تحوhت آتی ايفا کند، با ژستی حق
ھای  گويند؛ ديديد کارگران در اين خيزش می

و بعد ھم !  چند روزه به اعتراضات نپيوستند
آن را حجتی بر محق بودن بورژوازی برای 
ايجاد يک نظام پارلمانتاريستی قلمداد 

ھا که اساسا مدافع نظم موجودند  اين.  کنند می
و از انقZبی که طبقه کارگر در راس آن 
باشد وحشت دارند و از حکومتی که ادارۀ 
امور آن در دست شوراھای کارگران و 

ترسند،  العاده می زحمتکشان قرار بگيرد فوق
شان اين است که تحوhت جامعه  تمام تZش

در دايرۀ نظم موجود باقی بماند و بساط 
فقيه يا حکومت  استثمار گيريم بدون ولی

 .مذھبی بردوام باشد
گران نظم  در پاسخ به اين مدافعان و توجيه

موجود که با تمام وجود در برابر طبقه 
کارگر ايستاده و با ھرگونه تحولی با 

کنند بايد  محوريت طبقه کارگر مخالفت می
گفت؛ اوh کارگران ايران طی دو سه سال 

که در ھزاران مورد در  اخير عZوه بر آن
شکل اعتصاب و تجمع دست به اعتراض 

ھا شده و  ھا بار نيز وارد خيابان اند، ده زده
. اند پيمايی و تظاھرات زده دست به راه

ھای مکرر کارگران  پيمايی تظاھرات و راه
شکر  ھپکو، کارگران آذرآب، کارگران نی

واحد، کارگران  تپه، کارگران شرکت ھفت
ھا  نباتی و ده ونقل، کارگران روغن حمل

نمونۀ ديگر، حاکی ازپيشقراول بودن 
کارگران در اعتراضات خيابانی و حاکی از 
آن است که کارگران شاغل نيز با پيروی از 

ھر زمان مندی و منطق مبارزۀ خود،  قانون
پيمايی   در شکل تظاھرات و راهhزم باشد

ھا و  زنند و با پرچم نيز دست به اعتراض می
البته .  شوند پZکاردھای خود، وارد خيابان می

ھای ديکتاتوری از نوع جمھوری      در نظام
جا که کارگران فاقد  اسZمی ايران، از آن

اند،  ھای مستقل و طبقاتی خويش تشکل
توانند مانند کارگران در کشورھايی که  نمی

متشکل ھستند عمل کنند و به فرض با 
ھا وارد مبارزه يا  فراخوان احزاب و اتحاديه

ازاين رو در شرايط .  اعتراض خيابانی شوند
تری  فعلی و مادام که جنبش به مرحله عالی

گذر نکرده باشد و وارد اعتZی پردامنه نشده 
توانند چرخ توليد و محيط  باشد، کارگران نمی

کار را رھا کنند و مانند بيکاران، 
دانشجويان، مالباختگان و امثال آن، يک 
روز به اعتراض خيابانی به پيوندند و روز 

 . توليد حاضر شوند بعد پای چرخ
مندی مبارزۀ مستقل  طبقه کارگر از قانون

کند که بر وضعيت عينی  خودش پيروی می
در ادامه اعتراضات و .  جامعه منطبق است

با اعتZء بيشتر جنبش،وانجام يک رشته 
اعتصابات اقتصادی و سياسی، قطعا طبقه 
کارگر پاسخ خودش را خواھد داشت و 
اعتصاب عمومی با خصلت سياسی را 

تمام تجارب جنبش ھای .  سازمان خواھد داد
طبقاتی کارگران حاکی از آن است که طبقه 
کارگر در شرايطی به اعتصابات وسيع و 

آورد که  اعتصاب عمومی سياسی روی می
جنبش به مرحله عالی از رشد و اعتZء وارد 

تعميق و گسترش و پيشرفت جنبش . شده باشد
اعتراضی کنونی نيز اتفاقا در گرو پيوند 
خوردن آن با جنبش اعتصابی کارگران و 

پوشيده .  معلمان و ساير زحمتکشان است
نيست که اگر جنبش اعتراضی در چارچوب 

پيمايی و يا حتا فراتر از آن،  تظاھرات و راه
جنگ و گريز خيابانی محصور و محدود 
بماند، قدرت ايستادگی آن در برابر نيروھای 

شود و  يافته رژيم محدود می مسلح سازمان
برای .  نشينی شود ممکن است مجبور به عقب

مقابله با رژيم ديکتاتوری جمھوری اسZمی 
و سرنگونی رژيمی که تا به دندان مسلح 

ای به تنھايی  است، جنبش اعتراضی توده
تری از  کافی نيست، بلکه به اشکال عالی

مبارزه مانند اعتصاب عمومی سياسی نياز 



 ٩ ٧۵٧ شماره  ٩۶نيمه دوم دی     ٩
٨از صفحه   

 طبقه کارگر و
  خيزش توده ھای شھری

ھمين اعتصابات جاری در .  ھست
ھای مختلف  ھا، موسسات و رشته کارخانه

است که با اعتZء بيشتر جنبش، راه را برای 
با .  گشايد اعتصاب عمومی سياسی می

ست که نظم  اعتصاب عمومی سياسی
شود، کارآيی  اقتصادی حاکم مختل می
يابد و شرايط  نيروھای سرکوب کاھش می

برای وارد آوردن ضربه نھايی از طريق 
قيام مسلحانه و سرنگونی طبقه حاکم فراھم 

 .گردد می
ثانيا به تمام طيف نيروھای بورژوايی و 

ھای بورژوازی بايد يادآوری کرد که به  جناح
روندگان  ھا و دنباله کوری چشم آن

رنگارنگشان، طبقه کارگر و جنبش کارگری 
نه فقط طی ساليان اخير يگانه طبقه و يگانه 
جنبش فعال در عرصه مبارزه بوده است، 

ھای اعتراضی  بلکه ھمواره از جنبش
در .  زحمتکشان نيز حمايت کرده است

ای اخير نيز  جريان اعتراضات توده
واحد اتوبوسرانی  سنديکای کارگران شرکت

تھران و حومه و سنديکای کارگران شرکت 
تپه، در اطZعيه  وصنعت نيشکر ھفت کشت

با مردم به جان آمده "مشترکی با عنوان 
ضمن حمايت از اعتراضات "  خشونت نکنيد

آميز با  مردم، رژيم را از برخورد خشونت
ھای  تشکل.  کنندگان برحذر داشتند اعتراض

فعاhن کارگری نيز با صدور اطZعيه از 
"اين جنبش حمايت کردند جمعی از فعالين . 

حتا پا را "  تپه کارگری شرکت نيشکر ھفت
ای  از اين ھم فراتر گذاشته با صدور اطZعيه

فرياد " باعنوان٩۶ دی ماه ١۵در تاريخ 
که در کانال تلگرام "  نان،کار،آزادی:بزنيم

تپه درج شد،  سنديکای کارگران نيشکر ھفت
ھای  ضمن ابراز ھمبستگی با اعتراض

اصناف "سراسری و حمايت از آن، از تمام 
دعوت بعمل "  و سنديکاھا و جوامع کارگری

" نان، کار و آزادی"آورد با سر دادن شعار 
در اعترضات و تظاھرات خيابانی شرکت 

 .کنند
ھای کارگری از  حمايت کارگران و تشکل

. ست جنبش اعتراضی سراسری امری بديھی
کنندگان،  چرا که بسياری از اعتراض

اند، فرزندان و  فرزندان ھمين کارگران
بستگان زحمتکشان و خود کارگران بيکاری 
ھستند که از فقر و ستم و بيکاری به ستوه 

" و"  طلبان اصZح"اند، بر سينه انواع  آمده

و حافظان نظم موجود دست رد "  اعتداليون
اند و با شعار کار و نان و آزادی، وارد  زده

. اند عرصه نبرد با ارتجاع و طبقه حاکم شده
رژيم جمھوری اسZمی و جناح ھای آن 
بدانند که در اين کارزار مبارزاتی، طبقه 
کارگر ھمراه و ھمدست زحمتکشان و جنبش 

اصZح "بيھوده نيست که .  تھيدستان است
ھای حکومتی  رنگارگ وتمام جناح"  طلبان

اند و رژيم، تمام  عليه اين جنبش به صف شده
ای  نيروی سرکوب خود را به فرمان خامنه

 .به ميدان آورده است
بگذارمرتجعين حاکم  ازخيزش توده ھای به 
جان آمده برخود بلرزند و براين خيال واھی 

توانند راه  باشند که با قھر و سرکوب می
ھای ناراضی مردم را  پيشرفت مبارزات توده

بگيرند و راه انقZب و دگرگونی بنيادی 
جمھوری اسZمی .  جامعه را مسدود سازند

جمھوری اسZمی .ست وبايد برود  اما رفتنی
که با اعمال قھر و خشونت و  ولو آن

سرکوب، جنبش اعتراضی کنونی را عقب 
براند، اما اين فقط پايان يک مرحله و 
سرآغاز مرحله جديدی از اعتراضات و 

چرا که مبارزۀ .  ای خواھد بود مبارزات توده
ھا برای کار و نان و آزادی ومبارزه  توده

برای برچيدن تمام نظم موجود، به امری 
ناپذير تبديل شده است وhجرم جنبش  اجتناب

ای با ھر سرکوب، نيرومندتر  اعتراضی توده
 !سربلند خواھد کرد

 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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ای اخير در شھرھای مختلف  ھای توده خيزش
کشور، يکبار ديگر نشان داد که با تشديد 

ھای طبقاتی و در شرايطی که کارد به  تضاد
استخوان مردم رسيده و جامعه آبستن رويدادھای 

ھای زحمتکش و  زيروروکننده است، توده
کشيده و انبوه جوانان، بيکاران، جويندگان  ستم

کار و گرسنگان  و تھيدستان با چه سرعت 
خيزند و ارادۀ خود برای  انگيزی بپا می شگفت

دگرگونی و تغيير وضع موجود را به نمايش 
ای زده شد و  ھفتم دی در مشھد جرقه.  گذارند می

اين .  اعتراضی با شعار عليه گرانی آغاز شد
اعتراض اما به سرعت برق و باد تمام شھرھای 

خيزش .  کوچک و بزرگ کشور را فرا گرفت
ای دی ماه اگرچه با سرعت فوق انتظاری  توده

. زمينه نبود سراسری شد، اما البته که بی
تنگناھای کشندۀ معيشتی، فشارھای اقتصادی و 
سياسی تلمبار شده برگردۀ زحمتکشان، انبار 
باروت قابل انفجاری بود که با يک کبريت 

! شد و مشھد اين کبريت را کشيد ور می شعله
ای که زمين   روزه ھا و مبارزات ده خيزش

زيرپای طبقه حاکم و رژيم سياسی حافظ منافع 
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:بدينوسله به اطZع  عZقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

:مشخصات ماھواره    
Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  

Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    
)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   

وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   
)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   

 
 :اينترنت 

در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 
 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 

 
"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 

https://tvshora.com/ 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطZع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطZع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

اين طبقه را به لرزه انداخت، يکبار ديگر اين 
حقيقت را نشان داد که در کشور استبدادزده ايران 
و در تحت حاکميت يک رژيم ديکتاتوری عريان، 

ھای مردم،  ھای اقتصادی و معيشتی توده خواست
اعتراض عليه .  ھای سياسی نيست جدا از خواست

ترين  گرانی و مبارزه حتا برای ابتدايی
ھا، از مبارزه عليه تماميت رژيم  خواست

ھر خواست و .  ارتجاعی حاکم جداناپذير است
که تجارب مبارزات قبلی  مبارزه اقتصادی چنان
نھد به سرعت به خواست و  نيز بر آن صحه می

خورد و يا به آن ارتقاء  مبارزه سياسی گره می
 .يابد می

ای اخير اما تمام تجارب و  ھای توده خيزش
ھای مبارزاتی پيشين را پشت سر گذاشت   ظرفيت

و چه به لحاظ گستردگی و شعارھا، چه از نظر 
ھای گذشته از  ھای سال ترکيب طبقاتی با نمونه

فقيرترين .  ، بکلی متفاوت است٨٨جمله سال 
کسانی .  اند اقشار جامعه، نيروی اصلی اعتراض

که از فقر و بيکاری و گرسنگی، از تبعيض و 
اند و با پرچم کار  ستم و نابرابری به تنگ آمده

 طبقه کارگر و خيزش توده ھای شھری

٨درصفحه   


