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٢اطالعيۀ شمارۀ   
سرکوب اعتراضات اخير و در محکوميت  

نارحمانه و ددمنشانۀ مردم آزادی خواه اير  کشتار بی  
  ١٣٨٨ تير ٣شنبه چهار                                                                                                         ککم یبرا ی هماهنگۀتيکم 

                                                                                         

آراء مردمی که از روی  معلوم شد که به.  رياست جمهوری اعالم گرديد از پيش تعيين شده انتخابات دهمين دوره  خرداد نتايج٢٣در 

راهپيمايی و تظاهرات ميليونی مردم در تهران به صورت مسالمت  در اعتراض به اين وضعيت. توهم رای داده بودند خيانت شده است

 ها جنايتکارانه ده ی اين عمل جهيدر نت. ، به مردم تيراندازی کردندامنيتی صرفا برای ايجاد رعب و وحشت نيروهای. آميز برگزار شد

بستر بی حقوقی سياسی و تحميل فقر و بيکاری و تحقير مستمر  اعتراض مردم بر. تن جان باخته و تعداد زيادی از مردم زخمی شدند

   .انجام گرفته است

اجتماعی،  کمک به ايجاد تشکل های کارگری، وظيفۀ خود می داند تا سرکوب خشونت آميز جنبش های کميته هماهنگی برای

خوابگاه ها وخسارت اموال دانشجويان، امنيتی  ۀ مردم آزاديخواه و عدالت طلب ايران، ايجاد رعب و هراس دردستگيريهای گسترد

 شقاوت آميز و به خاک و خون کشيدن مردم و کشتار های اخير را محکوم نموده و مراتب کردن فضای شهرهای ايران، ضرب و شتم

به ايجاد تشکل های کارگری در عين حال  کميتۀ هماهنگی برای کمک. م دارداعتراض شديد خود را نسبت به اينگونه برخوردها اعال

توقف فوری سرکوب مردم، به ويژه شناسايی، دستگيری و مجازات آمرين و عاملين  خواهان آزادی دستگيرشدگان اعتراضات اخير و

  .اخير و محاکمۀ آنان در پيشگاه مردم تحت ستم ايران می باشد کشتارهای

اعتراضات و مبارزات را تا سطح  تا اينگونه به سهم خويش تالش ميکند ها و مطالبات مناسب با طرح تاکتيک ه همچنيناين کميت  

سرمايه داری به مثابۀ اصلی ترين عامل سيه روزی و خانه خرابی کارگران   ضد کارگری و ضد انسانی موضع گيری و تقابل با نظام

    . داشته باشدتقا داده و در تعميق و گسترش اين اعتراضات و مبارزات نقشمردم تحت ستم و استثمار ار و توده های

   

  یبرای کمک به ايجاد تشکل های کارگر  هماهنگیۀکميت

٢/٤/١٣٨٨  

com.komitteyehamahangi.www  
com.blogfa.komitteyehamahangi.www  

komite.hamahangi@gmail.com  
 

     


