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 ھای دستگيرشدگان و  خانواده          
 ھای مردمی را تنھا نگذاريم جانفشانان خيزش

 
 
 
  

ھای رنجديده و تحت ستم ايران برای پنجمين روز متوالی ادامه دارد، شبکه خبر و  که اعتراضات عمومی جوانان و توده در حالی
کنندگان ن بی دفاع و کشته شدن دست کم ده نفر از تظاھرھای رسمی دولتی از دستگيری صدھا تن از معترضا ديگر خبرگزاری

ھا آنچنان وسيع و گسترده است، که طی دو روز گذشته فقط در دو شھر تھران و اراک  اند. دستگيری طی روزھای اخير خبر داده
  اند. ايذه و توسيرکان بودهدورود،  ،شدگان نيز عمدتا در شھرھای ھمدان، شاھين شھر اند. تعداد کشته نفر دستگير شده ٣٠٠بيش از 

، با ھای وسيع و به خاک و خون کشيده شدن مردم بی دفاع ايران در شرايطی است که مقامات دولتی و امنيتی اين حجم از دستگيری
نه رادھند و رياکا ھای حکومتی از حضور تعداد اندکی "اغتشاشگر" در شھرھای مختلف ايران خبر می تبليغات مداوم در رسانه

ھای جان به لب رسيده مردم ايران عليه فقر  که خيزش عمومی توده کنند. در حالی را تحت کنترل نيروھای امنيتی وانمود می اوضاع
ھای حاکمان سفاک جمھوری اسالمی، طی چند روز گذشته در بيش از سی  و گرانی، دزدی و اختالس، ظلم، کشتار و بيدادگری

 شته است.تری ادامه دا شھر و ھر روز با ابعاد وسيع
  

کردند که صدای اعتراض  گرش که در سه روز اول اعتراضات مردمی، وانمود می جمھوری اسالمی و نيروھای انتظامی سرکوب
اند و به مطالبات آنان پاسخ خواھند داد، طی دو روز گذشته به شدت به سرکوب، دستگيری و  ھای جان به لب رسيده را شنيده توده

 اند. کشتار مردم روی آورده
  

در چنين وضعيتی که ھيئت حاکمه ايران تصميم به سرکوبگری و کشتار مردم گرفته است، نخست حضور پررنگ طبقه کارگر در 
ھای وسيع مردم ايران از معلمان و دانشجويان گرفته تا  دست زدن به اعتصابات کارگری و نيز گسترش اعتراضات عمومی توده

عمومی شھرھای مختلف کشور است، که راه کشتار و سرکوبگری بيشتر را بر نيروھای  باختگان در پيوستن به خيزش زنان و مال
ھای دستگيرشدگان جھت آزادی  ھای مردم ايران با خانواده بندد. گام بعدی، حمايت ھمه جانبه توده جنايتکار جمھوری اسالمی می

 تراضات عمومی در روزھای اخير است. ھای کشته شدگان و جانفشانان اع بازداشت شدگان و ھمدلی آنان با خانواده
  

سازمان فدائيان (اقليت) ضمن محکوميت و انزجار شديد از اقدامات جنايتکارانه جمھوری اسالمی در دستگيری و کشتار 
 معترضين، خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط بازداشت شدگان روزھای اخير است.

  
ھای مردم  ن اعتراضات به حق تودهناھای جانفشا مدلی و ھمدردی عميق با خانوادهسازمان فدائيان (اقليت) ھمچنين ضمن اعالم ھ 

 خواند.  شان فرا می ھا جھت آزادی عزيزان خانواده اايران، ھمگان را به حمايت و ھمدلی ب
 
  

  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد جمھوری اسالمی 
  زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

  داری سرمايه نابود باد نظام
  (اقليت) سازمان فدائيان
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  حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 
  
 

  


