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  "داغ لعنت خوردگان"خيزش لشکر 
ھا شھر به وقوع پيوست و ھمچون زلزله  که در دهپاخاسته در روز ھای اخير ه  توده ھای بخود جوشخيزش وسيع و 

بار ديگر حدت و شدت خشم و نفرت  ، جمھوری اسالمی را به لرزه انداختۀ شکنج خونين رژيم دار وۀای بزرگ سلط

 حاکم در فقر و ۀ نظام سرمايه داری وابستۀستمديدگانی که زير سلط  .ستمديدگان را در مقابل چشم ھمگان قرار داد

نھا را واداشته تا به  رسانده آمکشان فقر و فالکتی که کارد به استخوان ست وفالکت و گرسنگی دست و پا می زنند

از آنجا که لشکر بيکاران و  .شوند" کار و آزادی نان،"سر داده و خواھان " مرگ بر گرانی"خيابانھا بريزند و فرياد 

 رژيم ۀندگی در يافته اند که نان و کار و آزادی جز از طريق نابودی جمھوری اسالمی به مثابز ۀربجستمديدگان در ت

 با شعار ً فورااين توده ھای انقالبی تظاھرات  شاھد بوديم که چگونه،ه داری دست نيافتنی است سرمايۀحافظ نظام ظالمان

  . تداوم يافت"مرگ بر جمھوری اسالمی"و " مرگ بر ديکتاتور"ھای 

 يکی از خود ويژگی ھای خيزش جاری توده ھا اين واقعيت است که اکثريت تظاھرکنندگان را بيکاران و در واقع 

رغم ھمه تالشھايشان در چارچوب نظام سرمايه داری حاکم قادر به پيدا کردن ه ی تشکيل می دھند که بجوانان بيکار

به دستفروشی و بتوانند  مايحتاج زندگی خود ۀ برای تھيحتی اگر بيکارانی که .خود نشده اندمين زندگی أتشغلی برای 

 تنھا .ا را مورد ضرب و شتم و فشار قرار می دھد مختلف آنھءدولت حاکم به انحا، ورند بياکولبری و مسافر کشی روی 

نگاھی به ھمين سه مورد شغل کاذب حد وخامت اوضاع طاقت فرسای کنونی برای مردم تحت ستم ايران را نشان می 

  . دھد

کشتار .  دولت با دستفروشان را بارھا و در شھر ھای مختلف ديده ايمۀرانگ برخورد خشونت آميز و سرکوبۀشيو

می در رابطه با مسافر کشی ھم  . امری نيست که از چشم کسی پنھان مانده باشدھم  ردستانُبه خصوص در ک کولبران

 قيمت بنزين را افزايش داده و به اين طريق ٩٧ سال ۀجرچوب بودادانيم که دولت روحانی قصد داشت در چھ

از پرداخت نيز که کارفرما ھا است ی  اين تشبثات ضد مردمی در شرايطۀھم . مسافرکشان را ھم تحت فشار قرار دھد

 دريافت دستمزد کاری است که چگونگی شاغل رکارگھزاران  ذھنی ۀمشغل ومی کنند داری به موقع دستمزد ھا خود

تمامی اين ظلم و ستم ھا در شرايط خفقان و فشارھای مختلف سياسی و اجتماعی روی  .مدتھا پيش انجام داده اند

گذر نموده و ديدگان م تحمل ستۀآستاناز   ًکه عمالی را در جامعه به وجود آورده است کارگران و زحمتکشان شرايط
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خواھان سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی به خيابانھا ريخته و آنھا  که ه استکار را به آنجا رساند

  .گردند

ما "که آنھا فرياد می زدند . گويای مسايل زيادی است زدندفرياد رستان ُ در لنگاھی به آنچه توده ھای جان به لب رسيده

خدايتان "به جائی رسيده اند که فرياد می زنند " داغ لعنت خوردگان"که  اين ."خدايتان را در می آوريم، ھمه بيکاريم 

و  وجود آوردهه  آن شرايط ھولناکی است که بورژوازی زالوصفت برای آنھا بۀکه نشاندھند در حالی" را در می آوريم

 که جامعه" ھيچ بودگان"اين در ھمان حال نشان می دھد که برسد، آنھا راستی کارد به استخوان باعث شده که امروز ب

 ۀ، ھمخود فرياد می زنند در مبارزه با جمھوری اسالمی جز زنجيرھای دست و پايشان چيزی ندارند از دست بدھند

بزرگ از اين روست که اين خيزش . داده و به آن حمله می کنندمقدسات اين رژيم مذھبی را ھم مورد تمسخر قرار قرار 

به عنوان دشمن خود و ھر سرنوشتی ھم پيدا کند در اين امر که کارگران و زحمتکشان ايران رژيم جمھوری اسالمی را 

ھمين خاطر برای سرنگونی آن به ميدان مبارزه آمده اند، تغييری نمی عامل فقر و فالکت در جامعه می شناسند و به 

شديد خود خشم و نفرت با نمايش  ، کارگرۀدر جريان اين خيزش از کارگران بيکار گرفته تا زحمتکشان متحد طبق. دھد

خاسته اند و با حمله پاه از کليت رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی با دست خالی به مقابله با حکومت سرنيزه ب

آماده  ًحق خود کامال هبه مراکز سرکوب و ستم نشان می دھند که برای سرنگونی رژيم و تحقق خواستھای انقالبی و ب

  . جانفشانی ھستند

 قيمت بنزين را افزايش نخواھد داد و يا ً اعالم کرده که فعالًدرست در شرايط ملتھب کنونی است که دولت اجبارا

اينھا عقب نشينی ھای جزئی است که رژيم به آنھا .  به تعويق خواھد انداخت ميليونھا رنجبر راۀرانياقصدش برای قطع 

با  ًاساساشکی نيست که اين رژيم . دست زده است و البته آماده است تا در شرايطی ديگر ھمين ھا را ھم پس بگيرد

 اشکال ديگر ۀاما دست يازيدن به ھم. پرده خواھد شدبه زباله دان تاريخ س توده ھا ۀقھر انقالبی ھم مسلحانه و ۀمبارز

اده و به شرايط سرنگونی آن مبارزه می تواند اين رژيم را که امروز تحت فشار قرار دارد بيش از پيش در تنگنا قرار د

وسعت .  ھزاران اعتصاب و تجمع کارگری آغاز شدۀ در واقع در ادام]جدی[ی ديماهئخيزش توده . کمک نمايد

کارگران مبارز ما در يک سال . اعتراضات کارگری در يک سال گذشته با شدت تمام ادامه يافته استاعتصابات و 

گذشته ضمن دست زدن به اعتصاب با روی آوری به شيوه ھائی از مبارزه از جمله با توسل به راھپيمائی در خيابان ھا 

موقعيت امروز، . مھوری اسالمی مبارزه کرده اندو بند آوردن جاده و غيره با سرمايه داران و رژيم حامی آنھا يعنی ج

فرصت مناسبی برای کارگران شاغل به ، ضعيف جمھوری اسالمی به دليل مبارزه جوئی علنی توده ھای سراسر ايران

صورت می گيرد بيش از  ظور دريافت دستمزدھای معوقهنً تا با تداوم اعتصابات خود که عمدتا به موجود آورده است

  .گنا قرار دھندن در فشار و تپيش رژيم را

ی پشتيبانی کارگران شاغل از ادر چنين شرايطی در حالی که به معناعتصابات و  تجمعات اعتراضی  وسعت گيری 

در عين حال فرصتی است که آنھا بتوانند با فشار به رژيم موفق شوند ، ت آنھاست يجنبش ياران خود در خيابانھا و تقو

بنابر اين، کارگران شاغل . ا از حلقوم سرمايه داران انگل و زالو صفت بيرون بکشندبخشی از حاصل دسترنج خود ر

درستی تحليل کرده و برای کسب دستمزد کاری که ماھھا پيش انجام داده اند ز بايد شرايط خاص پيش آمده را بامرو

ران که به طور برجسته در ھفتم  توده ھای انقالبی و جان برکف در سراسر ايۀمبارز . دست به اعتصاب و تجمع بزنند

ی است که به قول سرود جھانی "ھيچ بودگان"خيزش توده ھای متعلق به اردوی کار و ،  در مشھد آغاز شد ]جدی[ديماه

اين مبارزه به ھر طريق ممکن بايد به . "ھر چيز گردند"نعمت خود آرند به دست و بايد به دست خود  کارگر ۀطبق

 .اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران ممکن استگسترش يان به آن با  کمک شاشکوھمند ياری رساند و
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  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۶ ]جدی[ ماهدی ، پانزدھم ۴٨ ۀشمار

  


