درود بر توده های قهرمان

اسلمشهر!

مرگ بر رژیم جنایتكار جمهوری

اسلمی!

و اینبار استلمشهتر قهترمتانتانته بتپاختاستت .اینبار فتریادهتای مترگ بتر جتمهوری استلمی !مترگ بتر رفتسنجانی !مترگ بتر ختامتنه
ای !از زبتان تتوده هتای قهترمتان این شهترك كتارگتری و فقیرنشین بتگوش رسید .صتدای استلمشهتر در ستراستر ایران طنین
افتكن شتد و مترزهتا را درنتوردید  .هتزاران نتفر از متردم خشمگین كته اكتثرا جتوان بتودنتد ستر بته شتورش بترداشتتند ،متراكتز
دولتی و بتانتكها را بته آتتش كشیدنتد ،از دستت دشتمن استلحه ربتودنتد ،بته متزدوران پتاستدار ضترب شستت ختود را چتشانتدنتد و
یكبار دیگر بته ستردمتداران رژیم فتهمانتدنتد كته ختلق مستببین و عتامتلن این وضتع فتلكتت بتار را ختوب می شتناستد .درود بتر
تتتوده هتتای هشیار و انتتقلبی !درود بتر فترزنتدان جتوان طتبقه كتارگتر و زحتمتكشان كته ختون نتوین و شتاداب در رگتهای
انقلبند!
بعد از مشهد ،تبریز  .....و قزوین ،اینبار اسلمشهر نشان داد كه خلق مصمم است با رزم پر توان خود ،با بذل خون خود،
حتق ختویش را بستتانتد و دشتمنانتش را متجازات كتند؛ بی آنتكه چتشمداشتتی بته قتدرتتهای زمینی و یا ختدای نتامتوجتود آستمانی
داشتته بتاشتد  .تتوده هتای بیدار و متكی بته نیروی ختود ،در دل هتر ستتمكار و استتثمارگتری هتراس می افتكنند .بی ستبب نیست
كه بلندگوهای امپریالیستی آمریكا و اروپا وحشت زده و مزورانه اعلم كردند كه"این اعتراضی صرفا اقتصادی بوده "و
پتای سیاستت در میان نیست  .امتپریالیستها بتا این فتریبكاریها میخواهتند دولتت ارتتجاعی كته حتافتظ متنافتع آنتهاستت را از تیررس
خشم خلق خارج كنند .مرگ بر امپریالیستها و سگان زنجیریشان!
رژیم جتنایتكار ،متزدورانی را كته بترای چنین روزهتائی تتربیت كترده بته استلمشهتر فترستتاد .بته استلمشهتری كته دیگر
هتمگان میدانتند استلم شهتر نیست و نتخواهتد بتود .اینجا عصیانشهتر استت .یگان ویژه ضتد شتورش و نیروهتای انتتظامی
كشتتار جتبونتانته شتورشتگران را آغتاز نتمودنتد .آنتها هتلیكوپتترهتا را بتكار گترفتته و از راه هتوا متردم را گتلولته بتاران كتردنتد.
قتریب بته 05نتفر جتان بتاختتند و صتدهتا تتن زختمی شتدنتد .درود و افتتخار بتر جتانتباختتگان قهترمتانی كته بتا ختون ختود درختت
انقلب را آبیاری كردند!
در استلمشهتر حتكومتت نتظامی بترقترار استت .صتدهتا تتن از اهتالی تتوستط متامتوران انتتظامی و امنیتی رژیم ربتوده شتده و بته
زنتدانتهای نتامتعلوم متنتقل شتده انتد .جتان آنتها و مجتروحتانی كته در بیمارستتانتها بستتری شتده انتد در ختطر استت .جتمهوری
استلمی متزدوران مستلحش را در استلمشهتر جتمع كترده تتا بتنفع اعتدام شتورشتگران اسیر شتعار ستر دهتند .اجتتماع ختانتواده
هتای دستتگیر شتدگتان در بترابتر متقر ستپاه و ستایر متراكتز دولتی ادامته دارد .از دستتگیر شتدگتان و مجتروحتان شتورش
استلمشهتر بته دفتاع بترخیزید !از متبارزه ختانتواده هتای زنتدانیان بترای رهتائی آنتها پشتتیبانی كنید !غتریو رزم تتوده هتای
شورشگر را هر چه رساتر در همه جا انعكاس دهید !دست جلدان جمهوری اسلمی از جان فرزندان خلق كوتاه باد!
شتورش استلمشهتر ،اولین نتبود و آخترین نیز نتخواهتد بتود .ختلق بتپامی خیزد .جتمهوری استلمی و نتظام ارتتجاعی متوجتود در
گترداب بحتران دستت و پتا میزنتد  .سترنتگونی این نتظم ارتتجاعی و مترگ جتلدان و غتارتتگران حتاكتم ختواستت متردم تهیدستت و
عتاصی استت  .خیزشتهای قهترآمیز تتوده ای نتشان میدهتد كته چته نیرو و شتور و شتوق عظیمی بترای ریشه كتن كتردن بتساط
ستتم و استتثمار و حتافتظانتش در جتامتعه انتباشتته شتده استت .بتا رهتا كتردن چنین نیروئی میتوان انتقلبی تترین ،قتاطتعترین و
پیروزمندترین جنگ را علیه دشمنان خلق به پیش برد.
سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسلمی!
شورش برحق است!
فروزانتر باد آتش قهر انقلبی توده ها!

باشد تا صدای گلوله های جنگ خلق در ایران طنین افكن شود!
زنده باد انقلب!
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