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  چريکھای فدائی خلق ايران

 ٢٠١٧ دسمبر ٣١
  

، جرقه ھای يک آتش  ايرانتظاھرات مردمی در 

  !بزرگ
 ،  نيشابور،مشھد ھزاران تن از مردم دالور  ، ١٣٩۶ ]جدی[ دیھفتمشنبه  پنجامروز

 به ،کشور در اعتراض به گرانی و فساد و سرکوب و خفقان ديگر چند شھر  و کاشمر

اسالمی و خود مبنی بر سرنگونی جمھوری قلبی خيابان ھا ريخته و بار ديگر خواست 

را فرياد  حاکم ۀ نظام استثمارگرانۀضرورت ايجاد يک دگرگونی انقالبی عظيم در جامعه و نابودی ساختارھای پوسيد

  ،نترسيد، نترسيد "،  "مرگ بر روحانی"،  "مرگ بر ديکتاتور" تظاھر کنندگان در مشھد با سردادن شعارھای .زدند

 "اومد ، کاسه صبر ملت سر ، سر اومد سر اومد"،  "د مردمو ذله کردي، داسالمو پله کردي" ، "ما ھمه با ھم ھستيم

و خواست خود مبنی بر پايان دادن به حيات تکار جمھوری اسالمی يخشم خود نسبت به کليت رژيم دزد و جنا... و

با حمله به ھد در مش نيروھای سرکوبگر رژيم  .ندرا به نمايش گذارد اين رژيم ۀ چھل سالً تقريباۀسرکوبگران ظالمانه و

ده ھا تن از جوانان ،  ضمن ضرب و شتم مردم به شليک گلوله ھای پالستيکی و گاز اشک آور پرداخته و، مردم مبارز 

 تعرضی با ۀ با نمايش يک روحياما تظاھر کنندگان. کردندو به شکنجه گاه ھای خود منتقل به جان آمده را دستگير 

 اين اوضاع به ۀ عابرين نيز با مشاھد.ھای زباله را به آتش کشيدند و سطلدرگير شدند نيروھای سرکوبگر انتظامی 

    .ندصفوف تظاھرکنندگان پيوست

، به ھيچ وجه يک اتفاق مجرد و بی ند ه اجرقه ھای آتشی که امروز در مشھد و شھرھای ديگر ايران برافروخته شد

شکاران و مغرضينی که ھمواره می کوشند جنبش ساز. ند تحت سلطه ما نيستۀارتباط با فضای عمومی حاکم بر جامع

 به شعارھائی که در اين تظاھرات ًسعی خواھند کرد با استناد مثال، توده ھا را منحرف يا آن را کم اھميت جلوه دھند 

، تظاھرات مردم جان به لب رسيده از حدود چھل سال حاکميت  عليه گرانی و دزديھا و فساد حکومتيان مطرح می شود

در شرايطی که   اما . در حد اعتراض به گرانی و غيره جلوه دھندًابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی را صرفارژيم و

، در حالی که زندگی ميليونھا تن از  ندنفقر و فالکت و بيکاری و گرانی و فساد در جامعه بيداد می ک،  بحران اقتصادی

تمزد و حقوق ھايشان توسط دولت و سرمايه داران در حال  شرايط عدم پرداخت دسکارگران و زحمتکشان جامعه در

حصر  و به طور کلی در شرايطی که کمر کارگران و ديگر توده ھا زير بار ظلم ھا و ستم ھای بی حد و نابودی ست
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سر آيد و سر به  صبرشان به ۀکاس  توده ھادبه قول خوطبيعی است که ،  خميده شده ، سياسی و اجتماعی اقتصادی

، در شرايطی که ھر روز  در شرايطی که مردم به عينه شاھد شکاف طبقاتی چشمگير در جامعه ھستند .بزنندشورش 

خبر جديدی از ابعاد دزدی ھای نجومی مقامات حاکم و غارت مال و حيات توده ھای محروم به بيرون درز پيدا می 

ه در شرايطی که کوچکترين خواست تغيير در وضع موجود از طرف دولتمردان حاکم با سرکوب و ، و باالخرکند

جز انقالب در به راھی به طور واضح به ھمه نشان می دھد که ،  دستگيری و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ می گيرد

  .مقابل آنھا قرار ندارد

 که با خواست نابودی می دھندخبر از طوفان عظيمی ی در مشھد و نيشابور و شھرھای ديگر ئشورش ھای توده 

جلوه ھای ديگر اين طوفان در ماه ھای اخير خود را در . در راه است، در تمام ايران فالکتبار مسببان اين اوضاع 

 کارگری در سراسر ۀتجمع ھا و تظاھرات پراکندکارگران ھفت تپه و ،  اعتصاب و اعتراض بزرگ کارگران ھپکو

  .اند نشان داده تراضات سراسری مالباختگان و بازنشستگاناع،  ايران

، ديکتاتوری ، رئيس  شعارھای راديکال تظاھر کنندگان که اين روزھا در ھمه جا به طور سيستماتيک ساختارھای نظام

 ذله  مردمو ، نظير شعار اسالمو پله کرديد( دولت ، ولی فقيه و حتی لفافه ھای اسالمی حکومت را نشان گرفته اند

ی جاری نھفته است که به شرط آزاد ئثابت می کنند که آنچنان انرژی انقالبی بزرگی در بطن جنبش ھای توده ) کرديد

می تواند پيشرفت ھای انقالبی بزرگی را برای توده ھای تحت ستم در مبارزاتشان عليه ، صحيح  شدن در يک مسير

 .دشمن يعنی دژخيمان حاکم موجب شود

که در شرايط کنونی بايد به آن توجه داشت اين است که در شرايط بحرانی و ملتھب ھنگامی که توده ھا يکی از مسايلی 

ست گذاردن پيدا می شوند که با د،  وضع موجود بودند ۀنگھدارندبه نحوی ھمواره کسانی که تا ديروز ، به پا می خيزند 

،  با خواست ھای آنان و در صف آنان برای تغيير حق توده ھا سعی می کنند خود را ھمسوروی برخی خواست ھای ب

گيری از  با درس. ظام حاکم را منحرف سازندجا بزنند تا به اين وسيله بتوانند جنبش انقالبی توده ھا عليه کليت رژيم و ن

ا از  تا نقشه ھای پليد آنان آشکار شده و خود آن ھتجارب گذشته بايد فريبکاری ھای چنين نيروھائی را افشاء کرد

  . صفوف توده ھا طرد و به بيرون رانده شوند

گيری  درس با توجه به تجارب گذشته و از جمله ضمن متشکل کردن خود تمامی جوانان آگاه و انقالبی ست که ۀوظيف

، مبارزات اجتناب ناپذير کنونی را به سوی ھدف اصلی يعنی نابودی نظام سرمايه داری  ٨٨ی سال ئجنبش توده از 

اشکال  درپا برجاست رژيم ھای ديکتاتور را سرمايه داری ، چرا که تا اين سيستم  اکم بر ايران کاناليزه کنند حۀوابست

؛ و ھمين نظام سرمايه داری وابسته است که  بر جان و مال مردم حاکم خواھد ساخت) هچه اسالمی و چه غير(مختلف 

 ۀ و ساير آحاد تحت ستم جامعديده، خلقھای ستم ان، زن زحمتکشانساير عامل تمامی فجايع حاکم بر حيات کارگران و 

  .ماست

  !پاخاستهه ببر مردم دلير درود 

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

  !زنده باد انقالب

  چريکھای فدائی خلق ايران

  ١٣٩۶ ]جدی[ دیھفتم

     

  


