
 آماج خشم مردم رژيم جمهوري اسالميتماميت 

  !دالور ايران است
  

های خشمگينانه رهبر  یکروز پس از تهدیدات و خط و نشان کشيدن

جنایتکار جمهوری اسالمی مبنی بر سرکوب قاطعانه هر گونه تجمع ضد دولتی، مردم بجان آمده از 

 و رژیم سرکوبگر حافظ آن، بار دیگر و در حاکم سال مظالم نظام استثمارگرانه سرمایه داری ٣٠

ابعادی وسيعتر به خيابانها ریختند و با نمایش عزم مبارزاتی خویش نشان دادند که مرعوب 

  .تهدیدات ضد خلقی دیکتاتوری حاکم نشده اند

  

برگزاریهای خارجی بر مبنای تماسهای مستقيم جوانان و مردم مبارز داخل با خ گزارشات منتشره

 در انعکاس ابعاد خيزشهای توده ای اخير بر عليه رسانه های غربی چشمگيری که برغم خست

 مردم در ابعادی بسيار فراتر از مبين آن است که وری اسالمی از خود نشان می دهند،نظام جمه

. ن گذشت چند ميليور سراسر کشور از مرزد بان آمده و تعداد تظاهر کنندگانروزهای پيش به خيا

آزادی و انقالب مملو از های اکثر خيابانها و کوچه های اطراف مناطق فی مابين ميدان تهران در 

 کثافات آن را به  که نظام ارتجاعی جمهوری اسالمی و تمامیبودمردم و جوانان پایدار و مبارزی 

ن  و برای رسيدن به خواستهای حق طلبانه خویش با دست خالی به نبرد با مزدورا طلبيدهصافم

 در این روز مردم مطابق گزارش خبر گزاری ها. نده ا صفت مسلح رنگارنگ حکومت رفتحيوان

مطابق گزارش تهران شهرهای اطراف تهران نيز از هر سو به طرف تهران راه افتاده بودند، هر چند 

 همچنين عالوه بر .ره نيروهای مسلح و امنيتی رژیم قرار  داشتصدر محا خبرگزاریهای رسمی

ن، شهرهای تبریز، شيراز، رشت و اصفهان نيز امروز صحنه شورانگيز جنبش توده های به تهرا

  . پاخاسته و مقابله آنان با سرکوبگران جمهوری اسالمی بوده است

  

 ولی عليرغم تهدیدات اسالمی با آگاهی به این که مردم شجاع و قهرمان ایران سران جمهوری

 نيروهای سرکوب خود را از قبل به شکل کيدات خامنه ای، مطابق تأفقيه به خيابان خواهند آمد،

گسترده ای برای مقابله و در هم کوبيدن اعتراضات و تداوم حرکت توده های به پاخاسته آماده 

تعداد نيروهای مسلحی که رژیم برای مقابله با مردم بسيج کرده بود بسيار چشمگير . کرده بودند

آنها برای جلوگيری از فشرده . ا به تصرف خود در آورده بودنداین نيرو ها نقاط مختلف شهر ر. بود

نيروهای  در این روز. شدن صف تظاهرات به بستن راه های ورود به خيابان اصلی پرداخته بودند

 را از  چهره هایشانلباس سياه در حالی کهجنایتکار بسيجی با پوشيدن جليقه های مخصوص و 

 مسلح به شانده بودند که فقط دو چشم از آن پيدا بودترس شناخته شدن برای مردم طوری پو

 



 در همه  و سپری بلند در دستشان بود،مئی که باتوباتوم و سالح گرم به همراه لباس شخصی ها

 تجمع ده آنها به هر تجمعی حتی اگر .جا به تعرض به هر جنبنده ای در سطح خيابانها پرداختند

کرده و جهی حمله  بودند به وحشيانه ترین ودر گوشه ای از خيابان ایستادهبود که نفره مردمی 

در جریان این نمایش رذالت و سبعيت حتی  .گرفتندمی  را بی هيچ مالحظه ای زير ضرب مردم

 . دشنه مزدوران در امان نماندند و چاقو، ساله و زنان و مردان مسن از ضربات باتوم١٠-١٢کودکان 

اشکال وحشيانه ای بدین نحو توسط مزدوران این رژیم در عالوه بر این که توده های بپا خاسته ما 

آنها با گاز اشک آور و بکارگيری فشار قوی آب نيز به مقابله با مردم پرداختند و لت و پار شدند، 

شدت .  و تعداد زیادی را در خون خود غلطاندندگشودهبروی مردم باالخره آتش گلوله های خود را 

 عصر امروز  دریافت کهيس نيروی سرکوبگر انتظامیئراین حمالت را می توان از خالل سخنان 

 ٧٠٠"بودن هر گونه تجمع حداقل " غير قانونی"اعالم کرد که برغم اعالن های قبلی مبنی بر 

 امری که به نوبه خود بيانگر وسعت اعتراضات ،آشوب در سطح شهر تهران صورت گرفته" مورد

 جان ده ها تن دیگر از ،این نمایش جنایت و خون توسط مزدوران رژیم. توده ای امروز در تهران بود

 -اطالع دقيقی در دست نيست از تعداد دقيق جانباختگان وقایع امروز .را گرفتمبارز توده های 

  .د نفر کشته خبر داده ان١۵٠هرچند خبرگزاری ها از حدود 

  

  دشمنانتهران و شهرهای دیگر در شرایطی صورت می پذیرد کهکات دالورانه توده ها در تداوم حر

می کوشند این همه برخورد  در اتحادی کامًال حساب شده با یکدیگرمردم در طيف گسترده ای 

توده های جان به لب رسيده ما از سی سال حکومت دار و شکنجه جمهوری های انقالبی 

 بلکه گویا  وابسته به امپریاليسم رژیم را نه برای سرنگونی این رژیم پليداین با مزدوران اسالمی 

این امر تم تبليغاتی همه رسانه .  در انتخابات جا بزنند"اعتراض به تقلب"ر حفظ آن و برای به خاط

 کسانی که منافعشان در گرو تمامیهای امپریاليستی را تشکيل داده و خطی است که توسط 

  .حفظ این رژیم منفور قرار دارد، به پيش برده می شود

  

، به مثابه بخشی از جناح های درونی رژیم در "اصالحات چی"مطابق خط فوق الذکر، فریبکاران 

شرایطی که نيروهای دنائت پيشه و سرکوبگر جمهوری اسالمی آنان، از اعمال هيچگونه 

به صدور رهنمودهای مکرر  خشونتی در حق مردم بی دفاع و جویای حق خود دریغ نورزیده اند،

و تظاهرات صامت و بدون سردادن هر " ت آميز مسالم"، اعتراض "خشونت"از " اجتناب " مبنی بر 

ممانعت از رادیکاليزه شده هر چه بيشتر جنبش اینها همه برای ( گونه شعاری می پردازند

آن است که از سر داده شدن شعار مرگ بر جمهوری اسالمی توسط توده ها و برای 

با آرام کردن مردم، سلطه جمهوری اسالمی  این جناح ها بتوانند جلوگيری شود تا 

بر ). ای کماکان بر مردم ما تحميل کنندمحبوب خویش را بدون احمدی نژاد یا خامنه 



به را ، ۶٠سردسته جنایتکاران دهه خونبار این موسوی، می کوشند چنين اساسی است که 

  .دنمبارزات اخير مردم جا بزن" رهبر "انواع حيل

  

یک قلم از پرونده جنایتکارانه آنها مربوط که هستند  کسانی موسوی و کروبی و خاتمی

دوره سرکوب دوره های زندگی مشقت بار مردم ما، یعنی حساس ترین به یکی از 

 ۶٠ تا ۵٧ت ستم ما در بين سالهای ضد امپریاليستی خلقهای تحدموکراتيک و انقالب 

 نسلی از سته جمعیدقتل عامها و اعدامهای در  ، این عناصر طی آن می باشد که

 نظام بهترین فرزندان خلق ما در نقش کارگردان و یا مجری صدیق رژیم به این

های فریبکار " اصالحات چی"این  تمامی تالش امروز .نده ااستثمارگرانه خدمت کرد

این است که اعتراضات مردمی را در چارچوب نظام ضد خلقی و دیکتاتوری درون رژیم 

اساس تضادهای موجود در بين این دار و دسته ها که اوج آن  را . حاکم محصور سازند

اتی ریاست جمهوری شاهد بودیم چيزی جز اختالف بر سر در مورد نتایج مضحکه انتخاب

و کنترل پرکردن جيبهای خود و شيوه اداره نظام ضد خلقی حاکم و چگونگی سرکوب 

شناخت و تاکيد بر این واقعيت و . نظام نيستاین  برای حفظ و صيانت از توده ها

تراضی بکارگيری تجربه آن در عمل یکی از شروط پيشرفت هر چه بهتر جنبش اع

  . کنونی ست

  

توده های دالور و جوانان مبارز ما امروز با تداوم خيزش انقالبی خویش، صفحه خونين ولی پرافتخار 

 و یکبار دیگر قدرت عليه دشمنان طبقاتی شان افزودند؛ بر خوددیگری را به تاریخ مبارزات دالورانه 

هرمانانه این توده ها راه رسيدن بی شک مبارزات ق.  خود را به رخ دشمنانشان کشيدندتاریخساز

به آزادی و تحقق خواستهای دموکراتيک آنان و برپائی جامعه ای سوسياليستی را هموار خواهد 

یاد جانباختگان وقایع اخير را با تشدید مبارزات انقالبی تا سرنگونی این رژیم باشد تا . ساخت

  .جنایتکار و نظام ارتجاعی حاکم گرامی داریم 

  

  ! یاد جانباختگان خيزش های اخيرگرامی باد

  !مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  !نابود باد نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم

  با ایمان به پيروزی راهمان

  چریکهای فدائی خلق ایران

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٠ -١٣٨٨رداد  خ٣٠

 


