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  توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١١ نومبر ٠۶

  

  ، حماسۀ شنبه سرخ، روز دانش آموز گرامی باد]عقرب[سيزده آبان
  

 خونين ھزاران دانش آموزی است که در ۀياد آور حماساين روز . رسد زودی فرا میه  آبان، روزدانش آموزب١٣ 

 به حمايت از اعتصاب آموزگاران، به حمايت از اعتصاب ھزاران نفر ار کارگران نفت خوزستان، کارگران ١٣۵٧

و کارمندان شرکت ملی گاز ايران، اعتصاب کارگران و کارمندان دخانيات، اعتصاب کادرپزشکی بيمارستانھا، 

آب تھران و به حمايت و ھمبستگی از تظاھراتھای پر شکوه مردم در سراسر ايران يکپارچه به اعتصاب کارکنان 

ميدان آمدند و با پيوستن به دانشجويان انقالبی درمقابل دانشگاه تھران با نيروی گارد شاھنشاھی رژيم منفور پھلوی 

. يدنده خون درغلتتن از دانش آموزان بدھھا   نيروی سرکوبگر،ۀدراثريورش وحشيان. قھرمانانه دست به نبرد زدند

دراين روز تاريخی، جوانان انقالبی ميھن ما با توده ھای رنج و کار پيمان خونين خويش را ھرچه مستحکمتر 

   :فرياد رسای جوانان که توفيد. ساختند

 سرخ ۀ شنبۀسپی آمد حما. ، رژيم سرسپرده شاه را به لرزه درآورد جاسوسانۀزادی است نه النآدانشگاه سنگر 

 جوانان از ۀی ستمديدشعله ھای خشم توده ھا. اک کشيدندجوانان انقالبی مجسمه شاه را درصحن دانشگاه تھران به خ

.  آتش گشت و شور انقالبی به اوج رسيدۀعکس درباريان طعم. فراز دانشگاه ھرچه مشتعل تر به آسمان زبانه کشيد

ن انقالبی و کمونيست،  ھا، حبس و شکنجه و اعدام مخالفان و مبارزاهرغم تمامی توطئه ھا، سرنيزه تا سرانجام ب

  .سلطنت به مزبله تاريخ راھی گشتۀ شاه با تاج و تخت فرسود

 مبارزه عليه استکبار ۀحماس"  سرخ، به ۀ شنبۀ آبان، حماس١٣ باروی کارآمدن رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی، 

. ، تبديل گشت"مريکا و روز تبعيد خمينی بت شکن به ترکيهاجھانی، روز دانشجويان خط امام، روز تسخير سفارت 

 اين روز به ميدان آورد تا ۀرژيم سرمايه داری واليت فقيه اسالمی ھر ساله تالش نمود صد ھا ھزارنفر را به بھان

 گوسفند قائل نيست ۀرژيم که ھيچ نقشی برای توده ھا جز رم.  مستحکم نمايدپايه ھای حکومت استبدادی خويش را

شوی مغزی جوانان و تداوم حکومت خويش به ريسمان مذھب چنگ زد و با فريب و نيرنگ  و برای تفرقه و شست

زارفريبکاری با اين ھمه ديری نپائيد  که با.  سرکوبی و خبر چينی تبديل ساختۀبخشی از جوانان نا آگاه را به عمل

 نور احمدی نژادھا به ته ديگ خورد و اکنون ۀ اسالمی کساد شد و کفگير سياستھای اغواگرانه  وھالۀرژيم پس ماند
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بعد  ازبيش ازسه دھه کشتار و سرکوب خونين مردم ، تجاوز و شکنجه ھای وحشيانه ،  فقر و فساد و دزدی و 

 مردم می بيند ۀدرمحاصر درون حکومتی، او خود راتبعيض و دروغ و تقلب و ريا و شکاف و چند دستگی 

 ١٣ سرخ، ۀ فرارسيدن شنبۀدرآستان.  ی  مجلس دوره نھم  به عزا نشسته استانتخابات کذائ برگزاری ۀودرآستان

ه آبان روز دانش آموز، ياد جانباختگان  دانش آموزان مبارز و انقالبی که توسط رژيم سفاک ونوکر صفت پھلوی ب

  شنبه سرخ انقالبی دانش آموزان ايران، ۀياد دھھا تن از اعضای اتحادي ھمينطور .داريم  را گرامی میخاک افتادند

و ھزاران دانش آموز و نوجوان ميھن را که توسط رژيم ددمنش سرمايه داری جمھوری اسالمی تيرباران شدند 

  . و آزاد و شکوفان و مستقل ادامه ميدھيمگرامی و راه سرخشان را تا نيل به سرنگونی رژيم  و استقرار ايرانی آباد
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