
  پيرامون ايران خلق فدايی چريکهای سازمان توضيحی بيانيه
  مردم آزاديخواه و تهيدستانکارگران،  ساز سرنوشت مقيا

  
 اي تـوده  اعتراضـي  جنـبش  يـك  در ديگـر  شـهر  چند و مشهد مردم ،١٣٩٦ دي ٧ روز

 .گـشودند  ايران مردم دمكراتيك انقالب و بخش رهايي جنبش تاريخ در جديدي صفحه
 گـسترش  ايران كوچك و بزرگ شهرهاي در روز يك گذشت با مشهد انتهيدست خيزش

 هـزار  چنـد  و زخمي تن صدها شهيد، تن ده چند تاكنون جاري خيزشهاي در .كرد پيدا
ت به خـانواده هـاي آنـان خواسـتار          ا درود به شهداي خيزش و تسلي      ب .اند شده اسير نفر

  .ادي زندانيان سياسي هستيمزآ
 گـسترده  طـور  به )مجازي و حقيقي( همگاني هاي رسانه سطتو بيشماران جنبش اخبار
  . است يافته انتشار
 لومونـد  روزنامه .اند داده پوشش ايران مردم قيام و خيزش به خود اول تيتر در جهان هاي رسانه مهمترين از برخي

 ٢ (١٣٩٦ دي   ١٢در شـماره روز سـه شـنبه          كند، مي عمل كارانه محافظه ايران داخلي شرايط مورد در معموالً كه
  ».آنچه در ايران امروز مي گذرد يك انقالب به معناي حقيقي كلمه است« :نوشت) ٢٠١٨ژانويه 

 قيـام  آزادي و كار نان، براي ما :بود چنين بزرگ و چككو شهر صد به نزديك در بپاخاسته فرودست مردم قطعنامه
 شـعار « بـا  روشـن  شـكل  به خود رهايشعا در ممرد را اين !كنيم زندگي گذشته شكل به خواهيم نمي ديگر و كرده
 بـر  مـرگ « و »اي خامنـه  بر مرگ« شعار با را آن سرعت به و كردند شروع »ديكتاتور بر مرگ« و »روحاني بر مرگ
  .دادند ارتقا »فقيه واليت اصل
 را فقيـه  اليتو و اسالمي جمهوري ديني، استبداد كه كردند اعالم »ايراني جمهوري آزادي، استقالل،« شعار با مردم
 قـرار  هدف مورد را اي خامنه آن راس در و رژيم درون بنديهاي دسته و باندها همه رسا صداي با آنها .خواهند نمي

   .دادند
 مردمـي  ضـد  سياسـت  از خـود  انزجـار  و مخالفـت  »كن ما حال به فكري كن، رها را سوريه« شعار با كنندگان قيام

 ديگـر  كشورهاي در اي خامنه واليت گرانه مداخله سياست كه كردند اعالم ممرد .زدند فرياد را اسد رژيم از حمايت
  .تابند نمي بر را

 دي ٦ پرشـكوه  قيـام  مهـار  از پـس  .مـادي  و عينـي  هاي زمينه فاقد نه و بود غافلگيرانه نه بيشماران اردوي خيزش
 درو توفـان  روزي و كاشـته  باد كه دانستند مي خوبي به او ننگين واليت پاسداران و اي خامنه ،)عاشورا روز( ١٣٨٨

 سـبعانه  و تـرين  وحـشيانه  به توفان اين بروز از جلوگيري براي و ديدند مي جديد »فتنه« كابوس آنها .كرد خواهند
ارتـش    بازنشـستگان،  دانـشجويان،  دهقانـان،  پرسـتاران،  معلمـان،  زحمتكـشان،  كارگران، سركوبي در ها شيوه ترين

 هشت دوره اين در اما .شدند متوسل ... و كولبران دستفروشان،مدافعان محيط زيست،    زنان،   شدگان، ارتغ بيكاران،
 از اعتراضـي  حركـت  هزار ١٠ از بيش فاصله اين در ما سازمان .كنند مهار را مردم روزمره حركتهاي نتوانستند ساله

 جنگ پيشگام، راديو بردخلق،ن( خود هاي رسانه در ماهانه و هفتگي روزانه، را مدني جنبشهاي و كار نيروهاي جانب
 در كـه  كرمانـشاه  استان زده زلزله مردم به كمك در مردم اتحاد و همبستگي باالخره و .است داده بازتاب ...) و خبر
   .درآورد صدا به را زنگها گرفت، صورت آن از مستقل و حاكميت از مطلق اعتمادي بي
 زهـر  جام نوشيدن و كرد پيدا بيشتر حدت و شدت روز ره  نيز حاكميت دروني تضادهاي ساله، هشت فاصله اين در
 بـود را   شده شكسته درهم خيابانها فك در ١٣٨٨ سال قيامهاي در كه او اتوريته تضعيف پروسه فقيه، ولي جانب از
  .برد جلو به



 مي »انقالبي بحران« يا و »غيرقانوني بحران« عنوان به خود بيروني و دروني تحليلهاي و ارزيابيها در ما را شرايط اين
 پـرچم  شـدن  برافراشـته  با اكنون كه بود متمركز مساله همين پيرامون ما ترويجي و تبليغي فعاليت تمام و دانستيم

  .گرديد اثبات آن درستي قيام،
 فـراهم   مـردم  ديرين هاي استهخو تحقق براي شرايط و شود پيروز بايد آن عمق و اصالت همه با خيزش مردم ايران  

 تحقـق  شـما  هـاي  خواسـته  از يكهيچ آن، دروني باندهاي همه با كمحا جنايت و جهل رژيم سرنگوني ونبد .گردد
 مانورهاي نخ نما شده رژيم پيرامون رسيدگي به وضـع زنـدگي زحمتكـشان و گـران نكـردن حاملهـاي            .نيست پذير

  .ديگر نمي تواند مردم را فريب دهد...وخت وس
 واكـنش  و ايم كرده اعالم ديگر رسانه ها   و خود هاي رسانه طريق از اعتراضها شروع روز نخستين ازما   كه همانگونه
 مـشكالت،  يرو بـه  »نظـام  مـه يخ« درب ،كند مي اثبات را آن طلبانه حق صداهاي به حكومت وحشيانه و دشمنانه
ـ  و نيتـر  كينزد پس .است بسته مردم يفردا يآرزوها و ديما و امروز يازهاين و ها خواسته  يبـرا  راه نيتـر  يعقالن

   .است كر و كور رادستانف دنيكش ريز به فرودستان، شدن دهيشن و دهيد
 مـا  سـازمان  .شـماريم  مي ايران مردم مسلم حق را مبارزه اشكال تمامي از استفاده و همگاني قيام ما« راستا اين در

 عمل مخفي هاي ميتهك ايجاد رساني، خبر و اي رسانه كوچك هاي هسته تشكيل مقاومت، مخفي هاي هسته ايجاد
 .دانـد  مي شورشي كانونهاي شمار بي ايجاد راهكارهاي را ... و مدني نافرماني براي سازمانيابي هماهنگي، شوراهاي و

 دانش پرستاران، مزدبگيران، كارمندان، معلمان، كارگران، مبارزه هماهنگي براي عملي و مناسب اشكال راهكارها اين
 ايـن  در خـود  توانـايي  و سـهم  بـه  ما و است هنرمندان و فرهنگيان روشنفكران، زنان، جوانان، و دانشجويان آموزان،

 فوريـه  ٧/ ١٣٩٥ بهمن ١٩ سياسي، مصوب نهمين شوراي عالي سازمان، سه شنبه         گزارش( ».كنيم مي تالش مسير
٢٠١٧(  
 عمومي اعتصاب يك جامان منظور به قيام هنگيهما هاي كميته و شوراها ايجاد لهمسا ترين مبرم و مهمترين اكنون

 فرامـي  همبـستگي  و اتحـاد  بـه  را خيزش گردانهاي و نيروها تمامي ما منظور اين براي .است نهاييسراسري   قيام و
   .خوانيم

 مي جهان كشورهاي همه از و كار نيروهاي هاي اتحاديه و سنديكاها بشر، حقوق مدافع نهادهاي جهاني، جامعه از ما
  :كه خواهيم

 عـدالت  دمكراسي، استقرار و رژيم تغيير براي  ايران مردم حق و كرده حمايت جدي طور به ايران مردم جنبش از*
  .شناسند رسميت به  راديني غير حكومت و اجتماعي

 فـشار  ايـران  رژيـم  بـه  راخيـ  شدگان بازداشت و سياسي زندانيان همه آزادي و رژيم جانب از خشونت توقف براي*
  .نندك وارد مكفي

 مـورد  در بـشر  حقـوق  رعايـت  و اعـدام  و شـكنجه  قطـع  به مشروط را ايران رژيم با خود اقتصادي اتمناسب كليه*
  .كنند ايران ندانشهرو

 را ارتباطـات  و اطالعات آزاد گردش از ايران مردم برخورداري امكان سرعت به اينترنت، فيلتر و سانسور به توجه با*
  آورند فراهم

  »شويم مي متشكل و متحد فقيه واليت مذهبي استبدادي يمرژ سرنگوني براي و شمارانيم بي ما«
  »آزادي باد زنده اي، خامنه بر مرگ ديكتاتوري، بر مرگ«

  
  ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان

 ٢٠١٨ ژانويه ٧ - ١٣٩٦ دي ١٧يكشنبه 


