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 با تشديد سرکوب،               

 متوقف نمی شود  مبارزات مردم خشمگين
 
 
 
 
 
  

افسار   فرا گرفته است.  تورم  بست سراپای رژيم را  و بن  قرار دارد. بحران  ترين شرايط حيات خود  از شکننده  يکی  در  جمهوری اسالمی 
نيازهای روزمره مردم، خشم و نارضايتی توده های مردم ايران را به مرز انفجار  دارو و ديگر  گسيخته، گرانی سرسام آور مواد خوراکی،  

با تشديد نارضايتی اقشار مختلف مردم،  روند اعتصابات کارگری و تداوم اعتراضات خيابانی معلمان و بازنشستگان و رسانده است. همر اه 
مقاومت جانانه زنان در دفاع از مطالبه "حجاب بی حجاب"، آنچنان عرصه را بر جمهوری اسالمی تنگ کرده است که هيئت حاکمه برای  

  مردم ايران به تشديد سرکوب در عرصه های مختلف جامعه روی آورده است.  جلوگيری از انفجار خشم توده های  
زندانيان   از  تعدادی  قضايی عليه  های مجدد  پرونده سازی  کارگری،  فعاالن  ببند  و  بگير  بهائی،   ای شهروندان  فله  بازداشت  سرکوب زنان، 

ق تمديد  و   شده  دستگير  معلمان  بر  فشار  تشديد  بشری،  فعاالن حقوق  و  تشديد سياسی  از  هايی  نمونه  تنها  شهابی،  موقت رضا  بازداشت  رار 
  سرکوب جمهوری اسالمی بر اقشار مختلف مردم است. سرکوب و اعمال فشاری که طی ماه های اخير به شدت افزايش يافته است.   

ی فعالين کارگری و معلمان در  قرار بازداشت موقت رضا شهابی که بر اساس اتهامات واهی و به دنبال پرونده سازی وزارت اطالعات برا
ماه    ٢٢تاريخ   راننده   ١۴٠١ارديبهشت  شهابی  رضا  گرديد.  تمديد  متوالی  بار  چهارمين  برای  جاری  ماه  شهريور  هشتم  روز  شد،  بازداشت 

دستگيری روزه ای که در اعتراض به    ۴٠اتوبوس و عضو هيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به دليل اعتصاب  
روز از پايان    ١٨خود داشت، هم اينک در شرايط وخيم جسمانی بسر می برد. تمديد قرار بازداشت او در وضعيت کنونی و در شرايطی که  

و  برای درهم شکستن مقاومت  فشار  تشديد  ادامه  به معنای  است، عمال  يافته  پايان  هم  او  بازجويی  و  گذرد  ماهه وی می  بازداشت سه  قرار 
مبارزاتی پايداری   با حضور  و چه  درون زندان ها  سياسی در  توسط زندانيان  اين روزها چه  که  است. مقاومتی ستودنی  مبارزه  کارگر  اين 

  کارگران و معلمان و بازنشستگان و زنان ، مدام در حال تکثير و تکثر است.  
ای مختلف مردم، گسترش نارضايتی و تشديد اعتراضات  وجود بحران های ناعالج حاکم بر جمهوری اسالمی، تداوم مقاومت و مبارزات اليه ه

عمومی و محتمل بودن وقوع تکان های بزرگ اجتماعی سبب شده اند تا هم اينک شالِق تشديد سرکوب رژيم بر ُگرده همه اليه های اجتماعی 
و اجتماعی به سياست روز رژيم تبديل شده  فرود آمده تا جاييکه سياست بگير و ببند و پرونده سازی های امنيتی برای اغلب فعاالن کارگری  

است. رضا شهابی و حسن سعيدی، دو عضو موثر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چند ماه است با اتهامات واهی بازداشت شده اند. 
فی فرهنگيان ايران هستند  رسول بداقی، محمد حبيبی، مسعود نيکخواه، جعفر ابراهيمی و سارا سياه پور از جمله اعضای شورای هماهنگی صن 

 که به دليل دفاع از حقوق معلمان از چند ماه پيش دستگير و هم اينک در شرايط بسيار سختی بسر می برند. جعفر پناهی و محمد رسول اف، دو
رگری، ناهيد شيرپيشه از کارگردان شناخته شده سينمای ايران، به دليل دفاع از مردم آبادان به حبس محکوم شده اند. هيراد پيربداقی فعال کا

بازداشت و در ٩٨مادران دادخواه آبان   با يورش ماموران اطالعاتی  از دانشجويان چپ و فعال کارگری  ياشار دارالشفا  ، ليال حسين زاده و 
گرف باال  به شدت  نيز  سياسی  زندانيان  بر  فشار  اجتماعی،  فعاالن  بر  فشار  اعمال  با  برند. همزمان  بسر می  نامعلوم  از وضعيت  تعدادی  و  ته 

ندای    زندانيان با پرونده سازی های جديد قضايی مواجه شده اند. تشديد فشار بر زنان به طرز کم سابقه ای افزايش يافته است. چهار تن از زنان
ئی به طرز روزافزونی ايران که با قرار وثيقه آزاد بودند طی روزهای گذشته به زندان فرا خوانده شده اند. در اين ميان، سرکوب شهروندان بها

در    شدت گرفته و تا کنون تعداد زيادی از آنان دستگير شده اند که از وضعيت تعدادی از آنان از جمله دُرسا دهقانی و عطاهللا ظفر هيچ خبری
و استيصال در مقابله  دست نيست. موارد ياد شده تنها نمونه هايی از تشديد سرکوب در ماه های اخير هستند که جمهوری اسالمی از سر ناتوانی

  با جنبش های اجتماعی  بدان روی آورده است. 
در سوی ديگر اين معادله، مبارزات کارگری و جنبش های اعتراضی قرار دارند که بی هراس از سرکوب و زندان و شالق و شکنجه، همچنان 

باالی زنان در مقابله با گشت ارشاد و عناصر حزب اللهی جمهوری اسالمی را به چالش گرفته اند. در اين ميان، ايستادگی، مقاومت و روحيه  
آنچنان برجسته است، که رژيم را به ستوه آورده است. آنچه اين شکست و استيصال را برای رژيم رقم زده است، همانا گسترش مقاومت و عدم 

ت اين رويکرد توده های مردم ايران بدان عقب نشينی توده های خشمگين در مواجهه با سرکوب و زندان و شالق و شکنجه است. روشن اس
 معناست که آنان از شرايط سرکوب گذشته اند و تشديد سرکوب قادر به متوقف ساختن اعتراضات اليه های مختلف مردم نبوده است.  

  
 
 

  برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
  نابود باد نظام سرمايه داری

  ه باد سوسياليسمزند  –زنده باد آزادی 
  سازمان فدائيان (اقليت) 

 ١۴٠١شهريور ماه  ١١
  

  حکومت شورايی  –کار، نان، آزادی 


