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دستگير شدگان  ١٧اسفند را بدون قيد و شرط آزاد کنيد.
جمھوری اسالمی سرماﯾه داری از نوع ارتجاعی آن دائما" و به طور برنامه رﯾزی شده
و سيستماتيک مشغول سرکوب جنبش ھا و فعالين اجتماعی است .مأموران حافظ
سرماﯾه داری در جمھوری اسالمی با ھزﯾنه ھنگفت از محل درآمدھای ملی بخصوص
نفت و گاز که ثروت مردم اﯾران است استفاده کرده نھادھای سرکوبگر مانند وزارت
اطالعات  ،انواع پليس  ،ارتش و سپاه و بسيج  ،شوراھا و انجمنھای اسالمی  ،قوه
قضاﯾيه و صدھا نھاد ضد مردمی دﯾگر را ھر روز بيشتر از قبل مجھز و سازمان ﯾافته تر
می کنند  ،نھادھای سرماﯾه داری فوق در مجموعه ی جمھوری اسالمی با دقت ھر
حرکت و برنامه ای از طرف جنبش ھای مختلف اجتماعی بخصوص جنبش کارگری را
زﯾر نظر گرفته و قبل از شروع و انجام برنامه ھا و اعتراضات اقدام به دستگيری فعالين
و سازمانده ھای آن می کنند .
مأموران جمھوری اسالمی در راستای سنت سرکوبگرانه ی خود در جھت مھار
اعتراضات روز جھانی زن اقدام به دستگيری تعدادی از اعضای کميته ھماھنگی برای
کمک به اﯾجاد تشکلھای کارگری از جمله وفا قادری ،خالد حسينی ،علی آزادی ،بھزاد
فرج الھی و حامد محمود نژاد کرده است
ما ضمن محکوم کردن دستگيری فعالين و اعضای جنبشھای اجتماعی بخصوص
دستگير شدگان اخير از تمامی کارگران  ،جنبش ھای اجتماعی و تمامی احزاب و
سازمانھا و نھادھای داخلی و جھانی می خواھيم در جھت آزادی کارگران  ،زنان ،
دانشجوﯾان و دﯾگر زندانيان سياسی به صورت متحدانه  ،گسترده و برنامه رﯾزی شده
حماﯾت و اعتراض نماﯾند.

فعالين و مبارزان :
ھمانطورﯾکه گفته شد جمھوری اسالمی با دقت و برنامه رﯾزی شده اقدام به سرکوب
و دستگيری حتی قبل از شروع اعتراضات می کند ،بنابراﯾن بدون برنامه رﯾزی متمرکز
و انقالبی  ،بدون متشکل شدن در ھسته ھای انقالبی و سازماندھی دو گانه امکان

ندارد بتوان با جمھوری اسالمی مبارزه کرد و خواسته ای را کسب کرد علی رغم
اﯾنکه فعالين و مبارزان جنبش ھای مختلف شجاعانه و فداکارانه از جان و ھستی خود
ماﯾه می گذارند اما در مقابل اﯾن ھمه ھزﯾنه آنچه بدست می آورند بسيار کم و ناچيز
است انسانھای انقالبی بخصوص کمونيست ھا ھرگز خود را دچار خود به خودﯾسم و
دور تسلسل نمی کنند و ھرگز از ﯾک راه شکست خورده دوبار حرکت نمی کنند .از
اﯾن پس باﯾد اقدام به سازماندھی جدﯾدی برای مقابله با روش پيشگيرانه مأموران
سرکوبگر جمھوری اسالمی سرماﯾه داری کرد.

پيش بسوی اتحاد بيشتر ،برای فشار بيشتر!!!
پيش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار:
کارگر زندانی  ،زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد!
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