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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٨ اپريل ٠٧

 

  ! توده ھای انقالبیۀراه پيروزی در ورای رزمھای دالوران
در کارگران و زحمتکشان ايران  به مدت چند ھفتهو ) ٢٠١٧مبر  دس٣٠ (١٣٩۶ ]جدی[پنجشنبه ھشتم دی ماهاز روز 

يعنی جمھوری اسالمی آنچنان صحنه ھائی از جسارت ،  حاکم و رژيم حافظ اين نظم ۀظالمانخيزشی انقالبی عليه نظم 

اين . ھرگز فراموش نخواھد شدبه جا مانده و  تاريخی مردم ما ۀدر خاطر که در مقابل دشمنانشان آفريدندو دالوری 

 به کرمانشاه و تھران و ًا بعدشروع شد و سپس به نيشابور و کاشمر و،  ، مشھد در دومين شھر بزرگ ايران خيزش

با گذشتن از جانشان به در اين روزھا خيل گرسنگان  .  شھر ديگر در سراسر کشور گسترش يافت١۴٠حدود  به سپس

  . جمھوری اسالمی را به نمايش گذاشتندۀ ديرينه و خشم انقالبی خود نسبت به رژيم دار و شکنجۀ و کينخيابانھا ريختند

با آتش زدن مراکز توده ھای خشمگين ،   خود رسيده بودحالت انفجاری طبقاتی در جامعه به ۀارزدر آن روزھائی که مب

 مسلحانه با دشمنانشان نشان دادند که ۀ ايدئولوژيک رژيم حاکم و پايگاه ھای سپاه و بسيج و با مقابل و، سياسی اقتصادی

و می دانند که  به دل دارند حاکم ۀ اجتماعی ظالمان–حافظ نظم اقتصادی  ۀبه مثاب جمھوری اسالمی چه کينه و خشمی از

 ۀر و ھمگکار ۀًو بانی شرايط شديدا غيرانسانی طبق باعثکه با چنگ و دندان از سيستمی حفاظت می کند اين رژيم 

 و می دانند که دشمن شناسند میآنھا از ھمه مھمتر نشان دادند که راه مبارزه را   .بی چيزان استزحمتکشان و 

گر و تا بن دندان مسلح  ھيچ زبانی به غير از زبان قھر را نمی فھمد و برای گسستن زنجيرھا و آزادی از شر سرکوب

در مقابل ھيچ بودگان و استثمارشوندگان وجود ، راھی جز اعمال قھر انقالبی و دست بردن به سالح ، چنين دشمنی 

  .ندارد

،  ، می ميريم می جنگيم"، در زنجان شعارھای  "ه مسلح شويموای به روزی ک" قيام کنندگان در اھواز شعار دادند  

... و " ، بجنگ تا بجنگيم ما بچه ھای جنگيم"، جوانان دلير شعار دادند   در قم. سرداده شد" ايران رو پس می گيريم

تند دست به آنھا در ھر کجا که توانس.  البته به صرف دادن شعار برای جنگ با رژيم بسنده نکردندتوده ھای انقالبی

 مردم  .استفاده کردند  از چوب و سنگ گرفته تا سالح گرم نظير تفنگ شکاری و جنگی و از ھر وسيله ایسالح بردند

 با بمب ... و، و قھدريجان ، مشھد رودو، د اصفھان ، ، اھواز ، اراک ، کرمانشاه در ايذه،  ھر جا که برايشان مقدور شد

ليس و فرمانداری ھا و خودروھای نيروھای وی ديگر به مراکز بسيج و پ، تفنگ شکاری و سالح ھا ھای دستی

و چندين مزدور رژيم را به سزای اعمال  بسياری از اين مراکز سرکوب را به آتش کشيدندآنھا . نددرسرکوبگر حمله ب
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ت حاکمه أق به ھي متعلرسانه ھایخشم رژيم را برانگيخت و ، اين اعمال انقالبی توده ھا .  شان رساندندۀجنايتکاران

به نمايش را خشم بی حد و حصر و ھراس خود نسبت به قيام گرسنگان مسلح ، اقدامات قھر آميز توده ھا انعکاس  ضمن

" فتنه گر"ندگان را  دی ماه قيام کن٢٧در تاريخ ، ايست از جمله سايت تخصصی مسجد که جيره خوار خامنه  . گذاردند

رخ داده ، به ذکر مواردی از برخوردھا و درگيری ھای  ی با دروغ و اتھامبا قاطی کردن واقعيت ھائخوانده و 

، ھجوم به پايگاه   جمعهۀ، حمله به دفاتر ائم حمله به حوزه ھای علميه و آتش زدن قرآن"  ازرسانه ھای رژيم. پرداخت

بار بستن مردم عادی در شاھين  به رگ...ھا و وسائل نقليه و اموال عمومی حمله به بانک ھا و مغازه  گرفته تاھای بسيج

) در بسياری از شھرھا(، چاقو کشی و حمله با سالح سرد  )در درود(، استفاده از سالح ھای غير سازمانی  شھر

را به توده ھای انقالبی ، ")نجف آباد( شليک مستقيم به مأموران) درود( رھاسازی ماشين آتش نشانی به سوی مردم

  . ندآنان خواند" ای از اقدامات داعش گونهنمونه "را نسبت داده و آنھا 

آنھا به .  مراکز ستم و سرکوب بود واما واقعيت اين است که آماج حمالت توده ھای انقالبی، مزدوران سرکوبگر رژيم

واضح است که تظاھرات . سرنگونی جمھوری اسالمی دست به قيام زدندجھت  موجود و ۀواقع عليه وضع ظالمان

تظاھرات  ، یئ اعتراضات توده ۀسرکوب ددمنشانرغم ه باما  . رو شده  دشمنانشان روبۀخيابانی و قيام ھای آنان با مقابل

 گرايش توده ھای جان ًتقريبا از اواسط بھمن ماه با توجه به.  نيز ادامه يافت]دلو [ی در اينجا و آنجا در بھمن ماهئتوده 

 ، نيروھای سرکوبگرآنھا در مقابل طبيعی  عکس العمل مسلحانه با رژيم تا بن دندان مسلح و ۀبه لب رسيده به مقابل

در اين   .نددبه منصه ظھور رسي قھر انقالبی توده ھا عليه قھر ضد انقالبی رژيم  ديگری از اعمالۀصحنه ھای برجست

نابادی بود که از بدو به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی ُمربوط به دراويش گسته يکی  برجۀميان دو درگيری مسلحان

 با جسارت تمام حتی با درگيری تن به تن با سرکوبگران اين دراويش، در طی چند روز  . تحت ستم مذھبی قرار دارند

ورزان محروم و شجاع اصفھانی با درگيری بين کشادرگيری ديگر مربوط به . در مقابل آنھا ايستادگی کردند، پليد رژيم 

به اعمال قھر انقالبی عليه رژيم کشاورزان طی آن   بود که اسفند١٨ در تاريخ نيروھای سرکوبگر در اين شھر

با گشودن آتش به روی نيروی انتظامی چند تن بودند مسلح جنايتکار جمھوری اسالمی دست زدند و برخی از آنان که 

   )١(.کردندزخمی از آنھا را 

 شديدتر و به طور گسترده و می دانيم که مبارزات کارگران از يک سال پيش از قيام ھای دی ماه با آھنگی ھر چه 

. ًاين مبارزات گاه در مواجھه باسرکوب جنايتکاران شکل ھای کامال قھر آميز به خود می گرفت.  جريان داشتمستمر

در شرايطی که کارگران فوالد اھواز در خيابان ًا شاھد بوديم که ان ادامه دارد و اخيرنمبارزات کارگری امروز نيز ھمچ

 ۀھر چند اخبار مربوط به اين واقع . دست به تجمع زده بودند، مزدوری با يک ماشين سواری به تجمع آنان زد

ش گزار جنايتکارانه ۀتا کنون حداقل زخمی شدن يک کارگر در آن حملجنايتکارانه به صورت کامل منتشر نشد ولی 

  .شده است

 است که در جامعه و تصويری از درگيری ھای قھرآميزیجاری بيان فشرده ای از مبارزات انقالبی ، آنچه مطرح شد 

پر واضح   .آغاز گشته و ھنوز در جريان استبين توده ھای انقالبی و رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی 

رت مردم نسبت به رژيم جمھوری اسالمی و آنچه انرژی انقالبی عظيمی  اساسی خشم و نفۀريش مادی و ۀاست که زمين

 سيستم سرمايه داری وابسته در ايران است که در خدمت به امپرياليسم تکوين يافته ، را در بين آنان موجب می شود

جتماعی و اگوناگون  ھای محروميتو در واکنش به ابعاد عظيم استثمار و چپاول و فقر و گرسنگی  توده ھا. است

که با شالق و سرنيزه در تمام دوران حيات جمھوری اسالمی از آن حراست ديکتاتوری و خفقان باری شرايط  و سياسی

ھرگز ، نه جمھوری اسالمی و نه اربابان امپرياليست اين رژيم  .  سياسی کشيده شده اندۀ مبارزۀ به صحن، شده است
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 کوشش خواھند کرد که اين نظم ضد خلقی  بنا به ماھيت ضد خلقی خود آنھا.قادر به پاسخگوئی به نياز ھای مردم نيستند

 مردم و نگاه داشتن سرنيزه ھمواره بر باالی سر توده ۀبا تشديد اختناق و سرکوب وحشيانو خفقان آور را به نفع خود 

  . حفظ نمايند، ھای تحت سلطه 

 کارگر متشکل و آگاه و مسلح به ايدئولوژی ۀا رھبری طبقنبايد فراموش کرد که انقالب ايران تنھا بدر چنين شرايطی 

است  کارگری که قادر به گرد آوری ھمه توده ھای تحت ستم در زير رھبری خود ۀ، طبق  لنينيسم- خود يعنی مارکسيسم

د خطر  ايران از ھم امروز بايۀرزمندبنابراين کارگران انقالبی ھمراه با روشنفکران . می تواند به پيروزی دست يابد

 را حفظ و تقويت يشھم تشکل خو ، خود نظامی – نظامی و فعاليت ھای سياسی –کنند و با تشکيل گروه ھای سياسی 

گام بر ، ی که به نابودی واقعی دشمنان مردم و پيروزی کارگران و ستمديدگان ختم خواھد شد  در راه طوالنينمايند و ھم

  .داشته و حرکت کنند

  :زيرنويس

١- kyjYpM7XGOW=v?watch/com.youtube.www://https  

  

 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۶ ماه اسفند ، ٢٢۵شماره 

  


