
  !خشم توده هاانفجار تظاهرات تهران، جلوه اي ديگر از 
مردم تحت ستم هر تهران شاهد تظاهرات وسيع روز گذشته ش

انبان . در نقاط مختلف و از جمله در محله های نزدیک بازار بود
 زحمتکش این  و بویژه توده هاینفرت و خشم تلنبار شده مردم

های  ب سياستدر چارچو که می گرددبار در شرایطی منفجر 
 تاثيرات تحریم اقتصادی ضد خلقی رژیم جمهوری اسالمی و

امپریاليستی، قيمت ارزهای خارجی در عرض  های های قدرت
 درصد از ۶٠ و ریال ه صعود کردوحشتناکیبه طرز  چند روز

 اوضاع وخيم اقتصادی   این.ه استارزش خود را از دست داد
ها کارگر و   در درجه اول به چشم ميليونکل گرانی و تورمش که دود آن در  ستآتشی

زحمتکش و توده های فقير و بی چيزی می رود که حتی پيش از این تغييرات، کمرشان در زیر 
در   .بار فقر و بيکاری و گرانی و سرکوب رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی خرد شده است

فشار ها و تعدیات رژیم  از شدت  می بينيم کهارکارگرانی چنين شرایطی است که این روزها 
ی از  طومارتهيهبا در جامعه در جریان یک اقدام شجاعانه در چارچوب دیکتاتوری موجود، 

به مقامات حکومت نسبت به اوضاع و ارسال آن  کارگر گرسنه و خشمگين ٢٠٠٠٠ امضای
   .هشدار داده بودندنابسامان و زندگی در حال ویرانی خود و خانواده هایشان 

راضات توده ای روز گذشته پس از آن زده شد که بخشی از بازار تهران به دليل چاشنی اعت
 تومان و پوند را به ۴٠٠٠تغييرات چشمگير حاصل از نوسانات ارزی که بهای دالر را به نزدیک 

های دولت  با ابراز نارضایتی از سياست تومان رسانيد، اعالم اعتصاب کردند و ۵٠٠٠بيش از 
سرعت از محدوده بازار ه ب اما این حرکت اعتراضی.  های خود را بستندمغازهاحمدی نژاد، 
 در مناطق به یک تظاهرات بزرگ مردمیبا مشارکت وسيع و فعال جوانان مبارز فراتر رفت و 

 ، ميدان انقالب و ولی عصربولننظير خيابان فردوسی و توپخانه و چهار راه استاتهران مختلف 
از جمله . تبدیل گشت رهبر آن جمهوری اسالمی و رژیم عليه بر شعار هاییفریاد با 

مرگ ": شعارهای مبارزاتی دیگری که در این تجمعات اعتراضی سر داده شده عبارت بودند از
 ،"نترسيد نترسيد، ما همه با هم هستيم"، "مرگ بر این دولت مردم فریب"، " بر دیکتاتور

در پاسخ به رژیم . "با غيرت، حمایت، حمایتبازاری "، "سوریه را رها کن فکری به حال ما کن"
ها فرستاد و مزدوران حکومت  خود را به خيابان گرنيروهای سرکوب، اعتراضات مردمیاین 

به و شليک گلوله به تظاهر کنندگان حمله کرده و با استفاده از گاز اشک آور وحشيانه 
 ١۵٠ نيروهای امنيتی رژیم حداقل ،در پایان روز گذشته. سرکوب و متفرق کردن مردم پرداختند

  . تن از معترضين را دستگير کردند

ند تا حتی ه ادستگاه های تبليغاتی حکومت کوشيد،  های جاریاز زمان وقوع تظاهرات
در جامعه تحت سلطه و  و بویژه دامنه گسترده آن ، دالیل اصلیاعتراضاتاالمکان خبری از این 

 تالش کردند تا اعتراضات یدولتات متنها برخی از مقا. بحران زده و ملتهب ما منتشر نشود
در بازار نسبت داده " جو سود"و " اخالل گر" تعداد انگشت شماری عناصرعملکردمردمی را به 

 که در این اعتراضات بار دیگر به – رژیم جمهوری اسالمیو خشم و نفرت عميق توده ها از 
رات مقامات رژیم و از جمله دبير کل جامعه اما اظها.  را الپوشانی کنند- منصه ظهور رسيد

رسوایی ادعا های " تظاهر کنندگان، بازاری نبودند"اصناف و بازار تهران مبنی بر این که  
نظامی گسترده در عالوه بر این تشدید کنترل و حضور . شتگردانندگان رژیم را به نمایش گذا



که تا امروز نيز قابل مشاهده است،  ميدان انقالب و بازار شهر و از جمله درميادین اصلی 
  .عمق ترس دیکتاتوری حاکم از انفجار دوباره نارضایتی های عمومی را به نمایش می گذارد

یط  نفرت و خشم توده ها نسبت به شراشدتیکبار دیگر از تظاهرات گسترده دیروز در تهران 
 جمهوری اسالمی در  می دهد که رژیم وابسته به امپریاليسمخبراسفبار و فاجعه انگيزی 

های ضد خلقی اربابان جهانی اش در جامعه تحت   سال گذشته با پيشبرد سياست٣٢طول 
شرایط فاجعه باری .  به زور و سرکوب از آن پاسداری کرده استءسلطه ما ایجاد کرده و با اتکا

دسته  این رژیم و تمامی دار و سرنگونی در زندگی روزمره از ضرورت که با هزار و یک زبان
های درونی آن به وسيله توده های بجان آمده در جریان یک انقالب مردمی سخن می گوید و 

  .  با هر جرقه کوچکی امکان پذیری آن ضرورت عينی را بيشتر از گذشته به نمایش می گذارد

  !جمهوری اسالمیامپریاليسم  وابسته بهنابود باد رژیم 

  !وده هاتر باد مبارزات انقالبی ت هر چه پر خروش

  !کمونيسم زنده باد !  باد انقالبپيروز
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