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  تشدید مبارزه، پاسخ به سرکوبگری های رژیم
  
  
  
  

  !کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان، روشنفکران مترقی
  

در طول چند هفته اخير، تعدادی . وعنان گسيخته، اختناق وسرکوب را تشديد کرده است رارتجاع حاکم برايران، ها
 ن ها ربوده شده و در شکنجه گاه اوين تحتنان وزارت اطالعات، در خياباسط راهزواز فعاالن جنبش کارگری، ت

  .بازجوئی  شکنجه گران وزارت اطالعات قرارگرفته اند
  

، به کار روز مره دستگاه اطالعاتی منظور صدور احکام سنگين نيت کشور، به سازی به جرم اقدام عليه امپرونده
ر شدت بيما محمود صالحی، يکی از فعاالن کارگری، درحالی که به. استو قضائی جمهوری اسالمی تبديل شده 
منصور اسانلو که به جرم  .است يری اش  همچنان در بند نگاه داشته شدهاست، پس از گذشت چندماه از دستگ

الن هری، يکی ديگر از فعالقمان ُم. تشکيل سنديکا دستگير ومدتی پيش از زندان آزاد شد، مجددا دستگير شده است
تعداد ديگری از . کارگری، چند روز پيش درترمينال اتوبوسرانی توسط ماموران وزارت اطالعات ربوده شد

ر فعاالن جنبش زنان را پی د. اکنون در زندان به سر می برند  دستگير و همفعاالن کارگری نيز در چند ماه اخير
ن و انگار گروهی از روزنامه. کنند یم محکوم حبس و شالق به کمه می کشند وپی در بيدادگاه های خود، به محا

 هم.  طول چند هفته گذشته در مناطق مختلف ايران دستگير شده اندن تشکل های دفاع از حقوق بشر، درفعاال
  .ن حسن پور و هيوا بوتيمار در کردستان صادر شده استاکنون حکم اعدام عدنا

  
مطالبات معلمان سراسرکشور است، با اتهامات  حقوق وفعاالن تشکل های صنفی معلمان که جرم شان دفاع از 

  . اند اخراج رو به رو شده صال از خدمت وفن زندان محکوم شده يا با اجعلی رنگارنگ، به
  

يا به  راج و اخير دستگير، اخگرفته اند و صدها دانشجو در طول چند ماه ردانشگاه ها زير فشار مضاعفی قرا
حبس  اکنون تعداد زيادی از دانشجويان در سراسر کشور به هم. اند محکوم شدهمحروميت موقت از ادامه تحصيل 

با ريختن گله های پليس و   نگذاشته وآرامرا در کوچه وخيابان نيز  ايران دم مرجمهوری اسالمی.اند محکوم گشته
 اعدام. داده است ررابه بهانه های مختلف مورد تعرض و سرکوب ق را جوانان ويژه زنان و ها، به خيايان بسيج به

  . مرعوب سازی حکومت استء ديگری از سياستگيری مجازات وحشيانه سنگسار، جزسراز  های پی در پی و
  

نه و جنايت کارانه، شوهای ياوحشاقدامات  جيه اينوآگاه وت خيال خود برای فريب توده های نا اسالمی بهجمهوری
را نسبت به نظم  نار ايستمديده مردم خالفت توده های زحمتکش و مو راه انداخته است، تا اعتراض ويزيونی بهتل
ماهيت  نيز به اما اکنون ديگر حتا توده های ناآگاه مردم. ا قلمداد کندجود، طرح براندازی امپرياليسم آمريکمو

در ، البته ايران توده های مردم. اند ويزيونی را به باد تمسخر گرفته اقدامات رژيم پی برده و شوهای تلرسوای اين
فقط  .اما، تنها به قدرت و نيروی ابتکار خود متکی بوده وهستند. مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی اندحال 

حشی گری ود ستم و  برای رهائی از قيه رايددسالمی می تواند مبارزه مردمی ستميک رژيم رسوا، مثل جمهوری ا
 اندازه که با جمهوری اسالمی مخالف اند، با همان يران، بهتوده های زحمتکش ا .طرح های آمريکا نسبت دهد به

مردم، چيزی عايدش نخواهد  بنابراين ادعاهای رژيم جز نفرت روزافزون توده. اندکا نيز مخالف يامپرياليسم آمر
  .مبارزه باشد تشديد اين ايران و مردم مانع از مبارزه توده هيچ عاملی نمی تواند،.کرد

  
اعتراض ومبارزه در سراسر ايران مدام   است که تشديد کرده رايطی اختناق وسرکوب رامی در شجمهوری اسال

زحمتکش رابه چنان  سياست های ارتجاعی رژيم وضعيت مادی ومعيشتی توده های کارگر و. وسعت می گيرد
خود   بهیر، گرسنگی وبيکاری ابعاد وحشتناکفق. ديگر تحمل آن ممکن نيست است که درجه ای از وخامت رسانده

  .است گرفته



شدت احساس خطر می  فته و بهرگ بن بست قرار پا در بحران و است، سرتا بار آورده به  که اين فجايع را رژيمی
 اختناق و سرکوب موج دبه وحشيانه ترين سرکوب ها روی آورده تا شايد از طريق تشدي روست که کند، از اين
  .مهار کند نارضايتی را

  
  !ایران دیدهزحمتکش و ستم م مرد

  
 رژيمی که پس از سه دهه، به. است می برخاسته از بحران فروپاشی آنشيگری های رژيم جمهوری اسالوح تمام
رژيم  عليه اين مبارزه. است، شکست، ناتوانی وبن بست خود رانشان می دهد  سرکوب واختناق روی آوردهديدتش
راض، تالش های تمت واعوگسترش مقاو با تداوم ! وی ندهيد به  قوا راداجازه تجدي! کنيد تشديد ر راگستم

می سرنوشتی جز گورستان تاريخ نخواهد جمهوری اسال.  سازيدشکست رو به رو ارتجاعی رژيم را خنثا و با
  . قطعی ست پيروزی ما در اين نبرد. داشت

  
  
  

   بر قرار باد حکومت شورائی-سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
  باد سوسياليسم  زنده–زنده باد آزادی 
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   حکومت شورائی- آزادی– نان -کار
  

www.fadaian-minority.org : نشانی ما روی اینترنت  
info@fadaian-minority.org ما آدرس الکترونيکی :  


