
 تداوم جنبش طبقاتی ،خیزش اردیبهشت

 عباس منصوران

 ۱۱اول ماه می،  روز کارگر، مارش د.وشمیماه در روز کارگر فراخوانده فراگیر اردیبهشت خیزش 

 هایرسته ی اخیر در ایران با  حضور  سراسری، همبستگی طبقاتیساله ۴۳در ، ۱۴۰۱اردیبهشت 

 اقدام مستقیم ورود به اعالم یک مبارزه طبقاتی و یتاهای تولیدی و خدمگوناگون کارگری در بخش

حکومت اسالمی، هجوم نیروهای  بود. سیاسی آن حاکمیتمناسبات افتصادی و  علیهه طبقاتی مبارز

ی کارگران بخش آموز فراخوان و حضور کوبندهپیوستار روز کارگر،  سرکوبگرخود را فرمان داد.

اردیبهشت در روز معلم  ۱۲شهرهای ایران به مناسبت  ز)معلمان و بخش فرهنگیان( در بسیاری ا

این همایش با فراخوان »شورای . اشکوه و دگرگونی بود که در دل رژیم واهمه افکندهمایش ب

در شهرهای بوشهر، اراک، کرمانشاه، سقز، نورآباد،  های صنفی فرهنگیان ایران«هماهنگی تشکل

زد، اصفهان، دهدشت، لنگرود، سنندج، مریوان، ی ر،شهر، شیراز، الیگودرز، البرز، بوشهخمینی

، یاسوج، تهران، اردبیل، الهیجان، تبریز، قزوین، تنکابن، اهواز، اراک و… پرشکوه شوشتر، رشت

اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و حکومت اسالمی با شبیخون پیش از برگزاری، علی و بود

ها، نقش زنان و کوبندگی شعارها و خواست بالندگی کیفی .دبوجعفر ابراهیمی را در سرپناهشان ربوده 

 ،های جمعی بازنشستگیها و نیز ارگاناتحاد عمل این بخش ی خویش،بالندهپیشتازی و حضور  با

گذاشت که به رویارویی مستقیم و یک جنبش طبقاتی را به نمایش می اعالم حضور و رویکرد انقالبی

  .شودتعیین تکلیف نزدیک می

با  ۱۴۰۰در سال  آن خیزشگرانباتی است که حاکمیت مذهبی و طبقاتی و مناسعلیه  مبارزه ن تداومیا

 ۱۳۰۰۰بیش از  ای کهبه گونهدر کارنامه داشتند.  ۱۳۹۹رشدی نزدیک به سه برابر بیش از سال 

انگر بی ۱۴۰۰ثبت شده در سال کارگران و فرودستان  مورد اعتراض، اعتصاب و تحصن سراسری

 بود.  ۱۴۰۱دار، شیپور خیزش امنهمداوم و د زاریراک



، ی گذشتهساله ۴۳حضور کم مانند در  جهانی کارگر در ایران با روزدر این پیوند و تداوم، با 

و تابستان  ۹۸و آبانماه  ۹۶ ماههمانند دی ،یابی این برآمدگرفت. جلوهباردیگر توفان جنبش وزیدن 

خیزش  یسمرادیکال. گر شدجلوه ترفیتی پویاتر و پرتوانکی اباما  ی،سراسر و فورانی ،۱۴۰۰

که دستکم در انقالب  گرفتمیدینامیسم  مبارزه طبقاتی نیرو  آنبه آشکارا از  ۱۴۰۱اردیبهشت 

اردیبهشت باردیگر پیشتازان جنبش سرنگونی و  ۲۳روز شنبه  ناکام مانده بود. ۵۷سیاسی بهمن ماه 

رهای پوسیده موج بر موج بستند و کوبنده دیوا ،گونهخیزاب ،صنعتی یو شهرها هاشهرک طبقاتی در

 حکومت اسالمی را نشانه گرفتند.

 جنگیم!می رزمیم تا پیروزی می می رزمیم، 

 

ی شصت در راس دولت مرگ، ماموریت یافته بود تا برای تامین جالد دهه السادات،سید ابراهیم رئیس

دی به نفع را "اصالحات اقتصا خودهای اقتصادی دولت برنامه ی،تلوم دروریستی و تبهای و نیاهزینه

های نظامی، انتظامی، امنیتی و همین و با حمایت از آن گفت که همه دستگاه خواندبمعیشت مردم" 

ها "تمام تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا آرامش و طور قوه قضائیه باید برای کمک به اجرای این برنامه

جراحی »ین همان ا ".سازی این طرح بر هم نخورداجرا و عملیاتی موازات هت مردم بامنی

فوری بینی شده بود که واکنش پیش نان از گلوی گرسنگان بود. یهیعنی بریدن آخرین لقماقتصادی«

برای چنین برآمدی،  های گرسنه و زیر ستم، خیزشی سراسری خواهد بود. تمامی ماشین سرکوبتوده

تومانی به  ۴۲۰۰ارانه با ارز به این بهانه که پرداخت ی فاسد، یباندها بودند.گرفته  شآماده بافرمان 

آوری را تدارک از یکسوی گرانی و قحطی مرگ و باید برداشته شود، تورم زا بوده وارد کنندگان،

هزینه ، اهر دیگر کشورمداخالت نظامی دبا  نظامی و بقای فالکتبار خود را دیده بودند تا کسری بودجه

با ساتور سالخی  ی تامین کنند و در سوی دیگرو تروریسم دولت کهکشانی آدمکشان و ماشین نظامی

 . ببرندگرسنگان  از دهاندستان را تهی ی ناچیزیارانه ،خود

 



نان و کاالهای  انیگر کاالی اساسی از جمله ۴برابری چندین  اعالم گرانی ها بایارانه ریدنب یتوطئه

 کاهش ریسک بازار ،سود بازار سرمایهاسالمی سرمایه به  حکومت یر همراه بود.منبخور و 

شی ادولت در حال فروپ، کاهش کسری بودجه ی باندهای حاکم، افزایش سودآوری شرکتهادارانسرمایه

در پی ان را گرسنگ یرا در برنامه داشت. این »جراحی« سالخان حکومتی که مرگ و میر میلیون

، به سالخانی مانند تثمارگراناساقتصادی  ای بود که کارشناسانتنها نسخهسرمایه بازار  از نگاهداشت، 

ها ابالغ کرد، در زندان ۶۷نی جنایت پیشه با فرمان تابستان یرئیس هیئت مرگ به همانگونه که خم

های وری جاری به نیهاداخت بودجهاز پرناتوانی -۱ :یبین دو گزینه سران حکومتی، شد.ارائه می

های تروریسم دولتی و سپاه و نپرداختن هزینه های حاکمیت خویش،های ویژه و دستگاهو یگان امنیتی

ای و مزدور در یمن و لبنان و صدها شبکه اجاره ن و زینبیون و علویون وونیروهای قدس و فاطمی

خونخواران  کراق فتاگزید. یکی را بر مید ایب گان،ی شورش گرسنهگزینه -۲ عراق و سوریه ووو،

ها را با نیروی سرکوب تا فردایی دیگر مهار که خیزش توده به این امید واهی حاکم، اولی را برگزید

  کند! 

 ۲۰، نزدیک به ۱۴۰۰درصد »مردم« تا سال  نودهای حکومتی مدعی آن هستند که بیش از گزارش

کاالهای  الر به صورت یارانهد درامیلی ۲۰۰خلی« و نزدیک به میلیارد دالر از »درآمد ناخالص دا

برای تامین »دولت جهادی و انقالبی« این بار آمده بود تا با  ،هیئت مرگ .اساسی و سوخت سهم داشتند

ها بپردازد. به این این یارانه اقتصادی« جراحی»حکومت به  ءهای جاری برای ماندگاری و بقاهزینه

 ۳۰۰های نهپرداخت یارا هایوعدهبرابر گران خواهد شد.  االهای اساسی افزون بر دهمعنا که نان و ک

های خیزش تنها برای فریب و فروکاهی شعله که اجازه برداشت نخواهند داشت هزار تومانی ۴۰۰و 

 هایرئیس هیئت مرگ در حسینهدر نقش فرمان خمینی که به همانگونهابراهیم رئیسی،  ند.دشتبلیغ می

 ۱۴۰۰سال  از ،عام کرده بودتن از آزادیخواهان را قتل رهزاران هزاصت شی و دهه ۶۷دار تابستان 

 حکومتی، سالخ این جراحی شد. فسادبه فرمان رهبر باندهای 

 



 

 جغرافیای جنبش

واکنش طبقاتی در برابر هجوم از  ،هاخیابان در اول ماه می، با خیزش انفجاریی خیزشی که با ماشه

ه ببود. این یورش و دستبرد ها« ح نظام پرداخت یارانهون اصالنا»اجرای ق طرحی طراحی شده پیش

فشاپویه، اندیمشک،  را در کارگرشهرها برآشفت. کارگران ،خالی کارگران و تهی دستان یسفره

ت این دولمرگ بر با شعار و ...  یاسوج ،)هفشِنگان( هَفشِجان ،رود، شهرکرد، جونقانودزفول، ایذه، د

اری و کهگیلویه و های تهران، خوزستان، چهارمحال بختی. استانشتافتندها انبابه خی مردم فریب!

سوسنگرد، حمیدیه،  جنبش اردیبهشت بودند. انبا حضور پیشتاز زنان و مردان پیشاهنگ وووبویراحمد 

، خرم آباد، اردبیل، فارسان ،اهواز، ماهشهر، مسجد سلیمان، شادگان، شهرک جراحی ماهشهر

از  بخش جونقان درشهرکی ) چلیچهپردنجان و فارسان ، گلپایگان، سوق، یزد ،شت، بروجرددهد

رشت، نیشابور، سورشجان،  اصفهان،شیراز،  ،(استان چهارمحال بختیاری شهرستان فارسان توابع

 پیوستند. اردیبشهت بشو... به جنباباحیدر، شهرک کاروان )رضویه( در تهران، 

)افزون بر هزار تن ۲۲برای نمونه هفشجان با جمعیتی نزدیک به  ، جغرافیای جنبش در سراسر ایران

در این میدان به یغما برده شده به دست باند  نفت و گاز ان کارگرترین آنها هزار خانوار( بیش۶

 ای میدان نفت و گازارگران پروژهنفتگران و کبافت طبقاتی این جنبش است.  بیانگر ،حکومتی سپاه

 یهاوتاختند و نیرتا آزاد سازی شهرک پیش پیشتاز بودند، ۱۴۰۰تابستان  در اعتصاب هفشجان

در فارسان و جونقان و ایذه و...  با دستهای خالی از سالح، مبارزه. این دختنزمینگیر ساسرکوب را 

افت  تا کنون در جوش و خروش  و ۵۷بهمن  که به ویژه از استنمایانگر پویایی یک جنبش کارگری 

مع هفت تپه از زبان پیشتازان کارگری در مجت .پویداما جاری و ساری تا نبرد نهایی ره می ،و خیز
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همبستگی طبقاتی خود را اعالم  ،خیزش هایهمراه با گزارش خویش، نیشکر و کانال مستقل کارگری

 کرد.

 کارگران شرکت واحد

های شناخته شده  جنبش رش خیزش، فرمان دستگیری و ربایش و چهرهبرای پیشگیری از گست

از جمله دستگیرشدگان رضا شهابی عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد  کارگری داده شده بود.

اردیبهشت رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران  ۲۲صبح  موج جدید خیزش است.

 .بازداشت شد سازمان اطالعات سپاهشرکت واحد از سوی ماموران 

 »اروپایی« را که برای گردشگری کارگری فرانسویهای حکومت اسالمی پیشاپیش دو عضو اتحادیه

بنا به سناریو سوخته و شناختند در تهران به گروگان گرفته بود و ن کارگری که میو دیدار دوستا

از  نمایندگان ساله  ۶۹لر سیسل کوه .نظمی« معرفی کرددهنده آشوب و بی»سازمان را، آنانکمیک

ساله  ۳۷ریس« به همراه »ژاک پاای روابط عمومی فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و آموزش حرفه

گان در تهران ربوده شده بودند تا آنها را به اتهام جاسوسی و سازماندهنده ۱۴۰۱یبهشت ارد ۸ روز

و  دستگیر شده در سوئد و سالخانها  به آن امید که با تروریست های جاری جلوه دهند،اعتصاب

و نیز  ۶۷در سال مانند حمید نوری، دادیار زندان گوهر دشت در جنایت علیه بشریت  بلژیک

 ریس مبادله کند.یی مجاهدین در پاها بمبگذار در گردهماتروریست

از دستگیری ریحانه انصاری، از فعاالن کارگری در ایران خبر هم زمان با دستگیری رضا شهابی، 

: »پنج مامور گزارش داددستگیری رضا شهابی  در بارهسندیکای کارگران شرکت واحد  داده شد.

جعه و نگهبان ساختمان را مجبور کردند در آپارتمان را ات به منزل رضا شهابی مراوزرات اطالع

بزند. ماموران به محض اینکه الی در باز شد، با وجود اینکه همسر و دختر رضا شهابی لباس مناسب 

 «.، به زور وارد خانه ایشان شدندنداشتند



و داود رضوی از دیگر اعضا  یان برای دستگیری حسن سعیدهمزمان با چنین شبیخونی، مزدور

ربایش ایندو فعال کارگری شرکت واحد، ناکام ماندند. از ما ا زدستگیری و  اسندیکا هجوم برده بودند،

سازی، بازداشت داشت فعاالن کارگری »پروندهباز ای،با انتشار بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد

 حکومنتیان را محکوم کرد. «و نشر و پخش اکاذیب

در  علیه گرسنگی و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهاردیبهشت  ۲۶روز دوشنبه 

در برابر شدیدترین  ،با خواست نان و کار و آزادی همبستگی با جنبش کارگری و خیزش گرسنگان

هشتم   اعتصاب سال از ۱۷با گذشت فراگیر . این برآمدصف کشیدندده باش و گردنکشی گارد ویژه آما

خواست افزایش دستمزد دستکم در کارگران اتوبوسرانی، با  .ه استمانند بودکنون بیتا ۱۳۸۴همن ب

ای مصوبۀ شورای عالی کار بر» پیوستند. اردیبهشت به خیزش همان چندین برابر زیر خط فقر مطلق

مینگر کارگران را در انتطار این مصوبه ز وعده داده بود تا برآمد «درصدیِ دستمزدها ۵۷افزایش 

به  دفتر مرکزی سازمان اتوبوسرانی تهرانها را خاموش و خود در برابر اتوبوس ،سازد. کارگران

با خشم  و دادند لیاقت، استعفا، استعفا« سرچون »شهردار بیشعارهایی همهمایش اعتراضی پرداختند. 

 . شدند خود ستمزدهایخواستار افزایش فوری د!  «ما یاال یاال، یاال، حقوق» فریاد و با فراوان 

»قیامته، مردم هاج و واجند، چهار راه گفت:آلمان دویچه وله  خبرگزاری ، از شاهدان عینی به یکی

 «.افتهوضوع حکومت نظامی میهای سینمایی با مولیعصر پر از نیروهای ویژه است، آدم یاد فیلم

سنپ و تاکسی هم نیست و مردم بی آر تی خط ولیعصر اعتصاب کردن، اهای یکی دیگر گفت: »راننده

 .«مستاصلند

ها را اتوبوس ،ر همان توقفگاهرانه صف کشیدند و دیغافلگشنبه رانندگان ایستگاه غرب روز سه

سرکوبگر رویارویی کردند. رانندگان  یوهارنییورش  و یکصدا و بی واهمه، در برابر خاموش کردند



دست از نیز  های شرکت واحدز کارگران تعمیرگاهشمار زیادی ا ونج، چهار و دو نیز  های پسامانه

 .کار کشیده و به اعتصاب پیوستند

ها در تهران تعطیل شدند. رژیم در ها و ادارهرتی، تمامی مدارس، دانشگاهآخطوط بیبا اعتصاب  

 ادارات را ازا و بسیاری هدانشگاه که شدت آأودگی کمتر از روزهای گذشته بود، تمامی مدارس وحالی

آرتی از تعطیل اعالم کرد تا تهران به شورش بر نخیزد. اعتصاب رانندگان شرکت واحد خطوط بی

 .همان روز نخست، در سطح شهر تهران  تاثیر خود را  گذارده بود

نیروهای  .بوددر تهران، باندهای حاکم را هراسناک ساخته کارگران شرکت ادامه اعتصاب رانندگان و 

دانشجویان و کارگران و فرودستان در آموزان،یوستن صدها هزار تن از دانشدر هراس از پ ،امنیتی

آرتی واقع در چهار بی یرا به سامانه رپاسداتهران به اعتصاب کارگران شرکت واحد، صدها 

 رای شرکت واحد هاآموزش رانندگی با اتوبوس تا در فرصت چند ساعت،وردند آباد تهران آنازی

 با شکست روبرو شد و  به عالوه به سبب ناشی گری و هراس پاسداران،  . این اقدامفراگیرند

های فرماندهی دستگاه از اتوبوس ۷۰۰روز نخست،  وارد آوردند.ها های زیادی به اتوبوسخسارت

شنایی، جز شکست پرداخت که به سبب نا آجایی مسافران )فراجا( به جابه انتظامی جمهوری اسالمی

 ناچارشدند تاهای امنیتی شهرداری و دستگاه و سوم اعتصاب  روز دومورد. ای به بار نیانتیجه

یرند، اما این تالش اعتصاب شکنانه نیز بی رانی تهران را به کار گغیرشاغل در اتوبوس گانراننده

ها و شکستن نندگی اتوبوسبرای را حکومتیاندرخواست به آگاه و شجاع،  نشانانآتشنتیجه ماند. 

  .سرمایه را نقش برآب کردند سخی دندان شکنانه دادند و تالش کارگزارانپا ،اعتصاب

، حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد توسط ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۸چهارشنبه 

ت بام شبیخون برای این ربایش، ماموران سازمان اطالعات سپاه، از پش .نیروهای امنیتی بازداشت شد

حسن سعیدی با درهم شکستن وسایل خانه، تلفن همراه وی و سایر اعضای زدند و پس از بازداشت 



شمار بازداشت شدگان اعتصاب اخیر افزون بر ضد تن گزارش شده است.  .خانواده رابه سرقت بردند

ن دیگر از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین هویت پنج ت کانال سندیکای کارگران

“وحید فریدونی، علیرضا زارعی، جواد صادقی پور، محمد عباس دایی و  هایبازداشت شدگان به نام

 واحدصالح پور”  گزارش داده است.

 ی رسالتجنایت، پرونده قتل، فساد،

ها با پیشتازی کارگران ادامه رین شهرها و شهرکخیزش طبقاتی اردیبشهت به ویژه شبانه در بیشت

های به پاخاسته گلپایگان بیانگر شرکت گسترده تودهاردیبهشت در  ۲۷شنبه شب عتراضات سهاداشت. 

و شعارهای کوبنده علیه حاکمیت اسالمی بود: »مرگ بر دیکتاتور«! »توپ، تانک، فشفشه/ آخوند باید 

 های خیزش در گلپایگان  بیانگر فراگیریرها کن«! در شب گم بشه«! و »رئیسی حیا کن/مملکتو

 جنبش بود.

قراردادی وزارت نفت در برابر این وزارتخانه در تهران به همایش  اردیبهشت کارگران ۳۱روز 

 حداقل دستمزد تعیینتنها افزایش خارج شدن آنها از مشمولیت  برخاست. خواست فوری این همایش،

استا با این خیزش کارگری در پیوند و همر. بود شورای عالی کار  ده درصدی توسطشده تنها 

اعتراضات  گرفت.میارون؛ مارون و آغاجاری و گچساران صورت کارگران نفت در کهای خواست

 د انسانیض هاین شبکهدستمزد، برچیده شد خواست افزایشدر مراکز نفتی گسترده است. عالوه بر 

 نفت و گاز و پتروشیمی بود.های مختلف در بخشپیمانکاران 

از  شماریموتوری،  بخش اردیبهشت جمعی از کارکنان و کارگران ۳۱صبح روز  همایش اعتراضی

دستمزدهای در اهر در اعتراض به پرداخت نشدن  یهای عمرانی و خدماتپاکبانان و رانندگان واحد

های کارگران ستاخواز جمله  ،کوتاه شدن دست پیمانکاران سمی ور استخدامخواست  خود،

  های سراسر ایران هستند.شهرداری



از جمله شعارهای  درد شماست مردم به ما ملحق شوید!ن کار آزادی حق مسلم ماست!  درد ما نا

   .گان بودندگان و تمامی به پاخاستهمشترک کارگران و بازنشسته

 ی کانون نویسندگان ایران در پشتیبانی از خیزش سراسریبیانیه

ونه توضیح داد که حکومت برای حفظ گتوان ایناین یورش سبعانه به سطح معیشت مردم را می »کل

خواهد ارز ترجیحی به تولیدکنندگان کاالهای اساسی تواند و نمیاش دیگر نمیام اقتصادی ظالمانهنظ

ندارد. در این  های قیمتگسیختهآور گرانی و افزایش لگامبدهد و این امر هیچ معنایی جز تشدید سرسام

و آن هم کسی نیست جز سوز را بدهد اوان این گرانیِ انسانمیان البته روشن است که یکی هم باید ت

 «.مردمان اعماق، گرسنگان و داغ لعنت خوردگان

فرمانده سپاه محمد  کمیک وییسنارکه  استشبانه روزه  ۷در برابر این خیزش سراسری و تاریخی  

نور خواهند کرد.« روز جمعه با چند ده هزار بسیجی و سپاهی، اقدام به ما» شد: هللا اعالم رسول

 در سراسر ایران با »سالم درمانده، این واماندگی رژیم،مضحکه تبدیل شد.  »سالم فرمانده« به

های ویژه، آخرین زبان حکومت وامانده« پاسخ داده شد. مانور  و حکومت نظامی و یگان یفرمانده

و درماندگی این رژیم را به بیچارگی  ساز حکومت درمانده باشد،بیش از آنکه چارهاسالمی سرمایه، 

 و فراگیر است. ها و هر کوی برزن جاری های به پاخاسته در خیابانشعار توده .ردگذامینمایش 

 فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون!

 

 تگران!دشمن کارگران، دولت غار

 !«ای قاتله، والیتش باطلهخامنه»

 اند.هدف خیزش ،ت نظام با باندهای حاکم و مناسبات آنتمامیاینک، 



 کاران و فاسدان!عالم عمومی تن ناسپاری به حکومت تبهیعنی اخیزش جاری، 

 علیه هرنوع بندگی و بردگی است! این خیزش برای  خودرهایی و

 

 ی است که به خیزش سراسری برای یک زندگی  شاد وبرای نان و کار و آزادگرسنگان شورش 

 است!انسانی گراییده

 !  است اع از عزت انسانی خویش به پاخاستهدف در خواری و کار و زحمت علیه هایخیزشی که توده

 تغییر ساختار نیروهای انتظامی سرمایه و اعالم فرماندهی )فراجا( نیروهای سرکوب به جای ناجا،

 داران!اسالمی سرمایهظامی و درماندگی حکومت یعنی حکومت ن

ی مرکز تبلیغاتی و های ویژه در صدا و سیمای حکومتی یعنی هراس رژیم از تسخیر حتمتمرکز یگان 

 خود! سیاسی

های ویژه در کالن شهرها و شهرهای کارگری، یعنی آخرین تیرهای  یک حکومت تمرکز یگان

 !درمانده

 ره افتاده است!دهد که چه کسی به محاصبه آشکارا نشان می می،حکومت اسال این سراسیمگی

  اد عمل و اعتصاب عمومی است!ی کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران، نوید بخش اتحجبهه

 

 رودهایی هستند به سوی دریای آزادی! ها،خیابان

 شکنیم!سیل بندها را در هم می

غرد تا زیر پوست جغرافیای کار و زحمت میت با شکوه درخشید و همچنان شهخیزش اردیب

 روید.همچنان جاری است، همانند رود، تا به موقعیت انقالبی فرا  جنبش،شان شود. فآتش

و از پیوستن دیگر کارگران اتوبوسرانی در سراسر ایران  یخیزش اردیبشهت، نابرخوردار کاستی

لیدی و خدماتی از جمله نفت و های کلیدی تواز پیوستن کارگران شاغل در رشتهی نیز نابرخوردار



 تصاب عمومیها به اعآهن، هوایی و کشتیرانی و بندرگاهروشیمی و ترانسپورت زمینی، راهگاز و پت

کار و  جنبش برای نان،جنبش گرسنگان،  سال پر خیزشی در پیش روی داریم. جنبش کارگران، .بود

 !خروشدیم جنبش رهایی بردگی نیروی کار آزادی،

عی و خرد جم، تجربه آموخت و با این آزمون به شور ها نیرو گرفتیابانبار دیگر از خ، زشخی

»گل رداری از تمامی نیروهای کار و رهایی برآید و فریاد برآورد : تا دیگر بار با برخو نشیندمی

 جا برقص«!همینجاست،همین

 ۱۴۰۱ماه  ام اردیبشهتسی
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