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از  ايران شھرھایتعدادی از در ای ھای گستردهطی تظاھرات و راھپيمايی ايرانمردم  زدهفقر ھایتودهماه،  روز پنجشنبه ھفتم دی
 و ، دزدی، اختالسفقر، بيکاری گرانی، عليه ناوهو گ بھار کاشمر، بوشھر، شاھرود، چاه ،بيرجند نيشابور، شھرھای مشھد، جمله

روز اعتراضات گسترده  متعاقب سال بر آنان روا داشته، دست به اعتراض زدند. ٣٨سرکوب و ستمی که جمھوری اسالمی طی 
و ديگر شھرھای ايران عليه  از جمله شيراز و کرمانشاه تری از شھرھای ايراناد وسيعدماه نيز تع روز جمعه ھشتم دیام، گذشته

زده ايران طی دو روز ھای مردم فقراعتراضات وسيع توده ھای جمھوری اسالمی به راھپيمايی و تظاھرات روی آوردند.گریتمس
ھای جمھوری اسالمی گری، بيداد و سرکوببيکاری ، فالکت،از فقرھای مردم ايران ديگر که توده گر اين واقعيت است اخير بيان

  به لب رسيده است. شان جان
برو دزد بگير"، "ملت ما بيدار است، از دزدی  ،پليس"با شعارھايی ھمانند  با عنوان "نه به گرانی" و پنجشنبه کهروز تظاھرات 

حمله نيروھای انتظامی و امنيتی به تظاھرات مردم  ، در پیشروع شده بود، بيزار است"، "يه اختالس کم بشه، مشکل ما حل ميشه"
 به سرعت بهھای مردم مشھد  آور به تظاھرات وسيع توده پاش و گاز اشک ھای آب پليس با ماشين ويژه پس از يورش هرنج کشيده ب

"نترسيد، نترسيد، ما ھمه با ھم ھستيم" نشان از اراده جمعی مردم شعارھای  شعارھای سياسی عليه ھيئت حاکمه ايران تبديل شد.
تر از ھمه شعار "دين رو پله کرديد،  و مھم "رگ بر ديکتاتورم"، "مرگ بر روحانی"گران بود و شعارھای  برای مقابله با سرکوب

کشيده از جمھوری اسالمی و نفرت آنان از دولت مذھبی  ديده و مردم رنج ھای ستم نشان از عمق انزجار توده مردمو ذله کرديد"
  حاکم بر ايران است.

با شعار محوری "معيشت، منزلت، حق تری شکل گرفت و  ماه که نسبت به ديروز در شھرھای بيش تظاھرات امروز ھشتم دی
عليه گرانی، فقر و  کرمانشاه اعتراضات گسترده مردم تری به خود گرفت. ھای ايران ابعاد وسيعمسلم ماست" در بعضی از شھر

 خانمان و اسکان دادن به مردم بی توجھی مسئوالن جمھوری اسالمی در فراھم ساختن امکانات اوليه و فجايع حاصل از زلزله و بی
مرگ يا آزادی"،  دادن شعارھايی مانند "يا زده شھر با موجی از خشم و بيزاری ھمراه بود. مردم معترض کرمانشاه با سر زلزله

و نيز با پائين کشيدن بنرھای حکومتی خشم و انزجار خود را نسبت به  "مرگ بر ديکتاتور""زندانی سياسی آزاد بايد گردد" و 
 ،گر ھای ويژه و حمله نيروھای سرکوب کرمانشاه، به رغم يورش يگاناعتراضات در  ن دادند.داران حکومتی نشا طبقه حاکم و زمام

 اند. تری به اعتراضات خود ادامه داده تا اين لحظه با وسعت بيش ھای معترض توده
حاکمه ايران،  ديده مردم ايران، عالوه بر عمق انزجار مردم از ھيئت ھای ستم اعتراضات و تظاھرات گسترده دو روز اخير توده

 است. در حال تغيير جان به لب رسيدهزحمتکش و ھای  تودهبه نفع توازن قوا به نفع طبقه کارگر و  دھنده اين واقعيت است که نشان
به تبيين اين تغيير شرايط در جامعه پرداخت، ھمه شواھد نشان  ٧۵۶ که سازمان فدائيان (اقليت) در سرمقاله کار شماره ھمچنان

ھم اينک به شکل ھای زحمتکش ايران  و تغيير شرايط به نفع طبقه کارگر و توده ھم خوردن توازن قوا اين بردھد که  می
  در جامعه بازتاب يافته است. تری محسوس

ھای مردم ايران، ھمگان را به شرکت و حضور فعال  سازمان فدائيان (اقليت) ضمن حمايت از تظاھرات و مطالبات عمومی توده
  خواند. ای فرا می ودهدر اعتراضات ت

ھای زحمتکش  ھا و عمومی شدن آن در جامعه، طبقه کارگر و توده هتراضات تودگسترش اع انداز با چشمسازمان فدائيان (اقليت) 
  .خواند ای شھرھای مختلف، فرا می سراسر ايران را به برپائی اعتصابات، برای تقويت تظاھرات توده

  
  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد جمھوری اسالمی 

  زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
  داری نابود باد نظام سرمايه

  سازمان فدائيان(اقليت)
 ١٣٩۶ماه  دی ٨

  

ھای  زنده باد اتحاد و اعتراضات عمومی توده
  مردم ايرانزحمتکش 


