
 فردا مزدوران رژیم به چه کسانی شلیک خواهند کرد؟، دیروز کازرون ،امروز خوزستان

 

 اقتصادی نظام ترور و گذرد، بحران سیاسی، اجتماعی و جنایت می قدرت رسیدن حکومت جهل وه به چهار دهه از ب  نزدیک

های  اعتیاد و اختالس ،یکاری گستردهب تبعیض، ، فساد،فقر ،کرده است. سرکوبای پیدا  سابقه کبت حکومت اسالمی ابعاد بین

ی که عمدتا محصول آبی و فاجعه زیست محیط بی  کنار در و کرده، پیدا دهشتناکی ابعاد  ثروت در جامعه و نجومی، فاصله فقر

کرده  مواجه جدی تمشکالمروز با ا ایران در رازندگی مردم  ،ندا باندهای سیاه حکومتامنیتی  های نظامی و ریزی برنامه

 نظام بر را فضا که این از قبل  اسرائیل و عربستان متحدانش و امریکا گسترده تحریم آن پی در و برجام از امریکا خروج  است.

چنین درخیزش  هم. تاس  های گروهی دامن زده به مهاجرت و ،ایرانیان را از آینده خود بیمناک کرده کند تر تنگ و تنگ نکبت

 بزرگ اقتدار نظام را به زیر کشیدند. در ایران هر روز شاهد مبارزات و صد شهر کوچک و شهری در بیش ازدستان فرودی ماه، 

، کشاورزان انقالب، دراویش گنابادی خیابان دختران تا بازار و کوچهتا دانشگاه از   اعتصابات گسترده مردم هستیم، از کارخانه

درشت نظام اسالمی  های ریز و و تمامی جناح ،واهان تغییرات بنیادی هستندزدگان کرمانشاه مردم یک صدا خ اصفهان تا زلزله

 .دنکن را نفی می

فقط با گلوله پاسخ  آبی باز هم نشان داد که نظام اسالمی هر مبارزه مدنی را فقط و ارزات مردم دلیر خوزستان علیه بیمب 

برای آزادی زندانیان سیاسی متحدانه از مبارزات  اعدام و شکنجه و ،وحشت، زندان ،برای پایان دادن به حکومت ترور دهد. می

 .مردم حمایت کنیم

 -چه از نوع سیاسی  فردی "یرهبر" هرگونه با مخالفت است، میسر متشکل و آگاه  دست توانای مردم هرهایی جامعه ما فقط ب

 .از وظایف امروز اپوزیسیون مترقی است سلطنتی-موروثی از جنس مذهبی و چه

سامان و خودگردان ، خودکراتیکویان، جوانان برای نظامی دمدانشجو معلمان، ،زنانامروزه اعتصابات کارگری در کنار مبارزات 

. شود محسوب میمسائل  ترین ی با اهمیت در زمره نهد، ارج را خویش سرنوشت  بر انسان مقام و شان که سلطهعاری از هر گونه 

 ترور و نکبت نظام  ه طومارکروند  برای رسیدن به آن می و است مردم اساسی خواست آزادی و برابری رهایی، نان،شعار 

 .پرچم آزادی را در فالت ایران برافرازند بپیچند و هم در را اسالمی

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران                                                  

 زنده باد آزادی و برابری

                                                                           کرات و سوسیالیست هانوفروکانون کنشگران دم

   77719000791914تلفن تماس:  

                                                       Kannon.hannover@gmail.com 
WWW.facebook.com 

 

 :محل برگزاری تظاهرات
 روبروی بانهوف

 ۴۴:۱۱ -۴۱یولی ساعت  ۴۱شنبه                                                                                                      
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