
  !، جرقه های یک آتش بزرگ ایرانتظاهرات مردمی در 

  کاشمر،  نيشابور،مشهد هزاران تن از مردم دالور  ، ١٣٩۶ دی هفتمشنبه  پنجامروز
 به خيابان ،کشور در اعتراض به گرانی و فساد و سرکوب و خفقان دیگر چند شهر و 

اسالمی و خود مبنی بر سرنگونی جمهوری قلبی ها ریخته و بار دیگر خواست 
ضرورت ایجاد یک دگرگونی انقالبی عظيم در جامعه و نابودی ساختارهای پوسيده 

 تظاهر کنندگان در مشهد با سردادن شعارهای .را فریاد زدندنظام استثمارگرانه حاکم 
 ما همه با هم  ،نترسيد، نترسيد "،  "مرگ بر روحانی"،  "مرگ بر دیکتاتور"

،  ، سر اومد سر اومد"،  "د مردمو ذله کردی، داسالمو پله کردی" ، "هستيم
تکار یخشم خود نسبت به کليت رژیم دزد و جنا...  و"اومد کاسه صبر ملت سر

 سرکوبگرانه و خواست خود مبنی بر پایان دادن به حيات ظالمانه وجمهوری اسالمی 
به ، با حمله به مردم مبارز هد در مش نيروهای سرکوبگر رژیم  .ندرا به نمایش گذارد چهل ساله این رژیم تقریبا

ده ها تن از جوانان به جان ،  ضمن ضرب و شتم مردم شليک گلوله های پالستيکی و گاز اشک آور پرداخته و
 با نمایش یک روحيه تعرضی با اما تظاهر کنندگان. کردندو به شکنجه گاه های خود منتقل آمده را دستگير 

 عابرین نيز با مشاهده این اوضاع .های زباله را به آتش کشيدند و سطلدرگير شدند نيروهای سرکوبگر انتظامی 
    .ندبه صفوف تظاهرکنندگان پيوست

 

، به هيچ وجه یک اتفاق مجرد و ند ه اجرقه های آتشی که امروز در مشهد و شهرهای دیگر ایران برافروخته شد
شکاران و مغرضينی که همواره می ساز. ندبی ارتباط با فضای عمومی حاکم بر جامعه تحت سلطه ما نيست

سعی خواهند کرد با استناد مثال به ، کوشند جنبش توده ها را منحرف یا آن را کم اهميت جلوه دهند 
، تظاهرات مردم جان به  شعارهائی که در این تظاهرات عليه گرانی و دزدیها و فساد حکومتيان مطرح می شود

ابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی را صرفا در حد اعتراض به لب رسيده از حدود چهل سال حاکميت رژیم و
فقر و فالکت و بيکاری و گرانی و فساد در جامعه ،  بحران اقتصادیدر شرایطی که   اما .گرانی و غيره جلوه دهند

تمزد  شرایط عدم پرداخت دس، در حالی که زندگی ميليونها تن از کارگران و زحمتکشان جامعه در ندنبيداد می ک
 و به طور کلی در شرایطی که کمر کارگران و و حقوق هایشان توسط دولت و سرمایه داران در حال نابودی ست

طبيعی ،  خميده شده ، سياسی و اجتماعی حصر اقتصادیدیگر توده ها زیر بار ظلم ها و ستم های بی حد و 
در شرایطی که مردم به عينه  .بزنندسر آید و سر به شورش کاسه صبرشان به   توده هادبه قول خواست که 

، در شرایطی که هر روز خبر جدیدی از ابعاد دزدی های  شاهد شکاف طبقاتی چشمگير در جامعه هستند
ه در شرایطی که ، و باالخر نجومی مقامات حاکم و غارت مال و حيات توده های محروم به بيرون درز پيدا می کند

کوچکترین خواست تغيير در وضع موجود از طرف دولتمردان حاکم با سرکوب و دستگيری و زندان و شکنجه و 
  .جز انقالب در مقابل آنها قرار نداردبه راهی به طور واضح به همه نشان می دهد که ،  اعدام پاسخ می گيرد

 که با خواست می دهندخبر از طوفان عظيمی شورش های توده ای در مشهد و نيشابور و شهرهای دیگر 
جلوه های دیگر این طوفان در ماه های اخير خود . در راه است، در تمام ایران فالکتبار نابودی مسببان این اوضاع 

تجمع ها و تظاهرات پراکنده کارگری در سراسر کارگران هفت تپه و ،  را در اعتصاب و اعتراض بزرگ کارگران هپکو
  .اند نشان داده تراضات سراسری مالباختگان و بازنشستگاناع،  ایران

، دیکتاتوری ،  شعارهای رادیکال تظاهر کنندگان که این روزها در همه جا به طور سيستماتيک ساختارهای نظام
  ، نظير شعار اسالمو پله کردید( رئيس دولت ، ولی فقيه و حتی لفافه های اسالمی حکومت را نشان گرفته اند

ثابت می کنند که آنچنان انرژی انقالبی بزرگی در بطن جنبش های توده ای جاری نهفته است )  ذله کردیدمردمو
می تواند پيشرفت های انقالبی بزرگی را برای توده های تحت ، صحيح  که به شرط آزاد شدن در یک مسير

 .ستم در مبارزاتشان عليه دشمن یعنی دژخيمان حاکم موجب شود

که در شرایط کنونی باید به آن توجه داشت این است که در شرایط بحرانی و ملتهب هنگامی یکی از مسایلی 
پيدا می شوند ، نگهدارنده وضع موجود بودند به نحوی همواره کسانی که تا دیروز ، که توده ها به پا می خيزند 

 با خواست های که با دست گذاردن روی برخی خواست های به حق توده ها سعی می کنند خود را همسو
جا بزنند تا به این وسيله بتوانند جنبش انقالبی توده ها عليه کليت رژیم و نظام ، آنان و در صف آنان برای تغيير 

 تا نقشه با درس گيری از تجارب گذشته باید فریبکاری های چنين نيروهائی را افشاء کرد. حاکم را منحرف سازند
  . ا از صفوف توده ها طرد و به بيرون رانده شوندهای پليد آنان آشکار شده و خود آن ه

درس  با توجه به تجارب گذشته و از جمله ضمن متشکل کردن خودوظيفه تمامی جوانان آگاه و انقالبی ست که 
، مبارزات اجتناب ناپذیر کنونی را به سوی هدف اصلی یعنی نابودی نظام  ٨٨جنبش توده ای سال گيری از 

پا برجاست رژیم های سرمایه داری ، چرا که تا این سيستم  اکم بر ایران کاناليزه کنندسرمایه داری وابسته ح



؛ و همين نظام  بر جان و مال مردم حاکم خواهد ساخت) هچه اسالمی و چه غير(اشکال مختلف  دردیکتاتور را 
، خلقهای  ان، زن عامل تمامی فجایع حاکم بر حيات کارگران و زحمتکشانسرمایه داری وابسته است که 

  . و سایر آحاد تحت ستم جامعه ماستدیدهستم

  !بپاخاستهبر مردم دلير درود 
  !نابود باید گردد، با هر جناح و دسته ، جمهوری اسالمی 

  !زنده باد انقالب
  

  چریکهای فدائی خلق ایران
  ١٣٩۶ دی هفتم

     
  

 


