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  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٩ نومبر ١٨

  
  !خشم توده ھامت سوخت و انفجار يش قيافزا

  

ن توسط يمت بنزيش سرسام آور قي ساعت گذشته پس از اعالم افزا٢۴در 

 ۀگر به صحنيران بار دي، ده ھا شھر ای اسالمی جمھوریمقامات ضد خلق

. ل گشته استيه حکومت تبدي عل، تحت ستمیحق توده ھاانفجار خشم و نفرت ب

 یطيم و در شرايرژن توسط مقامات يمت بنزي قی درصد٣٠٠ش يبا اعالم افزا

 ی کمر توده ھا،ی ، تورم، فقر و گرسنگی از گرانی ناشیکه فشار طاقت فرسا

ش، نظاره ي خوی خالی که کارگران و زحمتکشان ھر شب دور سفره ھایطيران را خم کرده، در شرايتحت ستم ا

وم و گرسنه به خاطر  محری که ده ھا ھزار تن از توده ھایطي خود ھستند، در شراۀگر چشمان اشکبار خانواد

 یبا شعارھا یضد حکومت از اعتراضات ی کنند، موجی زباله ارتزاق می از سطل ھا،ی و گرسنگیکاري و بیگران

د يتوپ تانک فشفشه، آخوند با"، "یمرگ بر گران"، "کتاتوريمرگ بر د"، "ر تر شدهير فقين گرونتر شده، فقيبنز"

اھواز،   مشھد،ی از شھرھایاريبس.... و " ميد، ما ھمه با ھم ھستيترسد، نينترس"،  "یمرگ بر خامنه ا"، "ُگم بشه

ه، يز، ارومي، اصفھان، بروجن، کرج، رشت، تبر بھبھانچاه بھار، ،یسار رجان،يس تھران ، بوشھر، کرمانشاه،

  .ده استيران را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور درنوردي اۀريجان وغيراز والھياندوآب، شيانه، ميم

 یھا ني شعب بانک و ماشنيبنزی ھا از پمپ یھا و جاده ھا را بسته، بعض ابانيخن شھرھا، يدر امردم به جان آمده 

 ی سرکوبگر جمھوریروھاي با نیريره را آتش زده اند و به پرتاب سنگ و درگي و غیني انگشتر خمۀس، مجسميلوپ

 مختلف ادامه دارد و ھر لحظه ی ھم در شھرھان ساعاتي مردم با مزدوران در ھمیريدرگ.  پرداخته اندیاسالم

ا ي از تصرف یه حاکين اعالمين خبرھا تا زمان نوشته شدن ايآخر.  شودی ھا منتشر میرين درگي از ایديخبر جد

 مزدور یروھاين.  باشندیم... راز و پرند وي ھا توسط مردم از جمله در تھران و شی کالنتریدن برخيبه آتش کش

 یرجان بنا به گزارشات منتشر شده در شبکه ھايدر س.  کنندی میراندازي مردم تی محابا به روی بی اسالمیجمھور

 یراندازين دو نفر در اثر تيھمچن.  سرکوبگران کشته شده استۀ معترض، با گلولیک نفر از توده ھاي یاجتماع

 نقاط جوانان مبارز با وجود یخدر بر. ز جان باخته اندينراز ي ساوه و اصفھان و چند نفر در شۀمأموران در جاد
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 یت ضد خلقين کشتار، ماھي ا. دادندیم با پرتاب سنگ آنھا را فراريتکار رژيموران جناأم مي مستقیراندازيت

  .ش درآورده استيگر در مقابل ھمگان به نمايز آن را بار دي قھرآمی و ضرورت سرنگونی اسالمیجمھور

 یمت تمامي و قیر گرانيک جھش وحشتناک در سي موجب یعي طبن که به طوريمت بنزي قیش چند برابريافزا

 ی توده ھای خالۀگر توسط سران دزد و فاسد حکومت به سفري دۀانيک تعرض وحشي گردد، ی میحتاج عموميما

ر خط فقر و يشتر به سقوط در زي تحت ستم را ھر چه بیھا تن از توده ھا ونيليده است که ميگرسنه و رنجد

س جمھور مزدور يئرد که ري گی صورت میطين تعرض در شرايا.  خواھد نمود محکومیجير و مرگ تدیگرسنگ

 زند ی جا مءبه فقرا" ارانهي"ص ي در جھت کمک و تخصیمت سوخت را گاميش قيحانه افزاي وق،ی اسالمیجمھور

 ،کنند" تحمل"ردم  که میھا تا زمان متيش قين افزاي کند که ایم با پوزخند اعالم مين رژير نفت شارالتان ايو وز

مت يش قي کنند که درآمد حاصل از افزای درک میروشن محروم و آگاه بی که توده ھایدر حال! افتيادامه خواھد 

 یشبرد برنامه ھايا صرف پيخته خواھد شد و يه داران رذل حاکم ريب سرماي ھمچون چھل سال گذشته به ج،سوخت

 در سطح منطقه خواھد گشت و تنھا بار ی اسالمیسم جمھورياليپرم وابسته به امي رژۀ و سرکوبگرانیضد انقالب

  .دي درمانده و گرسنه سرشکن خواھد گردی از آن بر دوش توده ھایکمر شکن ناش

جوانان به جان ! کشاورزان تحت ستم! بازنشستگان مالباخته! کارگران گرسنه و بدون حقوق! رانيمردم مبارز ا

  ! تحت ستمیتوده ھا! آمده

 ، حکومتین گام ضد خلقي که بعد از ای و تورم وحشتناکی گرانیواليمت سوخت و ھي قیصد درصدي سشيافزا

گر توسط ي دی و دستجمعیجيک کشتار تدري با صدور فرمان یچ فرقيشتر خواھد فشرد، ھي شما را ھر چه بیگلو

 در چارچوب یگريت، گام داسين سيا.  محروم نداردیه توده ھاي علی اسالمیسم جمھورياليم وابسته به امپريرژ

مت ياست که به ق" ھا متي قیآزاد ساز"، "ی سازیخصوص"و " بازار آزاد"ر ي نظیستيالي امپریشبرد برنامه ھايپ

ن ي ا.ه داران اتخاذ شده استي و سرمای جھانیه ھاي جامعه و برآوردن منافع سرماینيئ اقشار پایجيمرگ تدر

 به منافع یچ ربطيش در حکومت، ھيس جمھور و شرکايئ رۀشرمان ی بیھا رغم دروغه ، بیاست ضد خلقيس

 در یستيالي امپری، در چارچوب برنامه ھایاست ضد خلقين سيشبرد ايعکس، پ هب. محرومان و گرسنگان ندارد

کته شده ي دی اسالمی به حاکمان مزدور جمھوری پول و بانک جھانین المللي تحت سلطه، توسط صندوق بیکشورھا

 غارتگر یھا ستيالي که تنھا منافع امپری غارتگرانه و ضد خلقین برنامه ھايشبرد اياد دارند که پي مردم ما به. است

ل شد و ي بر مردم ما تحمیديران و عراق در فاز جديان جنگ ايدنبال پاه  ب،ندن کین ميمأ را تیه داران بوميو سرما

ک با سرعت ي مزدور، بدون وقفه، ھر ین نژاد و روحای و احمدی و خاتمی رفسنجانیھا از آن پس تاکنون دولت

 به خاک ین جھانه دارايھا و سرما ستياليران را با ھدف برآوردن منافع امپريش رانده اند و مردم ايتمام آن را به پ

است که نجات از آن تنھا  رين مسي در ایگرين توسط حکومت، گام ديمت بنزيسرسام آور قش يافزا. اه نشانده انديس

 . سر استي میه داريم و نظام سرماسيالي امپرۀ و قطع سلطی اسالمیمھور جیبا سرنگون

 آن سقوط به مرداب فقر ۀجي، و در نتی اجتماعیايبال ري و ساء و فحشای، دزدی و گرسنگیکاري و تورم و بیگران

. ه است گره خوردیده و ضدخلقيم پوسين رژيات اي زحمتکش و محروم کارگران با حیدن خانواده ھايو در ھم پاش

 ی نابودی، برا"یمسکن و آزاد نان، کار،" تحقق شعار ین نظام استثمارگرانه و سرکوبگر، براي ای نابودیبرا

د يزي خود به پا خی نجات زندگی شناسند و برای نمیگريقاتالن دزد و تبھکار حاکم که جز زبان قھر و گلوله زبان د

 ۀ جامعه ما سلطیبت ھاي مصۀ ھمی اصلۀشيد که ري ادامه دھیه داريستم سرماي کامل سی خود را تا نابودۀو مبارز

  . باشدیستم استثمارگرانه مين سيا
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  !ی اسالمیسم جمھورياليم وابسته به امپرينابود باد رژ

  !زنده باد انقالب

  ! ستیدن به آزادي مسلحانه که تنھا راه رسۀزنده باد مبارز

  راني خلق ایئ فدایکھايچر

  ٢٠١٩ر مب نو١۶ - ١٣٩٨ ]عقرب[ آبان٢۵

 


