
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

 
  چريکھای فدائی خلق ايران

 ٢٠١٨ جنوری ٠١
 

 !ايران  مردم تحت ستمۀپيروز باد مبارزات دالوران
 در چند نقطه در ء ايران که ابتداۀ توده ھای کارد به استخوان رسيدمبارزات ۀدر ادام

 م، امروز ھشت تھران آغاز شد و سپس مشھد و ديگر شھرھای خراسان را در برگرفت

و قم و اصفھان در اقصی نقاط ايران از زنجان و قزوين و ھمدان  ، ١٣٩۶ ]جدی[ديماه

توده ھای   .جاری است یئ توده تظاھرات،  و شيراز گرفته تا اھواز و کرمانشاه و رشت

 ما که از مظالم سرمايه داران زالوصفت و سردمداران جمھوری اسالمی ۀستمديد

به خيابانھا ريخته اند تا بتوانند بر شرايط طاقت فرسائی که ،  رسيده شانجانشان به لب

با استفاده از ماشين آب مورين سرکوبگر رژيم در شھرھا أ م . پايانی بگذارندۀشان ايجاد کرده است نقطنظام حاکم براي

 پالستيکی به تظاھرکنندگان حمله و کوشيده اند تا آنان را سرکوب و تجمعات را در ھم ۀ فلفل و باتوم و گلولزپاش و گا

مزدوران سرکوبگر با لشکر کشی به ميادين اصلی و ، در بعضی شھرھا مانند تھران و تبريز از صبح زود . بشکنند

  .ی را بگيرندئ تجمعات وسيع توده يزه کرده و تالش کرده اند تا جلو ميليتارً، شھر را کامال گسترش حضور نظامی خود

گران سالھای مديدی است که کار . ايران بودندۀی کنونی به واقع کارگران آگاه و رزمندئآغازگر اصلی تظاھرات توده  

فضای ، مبارز در سراسر ايران با تجمعات اعتراضی و تظاھرات خيابانی و دست زدن به اشکالی از مبارزات قھر آميز

در اين مسير شعار پرمعنای کارگران کارخانجات . مختنق سياسی جامعه را به فضای سياسی مبارزاتی تبديل کرده بودند

وای از اين  ، ، وای از اين وضع  جان فدا می کنيم در ره آزادگی، زير بار ستم نمی کنيم زندگی"،  صنعتی اراک

 توده ھای تحت ستم ايران در جريان مبارزات اميدبخش خود عليه وضع ظالمانه و طاقت ۀامروز به شعار ھم" وضع

  .فرسای موجود تيديل شده است

و ديگر توده ھای تحت ستم ايران در ی اخير که بيانگر انفجار خشم و کينه و نفرت شديد کارگران ئتظاھرات توده 

و داخلی در قالب رژيم جمھوری ) امپرياليستھا(نزديک به چھل سال اخير نسبت به حاکميت سرمايه داران خارجی 

 بلکه موجب خوف و ھراس ،نه تنھا لرزه بر اندام رژيم منفور و جنايتکار جمھوری اسالمی می اندازد، اسالمی است 

در اين تظاھرات ھمچون ھر جنبش . نيز می باشد) قدرت ھای خارجی(رژيم يعنی امپرياليستھا حاميان و ھاديان اين 

.  اول بيانگر خواسته ھا و سطح آگاھی تظاھر کنندگان استۀشعارھای گوناگونی سرداده می شوند که در درج، یئتوده 

گر در ھر بزنگاھی سعی می کنند مارتاما در عين حال بايد دانست که از يک طرف ھمواره عناصری از طبقات اسث
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ی کرده و شعارھای خود را مطرح و مسير جنبش را تغيير دھند و ھم به گونه ای که به ئخود را قاطی جنبش ھای توده 

، مزدوران خود را در لباس شخصی وارد صف تظاھرات  رژيمکه  بيانگر آن است ٨٨ جنبش مردمی ۀخصوص تجرب

ی ئ با اين وجود ما شاھديم که در تظاھرات توده  .ند عليه اين جنبش ھا انجام دھندمردم می کند تا ھر آنچه می توان

 شعارھائی که . عمده شعارھائی که داده می شوند شعارھای راديکال بوده و بيانگر خواست ھای مردم می باشند،اخير

 شعار مرگ بر ديکتاتور از.  جوانب مختلف حيات رژيم ننگين جمھوری اسالمی را مورد حمله قرار می دھندۀھم

سوريه رو رھا " و" ، يمن يا سوريه؟ پولھای ما کجا ميره؟ عراق"تا  "، ستم آزاده تو ايران چی آزاده؟ دزدی" تا  گرفته

 مملکت برای مداخالت نظامی ۀکه دو شعار اخير بيانگر اعتراض توده ھا به صرف بودج" (فکری به حال ما کن، کن 

، مرگ بر جمھوری تا مرگ بر خامنه ای) جنگ طلبی ھای امپرياليسم در منطقه می باشد رژيم در خط ۀجنايتکاران

ی سياسی آزاد بايد ، زندان ، آزادی ، کار ، نان ، جمھوری اسالمی نمی خواھيم و يا آخوند انگليسی نمی خواھيماسالمی

سرنگونی  که خواھان که مردم ما در حالیاينھا ھمه بيانگر آن است ... مسسل ديگر اثر ندارد و  ، کتان ، ، توپ گردد

 اجتماعی ايران - رژيم جمھوری اسالمی می باشند ولی به اين بسنده نکرده و خواھان دگرگونی در شرايط اقتصادی

  .يعنی به واقع خواستار يک انقالب اجتماعی پيروزمند ھستند

 ۀ ديکتاتوری وحشيانۀآنھم در شرايط سلط ،تظاھرات توده ھای ما در اقصی نقاط ايران و در زمانی نزديک به ھم 

که يک نمونه از آن شالق (بندھای رعب آور ، انجام شکنجه ھای خيابانی ی که با بگير و بئ، ديکتاتور جمھوری اسالمی

و سرکوب ھای خونين در اشکال ) زدن کارگران به دليل اعتراض به عدم پرداخت مزد خود توسط سرمايه دار می باشد

آن است که به راستی کارد به استخوان   ھرگونه اعتراض و مبارزه ای را سد می کند از يک طرف نشانگرجلو ،مختلف

نشان  توده ھای مبارز تحت ستم ايران رسيده و حد ظلم و ستم بر آنھا از حد تحملشان فراتر رفته است و از طرف ديگر

ته گشته و ھمچون فنری در پشت سد سرکوب فشرده شده پتانسيل اعتراضی عظيمی در بطن جامعه انباش می دھد که چه

  !است

بلکه ديگر ، ، نه فقط جمھوری اسالمی و وابستگانشیئ مبارزات توده ۀواضح است که در مقابل اين موج گسترد

ست  ايران از ھر قماش قرار دارند که به ھر وسيله ای متوسل شده و می شوند تا آن را به شکۀدشمنان توده ھای رنجديد

، عوامل مشکوک  یئھم اکنون آنھا تبليغات مسمومی به راه انداخته اند که گويا در پشت اين تظاھرات توده . بکشانند

بعد پای احمدی نژاد را به ميان کشيدند و بعد .  سپاه و خامنه ای استۀ گفتند که اين ھا به دليل توطئء ابتدا .وجود دارند

سابق و اصالح طلب حکومتی فعلی به ميدان آمد و دست به تئوری بافی زد و به " دانشجوی خط امام"،  عباس عبدی

 ۀاين اتفاق به احتمال زياد پشت پرد"ابراز داشت که ، ی به خراسان محدود خواھد ماند ئتصور آن که مبارزات توده 

  چنين گفته ھائی وی سعی کرد اين نظر رابا". که در شھرھای خراسان رخ داده است ويژه آنه ، ب سياسی نيز دارد

  .ی که پول مردم را باال کشيده اند در تضاد با دولت روحانی مشوق اين جنبش ھا بوده اندالقاء کند که گويا مؤسسات مالي

 . دشمنان با موج تظاھرات اخير استۀ يکی از شيوه ھای مقابلی چنين تبليغات زھر آگينۀھمانطور که آشکار است اشاع

 منحرف کردن جنبش  سيون ھای ضدانقالبی نظير سلطنت طلبان و ھمچنين کوشش برایينسبت دادن تظاھرات به اپوز

، اصالح طلب   از طريق فراھم نمودن امکاناتی برای نيروھای ضد انقالبییاز مسير انقالبی خود به مسير ھای انحراف

  .دنو سازشکار از ترفندھای ديگر ارتجاع می باش

 دست به مانور زده و ،  به برخی از شيوه ھای سرکوبمبادرترژيم در مقابل خيزش توده ھا ضمن ،  حاضردر حال 

بدحجاب ھا را به جای بردن به   در برخورد به آنچه خود بدحجابی می نامند تخفيف قائل شده و اعالم کرده است کهًمثال

 که قيمت بنزين را گران نخواھند کرد و توسل به بازداشتگاه به کالس ھای آموزشی خواھند برد و يا گفته می شود
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 اصلی خود که ۀ رژيم در انجام وظيفۀ اصلی اين است که سالح عمدۀاما نکت.  ديگر از اين قبيلۀترفندھای گول زنند

 ايران يعنی حفظ وضع موجود به نفع سرمايه داران داخلی و ۀھمانا حفظ و حراست از سيستم سرمايه داری وابست

، وحشيگری و جنايت عليه توده ھای مبارز با توسل به نيروھای  است توسل به قھر ضدانقالبی) مپرياليستھاا(خارجی 

  .از اينجاست که در مقابل قھر ضد انقالبی رژيم تنھا قھر انقالبی توده ھا می تواند کارساز باشد. مسلح خود می باشد

  !توده ھای رزمنده و مبارز ايران

عليه وضع موجود و رژيم جمھوری اسالمی که درست به دليل وابستگی به امپرياليستھا وضع  شما ۀمبارزات شجاعان

، مبارزات شکوھمندی است که اميد به آينده را در  بسيار ظالمانه و نکبت بار کنونی را در ايران به وجود آورده است

و ( کرد اين است که دشمن اصلی مردم ما اولين موضوعی که بايد روی آن تأکيد. دل ھر انسان آزاديخواه بر می انگيزد

امپرياليستھا ھستند که در تجربه نشان داده اند که سرنوشت خود را ) ھمينطور مردم خاورميانه و به واقع مردم کل جھان

اگر نمی خواھيم که بر  از اين رو.  شاه ديديمۀ ھمچنان که در دور- با سرنوشت رژيم ھای وابسته به خود گره نمی زنند

دسيسه ھای از نوع ديگری ، اگر نمی خواھيم که  ، ديکتاتوری ديگری سر برآورد  جمھوری اسالمیۀرانوي

، جوانان انقالبی ما بايد از شرايط کنونی برای متشکل کردن خود   پيروزی جنبش خلقھای ما را تھديد کند،امپرياليستی

 يعنی ارتش و پاسداران ، د که بدون نابودی دستگاه سرکوب اول اين آگاھی را به ميان مردم ببرنۀاستفاده کنند و در درج

پس سازماندھی مبارزات کارگران و توده ھای  . ، نان و آزادی مھيا نمی شود امکان رسيدن به کارجمھوری اسالمی 

ه بايد ب. تحت ستم برای مقابله با ماشين سرکوب جمھوری اسالمی بايد يکی از آماج ھای اصلی مبارزات مردمی گردد

تحقق ،  قھر آميزی که دشمنان بر مردم ما تحميل می کنند ۀمتشکل کردن کارگران تنھا در مسير مبارز ياد داشت که

  .يافتنی است

 ما تنھا زمانی متحقق می شود که به ھرگونه نفوذ امپرياليستھا ۀدر جامع"  آزادی،، کار  نان"شعار درست و پر اھميت 

بنابراين اين شعار مھم بايد با .  استقالل ايران از امپرياليستھا تأمين گردد،بارت ديگراز ايران پايان داده شود و به ع

  . آزادی تکميل گردد،شعار استقالل ، نان، کار 

از صفوف خود دور  موجود وابسته اند ۀکه به نوعی به شرايط ظالمانرا  نيرو ھائی ۀدر شرايط کنونی بايد سعی کرد ھم

 ضمن انگشت گذاشتن بر دردھای بيشمار توده ھای دربند ايران شعارھا و می کوشندساخت و نيروھائی را که 

 بايد با -  کنونی نداردۀ که نتيجه ای جز تداوم شرايط ظالمان-  قالب کنندبه جنبش آنان  خود را ۀرھنمودھای اصالح طلبان

چه مشھور و (آنھا ، رھبری ھای کاذب  وابسته ینيرو ھا ۀتا با ايزوله شدن ھم ق و استداللھای روشن افشاء نمودطمن

بر اين اساس يکی از وظايف نيرو ھای انقالبی تنظيم شعار ھای   .دنتوانند به درون جنبش راه پيدا کنن) چه گمنام

جمھوری اسالمی را مورد حمله قرار  چنين شعار ھائی بايد ھم کليت رژيم. راديکال و بردن آنھا به ميان مردم است

 استقالل"مردم چون اساسی ی ھاواست خو ھم "!نابود بايد گردد، با ھر جناح و دسته ، مھوری اسالمی ج" ، مانند دندھ

  . را در بر گيرند"!آزادی ، کار ، نان ،

  !نابود بايد گردد، با ھر جناح و دسته ، جمھوری اسالمی 

  !آزادی ، کار ، استقالل ، نان

  ! و جھان، دشمن اصلی خلقھای ايران مرگ بر امپرياليسم

  !زنده باد انقالب

  ١٣٩٦ ]جدی[ھشتم دی ماه  -چريکھای فدائی خلق ايران

 


