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 .است شده رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی  علیهدیگری از اعتراضات توده ای 

به  ارزش ریالچشمگیر شدت گیری رکود اقتصادی و سقوط  این تظاهرات به دنبال

و  اعتصاب اصناف مختلف، بخش های بزرگی از بازار یتعطیلکه منجر به  دوجود آم

 .اقدام به راهپیمائی آنان در خیابان گردید

و  "مرگ بر اصل والیت فقیه"و  "مرگ بر دیکتاتور"هزاران تن از جوانان شجاع با فریادهای  ،اولین ساعات امروزاز  

 ،اتحاد"و  "ما همه با هم هستیم ،نترسید ،نترسید"، "روزی که مسلح شویمه وای ب"، "مرگ بر خامنه ای"

عزم خود به نابودی رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی را با صدایی به خیابانها ریخته و یکبار دیگر  ... و " اتحاد

تظاهرات امروز بزرگترین حرکت توده های به پاخاسته پس از سرکوب وحشیانه جنبش دی ماه  . بلند فریاد زدند

برغم تمام بگیر و ببندها و اعدامها و دستگیری و  ،نشان می دهد رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی است که

 .قادر به در هم شکستن مقاومت و روحیه تعرضی مردم ما نبوده است ،شکنجه هزاران تن از جوانان

به خشونت  ،مجلسکنندگان در برخی نقاط نظیر مقابل رتظاهرات امروز که با یورش نیروهای انتظامی به تظاه

انقالبی تصاویر منتشر شده نشان می دهند که جوانان و  گشتکشیده شد، با عکس العمل جوانان مبارز قرین 

 را به آتش کشیده وکیوسک نیروهای انتظامی و موتورسیکلت بسیجی های مزدور ، از نقاط تهران در برخی 

 .اند ادهگوشمالی د ا  شدیدرا تعدادی از مزدوران رژیم 

سر برکشیدن شعله های خشم مردم به جان آمده در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر، انعکاس اوضاع شدیدا 

چنان و رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی  وابستهسلطه نظام سرمایه داری . بحرانی جامعه تحت سلطه ماست

کارد را به استخوان کارگران و توده های محروم، زنان و شرایط دهشتناکی در جامعه ما به وجود آورده است که 

جوانان بیکار و خلقهای تحت ستم رسانیده و باعث شده که ضرورت و خواست تغییر ریشه ای این اوضاع 

این جامعه سر  ۀهر روز به صورتی بی وقفه از هر گوش ،استثمارگرانه با شعارهای مرگ بر رژیم و سران آن

و اربابان ترین نمایندگان طبقه استثمار گر حاکم  شنواناهوری اسالمی حتی به گوش ناقوس مرگ جم. برکشد

از جنبش گرسنگان و عواقب مرگبار آن برای  آنها هر روز نگرانی و بیم شاناست و  امپریالیست آنها نیز رسیده

 .خود و نظام ظلم و استثمارگر کنونی را به یکدیگر گوشزد می کنند

 !یب  اراانجوانان مبارز و انقال

در مقابل رژیم  ،توده های تحت ستم ما با تمام قوا و در شرایط سرکوب و خفقان جهنمی کنونیدر شرایطی که 

که با تالش برای تشکل و سازماندهی خویش و  این وظیفه شماست صف آرایی کرده اند،جمهوری اسالمی 

جنبش گرسنگان برای  ،ا ایجاب می کننددست زدن به شیوه های قهر آمیز مبارزه که ضرورت های کنونی آن ر

را " نان، کار، مسکن و آزادی"تحقق شعار  به منظورنابودی جمهوری اسالمی و تمام جناح های درونی آن 

 . دیبه پیش ببرسازماندهی کرده و 

 !جمهوری اسالم  یبه دست توانای توده ها وایبسته یبه امپارالیسمنایبود یباد رژرم 

 !یباای آزادی و یباایبای ی تحت ستم اراانتوده هازنده یباد انقالب 

 !زنده یباد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن یبه آزادی ست
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