
  ١١اطالعيه 

  . کنيمگستردهمبارزات خود را برای آزادی زندانيان سياسی 
  

  تجمع و تظاهرات قهرمانه خانواده های زندانيان سياسی در ميدان بهارستان تهران
  

ه                 ا   (در پی تجمع هر روزه خانواده زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين ، دادگاه انقالب و پارک الل نبه ه زان  )ش ن عزي   اي
دان بهارستان            همراه آبان   ١١روز   ستگان خود در مي ه بازداشت ب ه ادام راض ب   جمعی از مردم مبارز و آزاديخواه در اعت
ه     – اعتراض خود را بر عليه دستگاه های زندان و شکنجه حکومت فاشيستی               حق طلبی و   صدایکردند و    تجمع  اسالمی ب

ا دردست داشتن           در اين تظاهرات پدر ، م      . رساندند  ايران و جهان   گوش مردم    ادر ، همسر وفرزندان افراد دستگير شده ب
د دژخ     اد زده     عکس عزيزان خود ، پايمردی و قهرمانی دالوران خلق اسير در بن د فري ا بانگ بلن تار يم اسالمی را ب   خواس

دانيان سياسی شدند        ی   .آزادی فوری زن زايش  در پ رای                    اف سترده ب ردم ودستگيری های گ ارزات م   شدت ترس نظام از مب
ه پس از     شنبه گذشته   آذر١۶ جهتجلوگيری از آماده شدن مردم      روز ۴تعدادی از مادران در پارک الله دستگير شدند ک

  .بر اثر ترس سرکوبگران ازمبارزات مردم آزاد شدند
  

   !!مردم شريف و آزاده
  

دال    ،زندانيان سياسی اين شير زنان و دلير مردان        ج      بانگ رسای حق طلبی ، آزادی خواهی و ع ردم رن امی م ت خواهی تم
ا   .کشيده وستم کش ايران هستند     اد اين قهرمانان مبارزه ب د  فاشيسم و مبارزان راه آزادی و برابری فري  بلن

وی زحمتکشا      ستی       نندناله ها و صدا های خفه شده در گل ری نظام فاشي د سگهای زنجي ه در بن  اسالمی سرمايه داران   – ک
ق ممکن و   .ر آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی برای تمامی انسانها هستند           کبوتران پيام آو   آنها. اسير شده اند    از هر طري

ا                        ار و دوش انيم و در کن ه اوج برس ادران ، همسران و         ،با هر وسيله و روش ممکن اعتراضات خود را ب دران ، م  دوش پ
تبداد و     ،آزادی اين فرشتگان نجات. فرزندان آنها برای آزادی زندانيان سياسی  مبارزه کنيم        آزادی کل کشور از سلطه اس

يم     . است یبهره کش  ارزه کن ن دالوران     . با تمام قدرت برای آزادی آنان از زندان ، شکنجه و اعدام مب ه اي يم ک فراموش نکن
  .بسرمی برند اسالمی سرمايه داری –برای دفاع از حقوق پايمال شده ما در اسارت  نظام  فاشيستی 

  

   !!ان ، معلمان ، دانش آموزان و تمامی انسانهای آزادی خواهکارگران ، دانشجويان ، زن
  

ع در              اه انقالب واق ل دادگ ن ، مقاب دان اوي ل زن ستمر در مقاب شان بطور م ودن عزيزان دانی ب ه زن ا ی معترض ب انواده ه خ
ا ضمن     ها در پارک الله تجمع بر قرار می کنند با حضور خود در م  شنبهخيابان شريعتی نبش معلم و بعد از ظهر  ان آنه ي

ی در دان ه راهق دانيان س وادام ه خ زن د و دلگرمی ب ا اعتراضاتياسی و دادن امي ود راانواده ه ستی  خ ام فاشي ه نظ  – علي
يم        ر کن سترده ت ی                   .اسالمی هرچه گ ه های مخفی انقالب ا و کميت شکيل هسته ه ا ت دگی خود          ب ار و زن  ، درجهت   در محل ک

  .متشکل ترعمل کنيمو آزادی آنها هرچه حمايت از خانواده های زندانيان سياسی 
  

  .چاره ما رنجبران وحدت و تشکيالت است
  

 آزادی جهت  اعتراضات  گسترش   وبهمن٢٢مبارزه در ضمن شرکت در اعتراضات خانواده زندانيان سياسی خودرا برای 
   آماده کرده زندانيان سياسی

  . تبديل کنيم اسالمی –بهمن رابه روز دفن جمهوری فاشيستی ٢٢
  

  تا بر کنيم ريشه استبداد  ما باهم متحد می شويم
آزاد بايد گردد                                زندانی سياسی

    ملغی بايد گردد       شکنجه و اعدام      
محاکمه               محاکمه                  بسيجی قاتل 

    بايد گردد  منحل             وزارت شکنجه
کارگر،معلم ، دانشجو       اتحاد   اتحاد                  

  تا مرگ فاشيست             جنگ ادامه دارد
محاکمه  محاکمه                          ی بسيج،  یسپاه

واليت فقيه االغه            يه دستش هم چالغه           

  ه  محاکمهخامنه ای فاشيست          محاکم
پليس سرکوب               مجازات  مجازات             

  تا مرگ استبداد             جنبش ادامه دارد
تا مرگ واليت              نهضت ادامه دارد             

  خامنه ای قاتله              واليتش باطله
  مرگ واليت                آزادی ايرانه     

  بر فاشيست  مرگ 
  واليت فقيه مساوی         ديکتاتور ديکتاتور            

  حکومت کارگری  آزادی   برابری
  



   اسالمی –سرنگون باد جمهوری فاشيستی 

   کارگران–بر قرار باد حکومت شورايی سوسياليستی 

  زنده باد سوسياليسم               زنده باد آزادی

  ارگریبرنامه اوليه کميته همبستگی ک
  

  :ی ايران  انقالبمردم
  

برای ايجاد بستر و زمينه جامعه  . کشور توسط خود مردم از طريق شوراها و اتحاديه ها تنها راه ممکن استاداره
 :انسانی از طريق حاکميت شوراها خواسته های زير را سرلوحه مبارزات خود قرار ميدهيم

 ..مردم ارگانهای رژيم ارتجاعی با نظارت مستقيم نمايندگان ی انتخابات آزاد و دمکراتيک بدون دخالتبرگزار -١
  فعاليتی فوری دستگير شدگان اخير وکليه زندانيان سياسی و ممنوعيت تعقيب و زندانی کردن انسانها به اتهامآزاد -٢

 .سياسی ، انديشه و افکار متفاوت
 توليد درعرصه( و کنترل کليه امور اقتصادی اموال غارت شده توسط غارتگران بنفع عموم مردم و حاکميتمصادره -٣

 .وسياسيی توسط شوراها و اتحاديه های کارگران، زحمتکشان وکارمندان) وتوزيع 
 قضاييه و مجازات عامرين وعاملين کشتار، اعدام و زندانی کردن مردم و انقالبيون ، ازجمله روسای قوه محاکمه -۴

 و ومحاکمهولباس شخصيها وانحالل سپاه ، بسيج ، وزارت اطالعات وقوه های ديگر، فرماندهان نيروی انتظاميی 
 .مجازات فرمانده هان عالی رتبه آنها

 . نظامی و تسليح عمومی مردم – سالح نهاد ها و ارگانهای فاشيستی خلع -۵
 ماکنا رسمی جدايی دين از سياست و آزاد سازی آموزش و پرورش ،دانشگاهها،ادرات و تمامی انسانها واعالم -۶

 نهادعمومی ازسلطه دين و انحالل تمامی ارگانهای ديکتاتوری،گزينشی وسانسورازجمله شورای نگهبان، 
 .رهبری،خبرگان ،تشخيص مصلحت ،وزارت ارشادولغو تمامی قوانين ارتجاعی وممنوعيت تفتيش عقايد

ی برای تمامی سنين ورايگان  کامل خصوصی سازی ، جلوگيری از حذف يارانه ها ، بر قراری تامين اجتماعتوقف -٧
 .شدن آموزش و پرورش ، دانشگاهها در تمامی سطوح ، خدمات عمومی و بهداشت و درمان

 قانون چيده شدن قراردادهای موقت وبرقراری استخدام دائم وبازگشت به کار تمامی اخراج شده ها و تدوين بر -٨
 .کارتوسط نمايندگان مستقيم کارگران و زحمتکشان

    پوششانتخابخصوصی وآزادی زنان درمرد درتمامی عرصه های اجتماعی وميت شناخته شدن برابری زن ورس به -٩
 . ی کامل تمامی ملل تحت ستم جهت تعيين سرنوشت خود تا حد جدايیآزاد -١٠
 .ی انديشه ، قلم ، بيان، تجمع، تشکل، احزاب،اعتصاب، راهپيمايی و تظاهراتآزاد -١١
 تمامی پرسنل نظامی که دستشان به خون مردم آلوده نشده است می خواهيم ارگانهای نظامی ی ، بسيجی وازسپاه -١٢

  .را رها کرده به مردم بپيوندند
  

  ساختمان کارگران ی اتحاديه ايجاد برای همبستگی کميته
٢٢/٩/١٣٨٨  


