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مزدوران جيره خوار جمهوری اسالمی تظاهرات مسالمت 
آميز صد ها هزار تن از مردمی که در اعتراض به حکومت 

را به خون  به خيابانها ريخته اندظلم و سرکوب و ریا 
بسوی تظاهر کنندگان بی دفاع کشيدند و با گشودن آتش 

در تهران و چند شهر دیگر تعدادی از مردم بيگناه را کشته و 
با این جنایات رژیم . تعداد بسيار زیادی را زخمی  کردند

 ماهيت ضد خلقیسرکوبگر جمهوری اسالمی یکبار دیگر 
 دیکتاتوری و سرکوب را به نمایش گذارد و نشان داد که خود

 جمهوری ننگين جدا نبوده و ادعای این هر گز از واقعيت
سردمداران که امروز از طرف دیگر  " تغيير"و " اصالح"امکان  

  . ه و ضد انقالبی ستچه حد غير واقعی پوچ و فریبکارانسر داده می شود تا این رژیم 
  

 که در تهران شره، عصر امروز صفوف تظاهر کنندگان ضد حکومتیمطابق گزارشات منت
، "مرگ بر دیکتاتور"لمت آميز در حال راه پيمایی و سردادن شعارهایی نظير سابصورتی م

بودند در فاصله بين ميدان آزادی و انقالب توسط ... و" مرگ بر این دولت مردم فریب"
مزدوران بسيجی مورد حمله قرار گرفت و مزدوران ضد خلقی حکومت با بستن جمعيت 

 تن را کشته و ده ها نفر را زخمی ٧ رسمی بنا به گزارش هایگلوله معترض به رگبار 
در مقابل و با مشاهده این جنایت هولناک، توده های بجان آمده و خشمگين که . کردند

کشم، آنکه  می کشم، می"شاهد اوج قساوت مزدوران سرکوبگر رژیم بودند با شعار 
 ماشين  آزادی را به آتش کشيدند و یکی ازميداننزديک ر بسيج در مق!" برادرم کشت

  .  های بسيج را سوزاندند
  

گزارش شاهدان عينی از کشتار مردم توسط نيروهای مسلح رژیم از آنچه توسط رسانه 
هائی که سعی در کنترل اوضاع به نفع موسوی و حفظ رژیم دارو شکنجه جمهوری 

در شهرهای گزارشات منتشره بر مبنای در هر حال . بيشتر استبسيار اسالمی دارند 
ز مبارزات مردم با حمله نيروهای مسلح رژیم مواجه شده است از جمله بر مبنای دیگر ني

در اصفهان نيز حداقل یکی از جوانان معترض با گلوله های جيره خواران این گزارشات 
، مشهد، بوشهر تبريزگزارشات دیگر از شهرهای . حکومت به خون غلطيد و جان باخت

وده های مبارز و بویژه جوانان و درگيری های مداوم از تداوم اعتراضات دالورانه ت ... بابل و،
با نيروهای سرکوب حکومت خبر می دهند که در چند روز اخير با وحشيگری تمام به جان 
 مردم افتاده و می کوشند تا با کشتار و به بند کشيدن آنها صدای حق خواهانه توده های

   .به پاخاسته را در گلو خفه کنند
  

ر  دربند و مبارز در روزهای اخير که با مشاهده تقلبات آشکاغليان خشم توده های
انتخاباتی جمهوری اسالمی آغاز شد مانند جرقه ای در انبار باروت به یک انفجار وسيع و 
پر شعاع تبدیل گشت  و زبانه شعله های خشم و کينه مردم ما آسمان شهرهای کشور 

 دهه ٣این واکنش طبيعی توده های تحت ستمی ست که در طول . ما را پوشانده است
به لحظه با خيش ظلم و استثمار و سرکوب نظام گذشته حيات و هستی آنان لحظه 

  . حاکم و تمامی جناح های ضد انقالبی درون آن شخم زده شده است
  

  !مردم مبارز و آگاه

 



ژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در شرایطی در هراس از تداوم و گسترش خيزشهای ر
شيدن جنبش حق توده ای اخير در کوچه و خيابان قاطعانه کمر به قلع و قمع و به خون ک

 جمله کارگزاران خواهانه شما بسته است که تمامی سران ضد خلقی این رژیم و از
 ضرورت برخوردباصطالح اصالح طلب و فریبکار آن می کوشند، با موعظه خوانی در مورد 

در مقابل خشونت مرگبار مزدوران هار و تا بن دندان مسلح و جنایتکار  آميز مسالمت
به هر وسيله ای ... و " گلوله"در مقابل " گل"ا به اجرای اهدای تشویق شمحکومت، با 

که شده بر موج سهمگين اعتراض و نارضایتی ای که حرکت ميليونی شما در اقصی نقاط 
سرکوب آن، این جنبش را به زیر به انحراف کشاندن و و ضمن  کردهکشور ایجاد کرده غلبه 

از سوی . ز مضمون مبارزاتی خود تهی سازدو آن را انموده پرچم مزدوران خود کاناليزه 
دیگر، رسانه های جيره خوار امپریاليستی نيز که فریاد دمکراسی و حقوق بشر آنها گوش 
فلک را کر کرده در حفاظت از منافع استراتژیک دولتهای متبوعشان در ایران وارد صحنه 

چند روز اخير  رخوردبتجربه . شده اند و با تمام قوا به تعقيب همين هدف پرداخته اند
همين رسانه های فریبکار نشان داده که در شرایطی که در بسياری از شهر ها حرکت 

 آنان از یکسو گردیده،اخير مردم به مقابله ای تمام عيار و قهرآميز با مزدوران حکومت بدل 
ا سانسور سيستماتيک اخبار و گزارشات و با اطالع رسانی قطره ای می کوشند ب

 توده های بجان آمده را اعتراضاتی مسالمت آميز و صرفا در محدوده رد نتایج اعتراضات
نمایشات انتخاباتی رژیم معرفی کنند و از سوی دیگر مير حسين موسوی و دارو دسته 

این اعتراضات توده ای و سمبل خواست و اراده مردم به پاخاسته " رهبر"جنایتکار او را 
ز این مرتجعين را خورد و تسليم تبليغات محيالنه آنها نباید فریب هيچ یک ا. نشان دهند

تجربه سه دهه گذشته در هر عرصه ای نشان داده که دشمن اصلی و مانع . شد
سلطه امپریاليستی و رژیم پاسدار آن همانا اساسی نيل به آزادی و دمکراسی در ایران 

می اش یعنی جمهوری اسالمی با تمامی دارودسته های ضدخلقی تشکيل دهنده 
مبارزات دالورانه کنونی به بستر مبارزه با دشمن اصلی و  کردنليزه ناتنها با کا. باشند
اساسی استثمار و سرکوب در جامعه امکان پيشروی هر چه بيشتر و کسب عامل 

  . موفقيتهای فزونتر در مقابل دشمن امکان پذیر است
  

  !جاودان باد خاطره همه شهدای بخون خفته خلق
  ! وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمیرژيممرگ بر

  !زنده باد کمونيسم!    پيروز باد انقالب
  با ايمان به پيروزی راهمان 
  چريکهای فدائی خلق ايران

  ٢٠٠٩ژوئيه ١۵  - ١٣٨٨ خرداد ٢۵
  
  
  
  
  
  
  

 
 


