
  
در   مشعلداران آزادی این تصویر اراده

مقابله با دستگاه سرکوب ارتجاع 
  !بورژوازی است 

  
انق�بی در ھر گام - بش اعتراضیخروش نبرد جن

جدیدی، تصویر نوینی از پرچمداران نبردھای خيابانی 
اگر چه در . را در مقابل دیده ھمگان قرار ميدھد
گوناگونی پای جریان اعتراضات کنونی نيروھا و منافع 

و سرانجام نبرد درونی   به ميدان نھاده اند
فراکسيونھای بورژوازی نيز به کشاکش خيابانی 

اما آن رادیکاليسمی که جان کشيده شده است، 
به شکوه برخاستن ميخواند،  را جاری خيابان

بيش از دو دھه بنيان  مطالباتی انق�بی است که
کسانی که . ميدادهای مردم انق�بی را سامان نبردھ

سفيھانه این رادیکاليسم را دو دستی به کشاکش 
درونی ارتجاع بورژوازی تقدیم ميکنند، چه بخواھند و 

اند که در مقابله با ارتجاع قرون وسطائی  رخاستهبچه نخواھند به مقابله با اراده انق�بی نسلی 
ین نمایش شکوه قھر انق�بی ا. ادی را با خون خویش برافراشته استپرچم آز ،بورژوازی حاکم

پيگير به مثابه در  انق�بی جوانانی است که در مقابله با ارتجاع حاکم به کمتر از دموکراتيسم
اکثر اخبار منتشره پيرامون نبردھای  .ھدف حداقلی اشان رضایت نخواھند داد دسترس ترین

از آن است که در بسياری از  خيابانی نه تنھا از حضور زنان جوان انق�بی حکایت دارد بلکه حاکی
آنان بدون . سازمانده و رھبر نبردھای خيابانی ھستند ،تحرکات خيابانی این پيکارگران جوان آزادی

کوچکترین توھمی نسبت به فراکسيون مغضوب بورژوازی، به ميدان نبرد تحقق مطالبات انق�بی 
به رسميت  را درخواستھایشان امری جز دستيابی به ھيچ در این مبارزه خود پای نھاده اند و

تمامی مقدسات و موجودیت نظم بورژوازی را در راه تحقق مطالباتشان لگد مال . نميشناسند
درخواستھای  تمامی تبليغات قرون وسطائی و خرافه ھای مذھبی را در راه تحقق. خواھند کرد

 ،ر خ�ل نبردھای جاریارتجاعی دبه سخره گرفته و عليرغم تبليغات جریانات  آزادیخواھانه اشان
این اراده مستحکم و انق�بی و چھره خونين مشعلدارانی . پرچم خونين آزادی را برافراشته اند

وف صف د و خطاب بهنقوانين قرون وسطائی سرود رھائی ميخوان سنن و نوین است که روی به
 برد بر عليهن انمشعلدار  تصویر این! دنميدھ فراخوان را کارزاری انق�بی ،بیميليونی مردم انق�

فرازی نيروی جوانان انق�بی اپرچم  نمایش ارتجاع بورژوازی و دیکتاتوری نظامات قرون وسطائی و
پيک طوفان آتش افروزان قھر انق�بی نوین و  اینان .و باXخص زنان جوان و انق�بی ميھن ما است

ی اتان پرچم دآزا خروشتان پيروز و شعار! ھای طوفان پروازتان بلند ای پيک .ھای پيش رویند
   .پيشروی مردم انق�بی باد
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