فراخوان به شرکت در تظاهرات علیه سفر دونالد ترامپ به اروپا در ماه جوالی

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) از همۀ فعالین سیاسیِ و توده های مبارز مردم دعوت می کند تا در تظاهرات علیه سفر ماه جوالی
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری فاشیستِ بزرگترین قدرت امپریالیستی جهان به اروپا ،به بلوک مشترک حزب ما و رفقای گروه مانیفست کمونیسم انقالبی ()RCMG
بپیوندند .ما در روزهای  11و  12جوالی  2018در بروکسل بلژیک و  13جوالی در لندن در تظاهرات مردمی که در اعتراض به این سفر صورت میگیرد ،شرکت خواهیم
کرد .ما در این کارزار از ضرورت یک مبارزۀ بین المللی علیه رژیم فاشیستی ترامپ/پنس و تمامیت نظام سرمایه داری امپریالیستی ،که دهشتهایی چون ترامپ از دل
کارکرد آن و عملکردش در جهان بر آمده اند ،سخن می گوییم .مبارزه ای عاجل و متحد که می کوشیم آن را در مسیر تدارک و تحقق جنبشی برای انقالب کمونیستی
قرار دهیم .همچنین فراخوان به مبارزه انقالبی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و دفاع از اعتراضات توده ای مردم شهرهای مختلف ایران از دیگر اهداف بلوک ما
در این کارزار است.
نظام سرمایه داری چه در اشکال امپریالیستی اش مانند ایاالت متحده  ،روسیه ،چین و اتحادیه اروپا و چه در اشکال دیگرش مانند رژیمهای ایران ،اسرائیل ،سوریه،
ترکیه ،سعودی و غیره حریصتر و ویرانگرتر از همیشه زندگی اکثریت مطلق مردم را در کابوس و فاجعه فرو برده و بقای کل محیط زیست در سیارۀ زمین را تهدید می
کند .مردم برای پایان دادن به این وحشت مداوم ،به مبارزه ای تحت هدایت علم ،تشکیالت و رهبری کمونیستی نیاز دارند که توان و قابلیت سرنگونی تمامیت نظام
سرمایه داری و جایگزین کردن نظام سوسیالیستی نوین را دارا است .سنتز نوین باب آواکیان به این ضرورت پاسخ داده و امکان پیشبرد چنین مبارزۀ وسیعی با هدف
نجات تمامی بشریت را فراهم کرده است .برای مبارزه با چهرۀ کریه فاشیسم و نماینده اش در آمریکا یعنی ترامپ و احزاب برادرش در اروپا ،برای اعالم انزجار از تمامیت
نظا م سرمایه داری و جنگ افروزی هایش از جمله در لباس پیمان میلیتاریستی ناتو ،برای پیشبردن مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی ،در روزهای میانی
ماه جوالی به خیابانها آمده و شهرهای بروکسل و لندن را به میدان نبرد علیه مرتجعین و هر آنچه ارتجاعی و ضد مردمی است تبدیل خواهیم کرد.
برای آگاهی از مکان دقیق تجمعات و تظاهرات در هر دو شهر و در صورت تمایل به همراهی ما در این کارزار ،به کانالهای ارتباطی حزب ما یعنی وب سایت حزب
( ،)cpimlm.comصفحه فیس بوک ( ،)/https://m.facebook.com/cpimlm1380حساب کاربری توئیتر ( ،)@CpimlmCاینستاگرام ( )cpimlmو کانال تلگرامی
( )@haghighatcpimlmما رجوع کرده و با ما در ارتباط باشید.

گسترده و پُر شور باد مبارزۀ متحد و انقالبی علیه مرتجعین
به نام بشریت تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد /مرگ بر امپریالیسم
سرنگون باد جمهوری اسالمی ایران /زنده باد انقالب کمونیستی /پیش به سوی تشکیل جمهوری سوسیالیستی نوین ایران
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