
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 
 Political  سياسی

  
  چريکھای فدائی خلق ايران

    ٢٠١۶ سپتمبر ١۵
  

  !شورش ھای مردمی امروز، نويد انقالب مردمی فردا
 

 ايران با حاکمين وقت در ۀتوده ھای رنج ديدوقوع چند اعتراض بزرگ مردمی و درگيری ھای قھرآميز کم سابقه بين 

 تحت سلطه و چشم انداز تداوم اين ۀ امسال باعث شده تا سيمای بحرانی جامع]سرطان[نقاط مختلف کشور در تيرماه

  .اوضاع زير حاکميت سياه جمھوری اسالمی بار ديگر با برجستگی به نمايش درآيد

 ]سرطان[ تير٢٩ واقع در استان چھارمحال بختياری در تاريخ در جريان يکی از اين اعتراضات در شھر بلداجی

 دولت برای ۀ، مردم که شامل گروه بزرگی از کشاورزان محروم و زحمتکش منطقه بودند در اعتراض به پروژ ١٣٩۵

 در اصفھان که منجر به خشک شدن تاالب ھای منطقه و از بين رفتن سفيد دشت به صنايع چغاخورانتقال آب از سد 

مقابله . اش و ھستی شان می شود، تجمع کرده و به مقاومت در برابر آغاز طرح لوله کشی برای اين پروژه پرداختندمع

بين مردم و نيروھای سرکوبگر رژيم که با بسيج نيروھای سرکوب و خودروھای نظامی به منطقه آمده و قصد داشتند به 

 ۀبه گزارش توئيتر خبرگزاری حکومتی فارس در نتيج.  شدزور اين طرح ضد مردمی را به پيش ببرند به خون کشيده

با اين حال مقاومت مردم در مقابل . تيراندازی نيروھای سرکوبگر به روی مردم معترض، حداقل ده ھا نفر زخمی شدند

 درگيری ھا به نقاط ديگر شھر سرايت کرد و مردم ۀ ھستی آنان است به حدی بود که دامنۀطرحی که برباد دھند

رض و به جان آمده ساختمان دادگاه شھر را به آتش کشيدند و شماری از خودروھای نيروھای انتظامی را نيز آتش معت

 مردمی با گسيل بيشتر نيروھای سرکوب و بازداشت شمار زيادی از مردم ۀسرانجام اعتراضات قھرآميز و گسترد. زدند

ليس نيز ومور پأت و درگيری مردم با سرکوبگران، يک ممحلی پايان يافت و اين در شرايطی بود که در جريان مقاوم

 طرح ۀ قابل تعمق در اين رابطه که بيانگر شدت تضاد توده ھای اين منطقه با سرمايه داران پيش برندۀاما نکت. کشته شد

مذکور و رژيم حامی آن ھا يعنی رژيم جمھوری اسالمی می باشد ، در آن است که با وجود تالش مقامات جمھوری 

ل اوضاع در محل حاضر شده بودند، جو ملتھب شھر وويژه نمايندگان اين شھر در مجلس که برای کنتره اسالمی و ب

ليس به برخی از مناطق وادامه يافت و دود ناشی از آتش زدن الستيک ھا توسط مردم و به آتش کشيدن خودروھای پ

ز گسترش درگيری ھا به ساير نقاط، مبادی ورود و نيروھای رژيم در ھراس ا. بلداجی حالت ميدان ھای جنگ را داد

  .را به شھر بازگردانده اند" آرامش"، "چند ساعت"خروج شھر را بستند و ادعا کردند که تنھا پس از 

 کم سابقه در سال ۀحوادث بلداجی و شورش قھرآميز اھالی شھر که با توجه به جو وحشت و اختناق حاکم، يک حادث

 ۀ را با لوله کشی به منطقچغاخورزمانی رخ داد که جمھوری اسالمی در صدد بوده که آب سد ھای اخير می باشد در 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 شدن اين پروژه، تاالب ھای منطقه که ھم اکنون ھم با ءدر صورت اجرا.  انتقال دھدسفيد دشت فوالدسازی در ۀپروژ

منطقه را به خاک سياه خواھد ان محروم ئيمشکل کم آبی مواجه است خشک شده و حيات و معاش کشاورزان و روستا

سفيد  فوالدسازی در ۀ پروژۀاين امر به خوبی نشان می دھد که چه تضاد شديدی بين سرمايه داران پيش برند. نشاند

 خود و خانواده ھای شان را وابسته به تداوم منابع قليل آب موجود در اين یو کشاورزان منطقه که معاش و بقادشت 

 حافظ منافع سرمايه داران به رغم ۀرد و بيانگر آن است که چرا جمھوری اسالمی به مثابمنطقه می دانند وجود دا

 آن ھا از تمام کانال ھای اعتراضی موجود در مخالفت با اين طرح در سال ۀاعتراضات مداوم و قاطع مردم و استفاد

  .مبادرت می نمايد ھم چنان بر اجرای اين طرح اصرار ورزيده و به خشونت عليه مردم نيز ،ھای اخير

، جنايت نيروھای انتظامی در کشتن يک جوان بی گناه ١٣٩۵ ]سرطان[ تير١۶در رويدادی ديگر به تاريخ چھارشنبه 

 منجر به فوران خشم و نفرت توده ھای تحت ستم و درگيری ھای آن ھا با بوشھر در استان عسلويه شھر نخل تقیدر 

 با شليک عسلويه نخل تقی شھر ۀمورين نيروھای انتظامی در اسکلأده مدر تاريخ ذکر ش. نيروھای سرکوب رژيم گشت

اين جنايت آشکار خشم مردم . وی را وحشيانه به قتل رساندند" قاچاقچی"مستقيم به يک جوان زحمتکش زير عنوان 

 حمله ور ليسومنطقه را برانگيخت و آن ھا با ھدف مجازات عامالن ، به ماشين ھای نيروی انتظامی و يک پاسگاه پ

بنا به گزارشات خود منابع خبری جمھوری اسالمی، در اثر تيراندازی نيروھای سرکوبگر در جريان درگيری آن . شدند

رژيم . ليس را به آتش کشيدندودر اين درگيری ھا مردم چند خودرو نيروھای پ.  تن زخمی شدند٨ھا با مردم معترض ، 

مزدوران محلی خود به دستگيری ھای وسيع در سطح شھر دست زد و کوشيد نيز با ارسال نيروھای بيشتر و استفاده از 

در کنار اين .  را سرکوب و آن ھا را منکوب سازدعسلويهتا با پراکندن جو وحشت و ترور، شورش مردم زحمتکش 

ه اقدام، فرماندھان نيروھای انتظامی ضد خلقی حکومت که ضرب شست ناشی از انفجار خشم مردم محلی را مشاھد

" خواست"آن ھا اعالم کردند که قتل جوان بی گناه . کرده بودند با انتشار اطالعيه ای کوشيدند مردم را فريب دھند

مورين حکومت در وحشت از تسری شورش به ساير نقاط به بستن جاده أدر ھمان حال م. نيروھای انتظامی نبوده است

  .به شھر مسدود کردند" آرامش"ن اقدامی برای برگرداندن ھای شھر دست زده و خيابان ساحلی اين شھر را با عنوا

 ما يعنی اوضاعی که اين شورش ھا در آن اتفاق می افتند ، پيش از ھر چيز ۀ تحت سلطۀنگاھی به اوضاع عمومی جامع

نشان می دھد که چگونه بر بستر شرايط ھولناک آفريده شده توسط ديکتاتوری جمھوری اسالمی در چھارچوب نظام 

 سرمايه داری حاکم، تضادھای موجود، تضاد بين کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای تحت ستم ايران با ۀمانظال

ھر روز شدت بيشتری يافته و عدم پاسخ ) که رژيمی وابسته به امپرياليسم می باشد(سرمايه داران و رژيم حامی آن ھا 

ده ھا به اشکال راديکال تر مبارزاتی عليه نظم ضد به خواست ھا و مطالبات مردم موجبات گرايش روزافزون تو

 .مردمی حاکم برای آفريدن شرايط انسانی را فراھم می کنند

 ۀ حل مشکل تحريم ھای اعمال شده در رابطه با پروژۀاکنون حدود سه سال پس از زمامداری دولت روحانی که با وعد

اما واقعيات .  می گذرد،مگين توده ھا بر سر کار آمدی جمھوری اسالمی و در نتيجه حل مشکالت اقتصادی سھئھسته 

عينی در طول اين مدت نشان دادند که نه با توافق برجام و رفع تحريم ھا مشکلی از مشکالت بنيادين زندگی توده ھای 

تحت ستم حل شد و نه حتی کوچک ترين تخفيفی در بار سھمگين استيالی ھيوالی گرانی و تورم و فقر و گرسنگی بر 

  .وش اکثريت قريب به اتفاق آحاد جامعه ايجاد شدد

 حاکم بر کشور حتی بنا به اعتراف ۀ عکس، بحران ساختاری گريبان گير نظام ضد خلقی و فاسد سرمايه داری وابستهب

 اجتماعی فشار ناشی از فقر و -در چنين شرايط اقتصادی .  خود کارشناسان نظام ھر چه گسترده تر گشته است

 مجبور به فروختن جنين در شکم به ءی کاری به درجه ای رسيده که حتی مادران محروم را برای تداوم بقاگرسنگی و ب
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سوداگران می کند؛ در چنين شرايطی ست که ارتش بی کاران ھر روز وسيع تر شده و کارگران شاغل در حسرت 

ذرانند ؛ در چنين شرايطی ست که روزگار می گ)  ماه٢۴حتی تا ( شان ۀدريافت حقوق و دسترنج ھای پرداخت نشد

طاعون فقر و گرسنگی ، زندگی صدھا ھزار تن از کارگران بيکار، توده ھای حاشيه نشين شھر ھا، کارتن خواب ھا 

 و قاچاق و اعتياد و ءرا در می نوردد؛ و باالخره در چنين شرايطی ست که جامعه در آتش فساد و دزدی و فحشا... و

  .شی از حاکميت نظام سرمايه داری می سوزدساير باليای اجتماعی نا

 ۀدر پاسخ به اين واقعيت و برای مقابله با تبعات بحران جاری و حفظ نظام، دولت روحانی به نمايندگی از طبق

. استثمارگر حاکم، ھجومی ھرچه گسترده تر به تمام عرصه ھای حيات و معاش توده ھای محروم سازمان داده است

ارگران با تحميل شرايط برده وار در محيط ھای کار، فشردن ھر چه بيشتر حلقوم ميليون ھا تن  خالی کۀتعرض به سفر

از کشاورزان و توده ھای زحمتکش و اقشار تحتانی جامعه که در روستاھای ويران و نيمه ويران و در بيغوله ھا و 

امکاناتی زندگی می کنند، ھجوم وسيع  شھرھا در منجالب بيکاری و بی خانمانی و گرسنگی و بی ۀحلبی آبادھای حاشي

تر به حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان، برقراری حکومت نظامی در دانشگاه ھا و تشديد فشارھای طاقت فرسا به 

 از دستاوردھای جمھوری اسالمی و دولت روحانی و توافق برجام وی با ئیزندگی جوانان محروم، ھمه و ھمه جلوه ھا

  .ه ھای تحت ستم ما بوده استامپرياليست ھا برای تود

تجربه سی و ھشت سال حکومت شکنجه و دار جمھوری اسالمی به توده ھای تحت ستم نشان داده که حفظ چنين شرايط 

برده وار و غيرانسانی جز با تشديد سرکوب و اعمال قھر و پراکندن فضای رعب و وحشت توسط جمھوری اسالمی 

ت تشديد بحران و عدم وجود خواست و توان رژيم حاکم برای حل معضالت مرگ در نتيجه به موازا. امکان پذير نيست

بار گريبان گير جامعه، تنھا راه باقی مانده در پيشاروی رژيم جمھوری اسالمی، بستن شمشير از رو و سرکوب قاطعانه 

  . ھر گونه اعتراض و مقاومت توده ھا در مقابل اوضاع ھولناک جاری ستۀو وحشيان

 است که ما شاھد حتی به تازيانه بستن کارگران در مالء عام و يا حبس آن ھا در قفس سگ ھا تنھا به ئیادر چنين فض

 خود ، شان از سرمايه داران و کارفرمايانی ھستيم که در پناه قدرت دولتیۀدليل پيگيری مطالبات حقوقی و عقب افتاد

ھن شدن بساط بگير و ببند و زندان و شکنجه و برپا کردن در سطح جامعه نيز پ. نقش داروغه را نيز بر عھده گرفته اند

 ۀی جمھوری اسالمی در سال ھای اخير ، چھر"ميانه رو"س جمھوری ئيچوبه ھای دار در ھر گوشه و کنار توسط ر

ضد خلقی او و ساير سردمداران حکومت را ھرچه بيشتر رسوا ساخته و شرايطی را آفريده که روحانی به دليل ابعاد 

  .را کسب کرده است" قھرمان اعدام" صدارتش لقب ۀ ھا در دوراعدام

 شان در شرايط مادی زندگی توده ھا به طور طبيعی ۀثير بالواسطأاز سوی ديگر ھمين تضادھا و تداوم و رشد آن ھا و ت

جمھوری  مبارزه عليه رژيم ۀ از اوضاع مشقت بار موجود را دامن زده و آن ھا را به صحنئیواکنش آن ھا برای رھا

به موازات وخامت يافتن شرايط مادی زندگی توده ھا ھر روز بر شمار اعتراضات مردمی و . اسالمی می کشاند

در حالی که رژيم جمھوری اسالمی با محدود ساختن و بستن تمامی فضاھای . اعتصابات کارگری افزوده می گردد

 در حال محکم تر کردن سد اختناق خود در مقابل ًئما عرصه ھا داۀتنفس سياسی حتی برای مخالفان درونی نظام در ھم

ی ست، اما اين تمھيدات نه تنھا منجر به تحکيم شرايط دلخواه ديکتاتوری حاکم برای ئفشار ناشی از مبارزات توده 

تحميل سکوت قبرستانی بر جامعه نگشته اند، بلکه نشانه ھای پوسيدگی و بی فرجامی نظام ضدخلقی موجود در مقابل 

  .ده ھای به جان آمده را ھر چه بيشتر به نمايش گذارده اندتو

 در چنين چارچوبی رخ می دھند و ظرفيت و پتانسيل جنبش اعتراضی بلداجی و عسلويهشورش ھای قھرآميز مردم در 

 با يهعسلو و بلداجیھنگامی که مردم به جان آمده در .  توده ھا در شرايط اختناق را به نمايش می گذارندۀو حق طلبان
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دست خالی در مقابل جنايات و مظالم رژيم به پا می خيزند و به مقابله با نيروھای انتظامی تا بن دندان مسلح می پردازند 

 پيش ئیليس را آتش زده و يا حتی به پاسگاه نيروھای سرکوب حمله می کنند، از ورای چنين شھامت ھاوو ماشين ھای پ

 ماھيت ديکتاتوری حاکم و خواست عميق و قلبی توده ھای تحت ستم برای از ھر چيز می توان به آگاھی مردم از

  .سرنگونی کليت اين دستگاه ظلم و ستم پی برد

واقعيت اين است که معضل اصلی جنبش اعتراضی توده ھای تحت ستم ما آن طور که برخی از تبليغات مسموم و 

ی و نااميدی و يا توھم توده ھا به حاکميت ضد انقالبی و ارتجاعی کوشش می کنند جلوه دھند، مذھبی بودن و فقدان آگاھ

 ۀ اعتراضات و اعتصابات روزمرۀاين حقيقت را می توان از ورای موج بی وقف. ھيچ يک از بخش ھای آن نيست

عکس، معضل اصلی عدم وجود يک تشکيالت انقالبی ه ب.  ديدعسلويه و بلداچیکارگری و شورش ھای مردمی نظير 

جويبارھای جوشان مبارزاتی توده ھا را به ھم متصل نموده و اين  تشکيالتی که بتواند.  توده ھاستدر صفوف جنبش

خالصه مسأله بر سر چگونگی ايجاد تشکيالتی است که قادر به . جويبارھا را به يک سيل عظيم مبارزاتی تبديل نمايد

ی ئيری بيندازد که خواست و ھدف جنبش توده  مردم بوده و بتواند اين مبارزات را در مسۀرھبری مبارزات دالوران

  .برای سرنگونی اين رژيم و نظام سرمايه داری حاکم می باشد

واقعيت فوق يک خطر بزرگ برای حاکميت رژيم ضدمردمی جمھوری اسالمی ست و تمامی تالش مقامات حکومت و 

اين .  چشم اندازی متمرکز شده استدستگاه ھای سرکوب و اتاق ھای فکر آن ھا نيز در جھت ممانعت از تحقق چنين

امر در عين حال ضرورت تشديد تالش ھای مبارزاتی برای کمک و تسھيل شرايط برای تحقق چنين امری را در مقابل 

  .تمامی عناصر و نيروھای آگاه داخل جامعه و خارج کشور به نمايش می گذارد

 که در شرايط اختناق و - برای سازماندھی و ايجاد تشکل  تالش ھای خود راءجوانان آگاه و انقالبی بايد با تمام قوا

 ء گسترش داده و در ھمين حال در خارج کشور نيز نيروھای انقالبی بايد با تمام قوا- ديکتاتوری نمی تواند مخفی نباشد 

ت و امکانات موجود در جھت تشديد مبارزه عليه جمھوری اسالمی و حمايت مادی و معنوی از مبارزات داخل حرک

. ی و امکان ايجاد يک تشکل و سازمان انقالبی در داخل ياری رسانندئکنند و از اين طريق به پيشرفت مبارزات توده 

اين پيامی ست که تمامی شرايط مادی و عينی موجود آن را با ھزار صدا فرياد می کنند و پژواک آن از ورای 

 .به جان آمده به گوش می رسد کارگران و شورش ھای خونين توده ھای ۀاعتصابات دالوران
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