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! در این تظاهرات شرآت نكنيد.  را داده استماه  فراخوان تظاهرات در روز دهم مهر" اهورا یزدی"فردی بنام   
.حرآتی آه او اما نمایندگی ميكند را باید افشا آرد. خود فرد جدی نيست"  اهورا یزدی"  

 
از همين امروز نام خدایی آه قرار است . رانی نميخواهند آه مذهب گورش را از زندگی مردم گم آندناسيوناليستهای ای

نامی است آه قرار است " اهورا. "با سر آار آمدن آنها، به یاد او یكبار دیگر خون ریخته شود را هم اعالم آرده اند
! را تكميل آند" خدا"آارنامه   

 
 به " عدم اعتقاد" و" اعتقاد"اگر جمهوری اسالمی با حكم !  برابری انسانها نيستندناسيوناليستهای ایرانی معتقد به

" تبارپاك"و متولد  "  هخا"با حكم فرزند اینان ميخواهند اسالم، نسل آشی آرد و هزاران عزیز را به خون آشيد،  
ایرانی برای اینان برگ عبور " االیمقام و! " انسانها را تقسيم آنند و یكبار دیگر به آشتارگاه بكشانند، جایی بودن

. از درگاه آشتارگاهایشان است" غير ایرانی"ميليونها انسان   
 

ناسيوناليستهای ایرانی نميخواهند آه استثمار و آار مزدی و بيكاری و گرسنگی گورشان را از زندگی ميليونها انسان 
آارگر باید . رمایه داری خدایی و اسالمی ميخواهندآنها استثمار سرمایه داری اهورایی را بجای استثمار س. گم آنند

سهم مردم آارآن در ! آارگر بماند و سفره خالی و گرسنگی مردم در ازای آيسه های پر آنها ابدای و اهوایی شوند
!اینرا در حكومت شاهانشان قبال نشان داده اند. سيستم آنها همين است آه هست  

 
! این بزرگترین واقعيت سياسی امروز  ایران است، مردم جمهوری اسالمی را نميخواهند  

.  مردم جمهوری اسالمی را اما سرنگون نميكنند آه بجای آن حكومت ناسيوناليستها و فاشيستها جایگزین شود  
نفرت . مردم جمهوری اسالمی را به زیر خواهند آشيد تا زندگی آزاد و برابر را برای خود و فرزندانشان تضمين آنند

سرسوزنی از اهداف . رهای بغایت ضد انسانی  بكشاندی اسالمی نباید آسی را به حمایت از شعااز جمهور
.نباید از چاله بيرون آمد و به چاه افتاد. ناسيوناليستهای ایرانی ربطی به خواستهای مردم ندارد  

ه جمهوری اسالمی به نفع چنين تحرآاتی از طرف  ناسيوناليستهای ایرانی دقيقا به همين جهت مبارزاتی مردم را علي
. رژیم تغيير ميدهد  

 
 آه ما آینده ای الیق انسان آزاد و برابر ، ید آه این دامی بيش نيستئبه همه بگو! در تظاهرات  فردا شرآت نكنيد

آه بجای . آزادی و خالصی بشر از هر نوع مذهبی را  نشاند" اهورا"و  " خدا"آه باید بجای حكومت . حقمان است
. ، باید عشق به انسانها و برابری انسانها را نشاند" خاك پاآی" و "  ناسيوناليستی" و " مذهبی" حكومت   

. ید آه باید بجای گرسنگی و بيكاری و استثمار اسالمی و ایرانی، باید زندگی الیق انسان امروز ساختئبه همه بگو  
.تها گذاشتید آه برای ساختن چنين جهانی باید دست در دست حكمتيسئبه همه بگو  

 
!در تظاهرات فردا شرآت نكنيد  

 
  
 


