
  !در باره تبليغات جنگي اخير

در مورد " شورای حکام آژانس بين المللی اتمی"بدنبال انتشار قطعنامه 
اليتهای اتمی رژیم جمهوری فعمقاصد نظامی در وجود قرائنی مبنی بر 

 و "گزینه ها" وجود تمام بریی آمریکا و تاکيدات دوباره مقامات اسالمی
ا این رژیم، در روزهای اخير، ما در برخورد ب" راه حل نظامی"من جمله 

شاهد باال گرفتن موج جدیدی از تبليغات جنگی از سوی بلندگوهای 
تبليغاتی امپریاليستی بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 

 نگرانی بحق توده های تحت ستم ما را ی کهتبليغات. اسالمی بوده ایم
صرف .  استبرانگيخته نسبت به وقوع جنگ و تشدید مصایب زندگی آنان

 احتمال وقوع جنگ در لحظه مشخص کنونیاین که تا چه حد نظر از 
 و شرکا در آمریکا این اولين بار نيست که شبح تهدید حمله نظامی ، باید متذکر شد کهوجود دارد

رياست همه به یاد دارند که در زمان . ت سلطه ما پدیدار شده استتحسالهای اخير در جامعه 
بر  و کوبيدن آمریکا امپریاليسم ینيز، این دولت، در پيشبرد سياستهادر آمريکا جورج بوش جمهوری 

راه حل های نظامی به منظور گسترش سلطه و حضور نظامی مستقيم در تمایل به جنگ و طبل 
و تغيير این رژیم برای مدتی از احتمال اقدام نظامی بر عليه جمهوری اسالمی  ،مناطق استراتژیک دنيا

اتفاقا  . آن دولت، در سطح تبليغات باقی ماند و منافع بدليل مصالحاظهار نظرهام می زد ولی این د
یعنی  ،در شرایط جدیدی، آمریکاهمه آن هياهوهای دولتمداران مدت زمانی نه چندان طوالنی پس از 

اهد مردم ما ش، در مقطع وقوع خيزش ميليونی توده های تحت ستم ما بر عليه جمهوری اسالمی
 از هيچ کوششی برای حفظ رژیم وابسته آمریکا، دولتمداران اظهار نظر هادرست برعکس آن بودند که 
مرتجعين به زمين را در زیر پای  خود خيزشبا در مقابل مردمی که يسم جمهوری اسالمی لبه امپریا

  .لرزه درآورده بودند، دریغ نورزیدند

 

، به موجی از موضع گيریهای انحرافی و  اخيرغات جنگی افزایش تبليدر چنين اوضاع و احوالی ست که
در . منجر شده است" جنگ"در مورد  توسط نيروهای سياسی اپوزیسيون جمهوری اسالمیارتجاعی 

حالی که گروهی از افراد و نيروها تحت تاثير این تبليغات، بيشرمانه به تبليغ برای دخالت نظامی 
 و آمریکا برافکندن رژیم وابسته جمهوری اسالمی بدست دولت به منظور" کمک"امپریاليستها زیر نام 

جریانات افراد و جلوه می دهند، در مقابل، " مشروع"شرکا پرداخته اند، و اخذ کمکهای امپریاليستی را 
با دخالت " مخالفت"سياسی دیگری نيز هستند که در برخورد با تبليغات جنگی جاری با تظاهر به 

اقع در جبهه جمهوری اسالمی ضد خلقی، برای تداوم بقای حاکميت این رژیم گری امپریاليستی، در و
  .تبهکار و سرکوبگر بر حيات و هستی توده های ما سينه چاک می دهند

پيش در آمدی برای تجاوز نظامی  آمریکاتبليغات جنگی امپریاليسم آیا اساسا  که جدا از این مساله
حایز اهميت فراوانی در جای خود امری که بررسی آن ( ؛  به ایران می باشد یا نهاین امپریاليسم

خطرناک و مواضع افشای آن چه که از سوی نيروهای آزادیخواه و مبارز باید مورد توجه قرار گيرد، ) ست
به جای در ،  هر دو گروه فوق الذکر است که در معادالت و تخاصمات ميان راهزنان و دزدان ارتجاعی

  . خدمت به منافع دشمنان آنها را سياست خود قرار داده اندنظر گرفتن منافع توده ها،

توده های محروم و واقعيت این است که دمکراسی و آزادی، این خواست دمکراتيک و بحق کارگران 
متحقق می شود و نه با تداوم آنها " کمک"و مداخله و کشور ما، نه با حمله نظامی امپریاليستها 

 مرتجعينی .دار و دسته های درونی آنیا هيچ یک از جمهوری اسالمی و رژیم حاکميت سرکوبگرانه 
دار و از آنها سينه می زنند، " کمک"که برای حمله نظامی امپریاليستهای جهانخوار به ایران و یا اخذ 

خواهان تبدیل نظير عراق و افغانستان و ليبی، نيستند که بيش دسته های جيره خوار و یا رسوایی 
 از سوی دیگر،. می باشندیی به جهنمی دیگر برای توده ها آمریکار چکمه های سربازان ایران در زی

ته به امپریاليسم ماهيت وابسفریبکارانه ، "خطر جنگ"تبهکاران و منحرفينی نيز که با استناد به 
  و بقای حاکميتتبليغ برای دفاع از به ی تحت چنين پوششمی نمایند،را توجيه جمهوری اسالمی 



 بر یتداوم شرایط اسارتبار خواهان  در واقعاین نيروها. برخاسته اند دشمن قسم خورده توده هااین 
 سال گذشته تسمه از گرده آنها ٣٢حيات و هستی کارگران و  توده های تحت ستم ما هستند که در 

   .کشيده است

 کنند که در شرایط حساس کنونی یکبار دیگر بر این واقعيت تاکيد مین اایرچریکهای فدایی خلق 
 جمهوری ودشمن اصلی مردم ما همانا حاکميت نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم است 

 سال اخير وظيفه حراست و تحکيم ٣٢در طول نيز به مثابه یکی از اشکال حاکميت این نظام اسالمی 
ه آنها برخوردار بر عهده داشته و در این راه از حمایت همه جانبآن را از سوی قدرتهای امپریاليستی 

حتی  امپریاليستها در منطقه خاورميانه، منافع استراتژیکدر نتيجه اگر امروز در چارچوب . استبوده 
تعویض این رژیم در دستور کار قدرتهای امپریاليستی قرار گيرد، این حضور مستقيم نظامی، و سياست 

غير وابسته  ماهيت  معنیوجه بههيچ  و به  نمی بخشده جمهوری اسالمیهویت مستقلی بتحول 
نمی باشد بلکه تنها بيانگر آن است که امپریاليست ها همانطور که بارها نشان این رژیم ضد خلقی 

)  و غيره ليبی، حکومت بعث عراق، رژیم های وابسته شاه تعویضنظير ی موارد مشابهدر(داده اند 
  .کنندو خدمت گزاران خود را فدا برای تأمين منافع استراتژیک خویش حتی بهترین نوکران اضرند ح

  باید به افق دید توده های مبارز و بجان آمده ما تبدیل گردد عبارت ازاوضاع و احوال کنونیآن چه که در 
نابودی این نظام ضد خلقی و رژیم حافظ آن یعنی جمهوری مبارزه برای بدون این حقيقت است که 

حمتکش در جریان یک انقالب دمکراتيک توده ای، هيچ اسالمی بدست توانای کارگران و توده های ز
گونه امکانی برای تحقق دمکراسی و آزادی و اعمال حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان موجود 

امپریاليستها و مداخله مستقيم با افشای همزمان مرتجعين مشاطه گر بکوشيم در نتيجه . نخواهد بود
با شعار ،  با استفاده از تبليغات ضد جنگسالمیحيات رژیم دار و شکنجه جمهوری ا ادامهمدافعان 

 !زنده باد انقالب! نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی ! نابود باد سلطه امپریاليسم
  . چنين راه سترگ و ظفرنمونی باشيمتحقق کوشش گر 

  !مرگ بر امپریاليسم و سگهای زنجيریش

  ! جمهوری اسالمینابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم

  !کمونيسمباد زنده !  باد انقالبپيروز! مرگ بر جنگ امپریاليستی

  چریکهای فدایی خلق ایران 

  ٢٠١١ ماه  آذر ٢

  

  

  

      


